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Abstract

Introduction: The necessity of entrepreneurship in universities and its
participation in the economic development of societies is a topic that has
attracted many universities and researchers. Therefore, the purpose of this
study was to design a Human Resource Development Model for students with
entrepreneurship focus.
Methods: The present study is a qualitative and applied research. The
statistical population consisted of experts and activists in the field of
entrepreneurship and human resources policy at Farhangian University in the
first six months of the year2019. The use of semi-structured in-depth
interviews reached theoretical saturation. Data were analyzed through three
stages of open, axial and selective coding using MAXQDA software version
12.
Results: Findings of the research after linking between categories and axial
category finally led to drawing theoretical model. The five main themes and
fourteen sub-themes of socio-cultural factors, economic factors, institutional
factors, strategies, management, material and non-material resources,
development, motivation, academic development, social entrepreneurship
ecosystem, university level and education system, and 476 concept codes.
After refining, the conceptual codes were extracted.
Conclusion: Based on the findings of the research, entrepreneurship-based
human resources development at Farhangian University with the development
of entrepreneurial thinking in the education system has implications for
educational, psychological and economic growth that require the attention of
education managers and stakeholders.
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چکیده
مقدمه :ضرورت کارآفرینی در دانشگاهها و مشارکت آن در توسعه اقتصادی جوامع ،مقولهای است که دانشگاهها و پژوهشگران زیادی را به خود
مشغول کرده است .لذا هدف پژوهش حاضر ،طراحی الگوی توسعه منابع انسانی کارآفرین بود.
روشها :تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و کاربردی میباشد و جامعه آماری را خبرگان و فعاالن بخش کارآفرینی و سیاست گذران حوزه منابع
انسانی دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور در شش ماه نخست سال  1398تشکیل میدادند که پژوهش حاضر با  19نفر از جامعه به روش نمونهگیری
هدفمند با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به اشباع نظری رسید .تحلیل دادهها از طریق مصاحبه و با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز،
محوری و انتخابی با نرمافزار  MAXQDAنسخه  12انجام شد.
یافتهها :یافتههای تحقیق پس از پیوند بین مقولهها و مقوله محوری درنهایت به ترسیم مدل نظری انجامید .پنج مضمون اصلی و چهارده مقولی
فرعی عوامل اجتماعی فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل نهادی ،راهبردها ،مدیریت ،منابع مادی و غیرمادی ،تأمین توسعه ،انگیزش ،جامعه دانشگاهی
توسعه اجتماعی اکوسیستم کارآفرینی مطلوب ،سطح دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت و  476کد مفهوم پس از پاالیش کدهای مفهومی استخراج گردید.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشگاه فرهنگیان با رشد تفکر کارآفرینانه در نظام تعلیم و تربیت
پیامدهایی معطوف به بالندگی آموزشی ،روانشناختی و رشد اقتصادی دارد که توجه مدیران و دستاندرکاران تعلیم و تربیت را میطلبد.
واژگان کلیدی :توسعه منابع انسانی ،کارآفرینی ،تفکر کارآفرینانه ،نظریه داده بنیاد ،الگوپردازی.
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برای فرهنع حعامی کعارآفرینی و تربیعت کعارآفرین ،برای تمعامی
جوامع ،بهویژه جوامع درحالتوسععه ملل کشعورمان ضعرورت دارد
کعه این امر ،یکی از وظعایف و چشعععم انعدازهعای آموزش ععالی
اسععت] .[12درواقع برنامه توسعععه کارآفرینی یک برنامه توسعععه
منابع انسععانی اسععت ،این برنامه درواقع یک نوع سععرمایه گذری
برای آینده محسععوب میگردد و به منابع انسععانی کشععور کمک
میکند که در آینده بتوانند تصعمیمات مناسعبتری درباره اشعتغال
خود اتخاذ کنند] .[13بر این اسععاس و با توجه به که دانشععگاهها
بعهعنوان متولیعان ایجعاد دانش ،نقش مهمی در اقتصعععاد مبتنی بر
دانش کعارآفرینی دارنعد] ،[14بعایعد الگوهعای آموزشوپرورش در
نظام دانشععگاهی متحول شععده و مهارتها و تواناییهای جامعه
دانشعگاهی (دانشعجویان ،دانشآموختگان ،اعضعای هیأت علمی،
معدیران و کعارکنعان) در راسعععتعای نوآوری و کعارآفرینی ارتقعام
یابد] .[15این مهم در دانشعگاه فرهنگیان بهعنوان کارگزار تعلیم
و تربیت در توسعه منابع انسانی اهمیتی بیش از بیش دارد .چراکه
