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Abstract 

The purpose of this study was to provide a model for developing the entrepreneurial 

ability of the young generation in the context of higher education curriculum 

planning. The present study was developmental and qualitatively based on the data 

method of the Glaser Foundation. The statistical population in the study background 

consisted of all available domestic and foreign theoretical and research texts, related 

references and upstream documents of the education system of the Islamic Republic 

of Iran. The sampling method of this population was purposeful. There were 

curriculum and entrepreneurship which were selected by the method of snowball 
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and theoretically saturated. The results showed that in the research background 

section, .3 components were extracted in the form of 8 factors and in the interview 

with experts’ section, and 12 components were extracted in the form of 22 factors. 

Similar to the elimination and final cases, which included 222 components in the 

form of 22 factors were extracted in the causal conditions of factors such as 

creativity and innovation, leadership, entrepreneurial experience and training, as 

well as in the intervention of five factors of teamwork, perseverance, risk-taking, 

independence and positive thinking. In the context of the three main factors of 

familiarity with the industry, the characteristics of the university and the support and 

infrastructure affecting the curriculum model were identified and determined based 

on entrepreneurial indicators. 

Keywords: Entrepreneurship, Curriculum, Entrepreneurial University, Scientific 

and Applied, Foundation Data Method. 
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 ی کارآفرینی نسل جوان کشورمند توانالگوی توسعۀ  ۀارائ

 ریزی درسی آموزش عالی در بستر برنامه
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 چكيده

ی کاررفریین  سلاج ااوان ک اور سر  لا ی      مند توان  توسعۀ الگوی  ۀهدف از این تحقیق ارائ
صاور    ای و  اه   سظی هادف، توساعه   از ،عرل   وس. تحقیق حرضیریزی سرس  فموزش   یسرمه

م اون سظایی و    ۀمطرلعرت  را کلی ۀفمرری سر پی ین ۀ نیرس گلیزری  وس. ارمع هساسروش  کیف   ه
و اساانرس  رسسساا   سظاار    ،رس، میاااام ماایت   پژوه اا  سایلاا  و یااررا  سرسساا  

گیایی از ایان    روش سموساه  .ک ور امهاوری اسایم  ایایان ت ادیج ساس     پیورش و فموزش
سفای   پارسزسه تحقیاق اارمج    ۀ وس و سر  خا  ماارح ه  ار ی یگارن ارمعا      مند هدف ارمعه 

 سظایی  ااا ر   یر  و سرحد  روش گلوله و کررفریین   وس که  ه  یسرمۀ سرس  ۀم خاص حوز
 3.عرماج تعاداس    ه  تحقیق سر قرلب  ۀهر س رن ساس که سر  خ  پی ین یرر ه اس خرب ادسد.

عرماج اسا خیاج    سوازسهمؤلفه و سر قرلب  12مارح ه  ر ی یگرن  مؤلفه اس خیاج و سر  خ 
مؤلفه سر قرلاب   صد ارمج که ،ی سهر موارس و حذف م ر ه و یتدیار موارس سرسهری ،اد که 
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عوامل  چاون ییقیا  و ساوفوری،     عِل که سر ایای   سداد اس خیاج ،سد وسعرمج  سوازسه
کارر   پان  عرماج    ،گای  سر اایای  مدایلاه   ،چناین  هم  و و فموزش ،کررفریینرسه ۀ، ت ی ره یی
ای ساه   سر اایای  زمیناه  و  اسدی ا   مث ا  و  ،طل   پذییی، اس قیل ، پ  درر، ریلکگیوه 

 ماؤری سر و زییساری      رسیپ ا  و  ،ساس اگره  هاری  ویژگ ،  ر صنع  یفانرسرزعرمج اصل  
 انرسری  و تعیین ادسد. هری کررفریین  اریص  یاسرس  هری سرس  یسرمه یالگو

 . نیرس ساسهفریین، علم  و کرر یسی، روش ، ساس گره کرر یسرمۀ سرس کررفریین ،  ها: دواژهيکل
 

 . مقدمه1

کاه   ای گوساه   اه  ،موضوعر  اسرس  اق اارسی های ک اور اسا      ۀامل ی ازکرر    اا غرل و
یارر گ  اوامام تلقا      هری توسعه ید  از اریص  ناعنو ی  هکرر    ارزای  اا غرل و کره 

هاری فماوزش    ویژه سر محای    ه ،هری کررفریین  زای  مل لز   یسرمه اا غرل ،اوسد. ازطیر  م 
 پی ایر  فن از ا ازار   ۀ. تقوی  کاررفریین  و ای ارس  لا ی منرساب  ایای توساع      اس  ،عرل 

زیایا یاک رعرلیا      ،فیاد  ما  اامرر    اه توساعه   ویژه ک ورهری سرحرل اق ارسی ک ورهر و  ه
 من ای  پاذییی  رقر   و  رس اا غرل، سوفوری،اق ارسی، ای ۀکررفریین   ر اری خ    رس  ه توسع

سارله و   پارسزسه ی ارایاس  کارر   ا   یرس  سای   . (2688ف رسی  )احمدی و امیدی س ف اوس م 
اساد.   وسه ا  کارر   ا  ( کارر   ا  معی  رعرل )ارغج و سرصد از ا 3222سهد که  س رن م  تی  ی  

ی حرک  از فن اس  کاه ایان ااریص، سلا    اه رااج       کرر    یرس  روسد تغیییا  سی  
چارل    ،امیوزه .(2698)میکز فمرر اییان  اس یرر ه   سرصد کره  222، 2691م ر ه سر سرل 

ین ملارئج اا مارع  روز اهارن سر    تای  مهام  رق  ید  از  ی سهکرر    اا غرل  ر موضو  کرر و
تاوان فن را   ما   ،گذا ه ۀ ه میزان راد امعی  سر سو سه  رتواه ، لده ،فید م امرر   هک ور 

گاذاران   حلرب فورس. حج ایان م ادج سیرسا     فینده  ه ۀین چرل  اا مرع  چند سهتی مهم 
توان گف  ر ار    که م  ای گوسه رو سری ه اس ،  ه ههری  زرگ  رو  غرلب ک ورهر را  ر چرل 
(. 2692یاواه   ی اس  )یلایوی و کا   کرر    گیو حج  حیان هر سر و زوال  یی  از سول 

ال حاایین   ی رارر  کارر   ا   ویاژه   اه  ،ی تهدیدی  یای کج ارمعه اسا  کرر     حیان ،سرواقم
 .(Shiri 2222و سیرسا  یواهاد سااا  )    ،سر ا عرس اا مارع ، اق اارسی   سرپذییی ا یان عواقب 

 .ای سارس توساعه اریگاره ویاژه    حارل یرر اه و سر  ک ورهری توساعه  ۀموضو  کررفریین  سر هم
یاک ضایور  اادی اق اارسی،       سرزی  ایای فن  و زمینه ،ریهنگ کررفریین ، تیوی  ۀتوسع

 ارره و سرگهارن    و ریهنگ   یای هی ک ور اس  و کررفریین  چیزی سیل  که یاک  ،اا مرع 
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و  سا  کاه  ریاد از ا  ادای کاوسک  فغارز      ینادی ا اری ۀ لده س ی ا  ،اوسسر ذهن کل  ای رس 
هری  رستی تدمیج اوس. ت ررب ک ورهری مخ لاف سر ایان زمیناه سال  ای      تدری  سر سوره  ه

 ،مرسناد پای  از س لا رن و س لا رن     ،هاری تحاایل  پریاه    این مطلب اس  که اغلب سر سوره
و اادورری  رر ررهاری    ،فموزش کاررفریین   ای عنرصای کررفریینرساه سظیای ییقیا ، رااد       

تغییای و   ۀسای  رزایناد   اه    رتوااه (. .222 ساسمرره ین کررفری ۀؤسلم) سارسکررفریینرسه تأکید 
و اا مارع ، سظار  اا مارع  سرصاورت  ارای خ        ،هری علم ، اق ارسی تحوس  سر حوزه

یواهد  وس که   واسد  ر ای رس  ل یهری سز  منر م اسلرس  تح  فماوزش یاوس را  اه ساسا ،     
 سهاد هار پایورش    کاررفریین  را سر فن  ۀروحیو  کند هری کررفریینرن ت هیز و ویژگ  ،مهرر 
را  مناد  هادف  فموزاا   هاری    یسرماه  انگای  پاژوه   یی  از  ،سر این اه  (.2692)پورقرز 

 اساد  ااا غرل ساس ا ویرن معیرا  کایسه     ۀی و توساع مناد  توانی  یای ارزای  کرر راه عنوان   ه
(Denis Kintu et al. 9102).  ییقیاا  و سااوفوری  ۀنااد توسااعهااری  مرسکرر راه  چنااین، هاام
(Mehralizadeh and Arman 2221)،  کاارر گیوهاا هااری  اراازای  مهاارر (Singhn 9102 ،)

 Pillai) گیایی  تاامیم  تواسری  و ملئولی  (، پذییشTymon 9100) ارت رط هری  ارزای  مهرر 

 گیایی   هایه  تواسری  ۀ(، توسعPillai 9109) سه  سرزمرن و، همرهنگ  ریزی،  یسرمه (، تواسری 9109
  اه  (، تلل Pool and Sewell 9112) ت رری (، فگره Pool and Sewell 9112) سو هری    رنروری از

 هاری    مهارر   همارن  یار  سیگایان  مدییی  (، ارزای  تواسری Wasimudin 9102) هری رای       ز رن
سارزی   (، ریاهمHannu Räty 9102) گیای  کررفریین  و  یونهری  (، مهرر Lau 9102) ره یی

هاری    ( از ویژگا  Ko 9102) مادییی   هاری   مهارر   ۀو توسع ،(Kim 9102) یرسگییی مداو 
 نسیگایا  و فریفاین  چنین، هم . دنسهارتقر ی ساس  ویرن را مند تواند نتواس  که م  اسد معیر  اده

(Ariffin et al. 9102 سیز ارزای  ت ررب اغل  را از ) ین ا عرس ارزای  اح مرل مورقیا  تی مهم 
ین تای  مهام  ین اازای سهرس فموزش و از تی مهم هر ید  از  ساس گرهسر کررفریین  معیر  کیسسد. 

