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Introduction
Rapid growth and ever-changing societies, has made the necessity of
training skilled, specialized and entrepreneurial human resources inevitable.
In the education system, vocational schools have an important role in
training skilled manpower for jobs required by society and the labor market.
The main purpose of this research was to identify the dimensions of
entrepreneurial competencies of vocational schools in Hormozgan province.

Method
This research is applied in terms of purpose and was conducted base on
framework of qualitative approach. To this purpose, 11 academic experts
and knowledgeable people were selected with a purposeful sampling strategy
based on data saturation and interviewed in a semi-structured way. To
analyze the stements of the interview sessions, three-step coding was used.
To ensure the validity of the research used of triangulation of the data
sources and reviewed by members (interviewees) methods. Also, to calculate
reliability were used of the retest and the agreement between the two coder
methods. After implementing the content of the interviews and their
preliminary analysis, Codes or basic concepts were identified and In order to
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achieve the main categories, similar codes are placed on specific categories.
Finally, for each of the categories, the title that contains the entire codes was
select.

Results
The results of this study led to the extraction of 4 dimensions which are:
Personality (individual) competencies, managerial and leadership competencies,
technical-professional competencies and cultural competencies.

Discussion
The main purpose of establishing vocational schools is to train
entrepreneurial graduates. The four main dimensions of this research can be
an effective effective factor in improving the entrepreneurial competencies
of vocational schools and have beneficial results in improving the
educational quality of vocational schools.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شایستگیهای کارآفرینی هنرستانهای استان هرمزگان انجام
گرفته است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است .به
همین منظور تعداد  11نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد صاحب نظر مطلع نسبت به موضوع با راهبرد
نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری انتخاب شدند و به صورت نیمه ساختاریافته مورد
مصاحبه قرار گرفتند .از روش کدگذاری سه مرحلهای جهت تجزیه و تحلیل یافتههای مصاحبهها استفاده
شد .به منظور حصول اطمینان از روایی پژوهش ،از راهبرد چند سویه نگری منابع دادهها و بررسی توسط
اعضاء (مصاحبه شوندگان) و جهت محاسبه پایایی ،از روش پایایی بازآزمون و پایایی بین دو کدگذار
استفاده شد .با پیادهسازی محتوای مصاحبهها و تحلیل مقدماتی آنها ،کدهای اولیّه شناسایی گردید و
سپس به منظور دستیابی به مقولههای اصلی کدهای مشابه در طبقهای خاص جای گرفتند .در پایان برای
هریک از طبقات عنوانی مناسب که دربرگیرنده کل کدهای آن طبقه باشد ،انتخاب گردید .نتایج این
پژوهش به استخراج چهار مقوله اصلی به عنوان ابعاد شایستگیهای کارآفرینی هنرستانها منجر شد که
عبارتند از :شایستگیهای شخصیتی (فردی) ،شایستگیهای مدیریتی و رهبری ،شایستگیهای فنی _
تخصصی و شایستگیهای فرهنگی.

واژههای کليدی :شایستگی ،کارآفرینی ،آموزش و پرورش ،هنرستان.
 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران
 استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
کارآفرینی یک عامل مهم در رشد اقتصادی تلقی میشود و اساساً ،سهم کارآفرینی در رشد
و توسعه اقتصادی به طور گسترده مورد پذیرش محققان قرار گرفته است (

& Urbano

Aparicio, 2016, 34؛ Deveci & Seikkula-Leino, 2018, 106؛ Ivanovic, Lepojevic,

 )Stefanovic, Van stel & Petrovic, 2018, 257در حقیقت ،فعالیتهای کارآفرینانه به
اثربخشی باال در توسعه اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال ،نوآوری در کسبوکارها و رقابتپذیری
و  ...منجر میشود ( .)Audretsch, 2014, 316; Stoica, Roman & Rusu, 2020, 6توسعه
کشورها و سازمانهای هزاره سوم به مدیرانی نیاز دارد که توانایی ایجاد تغییرات بزرگ را
داشته باشند .یکی از مؤثرترین راهکارهای رویارویی با چالشهای کنونی ،بهرهگیری از
نیروهای کارآفرین است ( .)Mobini Dehkordi, Ahmadi & Delavar, 2018, 127نظام آموزشی
کشورها یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر تصمیمگیری شغلی دانشآموزان ،جستجوی گزینههای
شغلی و تفکر در برنامهها و اهداف شغلی آینده آن هاست .مدارس با ارائه آموزش کارآفرینی،
زمینههای رشد بسیاری از خصوصیات و مهارتهای الزم کارآفرینی را در دانشآموزان فراهم
ساخته و از این طریق باعث شکلگیری رفتار کارآفرینانه دانشآموزان و ترسیم مسیر شغلی
کارآفرینی و خوداشتغالی پیش روی دانشآموزان میشود (

Ashrafi & Najafi Hezarjaribi,

 .)2018, 105فعالیتهای درسی و برنامههای خارج از برنامه میتوانند باعث افزایش آموزش
کارآفرینی در افراد شوند ( .)Heinert & Roberts, 2018, 291اساساً ،تغییرات ناشی از جهانی
سازی ،تحوالت فناوری و پویایی بازار کار در قرن بیست و یکم بر آموزش تأثیر گذاشته است.
نظام آموزشی کشورها به دنبال بهترین روشهای آموزشی برای آموزش کودکان و نوجوانان در
زندگی روزمره و حرفهای خود با توجه به الزامات قرن بیست و یکم هستند (