از یکسععو توسعععه امری اسععت که از آموزش ،دامنه شععمول آن
وسعیعتر بوده ][16و در سعناریوهای محتمل آن نیز در افق 2020
نقش یادگیری موردتوجه ویژه قرارگرفته اسععت] [17و از سععوی
دیگر بهسععازی و توسعععه منابع انسععانی دانشععگاه فرهنگیان که
پرورش نسعل آینده کشعور بر عهده آنهاسعت ،آینده اجتماع را نیز
دگرگون خواهعد کرد .زیرا بعدون تردیعد پرورش نیروی کعارآفرین بعا
معلم غیر کارآفرین امکانپذیر نخواهد بود.
معلمان مهرههای اصعلی توسععه و ترویج کارآفرینی محسعوب
میشعوند؛ بهگونهای که توسععه کارآفرینی در یک کشعور مسعتلزم
آموزش و تربیعتمعلمعان و اسع عتعادان مجرب کعارآفرینی اسعععت.
اهمیت معلم در اجرای برنامه درسعی بسعیار زیاد اسعت ،اگر برنامه
درسع عی نتوانعد معلمعان را تغییر دهعد و آنهعا را بعه حرکعت درآورد،
قهرا هیچگونعه تعأثیری بر کسعععانی کعه توسعععط آنهعا تعلیم داده
میشععوند ،نخواهد داشععت ] ،[18بنابراین توجه و پژوهش درباره
نقش معلم ،در زمینععه کععارآفرینی ،آموزش ،رشععععد و پرورش
ویژگیهای کارآفرینی فراگیران از اهمیت خاصعی برخوردار اسعت.
ازاینرو میتوان گفعت کعه تحقق آموزش کعارآفرینی ،بر پعایعه
یادگیری معلم و قدرت انتقال او اسععتوار اسععت؛ زیرا آنان بهترین
افراد برای بررسع عی اهعداف ،عملکرد و نتیجعه آموزش کعارآفرینی
محسععوب میشععوند .لذا طراحی مدلی جامع برای توسعععه منابع
انسعانی کارآفرین محور ،نیازی اسعاسعی اسعت .پس در این پژوهش
تالش میشعععود نظام توسععععه منابع انسعععانی از منظر و رویکرد
کارآفرینانه بر اسععاس نظریه داده بنیاد و در قالب مدلی پارادیمی
که از عوامل زمینهای ،علی ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها
تشعکیلشعده اسعت برای دانشعگاه فرهنگیان طراحی و تبیین گردد.
پیشبینی میشعععود انجعام این پژوهش در حل معضعععل بیکعاری
جامعه بسعععیار اثرگذار باشعععد .چراکه تفکر کارآفرینانه دانشعععجو
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توسععه منابع انسعانی مهمترین سعرمایه و دارایی یک سعازمان
محسعععوب میگردد] .[1از سعععویی در دنیای پر از تغییر و تحول
امروز ،رشعد و توسععه کشعورها درگرو توسععه کارآفرینی از طریق
تربیت نیروی انسععانی ماهر و متخصععا اسععت] ،[2کارآفرینی
موضعععوعی اسعععت کعه از اواخر قرن بیسعععتم موردتوجعه محعافعل
آموزشی کشورهای جهان قرارگرفته است] .[3در این راستا بیشتر
دانشع عگعاههعای کشعععورهعای پیشعععرفتعه آموزش کعارآفرینی را در
برنعامعههعای درسع عی خود گنجعانعدهانعد] .[4امروزه دانشعععگعاههعا،
بهخصوص در کشورهای پیشرفته ،عالوه بر نقش اولیه خود یعنی
آموزش و ترویج علم و گسترش تحقیقات ،فعالیتهای دیگری را
در برنامه کار خود و جزو هدفهای دانشعگاه قرار دادهاند تا ارتباط
نزدیعکتری را بعا جعامععه پیرامون خود برقرار کننعد] .[5بعاوجود
اتفعا نظری کعه در مورد نقش کعارآفرینی بعهعنوان ععامعل حیعاتی
توسععه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد ،در مورد چگونگی پیدایش
فععالیعتهعای کعارآفرینی و ارائعه مفهومی واحعد از آنهم رأیی وجود
ندارد] .[6کارآفرینی فرآیندی اسعت که کارآفرین با ایدههای نو و
خال و شعناسعایی فرصعتهای جدید با بسعیج منابع ،مبادرت به
ایجاد کسبوکار و شرکتهای نو ،سازمانهای جدید نوآور و رشد
یابنده کرده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسعک بوده و منجر به
معرفی ،توسعه محصول یا خدمت جدیدی به جامعه میشود].[7
محققعان عوامعل و متغیرهعای مختلفی را در شع عکعلگیری و
توسعععه کارآفرینی شععناسععایی کردهاند .در پژوهش رضععوی و
همکاران نیز عوامل آموزشععی ،فردی و شععخصععیتی ،حمایتی و
قعانونی ،تسعععهیالتی و ارتبعاطی بر توسعععععه کعارآفرینی مؤثر
شعناختهشعدهاند] .[8ادیب و مردان اربط نیز در پژوهشعی کیفی با
رویکرد پدیدارشععناس عی در زمینه تجربیات و ادراکات کارآفرینان،
پنج مضعمون کلی ،ویژگیهای روانشعناختی ،اجتماعی ،اقتصعادی،
زمینعه کعارآفرینی و تلقی از کعارآفرینی را شع عنعاسعععایی کردنعد].[9
مطالعه حسینی و همکاران نشان داد که مهمترین عوامل مؤثر بر
کعارآفرینی سعععازمعانی بعاهعدف بهبود و ارتقعام عملکرد بعه ترتیعب
اهمیت عبارتاند از  :عوامل سعاختاری(سعاختار سعازمان کارآفرین،
تصعمیمگیری و کنترل ،سعیسعتم پاداش) ،عوامل زمینهای(عوامل
سعیاسعی  /دولت  ،زیرسعاختها  ،ارتباطات ،دسعترسعی به منابع) و
سععععس عوامعل رفتعاری فرهنع سعععازمعانی ،حمعایعت معدیریعت،
خطرپذیری ،ویژگیهای مدیران ،ویژگیهای کارکنان] .[10نتایج
پژوهش بعاشعععکوه اجیر لو و همکعاران نشعععان داد کعه پنج ععامعل
موردبررسععی (سععاختار سععازمانی ،فرهن سععازمانی ،اسععتراتژی
سعازمانی ،مدیریت منابع انسعانی ،سعیسعتم پاداشدهی و پشعتیبانی
معدیریتی) تعأثیر معنعاداری بر ایعدهی کعارآفرینی در بین معلمعان
مدارس متوسطهی شهرستان اردبیل دارد].[11
با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی و با توجه به مشععکالت
کنونی دانشآموختگان ترویج و اشععاعه کارآفرینی ،بسععترسععازی