هری ادیدی که امیوزه سسیاری   سلیج سگیگوس اوسد.  ه سه  اهرن فینده تلق  م  عوامج ادج
هار   هاری ساس اگره   گییی و اه  ،هر ، اهداف،  یسرمهاس  قیار ساسه تأریی تح فموزش عرل  را 

اسد. میوری  ی تحوس  فموزش عرل  از ظهاور اولاین    اده  پی  سر کرسون تواه واقم از   ی 
سهد فموزش عرل  همواره سهرسی پویار و م غیای    ساس گره سر قین سیزسهم تر  ه امیوز س رن م 

و معیر ا  تغییای کایسه اسا       ،گر   ر تحوس  و سری ررهری اا مارع ، ریهنگا    وسه و هم
 (.  2698ان سیگی)اییف  اسدی و 
 ۀراا   ، موضاو  پژوه ا   ، اق اارسی و اا مارع   ۀدیا پد کیکررفریین   ،سر این اه 

گاذاری و   سیرسا   وییای، سانرر  گیایی توساعه   و فموزش، اه  سیتدر ۀنیزم ، ساس گره
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کیوگای  (. 2692زاسه و اسدی  فی)ای اس   هری ریهنگ از ارزش ای م موعه ری، ریزی  یسرمه
کاررفریین  سر رااد و    ریایناد   کایسن اهمیا ِ   سیز  ر مطای   (Kruger and Lindahl) و لیندهرل
 اسا  اسد که رااد کاررفریین  حرصاج فماوزش کاررفریین         یرن ساا ه اق ارسی توسعۀ

سر اهارن وااوس سارس     عماوم  یشیپذ نیا ،امیوزه. (2692سیگیان از  رقیصرس و  سقج  ه)
  خ اید  ارتقار   یفموزش سر محا  قیاز طی توان  هری کررفریین  را م که ساس  و مهرر 

(Fischer 9102) کناد   ما  ایفار کاررفریین     یگن ار  ریایند سر  را  و فموزش سق  مهم 
(Nowiński 9102 .)طا گیاس  که  و هدف ،مند، فگرهرسه سظر  یریایند کررفریین   فموزش  

 ناه، یزم نیا . سر اااوسد   م  یصور  ییق تی   ر توان  رلقوه  ه  فن اریاس غییکررفریین ول
 اانری ن ارزش و   یرسام   ر  ه 2998سر سرل   سر کنفیاسس اهرس وسلدو  یسرزمرن اهرس

 اوسن   مهم ییوس را  یا  یحمر  هری فن سر فموزش عرل از کررفریین  و مهرر   یحمر  ر
سر فموزش   یفیک نیفژاسس تضم .(UNESCO 0222) ه اس کیس عی فموزش کررفریین  ا

رااد و اسا فرسه از تفدای و     ی ایا  یعناوان ا ازار   ( فموزش کاررفریین  را  اه  2222)  عرل
  طیاحا  ریا وکارر موااوس    توساعه و رااد کلاب    ،چنین هم و  یگذار هیهری سیمر مهرر 

که قرسر  اه   ساسد  م  یسیال حا ررر  دیو هدف فن را تول کند  م فیسرزمرن کررفریین  تعی
وکارر ادیاد یار     کلاب  میتنظا  قیسرحرل راد، از طی یگذار هیهر و سیمر ریص  ی انرسر

، فماوزش کاررفریین    سرواقام   رااند.  ،مواوس یگذار هیاز سیمر ی هر توسعه و راد  خ 
کاررفریین  اسا فرسه    سراه اس قرل ساس  و اطیعر  مورسسیرز  یاس  که از فن  یا   یرعرل
کاررفریین  ییارایاس غ  یهر ی و تواسر ،هر هر، مهرر  سگیش ۀو توسع ، ه وس  ،یو ارزا اوس  م

اهاداف فماوزش    ۀاملا  (. از2698 سیگایان یواهاد سااا  )ااییف  اسادی و       پ را سر
اسا عداس و مهارر      ،یا ظیر  یو تقو نییکررفریین  کلب ساس  می وط  ه کررفریین  تع

اسا    یهیا و غ ،یییا تغ یشیپاذ  سراه هر  سگیش  یتقو ،یییپذ مخرطیه یالقر ،کررفریین 
 (.2692  رسی)احمدپور سار

موااب    هار و مادارس عارل    ساس اگره   یسرمۀ سرس اسغر  فموزش کررفریین  سر  ،لذا
هار،   توسا  فن  دیوکرر اد کلب  رسیا  یارزا یسدگرن،یریاگ یییرسگیسرزی ت ررب  غن 
هار و   ساس اگره  رنیا ارت ارط م   یوکارر، ارازا   کلب  یییو مد  هری اغل مهرر  یارتقر

 ااوس  کاررفریین  ما    سیهری تادر  فزموسن مح وا و روش ی یا  ریص   رسیو ا ،صنع 
(Faoite et al. 2226 سرم مو .)،  یسرماۀ سرسا   کاه اسغار  کاررفریین  سر     کیستوان اذعرن  م  

  ارس یا  یازارا  یسادگرن، یریاگ یییرسگیسرزی ت ررب  مواب غن   هر و مدارس عرل ساس گره
  یوکارر، ارازا   کلاب   یییماد   ،هاری ااغل   مهرر  یهر، ارتقر توس  فن دیوکرر اد کلب
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  یسرمااۀ سرساا فزمااون مح ااوا  یا اای  ریصاا   اارسیو ا ،ساس ااگره و صاانع  رنیااارت اارط م
 (..ibid)اوس  م  هر ساس گره
اااذب و اااا غرل  یسز   اایا یهاار و  لاا یهر سلیااج س ااوس زمینااه  ااه ،ارکااه اماایوزه ازفن
 یکارر  ایا   ۀنا یزم  ارس یهر و ا سر یلق ریص هر  فن ی و عد  تواسر  ال حایین ساس گره ررر 
  ت ادیج   ال حایین ساس اگره  ررر  ی یا  مهم ۀو کررفریین   ه ملئل  ر یم دج کرر  ییو
 ،ااوس من ای   م عادسی   اا مارع  هری فسیبو  هر  حیانگییی  تواسد  ه ادج و م  اس  اده

 یهار کرر راه از   دا (. ی2691 انسیگای گاوسرزی و  ) طل د م را  یتی  ی    یرساین موضو  
 سرطاول هار  اه مهارر  کاررفریین       فن کیسنمناد  توانملئله  نیحج ا یمنرسب و مطمئن  یا

از  یرریفمادن  لا  واوس  اه  یتواساد الاو   ما   ی تواسار  نیا اس  کاه ا   ساس گره ی یتحا
  یسرماۀ سرسا   سر  هار  فسایب ملارئج و    سلیج واوس  ییا   ه رام ،یسیو ملرئج را  گ هر چرل 
 نیا هاری سز  را سر ا  مهرر  رنیساس  و ، هر و میاکز فموزش عرل ساس گره  لیتحا هری را ه
ال حاایین   ااا غرل رارر    ییموضاو  سر ملا   نیا ا  ی ه اهم   ر فگره .کنند سم  کلب نهیزم

 یارتقار  قاد  هک ور  یو کرر یس  میاکز علم هری فموزش ارت رط  این که سر اس   ساس گره
سر  ی سهف اه سرفورسن اسا عداسهر   یا رعل و  اه  ،کاررفریین  هاری   مهارر    ارس یا، ساس  ارایاس 

کاررفریین    ساس اگره   ناعنو هکرر یسی   ا  ساس گره علم  ،اسد. سر اییان گیر ه  ساس  ویرن ادج
کرر یسی  ر ااعرر  ا    ساس گره علمملئولی  فموزش کررفریین   ه ساس  ویرن را  یعهده سارس. 

