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Abstract
Introduction: In today's competitive world, economic development will not be possible without entrepreneurial 
human resources. Meanwhile, the education system plays an important role in cultivating such forces for the 
country, because it is impossible to train entrepreneurial human resources with non-entrepreneurial teachers, 
and Farhangian University is the core of the entrepreneurial human resource development system. Therefore, 
the present study aimed to provide a model for the development of entrepreneurial human resources and its 
validation.
Methods: The present study is a methodological study that was conducted with a qualitative-quantitative 
approach. In the qualitative section, 19 experts and activists in the field of entrepreneurship and policy-making 
in the field of human resources at Farhangian University in the first six months of 2020 participated in an 
in-depth semi-structured interview using targeted sampling. To analyze the semi-structured interviews, the 
foundation data strategy, and the systematic design of Strauss and Corbin (2014) were used to design the model 
used. Then, with the MAXQDA software version 12, the concepts of the interviews were extracted and the 
main and sub-variables were obtained. In the quantitative section, to validate the proposed model, a researcher-
made questionnaire was prepared and after ensuring formal and content validity among 74 members of the 
faculty of Farhangian University, the second version was analyzed by simple random sampling of statistical 
data with PLS software.
Results: In the qualitative section, 14 pivotal categories were identified in five axes: contextual, causal conditions, 
strategies, intervening factors, and consequences. In the quantitative section, the results of confirmatory factor 
analysis (x2/df=2.09, RMR = 0.1, GFI = 0.9, NFI = 0.9, CFI = 0.9, IFI = 0.9, TLI=0.8) showed that the pattern 
designed for the entrepreneurial human resource development system in students has a very good.
Conclusions: In the qualitative section, 14 key categories including socio-cultural factors, economic factors, 
institutional factors, strategies, management, material and immaterial resources, development, motivation, the 
academic community, social development, desirable entrepreneurial ecosystem, university level and education 
system in improving the development system. Entrepreneur-oriented human resources were identified in 
students. Also, considering the positive role of entrepreneurship and the importance of this category, it is 
suggested that the entrepreneurial human resources course be included in the students' curriculum.
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چکیده
مقدمــه: در جهــان رقابتــی امــروز توســعه اقتصــادی بــدون برخــورداری از منابــع انســانی کارآفریــن محقــق نخواهــد شــد. در ایــن میــان 
نظــام آموزش وپــرورش نقــش مهمــی در پــرورش چنیــن نیروهایــی بــرای کشــور دارد، زیــرا تربیــت نیــروی انســانی کارآفریــن بــا معلــم 
غیــر کارآفریــن غیرممکــن اســت و دانشــگاه فرهنگیــان هســته اصلــی نظــام توســعه منابــع انســانی کارآفریــن محــور بــه شــمار مــی آیــد. 

از ایــن رو هــدف پژوهــش حاضــر ارائــه الگــوی توســعه منابــع انســانی کارآفریــن محــور و اعتبارســنجی آن بــود.
ــی اجــرا شــد. در بخــش کیفــی 19 نفــر  ــا رویکــرد کیفــی- کّم روش کار: مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه روش شناســی اســت کــه ب
از خبــرگان و فعــاالن بخــش کارآفرینــی و سیاســت گــذران حــوزه منابــع انســانی دانشــگاه فرهنگیــان در ســطح کشــور در شــش مــاه 
نخســت ســال 1398 بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد در مصاحبــه عمیــق نیمــه ســاختار یافتــه در ســازمان مرکــزی دانشــگاه فرهنگیــان 
شــرکت نمودنــد. جهــت تحلیــل مصاحبه هــای نیمــه ســاختاریافته از اســتراتژی داده بنیــاد و طــرح سیســتماتیک اشــتراوس و کوربیــن 
ــزار  ــا نرم اف ــن محــور در دانشــجویان اســتفاده  شــد. ســپس، ب ــع انســانی کارآفری )2014( به منظــور طراحــی الگــوی نظــام توســعه مناب
MAXQDA نســخه 12 مفاهیــم از مصاحبه هــا اســتخراج و متغیرهــای اصلــی و فرعــی مشــخص و الگــوی طراحی شــده بــه دســت 
آمــد. در بخــش کّمــی به منظــور اعتبارســنجی الگــوی پیشــنهادی یــک پرسشــنامه محقــق ســاخته تنظیــم و پــس از حصــول اطمینــان 
از روایــی صــوری و محتوایــی در بیــن ۷4 نفــر از اعضــاء هیئت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان بــا روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده داده 

ــا نرم افــزار PLS نســخه دوم تحلیــل شــد. هــای آمــاری ب
ــه محــوری شــامل عوامــل اجتماعــی فرهنگــی، عوامــل اقتصــادی، عوامــل نهــادی، راهبردهــا،  یافته هــا: در بخــش کیفــی 14 مقول
مدیریــت، منابــع مــادی و غیرمــادی، تأمیــن توســعه، انگیــزش، جامعــه دانشــگاهی توســعه اجتماعــی اکوسیســتم کارآفرینــی مطلــوب، 
ــایی  ــجویان شناس ــور در دانش ــن مح ــانی کارآفری ــع انس ــعه مناب ــام توس ــای نظ ــت در ارتق ــم و تربی ــام تعلی ــگاه و نظ ــطح دانش س
                                                                                      ،CFI=0/9 ،NFI =0/9،GFI=0/9،RMR=0/1 ، χ2/df =2/09( شــد.ند. در بخــش کمــی نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی
TLI =0/8،IFI =0/9( نشــان داد کــه الگــوی طراحــی  شــده بــرای نظــام توســعه منابــع انســانی کارآفریــن محــور در دانشــجویان از 

ــوردار اســت. ــی برخ ــرازش بســیار مطلوب ب
نتیجه گیــری: بــر اســاس نتایــج پژوهــش اســتفاده از ایــن الگــو در راســتای فراهــم نمــودن زیرســاخت های الزم جهــت توســعه منابــع 
انســانی کارآفریــن محــور در دانشــجویان پیشــنهاد می شــود، همچنیــن بــا در نظرگرفتــن نقــش مثبــت کارآفرینــی و اهمیــت ایــن مقولــه 

پیشــنهاد می شــود واحــد درســی منابــع انســانی کارآفریــن محــور در برنامــة درســی دانشــجویان گنجانــده شــود.
کلیدواژه ها: توسعه، منابع انسانی، کارآفرینی، دانشجویان. 
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مقدمه
ــع انســانی  در هــزاره ســوم، دانشــگاه ها و ســازمان ها توســعه مناب
ــه  ــت ک ــی اس ــتم ها و فعالیت های ــا، سیس ــامل برنامه ه ــه ش را ک
ــان طراحــی  شــده را از حیاتی تریــن  ــرای بهبــود عملکــرد کارکن ب
وظایــف خــود و اصلی تریــن راه بهســازی ســازمانی می داننــد )1(. 
از اهــداف توســعه منابــع انســانی، توســعه دانــش، بینــش، نگرش و 
ــه توسعه ســازمانی می باشــد.  ــرای دســتیابی ب ــان ب مهــارت کارکن
توســعه ســازمان ها درگــرو توســعه منابــع انســانی آن هــا و توســعه 
منابــع انســانی نیــز درگــرو افزایــش دانــش و افزایــش توانایی هــا، 
ــفی  ــخصیتی و فلس ــای ش ــعه ویژگی ه ــا، توس ــعه مهارت ه توس
ــن  ــای نوی ــی از نقش ه ــوان یک ــاید بت ــد )2(. ش ــا می باش آن ه
مدیریــت منابــع انســانی را توســعه نــوآوری و کارآفرینــی دانســت، 
ــاد  ــا در سراســر جهــان اعتق ــن راســتا بســیاری از دولت ه در همی
دارنــد کــه کارآفرینــی کلیــد توســعه اقتصــادی اســت، از همیــن رو 
دولت هــای زیــادی بــه ارائــه برنامه هــای توســعه کارآفرینــی روی 
آورده انــد )3(. در همیــن راســتا در قــرن بیســتم و ابتــدای قــرن 21 
ــه موضــوع  ــر ب ــگاه اکثــر کشــورهای جهــان در چنــد دهــه اخی ن
ــعه  ــی از سیاســت های توس ــا موج ــده ت ــب گردی ــی موج کارآفرین
کارآفرینــی در دنیــا ایجــاد شــود و پدیــده کارآفرینــی راه حلــی برای 
ــر مشــکالت اقتصــادی اجتماعــی شــناخته شــود،  ــق آمــدن ب فائ
ــاه و  ــروت، رف ــاد ث ــور ایج ــی به منظ ــعه کارآفرین ــن  رو توس از ای