معلمان نسععل کارآفرینی را پرورش خواهند داد .از این رو مطالعه
حاضععر با هدف طراحی الگوی توسعععه منابع انسععانی کارآفرین
انجام شععد و به دنبال پاس ع به این سععؤال اسععت که مؤلفههای
توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان کدماند؟
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پعژوهعش حععاضعععر معطععالععععهای کعیعفعی معبعتعنعی بعر رویعکعرد
نظریعهپردازی داده بنیعاد اسعععت .بعا توجعه بعه کم بودن تععداد
پژوهشهعای انجعامشعععده در زمینعه ایجعاد تفکر کعارآفرینعانعه در
معلمعان بعا هعدف تربیعت نسعععلی کعارآفرین در آموزشوپرورش و
دانشععگاه ،لزوم اتخاذ رویکردی اکتشععافی در این خصععوص برای
کشعف ابعاد این مسعهله نمود یافته بود .به همین دلیل اتخاذ یک
روششعناسعی کیفی که بتواند با اتخاذ رویکردی اکتشعافی و توجه
به تفاسععیر کنشععگران ،الیههای پنهان این مهم را آشععکار سععازد
انتخابی بخردانه به نظر میرس عید ] ،[19بنابراین در این پژوهش
کعیعفعی بعر معبعنععای طعر نعظععاممعنععد نعظعری عه داده بعنعی عاد ادراک
مصعععاحبعهشعععوندگان پیرامون چگونگی ،علل ،راهبردها ،زمینه و
پیامدهای رویکرد مدیران دانشگاهی دانشگاه نسبت به مؤلفههای
توسع عععه منعابع انسعععانی کعارآفرین کعاوش شعععد .جعامععه آمعاری را
خبرگان و فعاالن بخش کارآفرینی و سعیاسعت گذران حوزه منابع
انسعانی دانشعگاه فرهنگیان در سعطح کشعور در شعش ماه نخسعت
سععال  1398تشععکیل میدادند که به روش نمونهگیری هدفمند،
نمونه گیری انجام شععد .جمع آوری داده ها تا رسععیدن به اشععباع
نظری ادامه یافت ،اشععباع نظری رویکردی اسععت که در پژوهش
های کیفی برای تعیین کفایت نمونه گیری مورد استفاده قرار می
گیرد ] ،[20در چهاردهمین مصعاحبه اشعباع نظری حاصعل شعد اما
برای اطمینان از صعحت یافتهها  5مصعاحبه دیگر انجام شعد؛ که
در مجموع نمونهی پژوهش حاضعر شعامل  19نفر از جامعه بودند.
خبرگعان این مطعالععه نیز بعا توجعه بعه این مسعععهلعه و مرور ادبیعات
پژوهش بعا مالکهعای ذیعل انتخعاب شعععدنعد -1:سعععابقعه فععالیعت
اجرایی و تدریس در دانشعععگاه فرهنگیان یا حوزه کارآفرینی-2 ،
حداقل  10سعال سعابقه فعالیت در حوزه منابع انسعانی .مشعخصعات
شرکتکنندگان پژوهش مطابق جدول  .1می باشد.
در پژوهش حاضععر ،ابزار گردآوری اطالعات مصععاحبه عمیق
نیمه سعاختار یافته بود ،قبل از مصعاحبه ،طر پژوهش یا پروپوزال
نتایج بررسععی پیشععینه پژوهش ،به همراه اهداف پژوهش جهت
مطالعه و آمادگی اولیه برای مصععاحبهشععوندگان از طریق ایمیل
ارسععال شععد؛ و در ابتدای جلسععه مصععاحبه نیز در خصععوص
فعالیتهای انجامشعده توضعیح داده شعد سععس نسعبت به انجام
فرایند مصععاحبه اقدام شععده ،همزمان مصععاحبههای ضععبطشععده
پیادهسععازی و بررسععی میشععدند .پس از انجام  14مصععاحبه (با
مدتزمان  45تا  130دقیقه) تمامی مضععمونهای اصععلی و اکلر
مضعععمونهعای فرعی مشعععخاشعععده و مقولعههعا تکراری یعا