از  دییا اد ۀویعناوان اا   کرر یسی  اه  ا   علم  سظر  فموزش عرل  ساس گره کررفریین و معیر
 هاری  سسا گره و  هار  سارزمرن فورسن موا ار  م اررک     ریاهمهدف   ر 2616سر سرل مطرلعه 
اادج گیرا .   مخ لاف   هاری   خ اسلرن م خاص و مورسسیرز  یوییس  ی یای تی  ی اایا

ساس اگره سر   نیا مخ ص ا  هساس گر ۀرا  صد هف از   یکرر یسی م یی  ا    ساس گره علم
ریهنگ و هنی اسا  کاه سر    و  و یدمر  اا مرع ، یییگیوه صنع ، ک رورزی، مد چهرر
وروس  ه  ارزار   منظور  هسرزی ساس  ویرن     یای فمرسهو پوسمرس تیم   فموزش هری روشقرلب 

هاری کاررفریین     کند. این سرحرل  اس  که ترکنون اریگره رعرلی  کرر و کررفریین  رعرلی  م 
عناوان تنهار ساس اگره کاررفریین و م اول  فماوزش         اه  ک اور،  سر ساس گره علما  کارر یسی  

( و اغلاب  2692 رایس  ی ارقی  ؛2691سیگایان  محمادی و  ) سرانری ه مرساده اسا    ،کررفریین 
فماوزش   سرعماج و  رساد سداسز  را  ساۀ هاری کررفریینر   حایین ایان ساس اگره مهارر    ال ررر 

ایان سررساری  ضاعف     ۀسلیاج عماد   و یاورسه اسا     کررفریین  سر ایان ساس اگره ادلا    
؛ 2691 یانسیگا محمادی و  ) اسا  کاررفریین    ۀریزی سرس  ایان ساس اگره سر عیصا     یسرمه
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(.  یای انری  سسیج ضاعف ایان   2681 یرک وریک ؛2692 ایزسی ؛.269 سلیمرس  سسگیس 
ایان پاژوه     ، ایای  ه اوس وضاعی     کرر راه  ۀارائ چنین هم ساس گره سر فموزش کررفریین  و 

 ۀالگوی توساع  ۀ ه این پیس  پرسخ سهد که ارائ ترالگوی  اس   ۀسرپ  ارائ  نیرس ساسهروش   ه
 ساس اگره علما  و   ریازی سرسا    ی کررفریین  سلج ااوان ک اور سر  لا ی  یسرماه    مند توان

 اسد؟  اهری اایای   یای  ه وس وضعی  مواوس کد یس راهکرر یسی  ه چه صور  اس  و 

 

 . روش تحقيق2

صاور  کیفا     کاه  اه  ااوس   م محلوب  ای سظی هدف یک پژوه  توسعه تحقیق حرضی از
 کاررگییی روش   ر  هو  اس  پژوه  حرضی سر چهررچوب رویدیس کیف . گیر ه اس  اس ر 

روش ااا یاوس و    اه   نیرس ساسه ۀسظیی هری پژوه ( و روش  )پی ینه تحلیج تم سر  خ  اول
 منادِ   سظر  رر ی )ره رر ی ره نیا. اس ر  گیر ه اس )مارح ه  ر ی یگرن(  کور ین سر  خ  سو 

(systematic)  ،)ی ی کدگاذار  م  مجهر،  ساسه جیتحل یهر  ی اس فرسه از گر اا یاوس و کور ین 
 ۀیا از سظی ی اای  فیتوصا  کیا  ریا   منطقا  یالگاو  کی نیو تدو ، ن یو گز ،ی رز، محور

 ایان روش کدگاذاری   اس یاوس و کاور ین  (.2692  و امرم ریس ی ساسر) سارس دیاده تأکدیتول
و  اه   اساد  کایسه ارائاه   ،اوس   ه فن مدل پرراسایم کدگذاری محوری گف ه م  سراصطی که  را،

 ااوس   یاک ط قاه اس ار  ما     « محاور »اوس کاه کدگاذاری حاول      این سلیج محوری گف ه م 
 (.2 )ادج

 
 (1232)بازرگان  مدل پارادایمی کدگذاری محوری .1شکل 

کدگاذاری   ۀگیایی از اایو   اا یاوس و کور ین و  ر  هایه   نیرس ساسهروش  هر  ه تحلیج ساسه
 .گیر ه اس و اس خر  ( اس ر   ،سیل مرتیک )کدگذاری  رز، محوری ۀایو  ه
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از طییاق   ،هار  ساسه کدگاذاری  ارز    ۀسر میحلا  (:open coding) بـاز گام اول کدگـذاری  
 مورسمطرلعه پیسای ه اد. ۀپدید ۀ ندیرطیعر  سر رر  ه ط قه ،کیسن اطیعر  ازء  ه ازء

ــام ــوری  گ ــذاری مح  از طییااق سمااوسار  سر ایاان میحلااه  (:axial coding) دوم کدگ
  یرس  مورسسظی قایار  ریایند اصل  سر میکز  ۀعنوان مقوله یر پدید یک مقوله  ه هاد کدگذاری
د و سسارز  مایت   ما    هار  عاوامل  کاه عرماج اصال  را  اه فن      ،سریی مقاوس   ،سپس .گیر 
ه ایان اقادامر  را   ای ک اوس و ایای  زمینه اصل  اس ر  م  ۀکه سر ارت رط  ر مقول هری  فمد پ 

 مورس یرس  قیار گیر ند. ،دنسه م  قیار تأریی تح 

کیسن مقاوس    این میحله ارمج میت   (:selective coding) گام سوم کدگذاری انتخابی
مقرلاه   ریایناد  سر  واوس  م  من ی )یلق سظییه( مفهوم  پژوه  یالگو ۀکه  ه ارائ اس هم   ر

    یرس  یواهد اد.

هاری مطرلعارت      گیوه اول منر م و پی ینه :اس فمرری پژوه  حرضی ارمج سو گیوه  ۀارمع
میااام   پاژوه (،  س ) رس م ون سظیی و پژوه   سایل  و یررا  سرسس  همۀکه ارمج 
گایوه سو    .اسا   امهوری اسایم  ایایان   پیورش و فموزشو اسنرس  رسسس   سظر   ،میت  
کاررفریین  و ساس اگره علما  و    و م خااارن   ،یانیماد  ،فموزاا    ییمادی  اسا رسان ارمج 

گیایی گایوه     سفای(. روش سموساه   پرسزسه) گیر هری  اس ر    که  ر فسرن مارح ه اس کرر یسی 
و تار   کرر گیر ه ااد   ه  یر  گلوله روش گیوه سو  سر پژوه  و  وس مند هدف صور   اول  ه

 اسامه یرر . سظیی اا ر رسیدن  ه 

 

 (اعتماد تحقيق قابليت) ها روایی و پایایی داده. 3

م ن  هر فن وقیار گیر  کنندگرن   م ررک  سر ای یررهری پژوه     یای  یرس  روای ، یرر ه
 ایان پاژوه    اس رسان یرن،هر اعمرل اد. سرپر  هری فن  سیدگره کیسسد. سپس، مطرلعه را سظییه
. ه ساسساد ارائا ری  سها  یاۀ اصی  یار تغییای سظی   یای  را و موارسی کیسسدمطرلعه و  رز ین   را

 ،ساسن پریاری   هاری س ارن    هری پژوه  اارره سارس. از راه  تدیارپذییی یرر ه ۀپریری   ه گل ی
هل ند که محقاق   رس  حلرب هری فن زمرس  قر ج  فن اس . یرر ه یندِارس  ری حلرب ۀمطرلع

 ،مارح ه را س رن سهاد.  نار یاین   سرطولکرررر ه توس  محقق  سیگی   واسد ملیی تامیم  ه
قایارساسن   ،چناین  هام  ساسن ملیی تاامیمر  یاوس و    هر را از طییق س رن  محقق پریری  ساسه
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هر سر   و سؤال ،یند مطرلعه، اهداف اولیهاهر، ری  اده، کدهر، مقوله هری یر ، تحلیج  تمرم  ساسه
سظیان سرسا   تمار      رس  سقیق صرحب سمر و م رور قیار ساس و  ر حلرب راه اس رسانای یرر 

سر تحقیاق کناوس  از روش تواراق     ، ایاین  هری تحقیق مورستأیید قایار گیرا . عایوه      گر
گیر اه اسا فرسه ااده اسا .  ایای       هری اس ر   پریری  مارح ه ۀموضوع   یای محرس  سرون
)ارزیارب( از یاک    موضاوع  سو کدگاذار   مارح ه  ار روش تواراق سرون   ،پریری  ۀمحرس 

 همدارر پاژوه    سر سِام  ساس  وی مقطم سک یی مدییی  فموزا  سریواس  اد تار  
کدگاذاری  منظاور    اه هاری سز     هر و تدنیاک   فموزش. )کدگذار( سر پژوه  م ررک  کند

هار، کادهری  کاه سر سظای سو سفای        اس قرل ساسه اد. سر هیکدا  از مارح هوی هر  ه   مارح ه
 ،. سپسادسدم خص « عد  توارق» ر عنوان  م فرو و کدهری « توارق»ان  ر عنو ،سدا م ر ه

و سرصاد   اسا   پژوه  تعداس سه مارح ه را کدگذاری کایسه  راه این همدرر  هم محقق  ه
 ار اسا فرسه از    ،روس ما   کارر  عنوان اریص پریاری  تحلیاج  اه    که  ه ،موضوع  توارق سرون