اشــتغال موضوعــی اجتنــاب  ناپذیــر اســت )4(.
ــادی  ــی، اقتص ــی، سیاس ــر اجتماع ــی از عناص ــی ترکیب کارآفرین
و فرهنگــی در یــک منطقــه اســت کــه از توســعه و رشــد 
ســرمایه گذاری های مبتنــی بــر خالقیــت و نــوآوری حمایــت 
می کننــد )5(. بــه  عبارتــی  دیگــر کارآفرینــی فراینــد تلفیــق دانــش، 
گــردآوری اطالعــات، نــوآوری، خالقیــت، کشــف، توســعه، حرکت، 
برتــری، فعالیــت، خطرپذیــری، نبــود قطعیــت و بــه دســت آوردن 
ســود اســت )6(. کارآفرینــان نقــش کلیــدی در توســعه اقتصــادی 
ــل  ــات، قاب ــیاری از مطالع ــد و در بس ــی دارن ــوالت اجتماع و تح
 آمــوزش بــودن کارآفرینــی و اهمیــت آن در کارآفریــن شــدن افــراد 
ــد  ــد شــده اســت )۷(. در همیــن رابطــه، پژوهشــگران معتقدن تأیی
کــه نظــام هــای آموزشــی کارآفریــن محــور قادرنــد بــا یادگیــری 
فعالیت هــای گوناگــون، افــرادی را پــرورش دهنــد کــه از مهــارت 
اکتشــاف باالیــی برخوردارنــد )8(. بدیهــی اســت یکی از کنشــگران 
اصلــی یــک نظام توســعه منابــع انســانی کارآفریــن محــور، مربیان 
ــای  ــد دارای مهارت ه ــه بای ــند ک ــی باش ــدگان م ــوزش دهن و آم
خــالق و تفکــر انتقــادی، توانایــی فرهنگــی- اجتماعــی و جهــان 
آگاهــی باشــند و سیاســت هــا، نگــرش معلمــان، مــواد آموزشــی 

ــن  ــس در ای ــای تدری ــاوره و روش ه ــیابی، مش ــای ارزش و روش ه
راســتا بررســی و مــورد تجدیــد نظــر قــرار گیــرد )9(.

محققــان عوامــل و متغیرهــای مختلفــی را در شــکل گیری و 
ــوی و  ــش رض ــد. در پژوه ــایی کرده ان ــی شناس ــعه کارآفرین توس
ــی  ــردی و شــخصیتی، حمایت ــز عوامــل آموزشــی، ف همــکاران نی
ــر  ــی مؤث ــعه کارآفرین ــر توس ــی ب ــهیالتی و ارتباط ــی، تس و قانون
ــی  ــز در پژوهش ــاط نی ــردان ارتب ــب و م ــده اند )10(. ادی شناخته ش
ــات و ادراکات  ــه تجربی ــا رویکــرد پدیدارشناســی در زمین ــی ب کیف
ــناختی،  ــای روا ن ش ــی، ویژگی ه ــون کل ــج مضم ــان، پن کارآفرین
اجتماعــی، اقتصــادی، زمینــه کارآفرینــی و تلقــی از کارآفرینــی را 
ــکاران نشــان داد  ــه حســینی و هم ــد )11(. مطالع شناســایی کردن
کــه مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر کارآفرینــی ســازمانی بــا هــدف 
ــد از:  ــارت  ان ــت عب ــب اهمی ــه ترتی ــرد ب ــاء عملک ــود و ارتق بهب
ــری  ــن، تصمیم گی ــازمان کارآفری ــاختار س ــاختاری )س ــل س عوام
ــه ای )عوامــل سیاســی  ــاداش(، عوامــل زمین و کنتــرل، سیســتم پ
/ دولــت، زیرســاخت ها، ارتباطــات، دسترســی بــه منابــع( و 
ــت،  ــت مدیری ــازمانی، حمای ــگ  س ــاری فرهن ــل رفت ــپس عوام س
ــان )12(.  ــای کارکن ــران، ویژگی ه ــای مدی ــری، ویژگی ه خطرپذی
ــه  ــان داد ک ــکاران نش ــو و هم ــر ل ــکوه اجی ــش باش ــج پژوه نتای
پنــج عامــل مــورد بررســی )ســاختار ســازمانی، فرهنــگ  ســازمانی، 
اســتراتژی ســازمانی، مدیریــت منابع انســانی، سیســتم پــاداش ده ی 
و پشــتیبانی مدیریتــی( تأثیــر معنــاداری بــر ایــده ی کارآفرینــی در 
بیــن معلمــان مــدارس متوســطه ی شهرســتان اردبیــل دارد )13(. 
مطالعــه پــور ســعید نشــان داد از دیــدگاه کارآفرینــان، ابتــدا ســایر 
ــن  ــا میانگی ــاهده ای( ب ــري مش ــل یادگی ــي )عوام ــل محیط عوام
ــادي  ــر بســیار زی ــن 33/5 تأثی ــا میانگی ــواده ب 52/5 و ســپس خان
بــر توســعه کارآفرینــي دارد. در بخــش کیفــي، اطالعــات حاصــل 
ــادي  ــه بنی ــر اســاس نظری ــاده  ســازی ب از مصاحبه هــا، پــس از پی
ــه   ــق، ب ــه تحقی ــت. نتیج ــه اس ــل قرارگرفت ــورد تجزیه وتحلی م
صــورت مــدل علــي، زمینــه ای و واســطه ای ارائــه گردیــده اســت 

.)14(
ــه  ــعه  یافت ــورهای توس ــی در کش ــعه کارآفرین ــه توس ــه ب ــا توج ب
ــره  ــم اقتصــادی، فرهنگــی و غی ــه در تحــوالت عظی و نقشــی ک
ــی در  ــه کارآفرین ــرای اینک ــه ب ــت ک ــوان گف ــت می ت ــته اس داش
ــه  ــد، بایــد دانشــگاه هایی داشــته باشــیم کــه ب کشــور توســعه یاب
آمــوزش کارآفرینــی اهمیــت دهنــد و افــرادی تربیــت کننــد کــه به 
خالقیــت و نــوآوری بپردازنــد. چــرا کــه قشــر عظیمــی از نیروهــای 
جــوان، امــروزه وارد دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی 
می شــوند کــه بخــش عمــده آموزش هــای دانشــگاهی، در ســطح 



نشریه آموزش پرستاری، دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1399

40

ــرورش  ــای کار پ ــراد جوی ــب اف ــن ترتی ــد و بدی ــری می باش نظ
ــه  ــو ب ــی ن ــا نگرش ــد ب ــگاه ها می توانن ــن دانش ــد؛ بنابرای می دهن
ــه  ــت ب ــی دس ــعه کارآفرین ــوآوری و توس ــات، ن ــوزش، تحقیق آم
تحــول اساســی زده و باتربیــت نیروهــای محقــق، خــالق و توســعه 
ــف  ــای مختل ــعه در زمینه ه ــد و توس ــرای رش ــه را ب ــه زمین  یافت
فراهــم کننــد )15(. در همیــن راســتا یکــی از مأموریت هــای 
ــی  ــعه اجتماع ــردن توس ــش ب ــرن 21، پی ــگاه در ق ــی دانش اصل
ــا آمــوزش راه انــدازی کســب  اقتصــادی محیــط پیرامونــی خــود ب
ــی اســت )16(، دانشــگاه ها نقشــی مهــم   و کار و توســعه کارآفرین
ــدگان و  ــه یادگیرن ــی ب ــای کارآفرین ــش و مهارت ه ــای دان در الق
ــد و  ــدازی شــغل پرمخاطــره دارن ــرای راه ان ــان ب ــردن آن ــاده ک آم
ــده  ــج ای ــی، تهیی ــای کارآفرین ــاره فرصت ه ــی درب ــی بخش آگاه
ــی از  ــا، یک ــان و ایده ه ــال کارآفرین ــه و غرب ــردازی کارآفرینان پ
اصــول اساســی آمــوزش کارآفرینــی در مؤسســات آمــوزش عالــی 
اســت )1۷(. لــذا تمرکــز اصلــی آمــوزش کارآفرینــی در دانشــگاه ها 
ــت  ــه ای اس ــای کارآفرینان ــرش و مهارت ه ــش، نگ ــرورش دان پ
ــر  ــه فک ــیوه کارآفرینان ــه ش ــازد ب ــادر می س ــجویان را ق ــه دانش ک
ــوند،  ــوردار ش ــا برخ ــتعداد درک فرصت ه ــد و از اس ــل کنن و عم
تغییــر پارادایــم از شــغل محــوری بــه ایجــاد شــغل، هــدف آموزش 
ــران  ــن صاحب نظ ــت )18(؛ بنابرای ــگاه ها اس ــی در دانش کارآفرین
ــی، کارآفرینــی را شــرط بقــا و  و اندیشــمندان حــوزه آمــوزش عال
توســعه دانشــگاه ها بــه شــمار می آورنــد. از ایــن  رو پــرورش نســل 
ــادی  ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــا ب ــازی آن ه ــاده  س ــن و آم کارآفری

یکــی از مأموریت هــای جدیــد دانشگاه هاســت )19(.
ــادی  ــتم اقتص ــی در سیس ــت کارآفرین ــروزه اهمی ــوع ام در مجم
ــور از  ــک کش ــن ی ــای بنیادی ــعه آن در بخش ه ــه توس ــر ب منج
ــوزش  ــه آم ــرورش شــده اســت؛ و از آنجــا ک ــوزش  و  پ ــه آم جمل
کارآفرینــی عامــل مهمــی در رشــد و توســعه خصیصه هــای 
ــه  ــه  حســاب می آیــد )20( و نظــر ب کارآفرینــی در دانش آمــوزان ب
ــی  ــج کارآفرین ــعه و تروی ــی توس ــای اصل ــان مهره ه ــه معلم اینک
محســوب می شــوند؛ بــه  گونــه ای کــه توســعه کارآفرینــی در یــک 
ــرب  ــتادان مج ــان و اس ــت  معلم ــوزش و تربی ــتلزم آم ــور مس کش
کارآفرینــی اســت )21(. در اینجاســت کــه نقــش و اهمیت دانشــگاه 
ــذاری  ــه گ ــت در پای ــم و تربی ــزار تعلی ــوان کارگ ــان به عن فرهنگی
توســعه ی انســانی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی آشــکارتر می 
ــازی و  ــئولیت آماده س ــران مس ــان در ای ــگاه فرهنگی ــردد. دانش گ
آمــوزش معلمــان کشــور کــه عهــده دار تربیــت میلیــون هــا دانش 
آمــوز مــی باشــند و پایــه هــای توســعه انســانی آینــده کشــور بــر 
نقــش آن هــا اســتوار اســت را بــر عهــده دارد. تردیــدی نیســت اگــر 