Cretu, 2017,

 .)672یکی از اهداف آموزش ،ایجاد قابلیتهای اشتغال (دانشها ،مهارتها و نگرشهای
مرتبط با شغل مانند مهارت و دانش فنی ،توانایی کار تیمی ،درک و باورمندی و تعهد به
اهداف سازمان ،ظرفیت تغییر پذیری ،ایده پردازی و  )...و کمک به موفقیت مسیر شغلی افراد
میباشد ( .)Nejati, Parsa & Farhadi-rad, 2020, 98نظام آموزشی اثربخش و کارا ،نظامی
است که با اهداف و نیازهای واقعی جامعه تناسب داشته و توانایی آمادهسازی نسل جوان و
توسعه شایستگیهای آنان را دارا باشد .این شایستگیها از ضروریات جامعه پیچیده امروزی
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میباشند ( .)Ghasemian Dastjerdi, Aminbeidokhti & Jafari, 2019, 80به همین دلیل
بسیاری از کشورها اصالحات درسی گستردهای را در قرن بیست و یکم انجام دادهاند تا
کودکان را برای مطالبات زندگی و کار در جامعه آینده آماده کنند .چارچوبهای مختلفی نیز
برای موفقیت دانشآموزان ایجاد شده است تا مهارتهای کارآفرینی را به آنها آموزش دهند
( .)Tican, 2019, 591بر این اساس ،تمرکز برنامههای درسی نظام آموزشی کشورهای موفق بر
موضوعاتی چون شایستگیهای کارآفرینی و تلفیق برنامههای کارآفرینی در آموزشهای
مدرسهای جلب شده است (

Morris, Webb, Fu & Singhal, 2013, 362-364; Katz, Hanke,

 .)Maidment, Weaver & Alpi, 2016, 492, 495شایستگیهای کارآفرینی مجموعهای از
توانمندیها و قابلیتهای فرد اعم از دانش ،نگرش و مهارت وی در راهاندازی یک کسبوکار
و به سرانجام رساندن موفقیتآمیز آن است ( .)Stoica, Roman & Rusu, 2020, 10به بیان
کامل تر ،شایستگیهای کارآفرینی مجموعهای از ویژگیهای ضمنی ،مانند دانش عمومی و
تخصصی ،انگیزهها ،خصیصهها ،خویشتن پنداریها ،نقشهای اجتماعی ،مهارتها ،نگرشها،
ارزشها ،باورها ،تواناییها ،شخصیت ،خرَد ،تخصص ،طرز فکر و گرایشهای رفتاری است
که در نتیجه آغاز به کار ،ابقا و یا رشد یک فعالیت مخاطره آمیز بروز کرده است و این توانایی
را به کارآفرین میدهد تا از دیدگاهی در ذهن به خلق ارزش دست یابد و در مدیریت کردن
یک فعالیت مخاطره آمیز ،عملکرد سطح باال و سود بیشینهای ارائه کند (

Inyang & Enuoh,

.)2009, 65, 66
موضوع شایستگیهای کارآفرینی در طول سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است.

(Azizpourian, Islam Panah, Karam Afrooz, Malekian and Kaviani (2019, 123

در پژوهشی 9 ،مؤلفه نظام آموزش کارآفرینی در هنرستانهای فنی و حرفهای شناسایی نمودند
که به ترتیب درصد واریانس و ارزش ویژه عبارتند از :آموزش کارآفرینی ،ویژگیهای
روانشناختی هنرجویان ،مشاوره تحصیلی و شغلی ،سبک رهبری ،مدیریت و سازماندهی
هنرستانها ،ارتباط با صنعت و مهارتهای تجاری و مدیریتی ،محتوا ،توسعه مهارتهای
کارآفرینی در فراگیران ،فضا و تجهیزات آموزشی و شیوه آموزش Seraji (2018, 37( .در
پژوهشی به شناسایی راههای ترویج و توسعه صالحیتهای کارآفرینی در دانشجویان پرداخته
است .تحلیل دادهها با استفاده از شیوه تحلیل مضمون و در قالب مضامین فراگیر ،سازمان دهنده
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و مضامین پایه نمایش داده شد .در این پژوهش شناسایی شیوههای توسعه صالحیتهای
کارآفرینی به عنوان مضمون فراگیر و شیوههای فرهنگی و فوق برنامه ،آموزشی ،پژوهشی و
مدیریتی به عنوان مضامین سازمان دهنده آشکار شد.