بهعبارتدیگر به اشعباع نظری رسعیدند؛ اما جهت اطمینان بیشعتر
از صعحت یافتهها  5مصعاحبه دیگر به همان روش انجام شعد .در
این پژوهش بعهمنظور کشعععف نحوه ارتبعاط مقولعههعا بعا یکعدیگر از
معدل پعارادایمی اشعععتراوس و کوربین ] [21بهره گرفتعهشعععده و
مقولهها به کمک اجزای اصععلی آن یعنی شععرایط علی ،زمینهای،
راهبردها ،عوامل مداخلهگر و پیامدها یکعارچه و پاالیش شعده اند
] .[19همزمان با تحلیل دادهها توسعععط نرمافزار MAXQDA
انجام شعععد .برای حصعععول اطمینان از پایایی و روایی یافتههای
پژوهش اقدامات زیر صورت گرفت:
 .1بررسی نوشتهها هنگام پیاده کردن دادهها؛ این مهم بهدقت
و با استفاده ازنظر خبرگان و متخصصین انجام شد.
 .2برگزاری جلسات مداوم در زمینه مستندکردن و همکاری
اعضای تیم پژوهش جهت هماهنگی در تحلیل دادهها و
رمزگذاری.
 .3کنترل رمزهای تدوینشده توسط پژوهشگران از طریق
مقایسه با نتایجی که بهطور مستقل بهدستآمده است.
 .4برای تعیین صحت یافتهها از بازبینی توسط اعضا نیز استفاده
شد .بدین منظور گزارش نهایی و گاهاً توصیفها و مضامین
خاص به شرکتکنندگان جهت تأیید درستی نتایج داده می-
شد.
 .5در حین انجام کار جهعت افعزایش روایعی پعژوهش منعابع
مختلف دادهها (منابع کتبعی ،فایعلهعای صعوتی ،دسعت-
نوشععتههععای مصاحبهشععوندگان) همسوسععازی شععده و
همگرا میشدند.
 .6جهععت افععزایش روایععی از مععذاکره بععا همکععاران نیععز
اسععتفاده شععد .بععدین منظععور از همکععار پژوهشععگری
خواسععته شععد کععه مطالعععه کیفععی را بررسععی و دربععاره آن
سؤاالتی مطعر کعرده و پعس از بهعره جسعتن از نظعرات
صععاحبنظران و خبرگععان در اختیععار تععیم پژوهشععگر قععرار
دهد.
 .7از یک ممیز یا ارزیاب بیرونی که با طر پژوهش آشنایی
نداشت خواسته شد یک سنجش عینی یا نتیجهگیری از
یافتهها فراهم آورد.
 .8بحث درباره اطالعات متضاد و متفاوت با مضامین نیز در تیم
پژوهش به قابلقبول بودن نتایج کمک کرد.
برای محعاسع عبعه پعایعایی بعاز آزمون از میعان مصعععاحبعههعای
انجامگرفته چند مصععاحبه برای نمونه انتخابشععده و پس از سعه
هفته دوباره کدگذاری شعدهاند؛ سععس کدهای دادهشعده در هر دو
فاصععله زمانی برای هر یک از مصععاحبهها باهم قیاس شععدند.
کدهای مشععابه در جدول با عنوان توافق و کدهای غیرمشععابه با
عنوان عدم توافق مشععخا گردیدهاند .روش محاسععبه در ذیل
توضععیح دادهشععده اسععت ] .[22نتایج در جدول  .2گزارششععده
است.

طراحی الگوی توسعه منابع انسانی برای دانشجویان با تمرکز کارآفرینی

آزمون برای محاسبههای انجامگرفته در این تحقیق  85درصد به
دست آمد .با توجه به اینکه پایایی بهدستآمده بیشتر از  60درصد
است قابلیت اعتمادکدگذاریها به تأیید میرسد ].[23

همانطور که در جدول  .2مشاهده میشود از تعداد کل
کدهای به ثبت رسیده ( )117تعداد کل توافق بین کدها  50و
تعداد کل عدم توافق در این دو زمان  26بوده است .پایایی باز

جدول  .1مشخصات شرکتکنندگان پژوهش
رشته تحصیلی

تعداد

پیشینه خدمت

سابقه خدمت

دکترای مدیریت ،کارآفرینی بینالمللی،
توسعه کارآفرینی ،مدیریت اقتصاد،
منابع انسانی ،مشاوره ،برنامهریزی،
توسعه منابع انسانی ،مدیریت منابع
انسانی
(ارشد زمینشناسی)

مدرس ،مدیر گروه ،پژوهشگر حوزه کارآفرینی ،مدیرکل برنامهریزی درسی،
کارشناس مسهول پژوهش ،فعال حوزه کارآفرینی ،مدیر پردیس استانی،
مدیرکل حوزه آموزش ،عضو هیات علمی دانشگاه ،دبیر آموزشوپرورش،
محقق برتر کشوری ،ریاست دانشکده علوم تربیتی ،مدیرکل حوزه ارتباط با
جامعه ،مسهول دفتر کارآفرینی ،مدیرکل حوزه نظارت و ارزیابی ،مسهول
مدارس ایرانی در اروپا ،مدیر گروه نیازسنجی ،مدیریت حوزه برنامهریزی و
طراحی آموزش و بالندگی حرفهای دانشگاه فرهنگیان

 10تا  33سال
خدمت در آموزش
عالی و دانشگاه
فرهنگیان

 16نفر

دکترای توسعه کارآفرینی ،مدیریت
بازرگانی (ارشد فناوری)

مدرس کارآفرینی و دبیر آموزشوپرورش ،برگزارکننده استارت آپ ،معاونت
توسعه منابع انسانی دانشگاه ،عضو هیات علمی ،فعال حوزه کارآفرینی
کشوری

 20تا  26سال
خدمت در آموزش
عالی و حوزه
کارآفرینی

 3نفر

مصاحبهشوندگان

ردیف

1
2
جمع کل

عنوان مصاحبه
P5
P14

تعداد کل کدها

تعداد توافقها

تعداد عدم توافقها

پایایی باز آزمون

45
72
117

20
30
50

12
14
26

88%
83%
85%

نتایج
پژوهشگر پسازآنکه مصاحبههای ضبطشده را به قالب متن
درمیآورد ،مفاهیم آنها را استخراج و سازماندهی کرده و حول
محور یک مقوله تنظیم مینماید .مراحل پژوهش به شکل مبسوط
در ذیل توضیح داده میشود.
الف -کدگذاری باز :جهت کدگذاری باز بررسی دقیق و
نزدیک دادهها ،تحلیل سطر به سطر و گاه کلمه به کلمه متون
انجام گرفت .جهت نیل به اهداف فو  621کد مفهوم شناسایی

و پس از پاالیش دادهها در  476کدباز دستهبندی شدند که در
جدول  .3شر کدگذاری قسمتی از مصاحبه بهعنوان نمونه و برای
درک بهتر با نقلقولهای مربوط به آن آمده است.
ب -کدگذاری ثانویه و شکلدهی به مقولههای فرعی واصلی

در مرحله بعد پسازآنکه کدهای اولیه در قالب طبقات مشابه
قرار گرفتند به کدهای ثانویه یا همان مقولهها تبدیل میشوند که
در نهایت در  14مقوله محوری فرعی دسته بندی شدند ،در جدول
 .4نحوه انجام کار تشریح گردیده است.