آمــوزش  و پــرورش بخواهــد بــه نحــو مطلــوب بــه وظیفــه اصلــی 
خــود یعنــی تعلیــم و تربیــت نســل فعلــی و توســعه منابــع انســانی 
کارآفریــن بپــردازد بایــد در نقــش فعلــی خــود تجدیــد نظــر نمایــد 
)22(. لــذا در ایــن راســتا، می بایســت نظــام توســعه منابــع انســانی 

دانشــگاه در راســتای معلمیــن کارآفریــن محــور متحــول گــردد.
اگرچــه مطالعــات متعــددی در زمینــه طراحــی الگوهــای گوناگــون 
ــا انجــام  شــده اســت،  ــف دنی ــاط مختل ــن در نق دانشــگاه کارآفری
امــا تاکنــون مطالعــه ای بــا هــدف طراحــی و اعتبــار یابــی الگــوی 
ــجویان  ــور در دانش ــن مح ــانی کارآفری ــع انس ــعه مناب ــام توس نظ
ــای  ــود پژوهش ه ــن کمب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــه اس ــام نگرفت انج
صــورت گرفتــه در حــوزه معلمــان و دانشــجو معلمــان کارآفریــن 
در جهــان و بــه  ویــژه در ایــران، اهمیــت انجــام دادن پژوهــش را 
ــن  ــد انجــام ای ــد. از ســویی نویســندگان معتقدن ــدان می کن دو چن
پژوهــش در حــل معضــل بیــکاری جامعــه بســیار اثرگــذار باشــد، 
چــرا کــه تفکــر کارآفرینانــه دانشــجو معلمــان نســل کارآفرینــی را 
ــار  ــدف اعتب ــه حاضــر باه ــن  رو مطالع ــد داد. از ای ــرورش خواهن پ
ــن محــور در  ــع انســانی کارآفری ــی الگــوی نظــام توســعه مناب یاب
دانشــجویان انجــام شــد و بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت 
کــه نظــام توســعه منابــع انســانی دانشــگاه فرهنگیــان می بایســت 
دارای چــه مشــخصاتی باشــد تــا بتوانــد معلمیــن کارآفریــن محــور 

بــرای پــرورش نســلی کارآفریــن پــرورش دهــد؟
  

روش کار
ــس  از  ــرا پ ــت، زی ــافی اس ــر اکتش ــش حاض ــق پژوه ــرح تحقی ط
آنکــه یــک بررســی داده بنیــاد در مرحله کیفــی و اســتخراج داده ها 
و ترســیم مــدل، نتایــج بــه  دســت  آمــده در بخــش کّمــی تحلیــل 
ــد  ــی نمی توانن ــه  تنهای ــی ب ــای کیف ــه روش ه ــا ک ــد. از آنج گردی
پیچیدگی هــای مســائل و عناصــر تشــکیل الگــوی نظــام توســعه 
ــه  ــی موردمطالع ــدون ارزیاب ــور را ب ــن مح ــانی کارآفری ــع انس مناب
ــتفاده   ــه اس ــن مطالع ــز در ای ــی نی ــای کم ــد، از روش ه ــرار دهن ق
ــه دو دســته  ــل داده هــا ب شــده اســت. درنتیجــه روش هــای تحلی

کیفــی و کمــی تقســیم شــدند.
ــش  ــاالن بخ ــرگان و فع ــاری را خب ــه آم ــی جامع ــش کیف در بخ
ــگاه  ــانی دانش ــع انس ــوزه مناب ــذران ح ــت گ ــی و سیاس کارآفرین
فرهنگیــان در ســطح کشــور در شــش مــاه نخســت ســال 1398 
تشــکیل می دادنــد کــه بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد 19 
ــان  ــر انتخــاب شــدند و در ســازمان مرکــزی دانشــگاه فرهنگی نف
ــا توجــه  مصاحبــه هــا برگــزار شــد. خبــرگان ایــن مطالعــه نیــز ب
بــه ایــن مســئله و مــرور ادبیــات پژوهــش بــا مــالک هــای ذیــل 
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انتخــاب شــدند: 1. ســابقه فعالیــت اجرایــی و تدریــس در دانشــگاه 
ــابقه  ــال س ــل 10 س ــی، 2- حداق ــوزه کارآفرین ــا ح ــان ی فرهنگی

ــع انســانی. ــت در حــوزه مناب فعالی
در بخــش کیفــی ابــزار گــردآوری اطالعــات مصاحبــه عمیــق نیمه 
ســاختار یافتــه بــود، قبــل از مصاحبــه، طــرح پژوهــش یــا پروپوزال 
ــش  ــداف پژوه ــراه اه ــه هم ــش، ب ــینه پژوه ــی پیش ــج بررس نتای

ــوندگان از  ــه  ش ــرای مصاحب ــه ب ــی اولی ــه و آمادگ ــت مطالع جه
ــز  ــه نی ــه مصاحب ــدای جلس ــد؛ و در ابت ــال ش ــل ارس ــق ایمی طری
در خصــوص فعالیــت هــای انجــام  شــده توضیــح داده شــد ســپس 
ــان  ــم  زم ــده، ه ــدام ش ــه اق ــد مصاحب ــام فراین ــه انج ــبت ب نس
ــاده  ســازی و بررســی مــی شــدند  ــه هــای ضبط شــده پی مصاحب

ــد(. ــق جــدول1. بودن ــه مطاب )ســواالت مصاحب

جدول1: سواالت مصاحبه
کدهای اولیهمدیریت نمونه پاسخ مصاحبه شوندهسؤال مصاحبه

به نظر شما چه شرایط خاصی نظام توسعه 
منابع انسانی کار را تحت تأثیر قرار میدهند 
و در واقع بستری برای ایجاد توسعه نظام 

هستند؟

مصاحبه شونده سابقه مدیریت عالی کشوری در وزارت آموزش و پرورش: مهمتر از نگاه 
مدیران در این قضیه اسناد باالدستی است. اسناد توسعه کشور، برنامه 5 ساله اسناد ملی و 
کالن )سند تحول بنیادین، سند برنامه درس ملی و نقشه جامع علمی کشور و... است که 

باید با تیمهای پژوهشی به طور کامل بررسی شود.

اسناد باالدستی

به نظر شما مهمترین رویدادها، اتفاقات 
و عواملی که موجب ایجاد، توسعه و 

گسترش نظام منابع انسانی کارافرین محور 
میگردند کدامند؟

مصاحبه شونده: مدیرعالی دانشگاه فرهنگیان
اگر دانشجویان که مهمترین سرمایههای انسانی ما هستند در همه ابعاد و زمینهها رشد 
کنند و توسعه و پیشرفت و رشد را با هم مدنظر قرار دهیم تحول در آموزش و پرورش 

اتفاق میافتد متأسفانه در رشد بر یک جنبه و یک بعد تاکید داریم به رشد همه جانبه نمی 
اندیشیم.

رشد در ساحتهای ششگانه

به نظر شما چه شرایطی بر راهبردها 
اثرگذارند و به عنوان عوامل مداخلهگر 

نتایج را تحت تاثیر قرار میدهند؟ به عبارت 
بهتر ضعف دانشگاه فرهنگیان و نظام 

تعلیم و تربیت در این زمینه در چه مواردی 
است و بیشترین کم توجهی را در کدام 

زمینه میدانید؟

مصاحبه شوند: استاد دانشگاه فرهنگیان، دانشیار دانشگاه
یکی از مهمترین مسائلی که میتواند در ایجاد یک تفکر خالق نقش داشته باشد آموزش 

ترکیبی دروس با همدیگر مخصوصًا در دوره ابتدایی است دیگر نه زمان سنتی و نه 
فیزیک سنتی جواب میدهد این تفکر بستر جدیدتری می خواهد که اکنون نیست.