Hassani, Abolghasemi and Mashbaki

) Isfahani (2018, 1213ابعاد مؤثر بر کارآفرینی را بُعد ساختاری شامل سه مؤلفه چشمانداز
کارآفرینانه ،س اختار حمایتی و نظام پژوهشی؛ بُعد فرایندی شامل دو مؤلفه رهبری کارآفرینانه و
فرایند تجاری سازی؛ بُعد رفتاری شامل دو مؤلفه قابلیت ارتباطی و شبکهسازی و فرهنگ
نوآوری و بُعد توسعهای شامل سه مؤلفه شایستگیهای کارآفرینانه ،برنامه ریزی درسی و
فرایند یاددهی-یادگیری عنوان نمودند Islamieh (2018( .شایستگیهای کارآفرینان را
موفقیتطلبی ،ریسکپذیری ،خالقیت ،کنترل درونی و نیاز به استقالل دانسته است.
( Hosseini, Abolghasemi, Yadollahi Farsi and Rezaeizadeh (2017, 151در پژوهش
خود به شناسایی شایستگیهای کارآفرینانه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی ایران
پرداختند .در راستای دستیابی به این هدف با استفاده از روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه
نیمه ساختاریافته با  11نفر از اعضای هیئت علمی کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی که از
طریق شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،شایستگیهای کارآفرینانه آنها شناسایی شد.
پس از تحلیل دادهها به روش تحلیل مضمون ،در مجموع  99خرده شایستگی کارآفرینانه به
دست آمد که با کمک روش گروه کانونی در نه شایستگی کارآفرینانه اصلی جای گرفتند .این
شایستگیها شامل شایستگی فرصت ،شایستگی تعهد ،شایستگی ارتباطات ،شایستگی مدیریت،
شایستگی مصالحه و پیشبرد دو نقش هیئت علمی و کارآفرین ،شایستگی رشد و یادگیری،
شایستگی کسب و کار ،شایستگی راهبردی ،و شایستگی فنی تخصصی

بودندGustomo and .

) Ghina (2018, 3-7در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل شایستگیهای کارآفرینی دانشجویان
در دانشکده بازرگانی و مدیریت باندونگ ( )Bandungپرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد
که شایستگیهای کارآفرینی از  3مؤلفه و  11زیرمؤلفه شامل دانش (خالقیت و ارزیابی ایدهها،
چشم انداز ،تفکر اخالقی و پایدار ،برنامهریزی و مدیریت) ،مهارتها (بسیج منابع ،سواد مالی
و اقتصادی ،بسیج دیگران ،ابتکار عمل ،مقابله با عدم اطمینان ،کار با دیگران ،یادگیری از طریق
تجربه) و نگرشها (خودآگاهی و خودکارآمدی ،انگیزه و استقامت) تشکیل شده است.

Lee,

) Lee, Shim and Lee (2016طی مطالعه در ادبیات شایستگیهای کارآفرینی ،پنج بُعد اصلی
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شایستگیهای کارآفرینی را شامل شایستگی فرصت ،مدیریتی ،مهارتهای ارتباطی ،فردی و
تعهد شناسایی نمودهاند Schlesinger, Studer and Nagel (2016) .در پژوهش خود از
مهمترین شایستگیهای الزم برای دانش آموختگان رشتۀ تربیت بدنی جهت جذب در شغل و
حرفه متناسب را مهارتهای ارتباطی ،تیمی ،رهبری ،آموزشی دانستهاند( .

Elenurm & Heil

 (2015, 314در پژوهش خود در استونی ( )Estoniaشایستگیهای کلیدی کارآفرینان موفق را
شامل توانایی مشاهده و استفاده از فرصتها ،مهارت مدیریت افراد ،ریسکپذیری و پایداری
عنوان نمودهاند.
تغییر نظام آموزش و پرورش و متعاقب آن به کارگیری رویکردهای کارآفرینی در
مؤسسات آموزشی به منظور افزایش قابلیتهای علمی ،نگرشی ،رفتاری ،فنّی و تکنولوژیکی
دستاندرکاران آموزش و پرورش ،مستلزم تقویت ویژگیها ،صالحیتها و قابلیتهای
کارآفرینی در کارآفرینان آموزشی است؛ اقدامی که میتواند منجر به شناسایی فرصتها ،منابع
و امکانات جدید به منظور پاسخگویی به نیازهای جدید شود .از سوی دیگر برخورداری از
این صالحیتها ،قابلیتها و شایستگیها مستلزم بهرهمندی از عواملی نظیر دانش ،مهارت و
نگرش کارآفرینی میباشد ( .)Dama, Schipper & Runhaar, 2010, 965-966بهبود مستمر
آموزش کارآفرینی فقط در صورتی اتفاق میافتد که معلمان پیامدهای آموزشهای کارآفرینی را
درک کنند ( .)Takawira, 2020, 2هنرستانهای کشور به دلیل حضور هنرجو در سنین مختلف
میتوانند ما را در برنامهریزیهای آموزشی در جهت آشنایی هنرجویان با کارآفرینی کمک کند.
هنرجویان امروز هنرستانها در آینده به عنوان دانشجویان ،اساتید و متخصصان کشور محسوب
خواهند شد .چه خوب است که بتوان در این زمینه آنان را آماده کرد تا بتوانند پس از تحصیل
عالوه بر تخصص کافی در رشته مورد عالقه خود ،بتوانند برای دیگران نیز ایجاد شغل کرده و
کارآفرینی انجام دهند .هنرجویان هنرستانی به دلیل نزدیکی آموزش و تخصص به راحتی
میتوانند با آشنایی کامل در زمینه ایجاد کسبوکار و کارآفرینی ،وارد محیط کار شوند
(.)Hayati, 2018, 55
بررسی مبانی نظری نشان میدهد مجموعه شایستگیهای ویژهای وجود دارند که ممکن
است فقدان آنها مانعی برای کارآفرینی هنرستانها باشد .همچنین مرور پیشینه پژوهش حاکی
از این است که بیشتر پژوهشهای صورت گرفته در زمینه شایستگیهای کارآفرینی ،در حوزه
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آموزش عالی ،کشاورزی ،کسب و کارهای کوچک و زودبازده و  ...میباشد و در آموزش و
پرورش و باألخص هنرستانها مطالعات چندانی صورت نگرفته است .بنابراین با توجه به نقش
اساسی هنرستانها در آموزش تخصص و مهارت به دانشآموزان و تربیت نیروهای انسانی
ماهر و کارآزموده جهت بازار کار ،اهمیت و ضرورت قابل توجهی به منظور شناسایی
شایستگیهای کارآفرینی هنرستانها وجود دارد .لذا این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال
است که «ابعاد شایستگیهای کارآفرینی هنرستانها کدامند؟» شناسایی این شایستگیها
میتواند کمک شایانی به ارتقاء کیفیت آموزشی هنرستانها نماید.