 :ه اس ریمول زیی محرس ه اد

 
 گزارش اده اس .   2س ری  حرصج این کدگذاری سر ادول 

 نتایج بررسی پایایی دو کدگذار .1جدول 

 ردیف
عنوان 
 مصاحبه

تعدد کل 
 ها داده

تعداد 
 توافقات

تعداد 
 توافقات عدم

 پایایی بازآزمون
 )درصد(

 % 1219 28 61 88 اول 2

 % 6282 22 28 38 پن م 2

 % .128 22 62 12 چهررسهم 6

 % 9282 2. 96 221 کج

 سفای  سو ااده توسا  های    سهد، تعداس کاج کادهری ر ا      س رن م  2طورکه ادول  همرن
، و تعداس کاج عاد    92عداس کج توارقر   ین این کدهر ، ت221کننده(  یا ی  )محقق و همدرری

 9282. پریری   ین سو کدگذار  ر اسا فرسه از ریماول ذکیااده    اس  2.توارقر   ین این کدهر 
هار    قر لیا  اع مارس کدگاذاری    ، نار یاین  اسا .   ارستی  اوسه   سرصاد  32اس  کاه از   سرصد
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اسا فرسه   Pro ۀسلاخ  MaxQDAارازار    هار از سای     وتحلیج ساسه منظور ت زیه مورستأیید اس .  ه
 .اس  هاد

 های تحقيق یافته. 4

 .اس خیاج ااوسد هری کررفریین   اریص تر ادسع   ،ای یرسه کمک مطرلعر  ک رب  ه ،ا  داسر
اسادوپوس،   سارینس ساییکا ، امیالاد،    هری اطیعرت  گوگج اسادوسر،  پریگره ،این منظور  ه

 ، ساورمگز، .سی .فی .اسهری اطیعارت  رررسا  مرسناد     و پریگره ،، سی  اورسرلزپیی کوئل 
او ادسد. معیررهری مورسسظی  ایای  و ال  و سیویلیدر ،اییان گمعلو  اسلرس ،  ۀپژوه دد

مطرلعار  ت ی ا  و مطرلعار  مایوری کاه       :ع رر   وسسد ازهر  از این سری ب مقرس  اس خر
یاوصاارد سر  ،هاار ساس ااگرهو کااررفریین  سر  ،تأکیداارن  اای کااررفریین ، فمااوزش کااررفریین  

     ار ایان موضاوعر  از  یرسا  یاررج     میتسار مقرس   . وس ،کرر یسی ا  هری علم  ساس گره
هاری مایت    ار موضاو       و رسارله  ،هر سرمه پریرن ،هر اده، ک رب مقرس  گزین   ی عیوهادسد. 

 سراها  تحقیق سیز مورسمطرلعه قیار گیر ند. ییوا  تحلیاج ما ن مقارس  و ساریی منار م      
 فورسه اده اس . 2هری کررفریین  سر ادول  اس خیاج اریص

 (کدگذاری باز)آفرینی های کار یابی به شاخص نتایج تحلیل منابع در مسیر دست .2جدول 

 استخراجی ۀمؤلف عنوان سال محقق/ نویسنده/

 2698 سیگیانو   ا رع
 یسرمۀ  یهر  ل گیار یالگو  طیاح
   یتی  علو  ۀکررفریین سر را  سرس 

اطیعر ،  یرنرور  یییمد
تعرمی  ، و حج ملئله یییگ تامیم

و   یییمد و ،و ارت رطر  مؤری
 یره ی

 2698سیگیان سوس  و  مقر 
مطلوب  یالگو  و اع  رر خ   طیاح

کررساس   ر  یهر را ه  یسرمۀ سرس 
 کررفریین  دیسیرو

 ،کرر گیوه   ،سوفوری  ،ییقی
 یو ره ی ،پذییی پ  درر، ریلک

 2691 میزوق و  ی رضر
 یسرمۀ کررفریین  سر  یهر مؤلفه  ر یارز

ساس گره  رنیساس  و ۀاد ت ی ه سرس 
 کر ج

 انرس  موقعی 

 2691 سیگیانو  یزسیسی  مدرس
 ر   سرس ۀ یسرم یسظی ۀاسگرر  طیاح
  سرس رررس یکررفریین   یا دیسیرو

 ی ا  دا ۀسور
 و مهرر  کررفریین  ،ساس ، سگیش

کررفریین    یسرمۀ سرس  یالگو  طیاح .269 س زه
از س ل رن و   یکوسکرن پ ی یا

 ه کرر و تیش  جیتمر،  یییق
  یو رعرل ی ریپوی، کرو کن ، مل می
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 استخراجی ۀمؤلف عنوان سال محقق/ نویسنده/

م خاارن  دگرهیفن از س  ر ی ارزش
 رنیو می  ،کررفریین  ، یسرمۀ سرس 

، طل   اس قیل ،  یاسد مث  ، مداو 
 پذییی و ملئولی  ، ی ه مورق جیم

 و ره یی ،سوفوری،  یییق ریهنگ لغ  کررفریین  2696 ن سهدیسیریعلگی

 2692سژاس و مقد   س حرس 

هری سگیش ارمم  ا عرس و مؤلفه نییت 
 یفن سر مح وا جیکررفریین  و تحل

مهرر   جیو تدم  عموم  ک ب سرس
 کررساس  ۀم وسط

 گ ری ، ییقی ، ملئله سوفوری،

اس فرسه از  کررگیوه ، ریزی،  یسرمه
سفس،  هر، اع مرس ه ریص 
 ،پذییی پذییی، اسعطرف ملئولی 
  ین  یوش و پذییی، ریلک

 2692 سیگیان م لج چو قلو و
کررفریین  سر  ریایند   انرس بیفس

  لیتحا یهر را ه  سرس    یسرمۀ
  ساس گره

 ،سفس یوس روری و اع مرس ه ۀروحی

 ۀروحی، پذییی ملئولی  ۀروحی
 ،سگیی فینده ،پذییی مخرطیه

اس قیل و  و ،ییقی  و سوفوری
 وا ل گ   عد 

 ر   سرزمرسکررفریین   ۀرا ط   یرس 2689طرهیی و اهیم  
 ای و حیره  سر سرزمرن رن  یییق

پذییی،  پ  درر، ملئولی 
 و پذییی، سوفوری، ییقی ، ریلک

 پذییی اسعطرف

 Albarraq et al. 9191 
 ی یا یساروسرز رنیتاور ساس  و  یپ

کررفریین  سر   یسرمۀ سرس گن رسدن 
 PharmD ۀ یسرم

و سگیش   ی، اخا یساس ، ذهن
 ه  قیت و و ،کررفریین   کرر

 یوساا غرل 

Fleck and Teckchandani 9191 
ارس ه  همه  ت ی  دیسیرو کیاتخرذ 

 ی  یسر فموزش کررفریین : میور
  کررفریین  ت ی   یسرمۀ سرس 

 و ، ت خیص ریص ،میمل ق ۀت ی 
 یوساا غرل 

Cincera 9102  هری یک کررفریین ویژگ 
 ، هری سوفوراسه، عمل هر و ایده حج راه

 و  یهمدرر چنین هم و 
 مؤری یهمدرر

Aranha and Garcia 9102  ساس گره کررفریین  کیا عرس م رمدل 

ره یی ، اسداز کررفریین  چ م
، سوفور اس ید ستول، ی م عهد یس راه

  ،ریهنگ ۀتوسع، ساس  سوفور
ای و  و اق ارسی منطقه ، اا مرع

 ریهنگ کررفریین 

 Zoltán et al. 9102 ره یی ،سوفوری کررفریین   رهیس  اهرس 

 هری اخا  کررفریینرن ویژگ  2221پدرسکی و ویلیر  
سیرز  ه مورقی ، کرسون کن یل، 

پذییی،  یوسکررفمدی، ریلک
 و هوایرری ،سوفوری، گ وسگ 

Goldstein 9102 
 یاقدا   یا قیتحق ریایند س فرسه از ا

 سوفوری هفموزش کررفریین  سر ساس گر  طیاح

Belás et al. 9102 و سگیش ،ساس ، مهرر  ساس  و سگیش کررفریینرسه 
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 استخراجی ۀمؤلف عنوان سال محقق/ نویسنده/

Badawi 9102  و ییقی  ،قدر  ره یی، سوفوری هری تلویزیون و کررفریین  مهرر 

پذییی، اس قیل، مدرن  ریلک هری مهم اخای   کررفریینرسه ویژگ  2226 و سیگیان دوفیکلوژس
 یو یوسکررفمد ،کن یل

 Mongia 9102   سوفوری و ییقی  و سگیش کررفریینرن مورقیاوصیر 

   و یوساا غرل عمل ۀکلب ت ی  ریینرن  یتیرفهری کر ویژگ  2226فی لوس 

 هری یک کررفریین  یتیین ویژگ  2222 نیو سمپد  ی یس
وکرر، ساس   کلب ۀ، ت ی  یانل
و  ،هری ا ده ، فموزش، رعرلی  ق ل

 س ک ریزسدپیوری  ح 

  ،یسفس، ا رع ، ملئول اع مرس ه هری اخای   کررفریینرن  یتی ویژگ  2222 و سیگیانسیرکوف 
 و پ  درر ، یعز ، ییق