فقدان آموزش تلفیقی

ــه(  ــا 130 دقیق ــان 45 ت ــا مدت زم ــه )ب ــس از انجــام 14 مصاحب پ
ــی  ــای فرع ــون ه ــر مضم ــی و اکث ــای اصل ــون ه ــی مضم تمام
مشخص شــده و مقولــه هــا تکــراری یــا به عبارت دیگــر بــه 
ــان بیشــتر از صحــت  ــا جهــت اطمین اشــباع نظــری رســیدند؛ ام
یافتــه هــا 5 مصاحبــه دیگــر بــه همــان روش انجــام شــد. در ایــن 
ــر  ــا یکدیگ ــا ب ــاط مقوله ه پژوهــش به منظــور کشــف نحــوه ارتب
از مــدل پارادایمــی اشــتراوس و کوربیــن )23( بهــره گرفتــه  شــده 
ــی،  ــرایط عل ــی ش ــی آن یعن ــزای اصل ــک اج ــه کم ــا ب و مقوله ه
ــه و  ــا یکپارچ ــر و پیامده ــل مداخله گ ــا، عوام ــه ای، راهبرده زمین
ــط  ــا توس ــل داده ه ــا تحلی ــان ب ــد )24(. همزم ــده ان ــش ش پاالی
نرم افــزار MAXQDA نســخه 12 انجــام شــد. بــرای حصــول 
اطمینــان از پایایــی و روایــی یافتــه هــای پژوهــش اقدامــات زیــر 

صــورت گرفــت:
1. بررســی نوشــته هــا هنــگام پیــاده کــردن داده هــا؛ ایــن مهــم 
بــه  دقــت و بــا اســتفاده ازنظــر خبــرگان و متخصصیــن انجام شــد.
2. برگــزاری جلســات مــداوم در زمینــه مســتند کــردن و همــکاری 
ــل داده هــا و  ــم پژوهــش جهــت هماهنگــی در تحلی اعضــای تی

رمزگــذاری.

ــق  ــگران از طری ــط پژوهش ــده توس ــای تدوین ش ــرل رمزه 3. کنت
مقایســه بــا نتایجــی کــه به طــور مســتقل بــه  دســت  آمــده اســت.
4. بــرای تعییــن صحــت یافتــه هــا از بازبینــی توســط اعضــا نیــز 
اســتفاده شــد. بدیــن منظــور گــزارش نهایــی و گاهــاً توصیــف ها و 
مضامیــن خــاص بــه شــرکت کنندگان جهــت تأییــد درســتی نتایــج 

داده مــی شــد.
ــع  ــش مناب ــی پژوه ــش روای ــت افزای ــام کار جه ــن انج 5. در حی
ــت  ــی، دس ــای صوت ــل ه ــی، فای ــع کتب ــا )مناب ــف داده ه مختل
نوشــته هــای مصاحبــه  شــوندگان( همسوســازی شــده و همگــرا 

ــدند. ــی ش م
ــز اســتفاده  ــا همــکاران نی 6. جهــت افزایــش روایــی از مذاکــره ب
ــه  ــد ک ــته ش ــگری خواس ــکار پژوهش ــور از هم ــن منظ ــد. بدی ش
ــرده  ــرح ک ــؤاالتی مط ــاره آن س ــی و درب ــی را بررس ــه کیف مطالع
ــرگان در  ــران و خب ــرات صاحب نظ ــره جســتن از نظ ــس از به و پ

ــرار دهــد. ــم پژوهشــگر ق ــار تی اختی
ــش  ــرح پژوه ــا ط ــه ب ــی ک ــاب بیرون ــا ارزی ــز ی ــک ممی ۷. از ی
ــا نتیجــه  آشــنایی نداشــت خواســته شــد یــک ســنجش عینــی ی

ــم آورد. ــا فراه ــه ه ــری از یافت گی
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8. بحــث دربــاره اطالعــات متضــاد و متفــاوت بــا مضامیــن نیــز در 
تیــم پژوهــش بــه قابل قبــول بــودن نتایــج کمــک کــرد.

بــرای محاســبه پایایــی بــاز آزمــون از میــان مصاحبــه هــای انجــام  
گرفتــه چنــد مصاحبــه بــرای نمونــه انتخــاب  شــده و پــس از ســه 
ــای داده  شــده  ــد؛ ســپس کده ــذاری شــده ان ــاره کدگ ــه دوب هفت

در هــر دو فاصلــه زمانــی بــرای هــر یــک از مصاحبــه هــا باهــم 
ــق و  ــوان تواف ــا عن ــدول ب ــابه در ج ــای مش ــدند. کده ــاس ش قی
ــده  ــق مشــخص گردی ــدم تواف ــوان ع ــا عن ــای غیرمشــابه ب کده
انــد. روش محاســبه در ذیــل توضیــح داده  شــده اســت )25(. نتایــج 

در )جــدول 2( گــزارش  شــده اســت.
جدول2: مصاحبه پایایی باز آزمون

پایایی باز آزمونتعداد عدم توافق هاتعداد توافق هاتعداد کل کدهاعنوان مصاحبهردیف
1P5452012%88
2P14۷23014%83

85%11۷5026جمع کل

ــداد کل  ــه در )جــدول 2( مشــاهده مــی شــود از تع همان طــور ک
کدهــای بــه ثبــت رســیده )11۷( تعــداد کل توافــق بیــن کدهــا 50 
و تعــداد کل عــدم توافــق در ایــن دو زمــان 26 بــوده اســت. پایایــی 
بــاز آزمــون بــرای محاســبه هــای انجــام  گرفتــه در ایــن تحقیــق 
85 درصــد بــه دســت آمــد. بــا توجــه بــه اینکــه پایایــی بــه  دســت 
 آمــده بیشــتر از 60 درصــد اســت قابلیــت اعتمــاد کدگــذاری هــا به 

تأییــد مــی رســد )26(.
در بخــش کّمــی جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل اعضــاء 
ــان  ــی دانشــگاه فرهنگی ــه و قدیم ــا تجرب ــاتید ب ــی، اس هیئت علم
ــتند،  ــی داش ــابقه کار اجرای ــراً س ــه اکث ــابق( ک ــم س ــت  معل )تربی
ــه توضیــح اســت اســاتید مأمــور و  ــود )تعــداد 346 نفــر(، الزم ب ب
ــد  همچنیــن اســاتید مدعــو چــون اکثــراً ســابقه کاری کمــی دارن
ــد  ــان ندارن ــگاه فرهنگی ــکیالت دانش ــا تش ــادی ب ــنایی زی و آش
ــدان  ــن کارمن ــدند. همچنی ــاب نش ــدف انتخ ــه ه ــوان جامع به عن
ــور از وزارت  ــراً مأم ــه اکث ــل اینک ــه دلی ــان ب ــگاه فرهنگی دانش
ــه  ــزء جامع ــتند ج ــتخدام هس ــازه اس ــا ت ــرورش و ی ــوزش  و پ آم
هــدف قــرار نگرفتنــد. حجــم نهایــی نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول 

ــد. ــت آم ــه دس ــر ب ــران ۷4 نف کوک

 
در بخــش کّمــی پژوهــش روش گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه 
ــه مبانــی نظــری پژوهــش  ــا توجــه ب ــود کــه ب محقــق ســاخته ب
ــال  ــا این ح ــد. ب ــتخراج ش ــه اس ــل از مصاحب ــای حاص و داده ه
شــاخص های مــورد ســنجش در پژوهــش، پیــش از آنکــه در قالــب 
ــرض قضــاوت  ــود، در مع ــته ش ــه نظرســنجی گذاش پرسشــنامه ب
صاحب نظــران موضــوع قرارگرفتــه و چندیــن مرتبــه مــورد بازبینــی 
و اصــالح قــرار گرفــت و در نهایــت روایــی محتوایــی پرسشــنامه 

ــی  ــی محتوای ــرای بررســی روای ــد، ب ــد کردن را صاحب نظــران تأیی
 )CVR( ــوا ــی محت ــب نســبی روای ــه شــکل کمــی، از دو ضری ب
ــرای  ــه ب ــد ک ــتفاده ش ــی )CVI(، اس ــی محتوای ــاخص روای و ش
ــه دســت آمــد کــه  ــز 0/8۷ ب پرسشــنامه حاضــر مقــدار CVI نی
ــی برخــوردار اســت.  نشــان می دهــد CVI آن از وضعیــت مطلوب
بــرای ارزیابــی روایــی همگــرا از معیــار AVE )میانگیــن واریانــس 
ــوط  ــر AVE مرب ــی مقادی ــه تمام ــتفاده ک ــده( اس ــتخراج  ش اس
ــرای  ــی همگ ــد روای ــذا مؤی ــود ل ــتر ب ــازه ها، از 0/5 بیش ــه س ب
ــنامه و  ــی پرسش ــان از پایای ــت اطمین ــت. جه ــدل اس ــب م مناس
ــای  ــی، آلف ــای عامل ــب باره ــار ضرای ــه معی ــری آن، از س اندازه گی
کــرون بــاخ و پایایــی ترکیبــی اســتفاده  شــده. جهــت اطمینــان از 
پایایــی پرسشــنامه از روش آلفــای کــرون بــاخ اســتفاده  شــده کــه 
مقادیــر بــه  دســت  آمــده بــرای تمــام مؤلفه هــا باالتــر از )0/۷( بــه 
ــی اســت. در  ــودن پایای ــوب ب ــه نشــان دهنده مطل ــد ک دســت آم
نهایــت بــرازش نهایــی مــدل بــه روش تحلیــل عاملــی تأییــدی بــا 