جدول  .3کدگذاری باز
سؤال مصاحبه

مدیریت نمونه پاسخ مصاحبهشونده

کدهای اولیه

مصاحبهشونده سابقه مدیریت عالی کشوری در وزارت آموزشوپرورش :مهمتر از نگاه مدیران در این
به نظر شما چه شرایط خاصی نظام توسعه
منابع انسانی کار را تحت تأثیر قرار میدهند و قضیه اسناد باالدستی است .اسناد توسعه کشور ،برنامه  5ساله اسناد ملی و کالن سند تحول بنیادین،
اسناد باالدستی
سند برنامه درس ملی و نقشه جامع علمی کشور و ...است که باید با تیمهای پژوهشی بهطور کامل
درواقع بستری برای ایجاد توسعه نظام
بررسی شود.
هستند؟
مصاحبهشونده :مدیر عالی دانشگاه فرهنگیان
به نظر شما مهمترین رویدادها ،اتفاقات و
عواملی که موجب ایجاد ،توسعه و گسترش اگر دانشجویان که مهمترین سرمایههای انسانی ما هستند در همه ابعاد و زمینهها رشد کنند و توسعه رشد در ساحتهای
ششگانه
نظام منابع انسانی کارآفرین محور میگردند و پیشرفت و رشد را باهم مدنظر قرار دهیم تحول در آموزشوپرورش اتفا میافتد متأسفانه در رشد بر
یک جنبه و یک بعد تأکیدداریم به رشد همهجانبه نمیاندیشیم
کدماند؟
به نظر شما چه شرایطی بر راهبردها اثرگذارند
مصاحبه شوند :استاد دانشگاه فرهنگیان ،دانشیار دانشگاه
و بهعنوان عوامل مداخلهگر نتایج را تحت
یکی از مهمترین مسائلی که میتواند در ایجاد یک تفکر خال نقش داشته باشد آموزش ترکیبی
تأثیر قرار میدهند؟ به عبارت بهتر ضعف
فقدان آموزش تلفیقی
دانشگاه فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت در دروس با همدیگر مخصوصاً در دوره ابتدایی است دیگر نه زمان سنتی و نه فیزیک سنتی جواب می-
دهد این تفکر بستر جدیدتری میخواهد که اکنون نیست
این زمینه در چه مواردی است و بیشترین
کمتوجهی را در کدام زمینه میدانید؟
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جدول  .2مصاحبه پایایی باز آزمون

