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Abstract  Article Info 
Introduction: The aim of this study was to identify the factors affecting entrepreneurship 

education and achievement by emphasizing the educational theory of the five minds and using 

the perspective of academic elites. 

 Method: The method of the present study was qualitative and using the Delphi method. Based 

on the review of articles, texts and resources related to educational models and experts' opinions, 

through Delphi technique, the elements of entrepreneurship education model based on the theory 

of five minds were identified among the 24 indicators of educational models and 6 related 

indicators. Experts participating in this study were 32 professors and experts in academic 

entrepreneurship education and fluent in the educational theory of the five minds. Findings were 

analyzed using PLS method and ISM technique. 

 Results: Structural model analysis showed that in the model of entrepreneurship education 

based on the theory of five minds, formulating educational goals acts as the cornerstone of the 

educational model and also factors analyzing learner characteristics and learning environment 

design as basic factors in designing an entrepreneurial education model. It is based on the theory 

of five minds. On the other hand, the formulation of educational goals in designing an 

educational model has a high degree of influence with minimal dependence, and any change in it 

can affect other factors. 

Conclusion: According to the results of the present study, it is suggested that in future studies, 

variables such as formulation of educational objectives, stepwise retrieval, analysis of learning 

assignments, determination of teaching materials and tools, design of learning environment and 

analysis of learner characteristics Emphasize and use these variables with the aim of developing 

and advancing educational entrepreneurship. 

 Keywords::  Educational 
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Minds, Academic Elite 
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 با استفاده ازدیدگاه نخبگان دانشگاهی
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 دهکیچ

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر  آموزش کارآفرینی و پیشرفت با تاکید بر  تئوری آموزشی پنج ذهن و با استفاده  :مقدمه
 ازدیدگاه نخبگان دانشگاهی بود.

مقاالت، متون و منابع مرتبط با الگوهای آموزشی و روش پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش دلفی بود. براساس بررسی  ها: روش
 6شاخص الگوهای آموزشی  24نظر خبرگان از طریق تکنیک دلفی عناصر الگوی آموزش کارآفرینی بر مبنای تئوری پنج ذهن از میان 

فرینی دانشگاهی و نفر از اساتید و آگاهان به آموزش کارآ 32شاخص مرتبط شناسایی شد. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش 
 تجزیه و تحلیل شدند. ISMو تکنینک  PLSها با استفاده از روش مسلط به تئوری آموزشی پنج ذهن بودند. یافته

های آموزشی به عنوان  تحلیل مدل ساختاری نشان داد که در الگوی آموزش کارآفرینی مبتنی بر تئوری پنج ذهن تدوین هدف :نتایج
های یادگیرنده و طراحی محیط یادگیری به عنوان عوامل  کند و همچنین عوامل تحلیل ویژگی ل میسنگ بنای الگوی آموزشی عم

های آموزشی در شود، از طرفی تدوین هدف ای و اساسی در طراحی الگوی آموزش کارآفرینی مبتنی بر تئوری پنج ذهن مطرح می پایه
تواند سایر عوامل را تحت تاثیر قرار  خوردار است و هر نوع تغییر در آن میطراحی الگوی آموزش از قدرت نفوذ باال با حداقل وابستگی بر

 دهد.

شود که در مطالعات آینده به طور حتمی و اساسی بر متغیرهایی مانند تدوین با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می :یریگ جهینت
تعیین مواد و وسایل آموزشی، طراحی محیط یادگیری و تحلیل های آموزشی، ازشیابی مرحله ای، تحلیل تکالیف یادگیری،  هدف

 های یادگیرنده تاکید شود و از این متغیرها با هدف توسعه و پیشرفت کارآفرینی آموزشی استفاده شود. ویژگی

 طراحی آموزشی، کارآفرینی، تئوری آموزشی پنج ذهن، نخبگان دانشگاهی :واژگان کلیدی
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  مقدمه

کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم توسعه 
های اخیر فائق  کند. و در دهه ملی و رشد اقتصادی را ایفا می

آمدن بر مشکالت مختلف اقتصادی و اجتماعی را در گرو و 
های الزم از کارآفرینان  توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت

نشناسی، دانند و با توجه به ورود علوم مختلف مثل روا می
شناسی، روانشناسی تربیتی به بحث کارآفرینی،  جامعه

نظران این حوزه بر این باورند که کارآفرینی اکتسابی  صاحب
گیرند  شوند بلکه یاد می است و افراد کارآفرین زاده نمی

کارآفرین باشند. از طرفی نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال 
ی آموزشی با ها مولد موجب شده است که بسیاری از نظام

ها که  هدف تربیت افرادی متکی به نفس، آگاه از فرصت
اندازی کسب و کار مستقل تمایل دارند، آموزش  بیشتر به راه

های درس خود در سطح دانشگاه و  کارآفرینی را در برنامه
دبیرستان و حتی در مواردی دوره ابتدایی وارد کنند؛ آن 

های  ز حوزهچنان که ارتقای آموزش کارآفرینی یکی ا
های آموزشی در بسیاری از کشورها به شمار  سیاست

[. از طرفی آموزش نیازمند الگوهای خاص خود را 1رود] می
هایی که بر پایه  دارد و الگوهای آموزش با توجه به تئوری

های مشخص دارند؛ از این رو در این  اند شاخص آن بنا شده
ان مقاله تالش شده است تا با نظرسنجی از متخصص

 5آموزش و خبرگان حوزه کارآفرین و آشنا با تئوری 
 5هاواردگاردنر عناصر الگوی آموزشی مبتنی بر تئوری  ذهن

ذهن را در آموزش کارآفرینی شناسایی و با استفاده از 
سطح بندی  (ISM)سازی ساختاری تفسیری  مدل

[. زمان پیدایش طراحی الگوهای آموزشی را به طور 2نماید]
های  توان اوایل قرن بیستم دانست که به کوشش رسمی می

  گردد. الگوهای طراحی شناسان آمریکایی برمی نختسین روان
شکل   آموزشی در مراحل اولیه خود با ویژگی رفتارگرایانه

، الگوهای آموزش گرفت. در واقع، در نیمه اول قرن بیستم
بر نظریاتی مبتنی بود که رفتارگرایانی چون ثُرانداک، اسکیز 
و دیگران درباره آموزش و یادگیری ارائه داده بودند. در دهۀ 

میالدی، رویکرد سیستمی در الگوهای طراحی  1960
آموزش بارز بود، به نحوی که در این زمان و پس از آن، 

عنوان الگوی طراحی الگوهای سیستمی طراحی آموزشی با 
ترین تغییراتی  های آموزش گسترش یافتند. یکی از مهم نظام

و پس از آن ظهور یافت، گذر از نظریۀ  1960که در دهۀ 
یادگیری رفتارگرایی به شناخت گرایی بود. افرادی چون 

هایی انجام دادند.  آزوبل، گانیه، و برونر در این زمینه کوشش

اخت گرایی جایگاه دیدگاه میالدی، شن 1970در طول دهه 
ها و الگوهایی شکل  رفتارگرایی را گرفت و به تبع آن، نظریه

های مختلف  گرفتند که ماهیت شناختی داشتند و در بخش
از جمله صنعت و تجارت نیز از الگوهای طراحی آموزشی 

میالدی دیدگاه ساختن  1990[.  در دهه 3استفاده شد]
انست که در آن یادگیرنده د گرایی، یادگیری را فرآیندی می

دارای خصوصیاتی چون فعال، خودتنظیمی، هدف مداری و 
متفکرانه است. در رویکرد ساختن گرایی که بر معرفت 
شناسی پست مدرن مبتنی است، دانش حاصل، فرآیند 
ساختن معنا در ذهن یادگیرنده است و بر همین اساس، 
الگوهای طراحی آموزش مبتنی بر فرآیندهای ذهنی 

[.آموزش کارآفرینی با رویکردهای گوناگون در 4است]
پذیرد. در برخی از  ها صورت می ها و دانشگاه دانشکده
ها تنها به عنوان یک دوره مطرح شده و در بعضی  دانشگاه

ی آموزش کامل شامل بازاریابی  دیگر در قالب یک دوره
شود. در  وکار و غیره ارائه می ی الگوی کسب مالی، توسعه

[ شش رویکرد اساسی شامل؛ رویکرد طرح 5ی]پژوهش
محور، رویکرد انتخاب واقعی،  وکار، رویکرد منبع کسب