روش
پژوهش حاضر بر حسب هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری
دادهها ،از نوع پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی است .از آن جا که در این پژوهش محقق قصد
دارد به واسطه مصاحبه با خبرگان علمی و افراد متخصص مطلع نسبت به موضوع ،شایستگیهای
کارآفرینی را شناسایی و کشف نماید ،استفاده از رویکرد کیفی قابل توجیه میباشد .مشارکت
کنندگان در پژوهش ،افراد خبره در زمینه کارآفرینی ،شامل اساتید دانشگاه که سابقۀ تدریس و
پژوهش در حوزه مورد نظر دارا میباشند و متخصصین و مسئولین مرتبط با موضوع کارآفرینی
در حوزه آموزش فنی و حرفهای ادارات آموزش و پرورش (نیروهای ستادی حوزه آموزش فنی
و حرفهای و کاردانش ،مدیران و هنرآموزان هنرستانهای موفق استان هرمزگان در زمینه
کارآفرینی) بودند که به شیوه هدفمند تعداد  11نفر انتخاب شدند .تعداد افراد نمونه را اشباع
نظری دادهها تعیین نموده است .بدین معنی که محقق پس از انجام  11مصاحبه به این اطمینان
رسید که مصاحبه جدید دادههای تازهای حاصل نخواهد کرد و به اشباع اطالعاتی دست یافته
است .روش جمعآوری دادهها در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است .بدین منظور
ابتدا پروتکل اولیه مصاحبه با توجه به هدف پژوهش تدوین شد و پس از تأیید آن از نظر کفایت
پوشش اهداف مورد نظر از سوی اساتید ،با استفاده از معیارهای مشخص از جمله رعایت اصول
اخالقی ،فرایند مصاحبه با افراد نمونه به صورت انفرادی آغاز شد .در مصاحبه چهار سؤال اصلی
به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز مطرح شد )1 :تعریف شما از شایستگیهای کارآفرینی
چیست؟  )2به نظر شما یک هنرستان کارآفرین دارای چه شرایط و ویژگیهایی میباشد؟ )3
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موانع و چالشهای پیش روی کارآفرینی در هنرستانها کدام است؟  )4راهکارها و پیشنهادهای
شما به منظور رفع چالشها و ارتقاء شایستگیهای کارآفرینی هنرستانها چیست؟ عالوه بر
سؤاالت اصلی ذکر شده ،موارد دیگری نیز از سوی افراد بیان شد و مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .مدت زمان انجام هر مصاحبه بین  44تا  14دقیقه متغیر بود که با هماهنگی و کسب اجازه
از مصاحبه شوندهها ،نسبت به ضبط مصاحبهها اقدام شد .تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از متن
مصاحبهها ،هم زمان با جمعآوری دادهها طی کدگذاری سه مرحلهای (باز ،محوری و انتخابی)
انجام شد .برای بررسی روایی پژوهش و اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از روش چند سویه
نگری منابع دادهها و روش بررسی توسط اعضاء استفاده شد .بدین ترتیب که در طول انجام
پژوهش از منابع سه گانه (شامل :اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه؛ مدیران و هنرآموزان
هنرستانهای موفق در زمینه کارآفرینی؛ مسئوالن ستادی حوزه آموزشهای فنی و حرفهای)
مصاحبه به عمل آمد تا دیدگاههای مختلف بررسی شده و دادههای عمیقتر و جامعتری در
خصوص شایستگیهای کارآفرینی به دست آید .همچنین در پایان نیز از تعدادی مصاحبه
شوندگان درخواست شد تا گزارش پژوهش ،فرایند تحلیل دادهها و مقولههای به دست آمده را
بازبینی نموده و نظرات خود را در ارتباط با آنها بیان نمایند .برای محاسبه پایایی مصاحبهها ،از
روش پایایی بازآزمون و روش پایایی بین دو کدگذار (توافقی درون موضوعی) استفاده شد .برای
محاسبه پایایی بازآزمون ،به صورت تصادفی سه مصاحبه انتخاب شد (مصاحبههای  )11 ،9 ،2و
هر کدام از آنها دو بار در یک فاصله زمانی  24روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شدند .ضریب
پایایی به دست آمده برابر  11درصد بود و با توجه به این که این میزان پایایی بیش تر از 94
درصد است ( )Khastar, 2006, 169, 171پایایی بازآزمون کدگذاریها مورد تأیید است .برای
محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی ،از یک نفر دانش آموختۀ دکتری مدیریت
آموزشی که بر موضوع پژوهش اِشراف کامل داشت ،درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش
(کدگذار ثانویه) در این تحقیق مشارکت کند .پس از ارائه راهنمایی و توضیحات دقیق ،پژوهشگر
به همراه این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را به صورت تصادفی انتخاب و کدگذاری
نمودند (مصاحبههای  )11 ،3 ،1که پایایی بین دوکدگذار 19 ،درصد برآورد شد .با توجه به این
که این میزان پایایی بیشتر از  94درصد است ،میتوان ادعا کرد که میزان پایایی درون موضوعی
کدگذاریها معنیدار و مورد تأیید است.
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يافتهها
 ابعاد شایستگیهای کارآفرینی هنرستانها کدامند؟ جهت شناسایی «ابعاد شایستگیهایکارآفرینی هنرستانها» ،از روش کدگذاری استفاده شده است .بدین صورت که ابتدا به
مصاحبه عمیق با  11نفر از افراد خبره در حوزه مورد پژوهش پرداخته شد که تخصص کافی
در زمینه کارآفرینی داشتند .پس از آن نسبت به پیادهسازی مصاحبههای ضبط شده اقدام گردید
و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت سطر به سطر بررسی ،بازخوانی و مفهومپردازی
شد .پس از مطالعه مکرر ،جمالت و عبارات مهم که به پدیده مورد نظر اشاره داشت در قالب
کد استخراج گردید که در این مرحله تعداد  49کد اولیه (مفهوم) استخراج شد (کدگذاری باز).
در ادامه کدهای اولیه نیز در دستهبندیهای خاص موضوعی قرار گرفت و تعداد  11کد
محوری (مقولههای فرعی) به دست آمد (کدگذاری محوری) .پس از بررسی و مطابقت این
کدها و حذف کدهای تکراری ،بعد از چندین بار مطالعه و تفحص در میان دادهها ،مقولههای
استنباط شده در قالب یک توصیف جامع با هم ادغام شدند و چهار مقوله اصلی به عنوان ابعاد
شایستگیهای کارآفرینی هنرستانهای استان هرمزگان شناسایی شد (کدگذاری انتخابی) .نتایج
کدگذاریها به شرح جدول  1میباشد.
جدول  .1مقولههای شناسایی شده شایستگیهای کارآفرینی هنرستانها حاصل از مصاحبه
Table 1. Identified categories of entrepreneurial competencies of vocational schools
provided by the interview
مقولههای
شماره مصاحبه
مقولههای اصلی
کدهای اوليه
فرعی
Interview
Main
Subsidiary categories
number
Initial codes
categories
شناسایی و شناخت نیازهای بازار کار ،شناخت نیازهای مشتریان،
بهرهگیری از شناسایی فرصتهای کارآفرینی استفاده بهینه از م ،1م ،2م ،3م ،4م،1
م ،1م ،14م11
فرصتها فرصتها ،بازاریابی برای تولیدات هنرستانها
م ،1م ،3م ،4م ،1م،9
نگرش
نگرش مثبت نسبت به تغییر و نوآوری ،انگیزه کارآفرینی
م ،1م ،8م ،9م ،14م11
کارآفرینانه
شایستگیهای
شخصیتی
(فردی)