ــد. ــام ش ــخه دوم انج ــزار PLS نس ــتفاده از نرم اف اس

یافته ها
در بخــش کیفــی ایــن مطالعــه 5 نفــر زن )2۷ درصــد( و 14 نفــر 
مــرد )۷3 درصــد( بودنــد، امــا در بخــش کمــی 45 نفــر مــرد )61 
ــی  ــش کیف ــد. در بخ ــد( بوده ان ــر زن )39 درص ــد( و 29 نف درص
ــن  ــد( بی ــر )58 درص ــال و 11 نف ــر 20 س ــد( زی ــر )42 درص 8 نف
ــا در بخــش کمــی 31  ــا 3۷ ســال ســابقه کاری داشــتند، ام 20 ت
نفــر کمتــر از 50 ســال و 14 نفــر بیشــتر از 50 ســال ســن دارنــد. 
29 نفــر بــه ایــن ســؤال پاســخ نداده انــد. در ایــن پژوهــش پــس 
ــه ســطر و  از بررســی دقیــق ادبیــات پژوهــش و تحلیــل ســطر ب
گاه کلمــه بــه کل مــه متــن 19 مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته 630 
ــای  ــش، کده ــس از بررســی مجــدد و پاالی ــاز اســتخراج و پ کدب
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ــدول3(.  ــد )ج ــتخراج گردی ــد اس ــاً 584 ک ــذف و نهایت ــابه ح مش
لــذا یافتــه هــای تحقیــق پــس از پیونــد بیــن مقولــه هــا و مقولــه 
محــوری در نهایــت بــه ترســیم مــدل نظــری انجامیــد )شــکل1( 
ــل  ــی عوام ــه فرع ــارده مقول ــی و چه ــون اصل ــج مضم ــه پن ک
اجتماعــی فرهنگــی، عوامــل اقتصــادی، عوامــل نهــادی، راهبردها، 

ــزش،  ــعه، انگی ــن توس ــادی، تأمی ــادی و غیرم ــع م ــت، مناب مدیری
ــی  ــتم کارآفرین ــی اکوسیس ــعه اجتماع ــگاهی توس ــه دانش جامع
ــر                                                               ــت را در ب ــم و تربی ــام تعلی ــگاه و نظ ــطح دانش ــوب، س مطل

ــرد )جــدول3(. مــی گی

جدول 3: متغیرهای الگوی نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان بر اساس مصاحبه استخراج  شده

ای
ینه 

 زم
مل

عوا

گی
رهن

- ف
ی 

ماع
اجت

ل 
وام

فرهنگ متداول در خصوص سالمت و ایمنی روانی، حرکت در جهت تعالی مدرسه، تقویت سازمانهای ارزش مدار، پذیرش کارآفرینان در سطح ملی، تأکید ع
بر ایدئولوژی و جهان بینی اسالمی، تقویت و هماهنگی عوامل زمینهای و علی، تقویت باور عمومی به تربیت نسل کارآفرین از مدرسه، نهادینه کردن 

ارزش های صحیح، توسعه فرهنگ کارآفرینی، برجسته کردن نقش الگویی در تعلیم و تربیت، توجه به پرورش مؤلفه های کارآفرینی، اصالح و انعطاف خرده 
سیستم ارزیابی عملکرد، عدالت آموزشی، تقویت منابع انسانی ملّی، توجه به رویکرد در طرحهای ملّی، توجه به آموزش رسمی و غیررسمی، تغییرات بنیادی 
در نظام تعلیم و تربیت، استقرار جایگاه نظام تعلیم و تربیت، حمایت والدین از اقدام پژوهشی معلمان، ارتقاء جایگاه آموزش وپرورش در اجتماع، دین باوری، 

آشنایی با مبانی فرهنگ اسالمی در خصوص کار، ارزش ها و باورهای محیط دانشگاه، فرهنگ اجتماعی، توجه به پرورش مسئولیت پذیری اجتماعی، فرهنگ 
دانشگاهی، پذیرش شکست در فرهنگ کارآفرینی، عوامل فرهنگی، فرهنگ متداول در خصوص نظام نظارت، عوامل اجتماعی، درک مقوله عدم النفع، 

کیفیت زندگی کاری منابع انسانی، تهیه فهرست چالشهای اجتماعی، عوامل خانوادگی، تأثیرپذیری از فرهنگ بین المللی، بررسی مدلهای توسعه جامعه، حضور 
مؤثر درصحنه های بین المللی، اصالح نگاه جامعه به مقوله کارآفرینی، فرهنگ بروکراسی، تقویت مهارتهای ارتباطی، فرهنگ پذیرش تغییر

ای
ینه 

 زم
مل

عوا

        
       

مل
عوا

دی
صا

بی عدالتی در تخصیص منابع، وضعیت معیشتی معلمان، شرایط اقتصادی کشور، حمایت فکری، اقتصادی از کارآفرینان، تقویت منابع مالی، افزایش بودجه، اقت
وضعیت اقتصادی دانشجویان، تورم، آموزش و هوش مالی از کودکستان، توجه به تولید محصوالت خانگی

ای
ینه 

 زم
مل

عوا

دی
نها

ل 
وام

جذب کمک های خیرین، توجه هدفمند به سازمان های غیررسمی، تسهیل نظام بورکراتیک، حمایت سازمان، اصالح هرم تحصیلی- شغلی، مأموریت ویژه ع
دانشگاه در اسناد باالدستی، محوریت مهارت آموزی در نظام، رویکرد نهادهای حمایت کننده، باور نهادهای حمایت کننده نظام، برنامه های حمایتی دولت، 
بررسی پژوهشی اسناد کالن، هماهنگی بین دانشگاه و صنعت و آموزش وپرورش، اعتماد بین مردم و حاکمیت، نقش رسانه، همراهی نهادهای اجتماعی، 

عوامل جغرافیایی و جمعیت شناختی، سیاست داخلی کشور، اصالح و اجرایی شدن اسناد

لی
ل ع

وام
ع

دها
هبر

را

راهبردهای کالن دانشگاه، استقرار نظام یکپارچه جامع اطالعات، استفاده از ایدههای سنتی، طرح درس شناور، تقویت روحیه کار تیمی، ترسیم نقشه 
شایستگی، برنامه مبتنی بر پاسخگویی ذینفعان، اصالح برنامه های ارزیابی، تزریق استراتژیها، ارائه چند واحد درسی، شکوفایی در فعالیت های تیمی، بهره 
گرفتن از مدلهای توسعه )آیزنبرگ و...(، بیان داستان های تاریخی اسالمی، اصالح ساختار مسابقات، نگرش هدف محور به جای توسعه محور، مشخص 

ساختن تفاوت بین رشد، پیشرفت و توسعه، برنامه های استراتژیک، توجه به محدودیت زمان، شبکه سازی و فعالیتهای تیمی، اصالح سیاستهای کار راهه 
شغلی و جانشین پروری، سیاست تهاجمی، تصمیم دانش، اشتراک دانش ضمنی، به کار بردن ایده های خالقانه، تقویت دفتر امور دانش آموختگان، تنظیم 

برنامههای عملیاتی، تعیین اهداف راهبردی، تعیین شاخصهای سنجش اهداف، توجه به آموزشهای مهارت محور، راهکارها و راهبردهای اجرایی، استفاده از 
مدلهای نظری بومی شده

لی
ل ع

وام
ع

یت
دیر

مدیریت کیفیت فراگیر، گزینش مدیران مبتنی بر شایستگی، بینش راهبردشناس، احصاء شایستگیهای مدیریتی، کوچینگ، رهبری تحول گرا، پژوهش در م
بحث رهبری، عدم درک نسل جوان توسط مدیران پردیس ها، معنویت رهبری، تفکر کارآفرینانه، کشف کارآفرینان

لی
ل ع

وام
ع

 و 
دی

 ما
ابع

من
دی

رما
ساختار تسهیل کننده و تسهیلگر، به کار گرفتن نسل پنجم و ششم آموزش مجازی، توسعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری، استانداردسازی غی

مستمر فرایند، تقویت اتاق فکر، برنامه جامع کتاب خوانی، تحلیل و تغییر کتب دانشگاه، بازنگری سرفصل دروس، حجم کتب درسی، فناوری جهانی، فضای 
فیزیکی، بانک اطالعاتی جامع، ترویج کتب پرورش خالقیت

ی ها
راتژ

است

ین
توجه به مؤلفه های کارآفرینی، اصالح خرده سیستم جذب اساتید و کارمندان، حضور متخصص کارآفرینی در هیات جذب، دانش نظری اعضای هیأت علمی تأم

در برنامه تخصصی تمرین معلمی، سن و سال کنش گران

 ها
ِژی

ترات
اس

سعه
تو

توسعه آموزش مشاورهای، مدیریت استعداد، استفاده از مدلهای توسعه پرورش تفکر استراتژی، تقویت احساس شایستگی و روحیه کاریزماتیک، کرسی های 
نقد، شیوههای تدریس در حّد تسلط، پودمانهای مهارتی پیوسته، هستهها و دوایر کیفی، مطالعات تطبیقی، دورههای ضمن خدمت، استقالل حرفهای، بومی 
سازی توسعه، توجه به بهسازی منابع، توانمندسازی، بالندگی، توسعه و بهسازی سرمایههای انسانی، بالندگی دانشجویان، اصالح نگرش سرمایه های انسانی، 

استقرار نظام سنجش اعتبارسنجی، رشد منطق، کارگاه مهارتهای زندگی، تقویت اعتماد به نفس، پرورش تفکر سیستمی، توسعه ذهن، باور به روز بودن 
دانش، توجه به ابعاد چهارگانه توسعه منابع انسانی، رشد ویژگی های شخصیتی )صبر، خودکنترلی، ریسک، آینده پژوهی، آینده بینی، آینده سازی، فرصت 