 هر ک ف ریص  ،دهییلق ا اخای  کررفریین 2222 مرسرو یر

هری کررفریینرسه،  ت خیص ریص  هری کررفریینرسه تواسری  2222 سیوتینگ
 پذییی ریلک

Burdus 9101  پذییی ره یی و ریلکقدر   م رس  کررفریین 

 پذییی و سرزگرری اسعطرف تعییف کررفریین  2222سی مرزی 

 Driessen and Zwart 9101 گیوه  کرر وکرر سق  کررفریین  سر مورقی  کلب 

 کوا  سخ  ،الرر  هف  ویژگ  کررفریینرن  لیرر مؤری 2222هرسیمرز 

 و ،پی یر  ۀزیاسگ سفس، اع مرس ه هری مهم کررفریینرن  یتی ویژگ  2229ارل 
 ردی طیز  یتقو

تیتیاب   هم  اه رهاری مایت    ا    هر و ااریص  هر، سع  اد که مؤلفه  ندی مؤلفه  یای سس ه
 .گاذاری اادسد    ندی و  ر تواراق ساه سفای  ارز ین سار       و سر ا عرس م خا  سس ه وسدا  ت یین

 ،ساپس . سدت ی ا  اسا خیاج ااد    ۀمؤلفاه از پی این   3. ،عرماج  ه ا  سر قرلاب   سرسهری ،
هاری    خ  ااریص  تحقق  یسرمۀ سرس سری رریرر ه  ر مضمون تعیین عنرصی  ای سیمه مارح ه
کماک روش   و کاررفریین   اه    یسرماۀ سرسا    ۀن حاوز رسفای از م خااا   پرسزسه  ر کررفریین 
سفای  اه    سایزسه اسامه یرر ند کاه  ار    سظیی اا ر هر ترحد  انرسری  ادسد و مارح ه  یر  گلوله

کاه سظای    سفی  یای ارزای  اع  رر و کره  یطار اساماه یررا     پرسزسهامر تر  ، یمیرر  اا ر  سس 
 ، عاد  ۀکررفریین  ر   اد. سر میحلا   یسرمۀ سرس  خ   هری تحقق فسرن سرمورس ا عرس و مؤلفه

هاری  یگیر اه از ماارح ه و تلفیاق  ار       مقولاه  ،و اس خار    ،کدگذاری  ارز، محاوری   ۀایو  ه
  ار اسا فرسه از    ارز  یگاذار  دکا  سر هار  هر و مؤلفه مقوله .س ر  گیر اتحقیق  ۀهری پی ین مقوله
ی حرصج از مارح ه  ار ی یگارن   هر ساسه ی ند مقوله و ،پیسازی مفهو  کیسن، لهیمقر کیسن، ییس

سر کدگاذاری   فمده اس ( و هر و کدگذاری هر مارح ه ای از هسموس 6 ادول سر) م خص اد
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 و مانظم  طور  ه هل ه  ۀمقولسر کدگذاری اس خر    .ر صور  گیر ه مقوله نی  وسدیپمحوری 
  ار   یارل  یارهار  پیکایسن  و ،روا ا    اه  نداع  رر خ ای  ،هار  مقوله ییسر  ر هر فن ساسن ارت رط
 .سارسد رزیس گل یش و اصی   ه که صور  گیر  ی هر مقوله

 کدگذاری باز ۀخالص .2جدول 

 کدهای باز ها قول نقل

اس  و  هری صنع  سر محی  زای  تمیکز  ی اا غرل کررفریین که اسرس  او   م ذکی م ،یگی رر س ی یا
. سرزس  هی  خ  فمرسه م یمن قج و فسرن را  یا رنی ه ساس  و  هری سز  سر قرلب سروس تخاا مهرر 

  ی  یهکوچک  ر تد وکرر کلب یامدرن  یا نیا ،کند رزیاس قیل سر  رزار احلرس س یاگی ریس  یا ، ین  ینا سر
 اس . یر   سس  را ه قر ج عمل ا    علم یمح وا

پژوه  تواه اوس  نیکررفریین  میت    ر  حث ا  هری اهرس هر  ه اریص اریص میاگی سر تنظ دیار
سره ریص ،   رسیسر ا  سرس یهر  یسرمه ی تواسر ،مثرل ی یا .سرمه گیر  از پیس  ی ه ی  ی  وان س ر
 ،رنروری ی ریص ،   م  ن یوکرر سوپر کلب ،یسرز ا ده لک،یر یشیوکرر، پذ کلب یاسداز مهرر  راه

 .هل ند پژوه  نیموضو  ا   یرس ی یا یهری  ه ی موارس اریص نی. ایهیو غ ،رقر  ، سوفوری
 یسهرسهر ،کند  رسیوکرر سر ساس  و ا ایو  کلب یهر را  یا ریص  ی که قدر  انرسر  یسرمۀ سرس 

  یهری سز  را سر ساس  و تقو کند، اع قرس  ه مهرر   هر را  ه ساس  و معیر ریص  مؤری سر  طیمح
 لکییش ریرا ریاهم کند، پذ  یمح یاق ارس  ی ی ایا  روز و م  ن  ه یهر  ه فموزش  رس کند، سس 

 تواسد  م... و ،کررفریین  را ریاهم سرزس یهر و ارت رط  ر ا ده ی واوس فورس، فانر را سر ساس  و  ه  منطق
  راد. نهیزم نیسر ا  مورق  یسرمۀ سرس 

 ۀهم توان  م ،پژوه  اس   که سرواقم هدف اصل علم  و کرر یسی رنیساس  و درمورد شغل
 رنیسرمورس ساس  و یو کرر یس یمورس ۀعنوان سموس را  ه  ق ل یهر اده سر  خ  هری مطی  اریص

ساس  و،  گیر نقیار دیاد ر یتفدی ییقرسه و سرمعیض ت ی   یامله تقو از .کرر  یس مذکور  ه
 ، صور  عمل  ه یکررفموز ری جیتحا رنیپر ۀعنوان پیوژ وکرر  ه کلب  مدل مفهوم کیکیسن  ی اایا
حس کررفریین  سر ساس  و، ای ارص   یهر کررفریین سر  رزار و تقو م ررک   ر ایک  ۀنیزم  رسیا

سر  یپیساز دهیا  یمورق کررفریین  سر سطح ارمعه، تقو یهر پیوژه یکرر  ی رو ی یا  عمل یواحدهر
 و... ، میت  کیس یهر سر قرلب پیوژه هر دهیا  و اع  ررسن  یسرز رسهیو پ رنیساس  و

 طل   اس قیل
 ۀمح وای کررفریینرس

 ،سروس
 سره ریص 

ی اسداز راهمهرر  
 ،وکرر کلب
 ،پذییی ریلک

 سره ریص 
 ،سوفوری
 ،رنروراسهساس  
 ،روز  هفموزش 
 ،یسرز ا ده

 ،تفدی ییق
 ،کررفریین  ۀت ی 

 ،ارت رط  ر صنع 
 ، وکررفموزی

 پیسازی ایده

 انتخابی() ینشیگزی محوری و کدگذار .0جدول 

 بازی کدها کدهای محوری کد گزینشی

ص
اری

 
هری 

 یسرمۀ سرس 
 

کررفریین
 

 رنروراسهساس   و ،کرر گیوه  ی، ییپذ اسعطرف کرر گیوه 

 پذییی ملئولی  و ی،سرز ا ده، وکرر کلب  یییمد ره یی

، پیسازی ایده ،ریص  صیت خ ،تفدی کررفریینرسه، سره ریص ، حج ملئلهتواسری   ییقی  و سوفوری
 اسههوامند  طل  ریص  و ، سوفوری، یییق

 تیش مل می و ، عز ، ا رع ،پذییی رقر   ی ،ریپو پ  درر

 تحمج ا هر  و ، تفدی اس قرسی،کررفریینرسه رقیاا  ی،ردی ۀتوسع اسدی   مث  

 ی یوساتدر و سروس ، کن یل طل  ، اس قیل طل   اس قیل

 پژوه  یندهف و ،رقر    رسیا، پذییی ریلک پذییی ریلک

 کررفریین  ۀت ی 
  ،وکرر کلب یاسداز مهرر  راهی، محور مهرر ،  ر کررفریینرن یفانرسرز

  ه صنع  می وطه عیقه و
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 بازی کدها کدهای محوری کد گزینشی

 فانرسرزی  ر صنع 
  ی ر مح یفانرسرز ،  خ  یاوص ر یگییی از ت ی   هیهی، کررفموز ،ارت رط  ر صنع 

 ر  یفانرسرز  ،عمل ۀت ی ، از صنع  دی رزس، کررفریین   گرهیسمر ی یگزار، صنع 
 س ل   ر کررفریینرن و ،کوچک و م وس  یهر  نگره

 هری ساس گره ویژگ 
 رت ی ه سر  اس رسانمحور،  ی فموزا  کررفریینهر سیراج  کررفریینرسه، م  ی قواسین و 