روحیه
خالقیتی
قدرت
ریسک پذیری
موفقیت طلبی
در موقعیتهای
رقابتی
متعّهد و دارای
پشتکار

قوه خالقیت ،ایدهپردازی ،ترویج تفکر خالقانه بین م ،1م ،2م ،3م ،4م،1
م ،1م ،8م ،9م ،14م11
کارکنان و هنرجویان
خطرپذیری و ماجراجویی ،استقبال از انجام م ،3م ،4م ،1م ،9م،8
م ،14م11
فعالیتهای جدید
کسب موفقیت در فعالیتها و مشاغل جدید ،کسب
م ،1م ،2م ،4م ،1م،8
درآمد ،کار گروهی و مشارکتی جهت حصول
م ،9م11
موفقیتهای بیشتر
م ،1م ،2م ،4م ،1م،9
تعهد کاری ،داشتن پشتکار در کارها
م1
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مقولههای
مقولههای اصلی
فرعی
Main
Subsidiary categories
categories
مدیریت
صحیح منابع
انسانی
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کدهای اوليه

شماره مصاحبه
Interview
number

Initial codes
نیروی انسانی متخصص و باتجربه ،شناسایی و
هدایت صحیح استعدادهای دانشآموزان ،تخصیص م ،1م ،2م ،3م ،1م،9
م ،1م ،14م11
مشاوران تحصیلی و شغلی به هنرستانها ،نارضایتی
شغلی کارکنان ،اصالح نظام جذب هنرآموز و هنرجو