سازی شده  ی شبیه ی موردی، رویکرد تجربه رویکرد مطالعه
جا که  و رویکرد شخصیت کارآفرینانه را شناسایی کرد. از آن

شود، هنوز  کارآفرینی موضوعی جدید محسوب می
که  ی رویکردهای مختلف و این ههای تجربی دربار پژوهش

ی کافی وجود ندارد. در  یک در عمل بهتر است به اندازه کدام
های گوناگون بر سر هدف  کنار این موضوع، ستیز دیدگاه

غایی آموزش کارآفرینی عامل دیگری است که ارزیابی 
جا نیز کار تجربی برای  سازد. در این رویکردها را مشکل می

ا و ادعاهای آن انجام نشده است؛ با این ه پشتیبانی از یافته
شوند از  طور که پژوهشگران فوق متذکر می حال همان

قدرت و ارزش استدالل قیاسی برخوردار است. هر استدالل 
ای از پارامترهاست تا چهارچوبی را  نیازمند مجموعه منطقی

برای تحلیل قیاسی، مقایسه و ارزیابی )رویکردهای 
[. برای آموزش کارآفرینی 6مایند]گانه فوق( فراهم ن شش

گرا باشد و  آموزش کارآفرینی باید کل -1رویکردهایی چون: 
دانشجو را باید در یک دیدگاه وسیع با تمام اجزای مورد نیاز 

های بنگاه آشنا سازد )به عنوان نمونه بازاریابی،  برای فعالیت
آموزش کارآفرینی  -2حسابداری، حقوق تجارت و غیره(؛ 

طوری  های مشخصی بنا شده باشد. به راساس تئوریباید ب
ها و اطالعات مجزا رابطه برقرار  که دانشجو بتواند بین داده

آموزش کارآفرینی باید جریان منطقی داشته باشد؛  -3کند، 
یعنی دروس مختلف به صورت منطقی ترکیب شده و در 
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آموزش کارآفرینی باید  -4نهایت یک کل را تشکیل دهند؛ 
را در دانشجو ایجاد کند، نه اینکه  های کارآفرینی مهارت

های آموزش  برنامه -5ی کارآفرینی باشد؛  فقط درباره
بین بوده و دانشجو را با تمام مشکالت  کارآفرینی باید واقع

وکار جدید آشنا سازد و در  اندازی یک کسب مربوط به راه
های آموزش کارآفرینی باید با تحقیقات  دوره -6نهایت 

[. 7اند] ی موضوع کارآفرینی سازگار باشد، برشمرده بارهدر
ها و مؤسسات  [ معتقدند دانشگاه8کارشناسان یونسکو]
کار  های متفاوتی را به ها و برنامه آموزش عالی شیوه

های محدود به واحدهای درسی  ها برای فعالیت گیرند، آن می
 های متمرکز در نظر مربوط به بازرگانی و مهندسی، برنامه

های دیگر  ها را برای دانشجویان رشته گرفته و این برنامه
کنند. در این  صورت گسترده در سطح دانشگاه ارائه می به

توانند به دو  ها می های آموزشی دانشگاه صورت، برنامه
ای و یا تشعشعی عمل کنند؛ بدین معنی که  صورت جاذبه

ر توانند واحدهایی را د های مختلف می دانشجویان گرایش
که  های بازرگانی و یا مهندسی بگذرانند و یا این دانشکده

های مختلف  های آموزش کارآفرینی، در دانشکده دوره
ای با عنوان مؤسسات آموزش عالی ارائه گردند. در مطالعه

[: موفقیت افراد، جوامع و حتی 9پنج ذهن برای آینده]
باید ها درآیند منوط است به: الف( در آینده، افراد  سازمان

برای دستیابی به موفقیت دست کم در یک رشته تخصص 
داشته باشند. ب( آنان باید بتوانند انبوهی از اطالعات را از 
منابع گوناگون دریافت و در راستای تأمین منافع خود و سایر 

گذاری )ترکیب( کنند. ج( تقریباً  پذیر هم افراد، به شکل فهم
نه به برخی اصول و گیری از رایا تبدیل هر چیزی با بهره

پذیر است لذا برنده در آینده کسی است که  ها امکان فرمول
های خاصی را خلق کند و فراتر از  ایده تولید کند و چارچوب

د( ما ملزم هستیم به کسانی که با ما اختالف  آن بیندیشد.