 گیا فموزش مدره و ،مند هدف اایای   ۀ،  یسرماس رسانفموزش ، صنع  می وطه

پ  ی رس  و 
 زییسری 

 ال حایل ،  هری حمری  ، پ  ی رس   عد از ررر  ییسری ز ، مرل ی یتله ۀارائ
  ریهنگ   رسیپ  و 

 فموزش

  ،فموزش گیوه ،هری کررفریین  سوره ی یگزار، کررفریین  ینررهریمو س هر ی گرهسمر
 ی یگزار، میت    ر صنع   هری مهررت سوره ی یگزار، وکرر کلب یاسداز مهرر  راه

ی، فموزش  یسدسرز  ،نیفری فموزش ریو ، محور فموزش پیوژههر، فموزش عمل ،  ی همر
فموزش ، روز و کررفمد فموزش  ه، کررفریین  فموزشی، سرز میت فموزش ، ر یفموزش  رزار

فموزش  ر  ،اصول کررفریین  سیتدر، وکرر کلب  مهندس ، فموزش اصول سیپیس 
  ر یارز ل میس و ،کررفریینرسه یمح وا

مؤلفه و سر قرلاب   12مارح ه ارمج  از اده اس خیاج عوامج ،1 هری ادول یرر ه ه   رتواه
 .اس عرمج  سوازسه

 های نهایی تحقیق و مؤلفه ها عامل. 2جدول 

 های تحقیق مؤلفه عوامل ردیف

اطیعر ، تعرمی  و ارت رطر  مؤری،  یرنرور  یییمد، ساس  رنروراسه، کرر گیوه  ی، ییپذ اسعطرف کرر گیوه  2
 گیانیقدر  مذاکیه  ر س و ،هری ا ده رعرلی 

 ،انرس  و حج ملئله، موقعی  یییگ میتام، پذییی ملئولی ی، سرز ا ده، وکرر کلب  یییمد ره یی 2
 یرریو هوا ، گ وسگ ،یره ی

ییقی  و  6
 سوفوری

،  یییقی، پیساز دهیا ،ریص  صیت خ ،تفدی کررفریینرسه، سره ریص ، حج ملئلهتواسری  
 هر، ریص  ک ف ،یکرو کن ، اسهمنداهو  طل  ریص  سوفوری،

 ساس  سوفور یدتولو هری سوفوراسه،  هر و ایده حج راه

 مداو ،   یو رعرل ی ری ه کرر، پو جیتمر، تیش مل می ، عز ، ا رع ،پذییی رقر   پ  درر .
 الرر  و پ  درر،

  ،ی ه مورق جیم ،اسدی   مث  ، تحمج ا هر ، تفدی اس قرسی، کررفریینرسه رقیاا  ی،ردی ۀتوسع اسدی   مث   1
 کرسون کن یل و ، ین  یوش

 ییوسکررفمدو سفس،  اع مرس ه، یوس روری ۀیروحی ، یوساتدر سروس ، کن یل طل  ، اس قیل طل   اس قیل 3
 اسداز کررفریین  چ م و سگیی، یندهف ،پژوه  یندهف ،رقر    رسیا، پذییی ریلک پذییی ریلک 1

 ۀت ی ، عیقه  ه صنع  می وطه، وکرر کلب یاسداز مهرر  راهی، محور مهرر ،  ر کررفریینرن یفانرسرز کررفریین  ۀت ی  8
 ریهنگ کررفریین  و مهرر  و سگیش، ،کررفریین  ۀوکرر، ت ی  کلب ۀت ی  ،یوساا غرل  م،یمل ق

فانرسرزی  ر  9
 صنع 

، صنع   ی ر مح یفانرسرز ،  خ  یاوص ر یگییی از ت ی   هیهی، کررفموز ،ارت رط  ر صنع 
کوچک و  یهر  ر  نگره یفانرسرز  ،عمل ۀت ی ، از صنع  دی رزس، کررفریین   گرهیسمر ی یگزار

 س ل   ر کررفریینرن و ،م وس 

هری  ویژگ  22
 ساس گره

 رت ی ه سر صنع   اس رسانمحور،  ی فموزا  کررفریینهر سیراج  کررفریینرسه، م  ی قواسین و 
 گیا فموزش مدره و ،مند هدف اایای   ۀ،  یسرماس رسانفموزش ، می وطه

  ریهنگ   رسیپ   و ال حایل ، هری حمری  ، پ  ی رس   عد از ررر  ییسری ز ، مرل ی یتله ۀارائپ  ی رس  و  22
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 های تحقیق مؤلفه عوامل ردیف
 زییسری 

 فموزش 22

مهرر    ،فموزش گیوه ،هری کررفریین  سوره ی یگزار، کررفریین  هری گیوه و سرس هر ی گرهسمر
هر، فموزش عمل ،  ی همر ی یگزار، میت    ر صنع   هری مهررت سوره ی یگزار، وکرر کلب یاسداز راه

ی، سرز میت فموزش ، ر یفموزش  رزاری، فموزش  یسدسرز  ،نیفری فموزش ریو ، محور فموزش پیوژه
، وکرر کلب  مهندس ، فموزش فموزش اصول سیپیس ، روز و کررفمد فموزش  ه، کررفریین  فموزش

  ر یارز ل میس و ،کررفریینرسه یفموزش  ر مح وا ،اصول کررفریین  سیتدر

و کاررفریین     یسرمۀ سرس و م خاارن  ی یگرن هریسظی و ای یرسهک رب منر م ،سرسهری 
مؤلفاه سر   صاد  ارمج که ،ی سهر موارس و ادسد حذف م ر ه و یتدیار موارس ت یین، بیتیت  ه

هاری   مادل ااریص   .ساد سرفمد رهیس  صور   ه و ادسد اس خیاج ، وسعرمج  سوازسه قرلب
ت ی  (  ر اسا فرسه از   ۀکررفریین  )تیکیب مارح ه و پی ین  یسرمۀ سرس کررفریین  و  مؤری سر

 .اس  2ادج  صور   ه Pro ۀسلخ MAXQDA ارزار سی 

 
 کارآفرین برنامۀ درسیکارآفرینی و  مؤثر درهای  شاخص .2 شکل



 232   و دیگران( قراگوزلوسمیه ) ...مندی کارآفرینی  لگوی توسعۀ توانارائۀ ا

 

ای  لا  عِ اایای   اارمج  پارراسایم   گلیازری، الگاوی    نیرس ساسهروش  کمک   ه ،فیی سس 
 وااوسِ  کاه علا    محاوری  مقولاه  ؛گاذارس  م  تأریی محوری پدیده یر مقوله رس که سس  فمد  ه
 ای زمیناه  ایای  .اس  محوری پدیده همرن که هدف  ه یر   هری سس  یس راه و هرس  یس راه
 هلا ند و  پارراسایم   الگاوی  سیگی ازء سو ،گذارسد م  اری هر یس راه  ی که گی مدایله ایای  و

ساسه  س ارن  مادل  هادف   اه  رسایدن  هار  ایای   یس راه اسا خدا   از حرصج هریفمد پ  سراس هر
 اس . اده

 
 الگوی پارادایمی پژوهش .2 شکل

 

 گيری . نتيجه5
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 هار  سول  و اس  سواسیده ری ه توسعه سرحرل اوامم سر یکرر     حیان حرضی، عای سر
 هاری  ییواا   تی  ی   چیاکه ،سیل ند یوس اوامم رنروراسۀ سیرزهری کیسن  یطیف  ه قرسر

 ،ساس اگره   سروس تی  ی  . دسسدار یواس  هم و همرهنگ  کرر  رزار سیرزهری  ر هر ساس گره
  ایای  اادی  چارل   و ااوسد  ما   ارائاه  سظایی  طاور   ه ،اسلرس  علو  هری را ه ویژه  ه

 فماوی گ   ساسا   از  عاد  ساس  ویرن ،رو ازاین. اس  سگیر ه صور  هر فن کیسن کرر یسی
 تای  کام  زای  اا غرل  ه و کررسد اویو ال  سر یاوص  و سول   مواوس م رغج میرن
 هری سیرس  ریهنگ، یرسواسه، چون هم  لیرری عوامج سر ملئله این ال  ه که سارسد تمریج
 یاوس  ااری  سر هییاک  و سارس ری اه  عرل  فموزش و پیورش، و  فموزش اق ارس، سول ،
 یکارر یس  ا  ساس گره علم  هری سرس  یسرمه یالگولذا هدف از این تحقیق  .اسد  حث قر ج

مؤلفاه سر قرلاب    صد ر  ،س ری  الگوی  ه   رتواه ،که  وسهری کررفریین    یاسرس اریص
عوامل  چون ییقیا  و ساوفوری، ره ایی،     عِل سر ایای  و عرمج طیاح  اد  سوازسه
 یکرر یس ا   علمساس گره   هری سرس  یسرمه یالگو مؤری سرو فموزش  ،کررفریینرسه ۀت ی 

 یسرماۀ  انرسری  تعیین ادسد. این سسا ه از عواماج  ای    هری کررفریین    یاسرس اریص
گذارسااد و اری صااور  ملاا قیم  ااه کاارر یسی ا کااررفریین  سر ساس ااگره علماا  سرساا 
تاوان از   هار سما    که  ادون فن  اس    ویرنکررفریین  ساس ۀند که سزمهری  هل  اریص

 .Mosey et al) و سیگایان موسا    ،سر ایان اها   ساس  ویرن اس ظرر کررفریین  سااا .  