بینی، فرصت سازی، تفکر تحلیلی یا نقادانه(

 ها
ژی

ترات
اس

ش
گیز

توجه به مهارت در خرده نظام تشویق، دانشگاه پژوهش محور و آموزش پژو، جو رقابتی مثبت، ایجاد نظام بازخورد و اصالح، تبیین کارآفرینی، تقویت ان
انگیزههای کارآفرینی، اصالح نظام تشویق و پاداش و نگهداشت، نقش الگویی اساتید، باور اساتید به اهمیت تربیت معلم کارآفرین، نیازسنجی مستمر، 

آموزش های مهارت محور

 گر
خله

مدا
ل 

وام
ع

ی 
رین

رآف
 کا

ستم
وسی

اک
وب

مطل

تفکیک و تقویت انواع کارآفرینی، تشکیل یک اکوسیستم کارآفرینی، تقویت ارتباط با جامعه و حوزه های رشد تفکر، تنوع آموزشهای مبتنی بر کارآفرینی، 
احصاء مؤلفه های سیستم کارآفرینی، گذراندن پروژهها در شرکت های دانش بنیان، فعالیتهای فوق برنامه مانند المپیادها، نمایش فیلمهای کارآفرینان، 

توجه به اخالق کارآفرینی، حمایتهای فکری- اقتصادی، متناسب سازی روشهای تربیت معلم با این رویکرد، معرفی کارآفرینان برتر، برنامه درسی مبتنی بر 
کارآفرینی، گسترش مدارس فنی حرفهای، آموزش خانواده با رویکرد کارآفرینانه، آموزش و اجرایی کردن تئوریهای دولت جدید کارآفرین، تشکیل شبکه های 

اجتماعی کارآفرینان، تجربه ناخوشایند افراد در مورد کارآفرینی، محیط رقابتی، بازآفرینی مفهوم کارآفرینی، توانمندسازی شرکت های دانش بنیان، تعامل 
سیستماتیک با این شرکتها، برنامه جامع کارآفرینی
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 گر
خله

مدا
ل 

وام
ع

هی
شگا

 دان
معه

بررسی موفقیت برنامه کارورزی، پویایی سیستم، ضعف مهارتهای حرفهای، آشنا نبودن دانشجویان با فضای آموزش و پرورش، به روز نبودن معلم راهنما، جا
بیتوجهی به آموزش تلفیقی، هماهنگی خرده سیستمهای داخل دانشگاه با این رویکرد، تعامل پردیسها، اصالح زمان رسمی )شناور کردن(، تفویض اختیار، 
اهمیت به توسعه دانشگاه، ساختار ارگانیک، ضعف تفکر کارآفرینانه در مدیریت، ارائه دروس چالشی، تبدیل دانشگاه به سازمان یادگیرنده، رضایت فارغ 

التحصیالن در درازمدت، توجه به رشد اخالق کارآفرینانه، اصالح خرده سیستم ارزیابی عملکرد، مدیریت دانش، بهسازی تصویر اجتماعی دانشگاه، انسجام 
برنامه ریزی در آموزش عالی

 گر
خله

مدا
ل 

وام
ع

عی
تما

 اج
سعه

تو

همراستایی نظام رسمی و دانشگاه، مطالعات رفتاری و سازمانی، همخوانی برنامه های دانشگاه و جامعه، موانع اداری، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی 
کار با سطح استاندارد جهانی، ریشهای بودن مشکالت، به روز نبودن سیستم ارزشیابی، امنیت شغلی معلمان، منعطف نبودن نظام آموزشی، اعتالی نقش 

دانشگاه، بهینه شدن فرهنگ ارتباطات، مشخص نبودن محل خدمت، توجه به مهارت محوری در فرهنگ عامه، تحصیل دانشجویان در مدارس غیرخالق، 
عالقه نسل به رسیدن به منافع زودهنگام، باور به بی بدیل بودن سرمایه انسانی، اصالح خرده فرهنگهای منطقهای، تقویت روحیه یادگیری مادام العمر، 

انتخاب ناآگاهانه معلمین، عوامل جمعیت شناختی، بی توجهی به ارزشها، پژوهش های عمیق و موردی، تفکر مدیران میانی، آموزش مدیریت زمان، ضعف 
مدیریت اوقات فراغت، تعطیالت سالیانه، بروز کردن نظام، هماهنگی مسئولیت و اختیار معلم، مداخله معاندان، اصالح شاخصهای ارزیابی ملی، آموزش از 
کودکستان، باور به نقش پرورش معلمی، سیال بودن ساختار، تمایل خانوادهها به طی روند معمولی، پژوهش در خصوص نظام سنتی، عدم توجه به تفاوت 

های فردی

دها
یام

پ

ح                              
سط

ی 
دها

یام
پ

ام 
 نظ

ه و
شگا

دان
یت

ترب
 و 

لیم
معلم تسهیل گر، افزایش رضایت شغلی، تحقق چشم انداز، مدیریت سبز منابع دانشگاه، ترسیم چشم انداز جدید، رسیدن به مرجعیت علمی، انتخاب رشته تع

صحیح، اصالح کارورزی، بهره وری و کارایی و اثربخشی، ترفیع و ارتقاء نیرو براساس شایستگی، تغییر نظام دانشگاه و نظام تعلیم و تربیت، هماهنگی با 
تغییرات جامعه، حس افتخار به شغل معلمی، حفظ کارکنان، بین المللی کردن دانشگاه، دانشگاه آینده نگر و آینده نگاه، خروج از نظام حافظه مدار، جذب 

دانش آموزان مستعد

دها
یام

پ

ح 
سط

ی 
دها

یام
پ

ماع
اجت

پیشگیری از شیوع آسیبهای فرهنگی، تقویت سازمان های کارآفرین، افزایش تولید ناخالص داخلی، رونق اقتصادی، دوری از اقتصاد تک محصولی، حضور 
مؤثر در صحنههای بین المللی، دانش آموز عالقمند، بهبود جایگاه معلم، سرمایه های کارآفرین، پیش بینی و خلق آینده، تبیین آینده در سطح کالن، اشتغال 
مولد، نوآوری رادیکالی، ترسیم تصویر جدیدی از معلمی، کاهش عالقه به سیستم کارمندی، کاهش مسئولیت دولت در بحث اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، 

اقتصاد درون زا و دانش بنیان و مبتنی بر دانایی، حاکم شدن روح فناوری، مهارت تصمیم گیری و برنامه ریزی، کاهش معضالت اجتماعی

شکل 1: الگوی نظام توسعه منابع انسانی کارآفرین محور در دانشجویان
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شکل 2: تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پرسشنامه
جدول 4:  نتایج ضرایب رگرسیونی مدل برای سؤال های پرسشنامه

ضرایب رگرسیونی استانداردگویهمتغیر پنهان

توسعه منابع انسانی کارآفرینی محور

0/82راهبردها
0/۷8مدیریت
0/5۷تأمین

0/44منابع مادی و غیرمادی
0/۷6توسعه

0/53انگیزش
0/۷8جامعه ی دانشگاهی

0/32اکوسیستم کارآفرینی مطلوب
0/4۷نهادی

0/69اقتصادی
0/۷4اجتماعی و فرهنگی

0/30توسعه ی اجتماع
0/8۷پیامدهای سطح دانشگاه
0/68پیامدهای سطح اجتماع

طبــق )جــدول4( بــار عاملــی تمــام ســؤاالت 0/3 یــا از 0/3 بیشــتر 
اســت؛ بنابرایــن تمــام ســؤاالت در تحلیــل شــرکت داده می شــوند. 
ــدل  ــی م ــرازش کل ــان از ب ــرای حصــول اطمین ــه ب ــن مرحل در ای

ــی  ــم ارزیاب ــاخص های مه ــی ش ــا، برخ ــر داده ه ــری ب ــدازه گی ان
ــه   ــرازش مــدل محاســبه شــد. نتایــج تحلیــل در )جــدول5(. ارائ ب

شــده اســت.
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جدول 5: شاخص های برازش پرسشنامه در تحلیل عاملی تابیدی مرتبه ی اول
مقدار به  دست  آمدهمقادیر قابل قبولتوضیحاتشاخص
x2/df52/09<کای اسکوئر نسبی
RMR0/10/1<ریشه ی میانگین توان دوم باقی مانده
GFI0/90/90>شاخص نیکویی برازش
NFI0/90/90>شاخص برازش نرم شده
CFI0/90/90>شاخص برازش مقایسه ای
IFI0/90/90>شاخص برازش افزایشی
TLI0/50/80>شاخص تاکر- لویز

بــا توجــه بــه خروجــی پــی ال اس در )جــدول 5(. مقــدار 
 RMR آمارهمجذورخـي دو محاســبه  شــده برابــر بــا 2/09 و مقدار
برابــر بــا 0/1، میــزان شــاخص نکویــی بــرازش )GFI(، شــاخص 
 ،)CFI( شــاخص بــرازش مقایســه ای ،)NFI( بــرازش نــرم شــده
ــر از  ــرازش افزایشــی )IFI( نیــز در مــدل حاضــر باالت شــاخص ب
0/90 هســتند؛ و مقــدار تاکــر- لویــز )TLI( برابــر0/80 می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه الگــوی نظــام توســعه منابــع انســانی کارآفریــن 
محــور در دانشــجویان از بــرازش بســیار مطلوبــی برخــوردار اســت.