بگذاریم که با « احترام»نظر دارند بسان افرادی متفاوت 
ه( به عنوان  اشتراک داریم. های زیادی به ها ایده آن

شهروندان و کارکنان اجتماعی باید رویکردی 
به کار و زندگی داشته باشیم، به این معنا « مدارانه اخالق»

که باید از جایگاهی فراتر از منافع شخصی و متناسب با 
[. پرورش چنین افرادی در 10گیری کنیم] مقتضیات تصمیم

ر است که عبارتند از: ذهن تأثیرگذا 5گرو آموزش و پرورش 
با توجه به مطالب ذکر شده هدف اصلی این مطالعه 
شناسایی عوامل موثر بر  آموزش کارآفرینی و پیشرفت با 
تاکید بر  تئوری آموزشی پنج ذهن و با استفاده ازدیدگاه 

 باشد.نخبگان دانشگاهی می

 روش ها
روش پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش دلفی بود. 

اس بررسی مقاالت، متون و منابع مرتبط با الگوهای براس
آموزشی و نظر خبرگان از طریق تکنیک دلفی عناصر الگوی 

 24آموزش کارآفرینی بر مبنای تئوری پنج ذهن از میان 
شاخص مرتبط شناسایی شد.  6شاخص الگوهای آموزشی 

نفر از اساتید و  32خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش 
موزش کارآفرینی و مسلط به تئوری پنج ذهن آگاهان به آ

گیری غیرتصادفی به شیوه  بودند.  خبرگان از طریق نمونه
گلوله برفی از میان اساتید دانشگاه و صاحب نظران در 

های تخصصی تا اشباع  نفر با توجه به ویژگی 32مجموع 
آوری  ها ابزارهای جمع نظری انتخاب شدند. پرسشنامه

رای تعیین روایی و پایایی ابزارها از اطالعات بودند که ب
روش سه سوسازی)تثلیث( و آلفای کرونباخ استفاده شده 

بندی و تعیین سطوح عناصر الگوی  است. برای اولویت
آموزش کارآفرینی از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری 

 استفاده شده است.

 
 نتایج

 های کارآفرینی . فهرست شاخص1جدول 

 منبع ها شاخص

 [11،12] های کلی آموزش تدوین هدف 1

 [13] تعیین رفتار ورودی 2

 [14] های جزیی هدفتدوین  3

 [14] های رفتاری تدوین هدف 4

 [12،14] ای ارزشیابی مرحله 5

 [15،16] تحلیل تکالیف یادگیری 6

 [17] تعیین مواد و وسایل آموزشی 7
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 [18] طراحی محیط یادگیری 8

 [18] ارزشیابی تراکمی 9

 [19] های یادگیرنده تحلیل ویژگی 10

 [19،20] های تدریس تعیین روش 11

 [20] نیازسنجی 12

 [21] تعیین تکالیف تکمیلی 13

 [22] ها تحلیل امکانات و محدودیت 14

 [1،17،22] بررسی و تحلیل بازخوردها 15

 [15] طراحی برنامه ترمیمی 16

 [23] های آموزشی تعیین فعالیت 17

 [7،9،20] پیش نگری و پشتیبانی 18

 [22] تعیین و تهیه محتوی 19

 [18،19،21] های پیش از تدریس فعالیت 20

 [24] ارزشیابی از استاد 21

 [8] ارزشیابی از فرآیند آموزش 22

 [25، 24] بررسی و تحلیل بازخوردها 23

 [25] کاربست برنامه آموزشی 24

بیشتر از متوسط شاخص  6شاخص فهرست شده  24دهد که براساس نظرات خبرگان از میان  های جدول شماره دو نشان می یافته
 باشند. برخوردار بوده و در نتیجه منطبق بر تئوری پنج ذهن در آموزش کارآفرینی می

 دلفی( 3و  2های نهایی الگوهای آموزشی مبتنی بر ساختارگرایی )فاز  . شناسایی شاخص2جدول 