 میارن تحقیقارت  سر ارازای  کاررفریین  سر   هاری   سق  ریص »( پژوه    ر عنوان 2229
 رعاث  تحقیقارت  و مطرلعارت    هاری   اس ر  رسرسدسد و سریرر ند که ریصا    ه «ساس  ویرن

ااوس.   م  ه کررفریین  سر ین ساس  ویرنارزای  یوسکررفمدی کررریین  و  ه وس سگیش  
فموزش کررفریین ،  تأریی»( پژوه    ر عنوان Nowińsk et al. 2228) و سیگیانسووینلد  

و انلای   اای اهاداف کاررفریین  ساس ا ویرن ساس ااگره سر      ،یوسکررفمادی کاررفریین   
  رسرسدسد و س ری  فن س رن ساس که ک اورهری  کاه فماوزش    اس ر  ه «ک ورهری وی گیاس

ریین  سر یوسکررفمدی کررف را س ری   ه یی ،اسد کررفریین  را از سطح س ییس رن فغرز کیسه
ریازی منرساب سقا      رماه و  یس ،پژوه  ،اوو فموزش ال  ،ساسسد و سر این  ین س رن
فماوزش  »( سر تحقیقا  تحا  عناوان    .222) و سیگایان  کیس. یرسیلدر م  ایفر را مهم 

ر میازان  ستواسد    ه این س ی ه رسیدسد که فموزش کررفریین  م « وکرر کررفریین   ی کلب
کرر و کلب سرتواسد   م  کررفریین فموزش  ،چنین هم ریی معنرسار ساا ه  راد. أکرر تو کلب

 ،وان محاور علما  ارمعاه   عنا   ه ،ساس  ویرن را ساا ه  راد. تأرییین تی  ی یرسگ  زسرن 
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 ریل  تمرم  توان   ن امی م ملئوس .ساس   یعهده سارسد ۀسق  مهم  را سر ای رس و توسع
سام    سوق ساس  ویرن  ه  یایو ای رس اسگیزه  ،انری ، ررم م دی  منظور  هیوس را 
اسراه ساس ا ویرن از محای  فماوزش     ،حارل  سرعینکرر گییسد.    هکررفریین  هری   رعرلی 

رساد    سظای ما    روس.  اه   ما  امرر   ههری مهم کررفریین    کننده  ین   ساس گره  ید  از پی 
 رورهاری   ،تیی از محی  فموزا  ساس گره سااا ه  رااند    هیچه ساس  ویرن سره مطلوب

  ، محای  کاررورزی پاژوه   ار تقویا     چناین  هام  تیی یواهند ساا .   کررفریین  قوی
( و سرواقام، تواساری    2223یوسکررفمدی کررفریین  ساس  ویرن سر ارت رط اس  )گللاو  

فن  فماد  پا  کررفماد ساسلا  کاه     سظر  فموزاا   ۀتوان س ی   کررفریین  ساس  ویرن را م 
محای    ،طور کلا   .  هس هر  هری پژوه   و میزان تولید علم سر ساس گره  ارزای  رعرلی 

 کنند هری کررفریین  یوس را ک ف  گزینه سهد تر  ن اارزه م فموزا  مطلوب  ه ساس  ویر
 یوس سس  یر ند. ۀاغل  مورسعیق ۀو  ه زمین

و  ،طل ا   پذییی، اسا قیل  ، پ  درر، ریلککرر گیوه  پن  عرمج  ،گی سر ایای  مدایله
 یاسارس   یکارر یس  اا    ساس اگره علما    هاری سرسا    یسرماه  یالگاو  مؤری سر اسدی   مث  

گاذاری  ای   اریانرسری  و تعیین اادسد. ایان سسا ه از عواماج  ار       هری کررفریین  اریص
از اهمیاا   یکاارر یس ااا   علماا کررفریینرسااه سر ساس ااگره   یسرمااۀ سرساا  هااری  یس راه

هاری رایسی و    ویژگا  از هری حرضی سر این گایوه همگا     اوسد و اریص م   ییورسار
ساس ا ویرن ماؤری    ۀهاری کررفریینرسا   مهرر  هر و تواسری ذات  هل ند که سر توسعه و  ه وس 

،  ار صانع    یفانرسارز ای ساه عرماج اصال      سر اایای  زمیناه   ،چناین  هام   .د  وسنیواه
ساس اگره    هاری سرسا    یسرمه یالگو مؤری سرو زییسری     رسیپ  و  ،ساس گره هری ویژگ 
انرسری  و تعیاین اادسد. ایان گایوه از      هری کررفریین  اسرس اریص ی یکرر یس ا   علم

 ساس اگره  سر کاررفریین    یسرماۀ سرسا   ر سکاه  هلا ند  ای  هری زمینه عوامج سیز زییسری 
صاور     اه  هاری اایایا  ایان  یسرماه     یس راهر سو  صور  غییملا قیم   ه کرر یسی ا  علم 
هاری   واوس این سس ه از عوامج سر تلهیج ایای   یای ارزای  مهرر  .گذارسدتأریی مل قیم
 ،ااوس  ارائاه و مادییی  ما    کارر یسی   ا  علما  که توس  ساس گره   ، یساس  و ۀکررفریینرس

 ار عناوان    را، ( پژوه ا  Kim et al. 2229) و سیگایان  کیم ،سر این اه گذار اس . تأریی
اس ار  رسارسدسد.     اه  ،«زایا  ساس ا ویرن   ااا غرل  ۀحلیج عملدیس سول  سر حاوز وت ت زیه»

ااا غرل و   ۀسارل پ ا ی رس  زمینا    پن  ۀمورساس فرسه سر این مطرلعه  یاسرس مقریلهری  ساسه
طاور   هاس . س ری  تحقیق س رن ساس که   2228-.222هری  س ری  عملدیس این  یسرمه تر سرل
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یااوص میازان ااا غرل  خا        ه ،اس  فریین  ساس گره ارزای  یرر ه غرلمداو  میزان اا 
فموزاا   هاری    یسرمه ،چنین هم . تخاا  اس از میزان اا غرل  خ  غییتخاا   رستی 

 و سیگیان. سا   اسد تخاا  و یرسگییی مداو   ی گل یش اا غرل ساس  ویرن اریگذار  وسه
(Dube et al. 2228  پژوه ) اه  ،«زیم ر وه سر ای حیره فموزش ۀتوسع» ر عنوان  ،را     اس ار

تواساد زمیناه را  ایای     ما   ای فموزش حیره ۀزمین گذاری سر رسرسدسد و سریرر ند که سیمریه
و حرایار   رایاهم سارزس.  و ارازای  ااغج    ،ارزای  سرفماد ارایاس   ،وکرر  ه وس رضری کلب

 سر پریادار  ۀتوساع   ایای  یا ازار : ایحیره فموزش» ر عنوان  را، ( پژوه  2228) سیگیان
و  رنم خااا  هاری گیان  ر  یرس  سظیاس ر  رسرسدسد. سر این پژوه ، پژوه   ه ،«سی ییه
 ک اوری  های  پریدار ۀتوسع سر را مهم  سق  ایحیره فموزش اظهرر کیسسد که یرنکررریمر
منظاور    اه فموزش ارایاس    یایسز   کیسن تدا ییریزی، ریاهم  یسرمه  نر ی تعییفِ .کند ایفر م 

زا تعییاف کایس.  ای ایان      ریزی فموزا  اا غرلتوان  یسرمهم  فینده را  رزار کرر  حضور سر
هار،   اللر  و س رسهری همرهنگ   یای اایای طی  کررورزی  ار ارگارن   اسرس،  یگزاری

 نیرن و کررفریین از عوامج اریگذار  ی ارزای  ساطح   صنع   ساس هری  و ایک  هر، سرزمرن
ق عاوامل  کاه  ای حضاور مورا      ه. ازاملا روسد م امرر   همهرر  و تخاص ساس  ویرن 

اغل  م ناو  اسا    هری  هر سر زمینه سرکرر  فن ۀت ی  ،گذارسم  ساس  ویرن سر  رزار کرر اری
و ح ا    ،هار  اایک   ،هر عنوان طیح  م  یه  ین سرزمرن کررورزی  ههری  و اایای  یسرمه

مث  ا  سر  تأریی زای  سهد و اغل  ساس  ویرن را ار ۀتواسد ت ی  م  علم و رنرریهری  پرره
وکارر و صانع  سر    همدارری  ار  ارزار کلاب     ،چناین  هم هر ساا ه  راد. مندسرزی فنتوان

هارر  و ساسا    ارازای  ساطح م   ماؤری سر   از عوامج هری فموزا طیاح  و اایای  یسرمه
 یقیاری ارت رط  ر میاکز تحقیقارت  و پژوه ا     ،سر این اه . اس  کررفریین  ساس  ویرن

ارازای  ساطح مهارر  و ساسا       ماؤری سر از عواماج   منظور ت ارسل علما  و اطیعارت      ه
هاری   م ناوع  سر زمیناه  هاری   تحقیقار  و پاژوه    ،. هیروزهاس  کررفریین  ساس  ویرن
د  اه میاکاز فموزاا  و    تواسا  ما   هار  گییس و فگره  از س اری  فن  م  مخ لف اغل  صور 