جدول  .4تبدیل کدهای باز به مقولههای فرعی و شکلدهی به مقولههای اصلی
مقولههای فرعی

کدهای باز

اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر توانایی ،اقتصاد درونزا
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بهسازی تصویر اجتماعی دانشگاه ،فرهن دانشگاهی ،مقاومت در برابر تغییر و فشارهای اجتماعی،
ارزشها و باورهای محیطی ،وضعیت فرهنگی خانوادهها ،مسهولیتپذیری اجتماعی ،کیفیت زندگی
کاری ،دینباوری
همراهی نهادهای اجتماعی با کارآفرینان ،اصال و اجرایی شدن اسناد باالدستی ،آموزشهای پایه
(آموزش هوش مالی از کودکستان) ،تشکیل شبکههای اجتماعی کارآفرینان ،آموزش و اجرایی کردن
تهوری های جدید دولت کارآفرین ،رویکرد نهادهای حمایتی ،بازآفرینی مفهوم کارآفرینی
بیعدالتی در تخصیا منابع ،وضعیت اقتصادی کشور ،افزایش بودجه
ساختار تسهیلکننده و تسهیلگر ،اصال ساختار مسابقات در آموزشوپرورش ،تقویت اتا فکر،
سیستم نظارت و ارزیابی دانشگاه ،مطالعات تطبیقی ،بهره گرفتن از مدلهای توسعه (مدل آیزنبرگ)،
اشتراک دانش ذهنی و صریح ،تغییر سیاستها با رویکرد کارآفرینی (کارراهه شغلی ،جانشین پروری)
توسعه تفکر مهارت محوری مدیران ،توسعه مدیریت کیفیت فراگیر (مکف) ،نگرش هدف محور
بهجا ی توسعه محور ،تعیین اهداف و راهبردهای کالن ،تأکید بر ارائه دروس چالشی ،توجه ویژه به
برنامههای استراتژیک ،توجه به معنویت در رهبری
تکنولوژی مدرن ،فناوریهای جدید ،ایجاد بانک اطالعاتی جامع ،توسعه امکانات نرمافزاری،
سختافزار ی و مغزافزاری ،ارائه واحد درس آموزش کارآفرینی ،تقویت منابع انسانی در سطح ملی،
کتابخانه جامع کارآفرینی
حضور متخصا کارآفرینی در هیأت جذب ،تخصصی کردن سیستم جذب منابع انسانی ،توجه به
رویکرد کارآفرینانه در طر های ملی (تعالی ،کاشف) ،تغییر سیستم جذب تخصصی دانشجو معلمان
(کنکور سراسری)
توسعه اساتید :تغییر رویکرد تدریس به روشهای جدید ،دانش نظری و مهارتی اعضای هیأت علمی
(برنامه تمرین معلمی با رویکرد جدید)
توسعه دانشجو معلمان :تقویت احساس شایستگی و روحیه کاریزماتیک ،حرفهای شدن ،خودباوری
شغلی ،تقویت روحیه یادگیری مادامالعمر
توسعه مهارتهای مدیریتی :مربیگری یا کوئچین  ،احصام شایستگیهای مدیریتی ،رهبری
تحولگرا ،تفکر کارآفرینانه مدیران
توسعه سرمایههای انسانی آموزشوپرورش :آموزش آیندهپژوهی ،آیندهبینی و آینده سازی،
ریسکپذیری ،فرصتیابی و فرصت سازی ،بینش راهبردشناسی
برجسته کردن نقش الگویی معلم در نظام آموزشوپرورش ،توجه به مباحث اخالقی با رویکرد
کارآفرینانه ،توجه به پرورش مؤلفههای کارآفرینی در نظام آموزشوپرورش ،هماهنگی مسهولیت و
اختیار معلم ،بهروز کردن نظام تشویق ،پاداش و نگهداشت منابع انسانی ،توجه بهویژه به دورههای
بالندگی
بیتوجهی به ارزشها ،تقویت اخال مداری ،توجه بیشتر به بالندگی منابع انسانی دانشگاه
(کارگاههای مهارتهای سبک زندگی ایرانی اسالمی) ،منعطف نبودن نظام آموزشی ،حجم و
محتوای کتب درسی ،فقدان پژوهشهای تخصصی در خصوص نیازسنجی دانشجویان و تحلیل
محتوای کتب درسی فعلی ،فقدان آموزشها ی تخصصی در خصوص آموزش دین و تقویت ساحت
عبادی اخالقی ،تطبیق ناپذیری سیستم موجود منابع انسانی ،ضعف مهارتهای حرفهای ،عدم
انتخاب آگاهانه شغل
عدم توجه به تفاوتهای فردی در نظام تعلیم و تربیت ،توجه به این رویکرد در طر های ملی
اکتشاف و تعالی ،فقدان پژوهشهای الزم در خصوص تحلیل کتب درسی نظام تعلیم و تربیت با این
رویکرد ،بیتوجهای به نقل داستانهای تاریخی در راستای رشد و توسعه کارآفرینی اخال مدار ،عدم
استفاده کامل از اوقات فراغت دانش آموزان نظام تعلیم و تربیت در تعطیالت سالیانه در این راستا،
موانع اداری در ارتباط با نظام آموزشوپرورش و جامعه ،کمبود مدارس ویژه باروی کرد دینی و
خالقانه در شهرهای کوچک ،تمایل خانوادهها به طی روند معمولی آموزش ،شکاف بین نسلها
ایجاد دفتر ارتباط با جامعه در پردیسها و توجه ویژه به مسائل اخالقی با رویکرد کارآفرینانه ،نبود
بانک اطالعات شغلی با این رویکرد ،موانع اداری در ارتباط با تشکلهای کارآفرینی و نهادهای فعال
در این راستا
دانشگاه آیندهنگر و آینده نگار ،مدیریت سبز منابع دانشگاه ،ترسیم تصویر جدید از معلمی ،حس
افتخار به شغل

مقولههای اصلی

پیامدها ()B5
پیامدها ()B5
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ج -تبیین مدل پارادایمی کدگذاری محوری

عوامل زمینهای
عوامل اجتماعی -فرهنگی

 عوامل اقتصادی

 عوامل نهادی

راهبردها

عوامل عّلی
 عوامل راهبردی
 عوامل مدیریتی
 منابع مادی و غیرمادی

 تأمین
 توسعه
توسعه اساتید توسعه دانشجومعمان توسعه مهارتهای مدیریتی فردی و گروهی توسعه هویت سرمایه های انسانی نظام آموزش وپرورش
 انگیزش

پیامدها
 پیامدهای سطح دانشگاه فرهنگیانو نظام تعلیم و تربیت
 -پیامدهای سطح اجتماع

عوامل مداخله گر

•
•
•

جامعه دانشگاهی
اکوسیستم کارآفرینی مطلوب

توسعه اجتماع
شکل  .1مدل داده بنیاد توسعه منابع انسانی کارآفرین محور

بحث
هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی توسعه منابع انسانی
دانشجویان با محوریت کارآفرینی بود و هدف حاضر نیل به نتایج
کاربردی از طریق ترکیب و مقایسه اطالعات مستخرج از رسالهها،
مقاالت و کتب داخل و خارج در زمینه موضوع موردمطالعه با نتایج
پژوهش است .اغلب پژوهشهای انجامشده در خصوص توسعه
منابع انسانی کارآفرین در حوزه صنعت و تجارت انجامگرفته و
پژوهشهای محدودی این مهم را در دانشگاهها بررسی کردهاند.
در دانشگاه فرهنگیان تاکنون پژوهشی در این خصوص انجام
نگرفته است .در مطالعه حاضر در خصوص این مفهوم از منظر
شرایط علّی ،مداخلهگر ،زمینهای ،راهبردها و پیامدها بحث شده
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است .بعضی از یافتههای این پژوهش را میتوان با پژوهشهای
پیشین مقایسه کرد.
در مبحث بسترها و زمینههای توسعه عوامل متعددی از داده-
ها مستخرج گردید .از تعداد  126مفهوم مستخرج میتوان به
مسهولیت اجتماعی ،فرهن دانشگاهی و سیاست داخلی کشور
اشاره کرد .دستاوردهای پژوهش حاضر نشان میدهد سیاست
دولت ،وضعیت اقتصادی -فرهنگی جامعه از بسترهای مهم رشد،
پیشرفت و توسعه دانشگاهها در جوانب مختلف میباشد .همراستا
با پژوهش فو یافتههای پروایز و خان ] [24تأثیر ناپایداری
سیاسی را بر توسعه کارآفرینی نشان میدهد .همچنین استید ][25
بر اهمیت دانش فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی تأکید می نماید.
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در آغاز فرایند تهوری داده بنیاد ،ضمن مطالعه مبسوط ادبیات
نظری در خصوص کارآفرینی ،توسعه منابع انسانی و توسعه منابع
انسعععانی کارآفرین محور ،مقاالت ،کتب و رسعععالههای مرتبط به
شع عکعل موشع عکعافعانعهای مرور گردیعدنعد .این روش موجعب ایجعاد
چهارچوب مفهومی در ذهن پژوهشعععگر میگردد و احتمال تکرار
پژوهشهای دیگر را کم میکند .در طی روند اجرا ،مفهومسعازی