 میانگین امتیاز شاخص ردیف

 95/3 های کلی آموزش تدوین هدف 1

 74/3 تعیین رفتار ورودی 2

 79/3 های جزیی تدوین هدف 3

 47/3 های رفتاری تدوین هدف 4

 84/3 ای ارزشیابی مرحله 5

 74/3 تحلیل تکالیف یادگیری 6

 79/3 تعیین مواد و وسایل آموزشی 7

 26/3 طراحی محیط یادگیری 8

 11/3 ارزشیابی تراکمی 9

 63/3 های یادگیرنده تحلیل ویژگی 10

 74/3 تدریسهای  تعیین روش 11

 68/3 نیازسنجی 12

 37/3 تعیین تکالیف تکمیلی 13

 16/3 ها تحلیل امکانات و محدودیت 14

به منظور اولویت بندی و تعیین سطوح عناصر الگوی 
آموزش کارآفرینی مبتنی بر تئوری پنج ذهن. از تکنیک 
مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. 

سازی ساختاری تفسیری تکنیکی مناسب برای تحلیل  مدل
تاثیر یک عنصر بر دیگر عناصر است. این متدولوژی بر 

ه میان عناصر یک سیستم را ترتیب و جهت روابط پیجید
دیگر، ابزاری است که بوسیله آن،   کند، به بیان بررسی می

های  تواند بر پیچیدگی بین عناصر غلبه کنند. گام گروه می
در این پژوهش به شرح زیر است:  ISMاجرای تکنیک 

ابتدا  ،پژوهش نیادر ها؛  گام اول: شناسایی ابعاد و شاخص
آموزش  رگذاریتأث های اخصموضوع، ش اتیادب یبا بررس

 یشده است. سپس به منظور جمع آور ییشناسا کارآفرینی
 های شاخص انیروابط م یینظر خبرگان در خصوص شناسا
 نیاز ا یریتفس یساختار یاستخراج شده و ارائه مدل ساز

 دیاسات دییو پس از تأ دیگرد یحطرا یپرسشنامه ا ارها،یمع
حوزه دانشگاه،  راهنما و مشاور و چند تن از خبرگان در

 سیماتر لیتشکگام دوم: . دیگرد عیپرسشنامه توز
پرسشنامه  ،ها شاخص نییپس از تعی؛ ساختار یخودتعامل
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را به صورت  ها شاخص نیاماتریسی طراحی شده و خبرگان 
اطالعات حاصله براساس  ند.قرار داد یمورد بررس یزوج

بندی شده و  جمع یریتفس - یساختار یروش مدل ساز
پژوهش و  های از شاخص یساختار یخود تعامل سیماتر
 لیتشک یآنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهوم سهیمقا

 یمبنا بر یریتفس یساختار یشده است. منطق مدل ساز
  کند. ها عمل می یمد در فراوان

بط بدست آمد، روا هیاول یدسترس سیپس از آن که ماتر
 یبه صورت هیرابطه ثانو .گردد کنترل می ها شاخص هیثانو

 نیشود و همچن jمنجر به شاخص  iاست که اگر شاخص 

 زین iشود، آنگاه شاخص  k منجر به شاخص jشاخص 
 یدسترس سیخواهد شد. اگر در ماتر kمنجر به شاخص 

اصالح شده و  سیماتر دیبا نبود،حالت برقرار  نیا هیاول
عمل  نیبه اشود؛  نیگزیکه از قلم افتاده جا یروابط

شود.  ماتریس دسترسی اولیه گفته می اصطالحاً سازگارکردن
 بدست آمد. 3ماتریس دسترسی نهایی طبق جدول شماره 

نشان مشخص شده اند؛ * 1که با عالمت هایی  خانه
صفر بوده و پس از  هیاول یدسترس سیکه در ماتر دهند می

قدرت نفوذ و  سیماتر نیگرفته اند. در ا کیعدد  یسازگار
نشان داده شده است. قدرت  زیهر شاخص ن یوابستگ زانیم

متأثر از آن و  های شاخص از جمع تعداد شاخص کینفوذ 
از جمع  زیشاخص ن یوابستگ زانیو م ،خود شاخص

به  ،و خود شاخص ردیپذ می ریکه از آن تأث هایی شاخص
 .دیآ دست می

 

 . ماتریس دسترسی نهایی3جدول

 