گاذاری   ن م روره و هدای  ااغل ، سایمریه  چو مخ لف  همهری  ریایند  سراه ساس گره  
تواساد  فموزا  ما  هری   یسرمه  ِو م دی هر کرس   کمک کند و ... و ،کیفی  ی یای ارتقر

هاری   سها  گایسش   سرزمرن ،چنین هم موضو  پژوه   منرس    یای میاکز تحقیقرت   راد. 
ساس ا ویرن از   ایای  و م نرسب  ر اهداف و سیرزهری  رزار کارر و صانع     مند هدف  علم  

 .اسا  گاذار  ریعوامل  اس  که  ی ارزای  سطح مهرر  و ساس  کاررفریین  ساس ا ویرن ا  
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و  ،ت هیازا  ، ادیاد هاری   تواساد ساس ا ویرن  ار ااغج      ما   مناد  هدف  هری علم  گیسش
سهاد.   ارتقار فسرن را  یای کلب مدارج  رسی مهاررت    ۀروز فانر کند و اسگیز  ههری  سس گره
 ۀتوساع  منظاور   اه هری  سرحاین تحاایج    ملئولی  ۀارائ ،سرزی موقعی  ا یه ه  ،سرسهری 
م حاث فماوزش کاررفریین  و     ۀارائ چنین هم و  ،هری ره یی و ییقی  ساس  ویرن تواسری 
کارر،  وکلاب  ۀفریین ، اصاول مادییی  و توساع   هری مایت   چاون اصاول کارر     سیراج

 تواه اسرس  اوس.... و ، رزاریر  ،  یسدسرزی

 نامه بکتا

اااا غرل   یوضااع  ر یااارز» ،(2692)  قی اارس و عاارسلعماایان،   صاارلح ا اایاهیم ،مدصاا ،یزسیااا
، 6س  ،یانیا ا  اس من فماوزش عارل   ۀسرم راج ،«یکرر یس ا  فموی گرن ساس گره ارمم علمساس 
 .2ش 

م اداول   یدیسهری: روخ هیو فم  فیک قیتحق یهر  ی روش یا مقدمه ،(2691ع رس ) ،ی رزرگرن هیسد
 .داریس ی س ،یسر علو  رر رر

 یهار  را ه رنیکررفریین   ی قاد کررفریین  ساس  و فموزش  تأریی» ،(2692)و سیگیان  هی رقیصرس، وا
 ..، ش 3 س ، نیکررفری ۀتوسع  پژوه  ا   علم سرمۀ راج ،«یا حیره و   رن

 یالگاو   و اع  ررسان    طیاحا » ،(2693) یاحماد  و غیمعلا   ، ملدا  حلن ت رر، محلن،  راح
  اده سر سظر  فماوزش عماوم   و کلب ،قاداده، اایااده  یسرمۀ سرس  ۀکره  ررصل  مفهوم

 .1، ش . س ، سرس ۀ یسرمو عمج سر  هیسظی سرمۀ راجسو ،«یانیا

 یپایساز  هیا پژوه  کیف : تأمل   ی سظی یهر یاس یاتژ» ،(2683امرم  ) و سیدم     حلن ریس، ی ساسر
 .2، ش 2 س ،مدییی  ۀاسدی  ،« نیرس ساسه

  یسرماۀ سرسا   کاررفریین  سر   یهار  مؤلفاه   ر یا ارز» ،(2691)  میزوق اهلل و رحم   ، ماطفی رضر
 .18، پیرپ  21 س ، سرس یزیر پژوه  سر  یسرمه ،«ساس گره کر ج رنیساس  و ۀاد ت ی ه

کارر و   ۀمؤسلا تهایان:   ،یانیا سر ا  نیکاررفری  وضاعی    ر یارز ،(2689)و سیگیان محمدرضر  ، زال
  .تأمین اا مرع

 جیا هری سگیش ارمم کاررفریین  و تحل  ا عرس و مؤلفه نییت »(، 2692مقد  ) و مینر یسژاس، مهد  س حرس
و  یره ای  سرماۀ  رااج ، «کاررساس   ۀمهرر  م وسط جیو تدم  عموم  ک ب سرس یفن سر مح وا

 .26پیرپ   ، فموزا  یییمد
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از س لا رن و    یکوسکارن پا   یکاررفریین   ایا    یسرماۀ سرسا    یوالگا   طیاح» ،(.269س زه،   ول )
س لا رن و    یمطرلعر  پ ،«رنیو می  ،کررفریین  ، یسرمۀ سرس م خاارن  دگرهیفن از س  ر ی ارزش
 .2، ش 2 س ،س ل رن

 یهار و سقا  فماوزش     یرسا » ،(.269فزمار ) و رییادون  صفیزاس،  حلین ،هی، سم سسگیس  سلمرس
میکاز   ؛یماورس  ۀ)مطرلعا  یو کارر یس   فموی گرن ساس گره ارمم علم سر کررفریین  ساس   مهررت
، 22 س ،  ا یتی  ۀسرما  پاژوه    پژوه ا  ا   علما  سرماۀ  راج ،«ایک  پل ( یو کرر یس  علم
 .6. پیرپ 

کاررفریین سر    یسرماۀ سرسا    یهر  ل گیار یالگو  طیاح» ،(2698)و سیگیان  ، ع دالعررف ا رع
 .2، ش 22 س ،یعلم و رنرور رس یس ،«  یعلو  تی  ۀرا 

وضااعی  فمااوزش کااررفریین  سر فمااوزش    تحلیااج» ،(2692)و سیگاایان  اااییف، سیدماااطف  
 .22، ش 6، س  نیتوسعۀ کررفریسرمۀ  راج ،«عرل 

فموی گارن   پاذییی ساسا    ااا غرل هاری   لفاه ؤتعیین م» ،(2698)و سیگیان  ملفه ررطمه ،اییف  اسدی
، 1 س ،سظییاه و عماج سر  یسرماۀ سرسا      سرماۀ  رااج سو ،«اک  ارر   ۀرویدیس فمیخ ساس گره   ر 

   .26 ش

گیایی   هری اادج  مواسم و چرل » ،(2681)  نیحل مییم و سیدهروسگیسژاس،  ریو  ،می، کییرک وریک
 .6، ش 2 س ، فموزش عرل ۀسرم ،«یانیساس گره کررفریین سر ا

 رنیکاررفریین  ساس ا و   یماؤری سر ارتقار   یعوامج رر رر جیتحل» ،(2691)و سیگیان  یمهد ی،گوسرز
 ،سر ورزش  رر ارر سارزمرس    یییمطرلعار  ماد    پژوه ا  ا   علم سرمۀ راج ،« ورزا  یییمد
 .22  رپیپ ،6، ش 6 ۀسور

 هاری  راا ه   یسرماۀ سرسا   کاررفریین  سر   ریایند  انرس  بیفس» ،(2692) سیگیانو   محمدعل م لج،
 .28  رپیپ، 1 س ، یییمد یریاسو سرمۀ راج ،« ساس گره  لیتحا
 جیا کماک تحل   اه  یکرر یس ا   ساس گره ارمم علم  انرس بیفس» ،(2691)و سیگیان  ، ایارهیمحمد

ANP  وSWOT اهیسا رن   یکارر یس   مطرلعاه: میاکاز علما    منرساب )ماورس   یهار  یس راه ۀو ارائ
 .2، ش 26 س ،  یعلو  تی  ،«زاهدان(

 دایس ی ار رو   سرسا  ۀ یسرما  یسظی ۀاسگرر  طیاح» ،(2691)و سیگیان  اللرسا  هی، فسیزسیسی  مدرس
  رررسا یی اه غ   فماوزش ز ارن رررسا    ۀسرم پژوه  ،«ی ا  داۀ سور  سرس رررس یکررفریین   یا

 .21  رپیپ ،2ش ، 1 س ،ز رسرن

  یسرماۀ سرسا   مطلاوب   یالگاو   و اع  رر خ ا   طیاحا » ،(2698)و سیگایان   سوسا ، ا او دی   مقر 
 ..1  رپیپ، .2 س ، سرس ۀ یسرممطرلعر   ،«کررفریین  دیسیکررساس   ر رو یهر را ه
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فماوزش کاررفریین  سر قلمایو       یسرماۀ سرسا    قا یمطرلعۀ تط » ،(2691)و سیگیان  پور، احمد  ملد
 یرو یهاری پا   سر ساس اگره تهایان  ار ساس اگره     یو رر ارر   علو  اا مرع  کررانرس یهر را ه
 .68  رپیپ، 22 س ، سگررش ک ب ساس گرهپژوه  و  ،«اهرن

عواماج   ی انرسار » ،(2692رایس )  ی ارقی  سیدمیتضا   و ، زالا  محمدرضر ،ییگ ، اهرن رررس  داللهی
 ،«یکارر یس ا    ساس گره ارمم علم یمورس ۀمطرلع ؛ کررفریین  ساس گره ۀتوسع مؤری سر یسری رر

 .2، ش . س ،یعلم و رنرور رس یس
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