از طریق کدگذاری باز و روش مقایسعه دائمی صعورت پذیرفت .به
این شععکل که دادهها پس از اختصععاص کد مفهومی از سععطح
تجربی به سعطح تهوریک انتقال یافتند ،بهتدریج با افزایش سعطح
تجریعد ،پس از مقعایسعععه دائمی معیعارهعای پژوهش معاننعد مرتبط
بودن ،قابلیت کاربرد و اشععباع دادهها ،طبقات محوری واصععلی یا
همان کدهای گزینشی مطابق شکل  .1مشخا شدند.
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سریکانس ] [26نیز بر نقش سیاست دولت در ترویج و تقویت
کارآفرینی تأکید مینماید.
درمبحث شرایط علّی از میان  69مفهوم مستخرج میتوان به
تأثیر پیشرفت تکنولوژی جهانی ،برگزاری کارگاههای آموزشی در
دانشگاه مانند کارگاههای خالقیت و نوآوری اشاره نمود .در دو
پژوهش کازنتوا ] [27و تاسین و همکاران ] [28نیز بر نقش
نوآوری در توسعه منابع انسانی کارآفرین تأکید شده است .افراد
این دیدگاه معتقدند که عامل اصلی ترویج کارآفرینی در مدارس
و دانشگاه ها ،توسعه آموزشهای کاربردی میباشد .میلو][29
ضمن انتقاد از آموزش و پرورش سنتی بر اهمیت تغییر و تحول
برنامههای سنتی و هدایت آموزش به سمت برنامههای خال
تأکید میورزند .این محققان معتقدند که برای تحقق بخشیدن به
این موضوع باید به غنیسازی محیط آموزشی و ارائه برنامه خال
پرداخت ،لذا تربیت معلمان خال  ،به منظور تربیت دانشآموزانی
خال اهمیت زیادی دارد.
در مبحث راهبردها و استراتژیها  299کد مفهوم مستخرج
از پژوهش نشان میدهد که مدیریت استعداد ،پرورش ابعاد
شخصیتی (اعتمادبهنفس ،آیندهپژوهی ،ریسکپذیری) تأکید بر
ایدئولوژی و جهانبینی اسالمی و رهبری در توسعه منابع
کارآفرین مؤثر است .در همین راستا پژوهشهای توماس ]،[30
فشنکی ] ،[31یی و همکاران ] ،[32مهدی ] [15و عباسی و
همکاران ] [33به ترتیب بر تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی و
ارتباط آن با ابعاد اشتیا کارآفرینانه ،دینداری در رشد اقتصادی،
اعتمادبهنفس ،توان ریسک و رهبری و آیندهپژوهی تأکیددارند.
مهدی فعالیتهای کارآفرینان را در سه دسته درک آینده مطلوب،
ترسیم مسیر آینده مطلوب و توجه به آیندههای محتمل تصویر
کرده و این توجه را منتج به تولید ثروت و ارتقام نوآوری میداند.
در پژوهش حاضر عوامل مداخلهگر در سه مقوله جامعه
دانشگاهی ،اکوسیستم کارآفرینی مطلوب و توسعه اجتماع
موردبررسی قرار گرفتند که از میان کد مفهومهای مستخرج می-
توان به وضعیت اقتصادی ،فقدان انگیزه ،ضعف ارزشها در نظام
آموزشی همراستا با پژوهشهای فو اشاره کرد .همچنین
پژوهش هینمان و همکاران ] [34بر ارتباط بینکارآفرینی و رشد
اقتصادی ،پژوهش آبرامز ] [35بر آموزش جمعآوری کمک مالی
و تجربه جمعآوری سرمایه در آموزش عالی و پژوهش رادران حقیر
و طایی ] [36بر فقدان انگیزه ،نبود برنامه راهبردی و تأکید
بیشازحد بر توسعه کمی بهعنوان موانع تشکیل دانشگاه کارآفرین
تأکید دارد.
در بخش پیامدها تحلیل نتایج  76کد مفهوم که در مقوالت
فرعی پیامدهای سطح دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت و پیامدهای
سطح اجتماع ردهبندیشده بود نشان داد مدیریت سبز منابع
دانشگاه ،اقتصاد مبتنی بر دانایی ،دانشگاه آیندهنگر و آینده نگار،
ترسیم تصویر جدیدی از معلمی ،افزایش تولید ناخالا ملی از