تدوین 

های  هدف

 آموزشی

ارزشیابی 

 مرحله

تحلیل تکالیف 

 یادگیری

تعیین مواد 

 آموزشی

طراحی محیط 

 یادگیری

های  تحلیل ویژگی

 یادگیرنده

قدرت 

 نفوذ

*1 1 1 1 1 1 های آموزشی تدوین هدف  6 

*1 1 1 0 ارزشیابی مرحله ای  1*  1*  5 

*1 0 تحلیل تکالیف یادگیری  1 1 1 1 5 

تعیین مواد و وسایل 
 آموزشی

0 1 1 1 1 1*  5 

*1 1 0 طراحی محیط یادگیری  0 1 0 3 

های  تحلیل ویژگی
 یادگیرنده

0 1 1*  1 1 1 5 

  5 6 5 6 6 1 میزان وابستگی

در این گام، با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی، پس از  
های ورودی و خروجی، اشتراک این  تعیین مجموعه

آید.  ها به دست می ها برای هر یک از شاخص مجموعه
ها مجموعه ورودی و مجموعه مشترک  سپس تعداد شاخص

را مشخص نموده و به صورت صعودی براساس کوچکترین 
بندی را انجام میدهیم. مجموعه  به بزرگترین، عمل سطح

خروجی یک شاخص شامل اجزایی از سیستم است که از آن 

های هرسطر در ماتریس  "1"گیرد)تعداد  جزء نشأت می
دسترسی نهایی(  و مجموعه ورودی هر شاخص شامل 

شود )تعداد  اجزایی از سیستم است که به آن جزء منتهی می
بندی  یی(.سطحهای هرستون در ماتریس دسترسی نها "1"

 آید. ها طبق جدول شماره هفت بدست می شاخص

 

 های آموزش کارآفرینی بندی شاخص . سطح4جدول

 سطح مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی شاخص

  C1 C1,C2,C3,C4,C5,C6 C1 (C1های آموزشی ) تدوین هدف

 سطح اول C1,C2,C3,C4,C5,C6 C2,C3,C4,C5,C6 C2,C3,C4,C5,C6 (C2ارزشیابی مرحله ای)

 سطح اول C1,C2,C3,C4,C5,C6 C2,C3,C4,C5,C6 C2,C3,C4,C5,C6 (C3تحلیل تکالیف یادگیرنده)

 سطح اول C1,C2,C3,C4,C6 C2,C3,C4,C5,C6 C2,C3,C4,C5,C6 (C4تعیین مواد و وسایل آموزشی)

  C1,C2,C3,C4,C5,C6 C2,C3,C5 C2,C3,C5 (C5طراحی محیط یادگیری)

  C1,C2,C3,C4,C6 C2,C3,C4,C5,C6 C2,C3,C4,C6 (C6های یادگیرنده) تحلیل ویژگی
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(، تحلیل تکالیف c2حال سه شاخص ارزشیابی مرحله ای ) 

( که در c4( و تعیین مواد و وسایل آموزشی)c3یادگیرنده )
قرار گرفتند را از جدول شماره هفت کنار  سطح اول

دهیم. در  بندی را انجام می گذاریم و دوباره عملیات سطح می

( که در c5تکرار سوم، شاخص طراحی محیط یادگیری )
گذاریم و عملیات   سطح دوم قرار گرفت را نیز کنار می

دهیم. در تکرار چهارم، شاخص  بندی را ادامه می سطح

( که در سطح سوم قرار c6ادگیرنده )های ی تحلیل ویژگی
دهیم  بندی را ادامه می گرفت را کنار گذاشته و عملیات سطح

های آموزشی با  که در این صورت فقط شاخص تدوین هدف
گیرد، که در جدول  ماند که در سطح چهارم قرار می قی می
 نشان داده شده است. 5شماره 

 

 های آموزش کارآفرینی بندی شاخص : سطح5جدول 

 سطح مشترک مجموعه خروجی مجموعه ورودی شاخص

 سطح چهارم C1 C1 C1 (C1های آموزشی ) تدوین هدف
 

 های آموزش کارآفرینی بندی شاخص .سطح1شکل  

الزم به توضیح است که هر چه از سطح باالیی به سمت 
کنیم، از میزان تأثیرپذیری  سطوح پایین تر حرکت می