بحث
ــع  ــعه مناب ــام توس ــوی نظ ــی الگ ــش حاضراعتباریاب ــدف پژوه ه
انســانی کارآفریــن محــور در دانشــجویان بــود. یافته هــای تحقیــق 
در بخــش کیفــی پــس از پیونــد بیــن مقوله هــا و مقولــه محــوری 
درنهایــت بــه ترســیم مــدل نظــری انجامیــد. پنــج مضمــون اصلی 
ــل  ــی، عوام ــی فرهنگ ــل اجتماع ــی عوام ــی فرع ــارده مقول و چه
اقتصــادی، عوامــل نهــادی، راهبردهــا، مدیریــت، منابــع مــادی و 
غیرمــادی، تأمیــن توســعه، انگیــزش، جامعــه دانشــگاهی توســعه 
ــگاه و  ــطح دانش ــوب، س ــی مطل ــتم کارآفرین ــی اکوسیس اجتماع
ــش  ــد. در بخ ــتخراج گردی ــش و اس ــت پاالی ــم و تربی ــام تعلی نظ
ــوی  ــه الگ ــان داد ک ــدی نش ــی تأیی ــل عامل ــج تحلی ــی نتای کم
طراحی شــده بــرای نظــام توســعه منابــع انســانی کارآفریــن محــور 
در دانشــجویان از بــرازش بســیار مطلوبــی برخوردار اســت. بررســی 
گســترده پژوهشــی نشــان می دهــد اغلــب پژوهــش هــای انجــام 
ــوزه  ــن در ح ــانی کارآفری ــع انس ــعه مناب ــوص توس ــده در خص  ش
صنعــت و تجــارت انجام گرفتــه و پژوهــش هــای محــدودی ایــن 

ــد.  ــی کرده ان ــا بررس ــگاه ه ــهم را در دانش س
ــای  ــل و متغیره ــان عوام ــر محقق ــش حاض ــا پژوه ــتا ب هم راس
ــایی  ــی شناس ــعه کارآفرین ــری و توس ــکل گی ــی را در ش مختلف
ــردی  ــی، ف ــل آموزش ــز عوام ــکاران نی ــوی و هم ــد. رض ــرده ان ک

ــی را در  ــهیالتی و ارتباط ــی، تس ــی و قانون ــخصیتی، حمایت و ش
ــینی و  ــه حس ــته اند )10(. مطالع ــر دانس ــی مؤث ــعه کارآفرین توس
همــکاران نشــان داد کــه مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر کارآفرینــی 
ســازمانی شــامل عوامــل ســاختاری )ســاختار ســازمان کارآفریــن، 
ــه ای  ــل زمین ــاداش(، عوام ــتم پ ــرل، سیس ــری و کنت تصمیم گی
ــی  ــات، دسترس ــاخت ها، ارتباط ــت، زیرس ــی / دول ــل سیاس )عوام
ــاری فرهنگ ســازمانی، حمایــت  ــع( و ســپس عوامــل رفت ــه مناب ب
ویژگی هــای  مدیــران،  ویژگی هــای  خطرپذیــری،  مدیریــت، 
کارکنــان اســت )12(. مطالعــه مخبــر دزفولــی و همــکاران نشــان 
داد ســه متغیــر آمــوزش خالقیــت و کارآفرینــی، سیاســت ها 
دارای  نوآورانــه  اقدام هــای  و  کارآفرینانــه  مأموریت هــای  و 
ــا دارای  ــر عامل ه ــتقیم و دیگ ــتقیم و غیرمس ــای مس اثرگذاری ه
اثرگذاری هــای غیرمســتقیم بــر متغیــر میــزان توســعه کارآفرینــی 
ــکاران  ــریزدی و هم ــی س ــه مدرس ــج مطالع ــند )2۷(. نتای می باش
ــده در  ــدی شناسایی ش ــای کلی ــن مقوله ه ــه مهم تری ــان داد ک نش
ارائــه الگــوی دانشــگاه کارآفریــن بــا رویکــرد فــرا ترکیــب شــامل؛ 
اســتراتژی نوآورانــه، رهبــری کارآفرینانــه، فعالیت هــای اقتصــادی 
کارآفرینانــه، فرهنــگ کارآفرینانــه، ســاختار منعطــف، سیاســت های 
آموزشــی- حمایتــی، تأمیــن منابــع، ســازگاری بــا محیــط نوآورانــه 
ــه ای  ــی، زمین ــل اصل ــه در ســه رده عوام و شبکه ســازی اســت ک
و محیطــی دســته بندی شــدند و در نهایــت پــس از طــی مراحــل 
ــن  ــن تدوی ــگاه کارآفری ــع دانش ــوی جام ــش الگ ــه پژوه هفت گان
گردیــد )28(. البتــه در خصــوص توســعه منابــع انســانی پژوهــش 
پاکــدل و همــکاران نشــان داد کــه سیســتم توســعه منابــع انســاني 
ــروي  ــه نی ــت و عرض ــي تربی ــتم های اصل ــي داراي زیرسیس مل
تحــت  زیرسیســتم  دو  ایــن  می باشــد.  کار  بــازار  و  انســاني 
ــع انســاني و رشــد  ــت مناب سیاســت گذاری های زیرسیســتم مدیری
و توســعه اقتصــادي قــرار دارنــد بــه  عبــارت  دیگــر سیاســت های 
ــتم  ــداد زیرسیس ــوان درون ــه  عن ــور ب ــاني کش ــع انس ــش مناب بخ
ــن  ــد. همچنی ــل می کن ــاني عم ــروي انس ــازار کار نی ــه و ب عرض
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زیرسیســتم های  از  به دســت آمده  معلولــي  علــي  حلقه هــای 
ــالت  ــوه تعام ــذار و نح ــاي اثرگ ــو، متغیره ــن الگ ــش گانه ای ش
ــت  ــي جه ــوان مبنای ــیم و به عن ــر را ترس ــر روي یکدیگ ــا ب آن ه
ــانی و  ــش خراس ــج پژوه ــد )29(. نتای ــه گردی ــکار ارائ ــه راه ارائ
ــي  ــدل تعال ــوب م ــار مطل ــاخص های اعتب ــر ش ــکاران بیانگ هم
آمــوزش و توســعه منابــع انســاني ایــران بــوده اســت. بخش بنــدی 
ــز  ــج نی ــد ســازها، فرایندهــا و نتای ــه ســه قســمت، توانمن مــدل ب
ــتا  ــن راس ــت )30(. در همی ــه اس ــا قرارگرفت ــت یافته ه موردحمای
پژوهــش تــاج پــور همــکاران در دانشــگاه تهــران نیــز نشــان داد 
کــه اگــر توجــه بیشــتری بــه شــیوه هــای مدیریــت منابــع انســانی 
صــورت گیــرد قطعــاً کارآفرینــی در دانشــگاه بهبــود می یابــد )31(.
ــا 19  ــه ب ــس از مصاحب ــان پ ــرد داده بنی ــا رویک ــش ب ــن پژوه ای
نفــر از صاحب نظــران برجســته مشــخص نمــود کــه نظــام توســعه 
منابــع انســانی کارآفرینانــه، علیرغــم شــباهتی کــه بــا نظام توســعه 
منابــع انســانی رایــج دارد دارای تفاوت هــای بنیادیــن بــا آن اســت. 
ــعه  ــام توس ــی نظ ــاد کل ــایی ابع ــر شناس ــالوه ب ــا ع در بررســی م
ــل  ــه به تفصی ــوم ک ــد مفه ــه 584 ک ــانی کارآفرینان ــع انس مناب
ــوده اســت.  ــن نم ــن ســطح تبیی ــی تری ــا ابتدای ــی را ت ــاد فرع ابع
ــی در  ــای اصل ــث کده ــت. در بح ــده اس ــایی و مشخص ش شناس
مطالعــه حاضــر بــه گزینــی منابــع انســانی بــر اســاس چشــم انداز 
ــژوه و  ــده  پ ــگار و آین ــده ن ــر، آین ــگاه آینده نگ ــک دانش ــده ی آین
همچنیــن بــر اســاس ویژگــی هــای منابــع انســانی در یــک نظــام 
کارآفرینانــه مدنظــر قرارگرفتــه اســت. ویژگیهــای مــورد انتظــار از 
ــی هســتند کــه دانشــگاه را در دســتیابی  ــع انســانی ویژگیهای مناب
ــث  ــن در بح ــرد. همچنی ــد ک ــاری خواهن ــد آن ی ــداف بلن ــه اه ب
بهســازی منابــع انســانی کــد واژه هــای مســتخرج از ایــن پژوهــش 
عــالوه بــر نقــش آمــوزش در ایــن مهــم بــر فعالیت هــای الزم در 
ــه خــاص دانشــگاه  ــع انســانی کارآفرینان یــک نظــام توســعه مناب
ــد آمــوزش از طریــق ســینرژی  ــژه مانن ــا شــرایط وی ــان ب فرهنگی
تیمــی و حلقــه هــای دوایــر کیفــی و بــا متدهــای جدیــد آمــوزش 
ماننــد مربی گــری، ایــده یابــی یــا نــوآوری و بــه روش تلفیقــی و 
بهــره گرفتــن از متدهــای تطبیقــی تأکیــد دارد. همچنیــن در ایــن 
مطالعــه بهداشــت روحــی، فکــری و جســمی جهــت نگــه داشــت 