نتایج نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور است .در همین
راستا دیانتی و زارع زیدی ] [37بر تأثیر طراحی اقدامات ویژه
توسعه منابع انسانی بر رشد رویکرد کارآفرینانه در سازمان و مقدم
و همکاران ] [38بر ماندگاری در سازمان ،رضایتمندی کارکنان،
بالندگی سازمانی و رشد تعالی و بهبود جایگاه رقابتی سازمان
بهعنوان نتایج نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور تأکید
مینماید.
از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به عدم بهرهمندی
از نظرات دانش آموزان اشاره کرد؛ از آنجایی که دانشآموزان یکی
از ذینفعان اصلی مدارس هستند ،احتماالً وجود نظرات آنها
دیدگاهها و استنباط های دیگری را میتوانست ایجاد نماید.
همچنین از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر به پراکندگی
جغراافیایی مصاحبه شونده گان ،عدم وجود واحدی درسی تحت
عنوان کارآفرینی درسی در دانشگاه فرهنگیان بود .لذا در راستای
رسیدن به اهداف فو و با توجه به نتایج حاصل از دادهها
پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد.
 در برنامه جدید تمرین معلمی دانشگاه فرهنگیان بر ارائهمباحث  4گانه (روایت پژوهی ،اقدام پژوهی ،درس پژوهی و کنش
پژوهی) تأکید گردد اما الزم است معلمان راهنما در این زمینه
آگاهی بیشتری کسب کنند چراکه بیشک همکاری آنان
دررسیدن به اهداف برنامه ،ضروری و اجتنابناپذیر است .همچنین
باید این مهم مدنظر قرار گیرد که تجربه تدریس در محیط واقعی
بهعنوان هدف اصلی برنامه تمرین معلمی در اجرائی ساختن
دستورالعملهای جدید مدنظر قرار گیرد.
 واحد ارتباط با جامعه (کارآفرینی) در پردیسهای دانشگاهفرهنگیان مانند دانشگاههای دیگر تأسیس گردد و با برگزاری
کارگاههای خالقیت ،نوآوری ،دست سازههای آموزشی ،استارت
آپها و کالسهای ویژه آموزشی در این راستا تأثیرگذار باشد.
 توجه به رویکرد کارآفرینانه در طر های ملی وزارتآموزشوپرورش (تعالی ،کاشف)
 مشخا ساختن مدارس ویژه دانشگاه فرهنگیان در جواردانشگاه جهت برنامه تمرین معلمی و پیشبرد مؤثرتر برنامههای
دیگر این طر
 تحلیل محتوا و بازنگری سرفصل دروس دانشگاه با رویکردکارآفرینانه
 تحلیل محتوای کتب پیشدبستانی با این رویکرد وآموزشهای ویژه در این خصوص مانند آموزش هوش مالی که
هماکنون در بسیاری از کشورهای دنیا از کودکستان در برنامه
درسی قرارگرفته است.
 تشکیل یک اکوسیستم کارآفرینی در پردیسها ودانشکدههای دانشگاه فرهنگیان در هر استان
 پیشنهاد میشود بعضی دروس مؤثر بر روش تفکر خالقانهدانشجویان مانند درس آموزشوپرورش تطبیقی بهصورت
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سپاسگزاری
نویسنده گان از کلیه کسانی که در این پژوهش ما را یاری
 پژوهش حاضر برگرفته از. تشکر و قدردانی می کنند،رساندهاند
 از گروه مدیریت و، حمیده جلیلی،رساله دکتری نویسنده اول
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند بوده،بهسازی منابع انسانی
.است

سهم هر نویسنده
.نویسنده اول و دوم اطالعات را جمع آوری و تبیین نموده اند
نویسنده سوم در قسمت نگارش و تدوین مقاله فعالیت نموده و
.نویسنده چهارم کارهای آماری مقاله را انجام داده است

تضاد منافع
 با حمایت مالی دانشگاه فرهنگیان انجام شده،این پژوهش
است و نویسندگان اعالم می کنند که این مقاله تعارض منافع
.ندارد

حضوری ارائه و با مدنظر قرار دادن مطالعات تطبیقی و
بررسی ایدههای نوآورانه مراکز تربیتمعلم و نظام تعلیم و
تربیت و بررسی برترین نظامهای آموزشی و جدیدترین
روشهای آموزشی دنیا و تحلیل نقادانه مدارس جهان بر
.پرورش تفکر کارآفرینانه تأکید دارد
) کارگاههای ویژه بالندگی دانشجویان (توسعه ذهن توجههه ویههژه بههه تههدریم دروس املههی و کههاربردی(روش تههدریم و بررسههی کرههو در دورههههای ملرلهه
ابرهههدایی و مروسهههطه) مرأسهههفانه در برنامهههه جدیهههد
دانشهههاه فرهنهیههان سههااات بررسههی کرههو تقلیههل یافرههه
 تحلیههل و،کههه بهها توجههه بههه دیههدگاه م ههاحبهشههوندگان
بررسهههی کرهههو مل وصههها در دوره ابرهههدایی زمینهسهههاز
.ایجاد تفکر ناب و کارآفرینانه است
 گروهها و دوایر کیفی در دانشهاه، تشکیل هسرهها،باهدف بهرهگیری از خرد جمعی و سینرژی تیمی اساتید
.کارمندان و دانشجویان جهت تقویت تفکر خلّاقانه

نتیجهگیری
بر اساس یافره های پژوهش توسعه منابع انسانی
کارآفرین محور در دانشهاه فرهنهیان با رشد تفکر
کارآفرینانه در نظام تعلیم و تربیت پیامدهایی معطوف به
 روانشناخری و رشد اقر ادی دارد که،بالندگی آموزشی
.توجه مدیران و دستاندرکاران تعلیم و تربیت را میطلبد
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