ها افزوده  ها کاسته و بر میزان تأثیرگذاری آن شاخص
توان  شود.مطابق با نتایج بدست آمده از شکل یک نیز می می

های آموزشی دارای بیشترین میزان  گفت عامل تدوین هدف
های ارزشیابی مرحله ای،تحلیل  اری و شاخصتأثیرگذ

تکالیف یادگیری،تعیین مواو و وسایل آموزشی دارای 
های  بیشترین میزان تأثیرپذیری هستند. با استفاده از داده

های تأثیرگذار بر آموزش  توان شاخص جدول شماره ده می
 های هر شاخص بر شاخص را براساس قدرت نفوذکارآفرینی 

در  گرید های هر شاخص به شاخص یبستگوا زانیو م گرید
سطح استقالل : 1ناحیه  بندی کرد: دسته ریچهار سطح ز

و قدرت نفوذ را بر  یکه حداقل وابستگ ییها خودمختار(: شاخص)
که  هایی : شاخصیوابستگ: 2ناحیه  .ها دارند شاخص گرید

دارند، اما نفوذ آنها اندک  ها شاخص گریبر د یادیز یوابستگ
که  هایی (: شاخصی)عدم وابستگ یوندیپ:  3ناحیه  .است

 هیناح نیدارند. در ا ها شاخص گریرابطه دو طرفه با د
را در ساختار مدل دارند،  ینینقش آفر نیشتریب که یعناصر

 هایی (: شاخصینفوذ )عدم وابستگ: 4ناحیه  .رندیگ قرار می
دارند و  ینفوذ قابل توجه ا گرید های که بر شاخص

در پایان گام هفتم به تجزیه و  .آنها اندک است یوابستگ
( MICMAC)تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی 

 هیپژوهش در چهار ناح یا پرداخته شده و شاخصه
نفوذ و پیوندی مورد بررسی قرار گرفته خودمختار، وابسته،

مشخص است تدوین  1اند.همانطور که در نمودار شماره 
 نیا یعننفوذ قرار دارد، ی های آموزشی که در ناحیه هدف

برخوردار  یقدرت نفوذ باال با حداقل وابستگ شاخص از 
.  باشد می یدیکل یرهایمتغ ءشاخص جز نیا نیاست. بنابرا

 تعیین مواد و وسایل آموزشی

 

 تحلیل تکالیف یادگیری

 

 ارزشیابی مرحله ای

 

 طراحی محیط یادگیری)سطح دوم(

 

 آموزشی)سطح چهارم(های تدوین هدف

 

 های یادگیرنده ) سطح سوم(تحلیل ویژگی

 

 سطح اول
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ای، تحلیل تکالیف  های ارزشیابی مرحله شاخص
های  یادگیری،تعیین مواد و وسایل آموزشی،تحلیل ویژگی

که از قدرت نفوذ و  یادگیرنده در ناحیه پیوندی قرار دارند،
 یبر رو یعمل برخوردارند. در واقع هرگونه ییباال یوابستگ

شود.شاخص  ها می ها باعث تغییر سایر شاخص شاخص نیا
از طراحی محیط یادگیری در ناحیه وابستگی قرار دارد که 

 گرینسبت به د ادیز یوابستگ زانیم یقدرت نفوذ کم ول
 .باشد ها برخوردار می شاخص

 

 بحث
مطالعه حاضر  شناسایی عوامل موثر بر  آموزش  هدف

کارآفرینی و پیشرفت با تاکید بر  تئوری آموزشی پنج ذهن و 
ها نشان با استفاده ازدیدگاه نخبگان دانشگاهی  بود. یافته

داد که در الگوی آموزش کارآفرینی مبتنی بر تئوری پنج 
های آموزشی به عنوان سنگ بنای الگوی  ذهن تدوین هدف

های  کند و همچنین عوامل تحلیل ویژگی وزشی عمل میآم
ای  یادگیرنده و طراحی محیط یادگیری به عنوان عوامل پایه

و اساسی در طراحی الگوی آموزش کارآفرینی مبتنی بر 
های شود، از طرفی تدوین هدف تئوری پنج ذهن مطرح می