تهیه امکانات و
تأمین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی م ،1م ،2م ،3م ،4م،9
تجهیزات پیشرفته
م ،1م ،9م ،14م11
پیشرفته و مدرن ،فضای فیزیکی مناسب هنرستانها
شایستگیهای
و مدرن
مدیریتی و
تخصیص به موقع و مناسب سرانه آموزشی به
رهبری
هنرستانها ،جذب مشارکتهای مردمی و خیریه ،م ،3م ،4م ،1م ،9م،1
تأمین
م ،8م ،9م14
منابع مالی درآمدزایی با فروش تولیدات و دست سازههای
هنرجویان ،متکی نبودن به بودجه دولتی
آیندهنگری ،داشتن چشمانداز روشن و منطقی ،هدف
راهبرد
م ،1م ،2م ،4م ،1م،9
آیندهنگرانه گذاری علمی و عملی ،سیاستگذاری آموزشی صحیح ،م ،1م ،9م ،14م11
توسعه رشتههای تحصیلی با توجه به نیازهای آینده
دانش عمومی کارآفرینی ،دانش فنی و تخصصی ،به
روز نمودن دانش مدیران و هنرآموزان با برگزاری م ،1م ،2م ،3م ،4م،1
م ،1م ،8م ،9م،14
توسعه دانش
دورههای ضمن خدمت ،برگزاری نشستهای
م11
تخصصی کارآفرینی
تأکید و تمرکز بر مهارتآموزی و اجتناب از تمرکز
شایستگیهای
تقویت
بر آموزشهای تئوری ،نظارت دقیق بر دورههای م ،1م ،3م ،4م ،9م،8
فنی -تخصصی
مهارتها
م ،14م11
کارورزی و کارآموزی هنرجویان ،تربیت هنرجویان
چندمهارتی
بازنگری در محتوای آموزشی هنرستانها ،به کارگیری م ،1م ،2م ،4م ،1م،1
عوامل
م ،9م ،14م11
آموزشی
شیوههای نوین تدریس ،شیوه ارزشیابی در هنرستانها،
تشکیل نهادها و انجمنهای حمایتی ،اعطای وامهای
اشتغالزایی به فارغالتحصیالن و همچنین خود م ،1م ،3م ،4م ،1م،9
نهادهای
م ،8م ،9م14
حمایتی
هنرستانها مطابق ضوابط مشخص ،مهیا نمودن زمینه
جهت استخدام هنرجویان فارغ التحصیل
شایستگیهای
ترویج فرهنگ کارآفرینی ،ارتقاء جایگاه آموزشهای
فرهنگی
فعالیتهای فنی و حرفهای و کار دانش در جامعه ،آگاهسازی م ،2م ،3م ،4م ،1م،9
فرهنگی و دانشآموزان و اولیا نسبت به آموزشهای هنرستانی ،م ،1م ،8م ،9م،14
م11
فوق برنامه دعوت از کارآفرینان موفق ملی و محلی به منظور بیان
خاطرات و تجارت

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،تحلیل دادههای برآمده از مصاحبههای
انجام شده طی فرایند کدگذاری ،به استخراج  4مقوله اصلی به عنوان ابعاد شایستگیهای
کارآفرینی هنرستانها منجر شده است که هر یک از این ابعاد عبارتند از :شایستگیهای شخصیتی
(فردی) ،شایستگیهای مدیریتی و رهبری ،شایستگیهای فنی – تخصصی و شایستگیهای فرهنگی.
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بحث و نتيجهگيری
با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی و فلسفه تأسیس هنرستانها ،پژوهش مورد نظر با
هدف شناسایی ابعاد شایستگیهای کارآفرینی هنرستانها انجام گرفت .بدین منظور ابتدا با
روش کیفی و انجام مصاحبه با تعداد  11نفر از متخصصین زمینه مورد پژوهش و تجزیه و
تحلیل دادههای گردآوری شده 4 ،مقوله اصلی به عنوان ابعاد شایستگیهای کارآفرینی
هنرستانها شناسایی گردید که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
 «شايستگیهای شخصيتی (فردی)» :بر اساس یافتهها ،اولین بُعد مؤثر در ارتقاءشایستگیهای کارآفرینی هنرستانهای استان هرمزگان «شایستگیهای شخصیتی (فردی)» نام
گرفته است .نتیجه به دست آمده با مطالعات انجام شده توسط )Azizpourian et al. (2019؛
)Islamieh (2018؛ )Hosseini et al. (2017؛ )Gustomo and Ghina (2018؛ Schlesinger et

)al. (2016؛ ) Lee et al (2016که شایستگیهای شخصیتی (فردی) را به عنوان شایستگیهای
کارآفرینی معرفی نمودهاند ،همسویی دارد .در تبیین یافته به دست آمده باید اذعان داشت که
شایستگیهای شخصیتی (فردی) که در رویکرد روانشناختی یا شخصیت کارآفرینانه جای دارد
و به بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرین توجه میکند ( Ansari, Ahmadpour dariani & Behruz