منابــع انســانی بــه  عنــوان ســازه بــا اهمیــت شناســایی گردیــد.
اگرچــه مطالعــات متعــددی در زمینــه طراحــی الگوهــای گوناگــون 
ــا انجــام  شــده اســت،  ــف دنی ــاط مختل ــن در نق دانشــگاه کارآفری
ــی الگــوی  ــار یاب امــا تاکنــون مطالعــه ای باهــدف طراحــی و اعتب
ــجویان  ــور در دانش ــن مح ــانی کارآفری ــع انس ــعه مناب ــام توس نظ
انجــام نگرفتــه اســت و ایــن خــود از جنبــه هــای نوآورانــه 

پژوهــش حاضــر اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه 
معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان مشــکل اشــتغال ندارنــد از مهم تریــن 
ــدان، اســاتید و  ــش کارمن ــگاه و بین محدودیــت هــای پژوهــش ن
دانشــجویان در دانشــگاه و خــارج از دانشــگاه بــه مقولــه کارآفرینــی 
در دانشــگاه فرهنگیــان بــود. اکثــراً بــر ایــن باورنــد کــه کارآفرینــی 
در دانشــگاه فرهنگیــان جایگاهــی نــدارد و حتــی در ســطح کالن 
ــا مشــکالت و  ــزی ب ــازمان مرک ــی در س ــر کارآفرین تأســیس دفت
موانعــی همــراه بــوده اســت. همچنیــن بــا توجه بــه اینکه بســیاری 
از اســاتید دانشــگاه بازنشســته شــده و اســاتید جدیــد آشــنایی کافی 
بــا فضــای دانشــگاه و جــو حاکــم بــر آن نداشــته جامعــه اســاتید 
ــه بســیاری از  ــز الزم اســت ک ــه نی ــن نکت ــر ای ــود. ذک محــدود ب
کارمنــدان باســابقه دانشــگاه بازنشســته شــده و بــا توجــه بــه اینکه 
ــرورش  ــور آموزش وپ ــای مأم ــتخدام و نیروه ــای جدیداالس نیروه
اطالعــات کافــی در خصــوص مســائل حاکــم بــر دانشــگاه و جــو و 
فضــای دانشــگاه نداشــتند، امــکان جمــع آوری اطالعــات از طریــق 
پرسشــنامه در جامعــه کارمنــدان فراهــم نگردیــد. البتــه در مرحلــه 
ــگاه و  ــران دانش ــات از صاحب نظ ــع آوری اطالع ــز جم ــی نی کیف
ــور  ــا حض ــه ب ــود ک ــر نب ــی امکان پذی ــان به راحت ــا آن ــه ب مصاحب
پژوهشــگر در دو مرحلــه و هــر مرحلــه بــه مــدت یــک هفتــه در 

تهــران انجــام شــد.
ــع انســانی کارآفریــن  در ایــن مطالعــه الگــوی نظــام توســعه مناب
محــور در دانشــجویان از دیــدگاه خبــرگان نظــام تعلیــم و تربیــت 
ــد کــه  ــه تفضیــل تحلیــل گردی ــان بررســی و ب دانشــگاه فرهنگی
ــود و  ــن مســائل بررســی نشــده ب ــون ای ــچ پژوهشــی تاکن در هی
ــه حاضــر محســوب مــی شــود.  ــوت مطالع ــاط ق ــن یکــی ازنق ای
ــتای  ــو در راس ــن الگ ــتفاده از ای ــش اس ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ب
فراهــم نمــودن زیرســاخت های الزم جهــت توســعه منابــع انســانی 
ــن  ــود. همچنی ــنهاد می ش ــجویان پیش ــور در دانش ــن مح کارآفری
ــل  ــع عوام ــه رف ــانی کارآفرینان ــع انس ــت مناب ــه داش ــت نگ جه
ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــائلی اســت ک ــن مس ــر از مهم تری مداخله گ
گیــرد. دانشــگاه فرهنگیــان دانشــگاهی اســت کــه در آن نخبــگان 
آمــوزش گــرد هــم آمده انــد. عــدم رفــع مســائل و مشــکالتی کــه 
در حــال حاضــر بــه  عنــوان دغدغــه دانشــجویان قرارگرفتــه موجب 
ــی  ــت مقتض ــن فرص ــجویان در اولی ــن دانش ــه ای ــد ک ــد ش خواه
ــری  ــای دیگ ــرک و در فض ــمی را ت ــت رس ــم و تربی ــام تعلی نظ

اشــتغال پیــدا کننــد.

نتیجه گیری
یافته هــای تحقیــق نشــان داد عوامــل اجتماعــی فرهنگــی، 
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ــع  ــت، مناب ــا، مدیری ــادی، راهبرده ــل نه ــل اقتصــادی، عوام عوام
مــادی و غیرمــادی، تأمیــن توســعه، انگیــزش، جامعــه دانشــگاهی 
توســعه اجتماعــی اکوسیســتم کارآفرینــی مطلوب، ســطح دانشــگاه 
و نظــام تعلیــم و تربیــت در ارتقــای نظــام توســعه منابــع انســانی 
کارآفریــن محــور در دانشــجویان کشــور نقــش دارنــد. همچنیــن 
شــاخص های بــرازش مــدل الگــوی نظــام توســعه منابــع انســانی 
ــده  ــوب و تأییدکنن ــن محــور در دانشــجویان همگــی مطل کارآفری

مــدل پژوهــش هســتند.
ــع انســانی تنهــا منبعــی اســت کــه مزیــِت  در دنیــای امــروز مناب
رقابتــِی پایــدار ایجــاد مــی کنــد؛ لــذا الزم اســت امــر توســعة منابع 
ــرد. از طرفــی اگــر توجــه  ــرار گی انســانی همــواره مــورد توجــه ق
بیشــتری بــه شــیوه هــای توســعه منابــع انســانی صــورت گیــرد، 
کارآفرینــی در دانشــگاه بهبــود می یابــد. از ایــن رو بــه کارگیــری و 
پیــاده ســازی الگــوی نظام توســعه منابــع انســانی کارآفریــن محور 
ــاخت های الزم  ــودن زیرس ــم نم ــتای فراه ــجویان در راس در دانش
ــن محــور در دانشــجویان  ــانی کارآفری ــع انس ــعه مناب ــت توس جه
ــت  ــش مثب ــن نق ــر گرفت ــا در نظ ــن ب ــود. بنابرای ــنهاد می ش پیش
کارآفرینــی و اهمیــت ایــن مقولــه پیشــنهاد می شــود واحــد درســی 
ــة درســی دانشــجویان  ــن محــور در برنام ــانی کارآفری ــع انس مناب
گنجانــده شــود.  همچنیــن پیشــنهاد مــی گــردد بــر مبنــای نظرات 

ســایر ذینفعــان )دانشــجویان، ســایر عوامــل اجرایــی( جهــت اعتبار 
ــای  ــس ه ــه پردی ــور در کلی ــدل مذک ــنجی م ــنجی و امکان س س
ــده  ــات آین ــن در مطالع ــان، اجــرا گــردد. همچنی دانشــگاه فرهنگی
ــی الگــوی نظــام توســعه  ــج اعتباریاب ــری نتای ــم پذی جهــت تعمی
ــام  ــان و نظ ــه معلم ــور در جامع ــن مح ــانی کارآفری ــع انس مناب

ــرورش پرداختــه شــود.  آمــوزش و پ

سپاسگزاری 
نویســنده گان از کلیــه کســانی کــه در ایــن پژوهــش مــا را یــاری 
رســانده اند، تشــکر و قدردانــی مــی  کننــد. پژوهــش حاضــر 
ــت و  ــالق IR.BUMS.REC.1398.167 اس ــد اخ دارای ک
برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده اول، حمیــده جلیلــی، از گــروه 
مدیریــت و بهســازی منابــع انســانی، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 

بیرجنــد بــوده اســت.

تضاد منافع
 ایــن پژوهــش، بــا حمایــت مالــی دانشــگاه فرهنگیــان انجام شــده 
اســت و نویســندگان اعــالم مــی کننــد کــه ایــن مقالــه تعــارض 

منافــع نــدارد.
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پیوست: صاحب نظر محترم:
بــه اســتحضار مــی رســاند پرسشــنامه زیــر بــر اســاس یافتــه های 
حاصــل از مصاحبــه عمیــق بــا خبــرگان و صاحــب  نظــران مرتبــط 
بــا پــرورش منابــع انســانی کارآفریــن در حــوزه دانشــگاه فرهنگیان 
بــه شــرح جــدول ذیــل تنظیــم  شــده اســت. مزیــد امتنــان خواهــد 
بــود نظــر خــود را در مــورد اعتبــار مؤلفــه هــا و شــاخص هــا اعالم 

ئید. فرما
با سپاس فراوان- حمیده جلیلی یلی

اســتخدام:                                                 نــوع  تحصیلــی:                مــدرک 
علمــی   غیرهیــأت  هیئت علمــی         علمــی:    مرتبــه 

مسئولیت:  مدیرعالی           مدیرمیانی          مدیرصف 

کاماًل غیرمرتبطغیرمرتبطنظری ندارممرتبطکاماًل مرتبطمؤلفهردیفعوامل
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