آموزشی در طراحی الگوی آموزش از قدرت نفوذ باال با 
ستگی برخوردار است و هر نوع تغییر در آن حداقل واب

 تواند سایر عوامل را تحت تاثیر قرار دهد. می
، 21، 20، 19، 18، 17یافته های مطالعه حاضر با مطالعات]

[ همسو بود. کارآفرینی فرآیندی است که 25، 24، 23، 22
نقش حیاتی در تداوم توسعه ملی و رشد اقتصادی ایفا 

هیت کارآفرینی، آموزش کارآفرینی کند و با توجه به ما می
های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است،  در دهه
های جدید در یادگیری و طراحی آموزش موجب باال  تئوری

رفتن کیفیت آموزش کارآفرینی است، هر چند که هر طرح 
، 22بایست بر مبنای تئوری بنا نهاده شده باشد.] آموزشی می

هش تئوری پنج ذهن مبنایی برای [ در این پژو24، 23
الگوی آموزشی است و به دنبال شناسایی و تعیین سطوح 
عناصر الگوی آموزش کارآفرینی براساس این تئوری است. 

های الگوی آموزش با  جهت شناسایی عناصر و شاخص
استفاده از تکنیک دلفی و نظرات خبرگان از میان بیست و 

آموزشی در مجموع  جهار شاخص استخراج شده از الگوهای
سازی  شش شاخص تعیین شد و با استفاده از رویکرد و مدل

 بندی شد. ها سطح ساختاری تفسیری شاخص

های مطالعه حاضر و در همسویی با مطالعات در تبیین یافته
توان گفت که برای آموزش کارآفرینی [ می19، 18قبلی ]

اشد و گرا ب آموزش کارآفرینی باید کل -1رویکردهایی چون: 
دانشجو را باید در یک دیدگاه وسیع با تمام اجزای مورد نیاز 

های بنگاه آشنا سازد )به عنوان نمونه بازاریابی،  برای فعالیت
آموزش کارآفرینی  -2حسابداری، حقوق تجارت و غیره(؛ 

طوری  های مشخصی بنا شده باشد. به باید براساس تئوری
عات مجزا رابطه برقرار ها و اطال که دانشجو بتواند بین داده

 آموزش کارآفرینی باید جریان منطقی داشته باشد. -3کند، 

 گیری نتیجه

سازی نشان داد که عناصر  به طور کلی نتایج حاصل از مدل
ای، تحلیل تکالیف یادگیری و تعیین مواد و  ارزشیابی مرحله

وسایل آموزشی در باالترین سطح و دارای کمترین تاثیر و 
ترین سطح و دارای  هدفهای آموزشی در پایینعنصر تدوین 

بیشترین تاثیر بر دیگر عناصر الگوی آموزشی کارآفرینی 
 مبتنی بر تئوری پنج ذهن را دارد.

شود که در با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می
مطالعات آینده به طور حتمی و اساسی بر متغیرهایی مانند 

مرحله ای، تحلیل های آموزشی، ازشیابی  تدوین هدف
تکالیف یادگیری، تعیین مواد و وسایل آموزشی، طراحی 

های یادگیرنده تاکید شود و  محیط یادگیری و تحلیل ویژگی
از این متغیرها با هدف توسعه و پیشرفت کارآفرینی آموزشی 

 استفاده شود.
از مهمترین محدودیت های مطالعه حاضر انتخاب خبرگان 

های شمال کشور بود که دانشگاه آموزش کارآفرینی در بین
این امکان تعمیم نتایج به سایر مناطق را با محدودیت روبه 

 کند.رو می

این مقاله برگرفته موضوع رساله  مالحظات اخالقی:

دکترا دانشجو حمیدرضا یوسفی با راهنمایی دکتر روح اهلل 
-سمیعی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول می

و شناسه اخالق  558410کد مصوب ایران داک  باشد که با
IR.AUA.REC.1398.304  .مصوب گردیده است 

 سپاسگزاری

بدینوسیه از تمامی کسانی که در فرایند انجام پژوهش  

  .شودنقش مؤثری داشتند تقدیرو تشکر می

 تضاد منافع
دارند دراین مطالعه تضاد منافعى وجود نویسندگان اعالم می 

 .نداشته است

 منابع
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