 )Azar, 2010, 37, 42طیف متنوع و گستردهای از ذهنیتهای کلی ،باورها و مهارتهای
حرفهای و شخصی افراد را در بر میگیرند و شامل خصوصیات فردی ،روش برخورد با
مشکالت و حل مشکالت ،حل تعارض ،مهارتهای حرفهای ،رفتارها ،توانایی کار در محیطهای
تیمی ،توانایی انجام کارهای انفرادی و ...میشوند .در حقیقت ،میتوان شایستگیهای شخصیتی
(فردی) را به عنوان سرمایه اصلی کارآفرینان برشمرد .به طوری که اسکات ( )Scott, 2012یکی
از عوامل مهم در موفقیت کارآفرینان در کشور نیوزلند را مهارتهای فردی برشمرده است.
 «شايستگیهای مديريتی و رهبری» :دومین بُعد مؤثر در ارتقاء شایستگیهای کارآفرینیدر هنرستانهای استان هرمزگان «شایستگیهای مدیریتی و رهبری» نام گرفته است .نتیجه به
دست آمده با مطالعات انجام شده توسط (Azizpourian et al. (2019؛

Hosseini et al.

)(2017؛ (Gustomo and Ghina (2018؛ (Schlesinger et al. (2016؛ (Lee et al. (2016؛
( Elenurm and Heil (2015که شایستگیهای مدیریتی و رهبری را به عنوان شایستگیهای
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کارآفرینی معرفی نمودهاند ،همسویی دارد .در تبیین یافته به دست آمده باید اذعان داشت که
عصر حاضر ،عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت هر سازمانی به کارآیی و اثربخشی
مدیریت بستگی دارد .ایجاد زمینه برای ارتقای بهرهوری مدیریت منابع در مدارس بر اساس نظام
معیار اسالمی ،از اهداف اساسی سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش عنوان شده است.
رهبری برای اثربخشی سازمان مهم و با اهمیت تشخیص داده شده است .رهبران ،کارکنان را
تحت تأثیر قرار میدهند و آنان را بر میانگیزند تا با سخت کوشی برای دستیابی به اهداف
سازمانی چالش برانگیز حرکت کنند ( .(Radi Afsouran, Siadat, Hoveida, Orizi & Thornton,

 2019, 100کریستای ( )Christieمعتقد است مدارس موفق دارای رهبرانی موفق هستند و
موفقیت مدارس تا زمانی ادامه خواهد داشت که دارای رهبران آموزشی موفق باشند .به اذعان
لمبرت ( )Lambertیک رهبر موفق میتواند عامل ایجاد تغییرات مثبت در موفقیت دانشآموزان،
معلمان و مدرسهای باشد که او آن را رهبری میکند (

& Mard, Zeinabadi, Abdollahi

 .)Arasteh, 2017, 110اساساً ،مدیران مهم ترین عامل تغییر و پیشرفت در مدارس هستند و
مسلماً شخصیت و رفتار مدیر تأثیر بسیاری بر روی کارکنان مدرسه و تحقق اهداف آموزشی
دارد .مدیران آموزشی باید با بهبود محیط آموزشی و ایجاد فضای سازمانی مطلوب در مدارس،
فرصتی مناسب و مقتضی برای رشد روحیه کارآفرینی در معلمان و دانشآموزان ایجاد کنند تا از
این طریق روحیه کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه بر کل جامعه حاکم شود و کشور به سمت و
سوی توسعه و ترقی گام بر دارد (.)Najafi Hezarjaribi & Dardi Mohammadi , 2016
 «شايستگیهای فنی  -تخصصی» :سومین بُعد مؤثر در ارتقاء شایستگیهای کارآفرینی درهنرستانهای استان هرمزگان «شایستگیهای فنی  -تخصصی» نام گرفته است .نتیجه به دست
آمده با مطالعات انجام شده توسط

Azizpourian et al. (2019); Islamieh (2018); Hosseini et

) al. (2017); Gustomo and Ghina (2018); Schlesinger et al. (2016که شایستگیهای فنی -
تخصصی را به عنوان شایستگیهای کارآفرینی معرفی نمودهاند ،همسویی دارد .در تبیین یافته
به دست آمده باید اذعان داشت که هنرستانها برای برتری یافتن در حوزه شایستگیهای فنی
– تخصصی میبایست در سه حوزه توسعه دانش ،تقویت مهارتها و آموزش تالش نمایند.
آموزش کارآفرینی همان طور که

)Crispin, McAuley, Dibben, Hoell and Miles (2014, 15

اشاره کردند ،به افراد کمک میکند تا یاد بگیرند چگونه فرصتهای اقتصادی جذاب را شناسایی
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یا خلق نمایند ،چگونه تصمیم بگیرند که کدام فرصتها را پیگیری و دنبال کنند و چگونه راهبرد
و تاکتیکهایی برای بهره برداری کارا و اثربخش از این فرصتهای مخاطره آمیز تدوین نمایند.
اساساً ،همان طور که ) Zuriyat and Lana (2018, 5نیز اشاره نمودهاند ،آموزشها در زمینه
توسعه شایستگیهای کارآفرینی میتواند پتانسیل تجاری دانشآموزان را به طور قابل توجهی
افزایش دهد .به همین دلیل است که در کشورهای موفقی همچون سوئد ،مدارس فنی و حرفهای
در جهت کاهش فاصله بین فراغت از تحصیل تا اشتغال ،به سمت تغییر در روشهای تدریس با
توجه به محتوا حرکت کردهاند (.)Yaghoubi Najafabadi, 2010, 31, 32
 «شايستگیهای فرهنگی» :چهارمین بُعد مؤثر در ارتقاء شایستگیهای کارآفرینی درهنرستانهای استان هرمزگان «شایستگیهای فرهنگی» نام گرفته است .نتیجه به دست آمده با
مطالعات انجام شده توسط ( Seraji (2018و ( Hassani et al (2018که شایستگیهای فرهنگی
را به عنوان شایستگیهای کارآفرینی معرفی نمودهاند ،همسویی دارد .در تبیین یافته به دست
آمده باید اذعان داشت که مطابق با توصیه یونسکو درباره آموزش فنی و حرفهای که اظهار
داشته است آموزش فنی و حرفهای باید بخش مکمل نظام آموزشی همهجانبه باشد؛ و به این
سبب باید به محتوای فرهنگی آن توجه کافی شود .بنابراین ،آموزش فنی و حرفهای نه تنها
جزئی از آموزش عمومی است؛ بلکه وسیلهای است برای آماده شدن در یکی از رشتههای
شغلی و در عین حال ،جنبههای مستمری از آموزش مداوم است (

& Abbaszadeh, Shahi

 .)Mehralizadeh, 2018, 50فرهنگ و کارآفرینی در ارتباطی دوسویه با یکدیگر قرار دارند و
اساساً ،توجه به کارآفرینی در سیستم آموزشی ،نیازمند فرهنگسازی است و میتوان گفت که
بدون گذر کردن از تحول فرهنگی ،کارآفرینی و به دنبال آن توسعه اقتصادی در کشور اتفاق
نخواهد افتاد .محققان به این نتیجه رسیدهاند که بزرگترین مانع بر سر راه کارآفرینی ،فقر
فرهنگی است ( )Paiva & Tadeu, 2015, 1908, 1909و به زعم

(Rosique-Blasco, Madrid-

 Guijarro & García-Pérez-de-Lema (2016, 815عوامل فرهنگی بر قصد کارآفرینی در فرد
تأثیر مثبت داشته و حرفه کارآفرینانه را ارتقاء میبخشد.
مطابق نتایج به دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 نظر به این که ویژگیهای شخصیتی (فردی) کارآفرینی قابل آموزش و انتقال هستند وهنرستانها به عنوان محیط آموزشی مطلوب ،نقش پررنگی در شکل دادن به این ویژگیها دارند،
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نسبت به تقویت این ویژگیها در هنرجویان ،برنامهریزی دقیق و تالش جدی صورت گیرد.
 در هنرستانها ،جلساتی با همراهی کارکنان و هنرآموزان تدارک دیده شود و دالیلشکست استارتاپهای نوظهوری که در ابتدا به خوبی خودشان را نشان دادند و در مدت
کوتاهی محکوم به شکست شدند ،مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
 هنرآموزان در فرآیند تدریس خود بر توانایی حل مسأله هنرجویان تأکید داشته باشند. هنرستانها ،طرحهای کارآفرینی موفق را رصد نموده و هنرآموزان و هنرجویان را بهدیدار و مصاحبت با کارآفرینان موفق و در عین حال صاحبان کسبوکارهای موفق ببرند.
 هنرستانها ،دانشآموزانی را که در شرف فارغالتحصیلی هستند در جهت کسب و کارهایکارآفرینانه و ایجاد آموزشهای آغاز کسب وکارهای تجاری تشویق و ترغیب نموده و آنان را به
مؤسساتی که توان همکاری و حمایت از این افراد را دارند ،معرفی نمایند .همچنین به سایر
پژوهشگران پیشنهاد مینماید ،با توجه به اینکه «کارآفرینی» موتور و محرک اصلی توسعه در
بخش اقتصاد کشور است ،توصیه میشود تا موضوع پژوهش در سایر استانهای کشور نیز انجام
شده و به تعیین ابعاد و شاخصهای نوین دیگری ،از جنبههای دیگر پرداخته شود .عالوه بر آن
هر یک از ابعاد شناسایی شده در این پژوهش ،میتواند خود به عنوان یک موضوع پژوهشی
محسوب گردد و به طور جداگانه و گستردهتر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
سهم مشارکت نويسندگان :این پژوهش بخشی از رساله دوره دکتری آقای مسعود فقیهی است که به راهنمایی آقای
دکتر محمدنور رحمانی و مشاوره آقای دکتر نادرقلی قورچیان و سرکار خانم دکتر کلثوم نامی انجام شده است.
تضاد منافع :نویسندگان اذعان مینمایند که در این مقاله هیچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :نویسندگان برای انجام این پژوهش هیچگونه حمایت مالی دریافت نکرده

اند.

تشکر و قدردانی :نویسندگان از همه همکاران و اساتید عزیز که در این تحقیق به ما کمک کرده اند ،تشکر میکنند.
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