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 چکیده 

جامعه های کیفی و کمی انجام گردید. روش صورتبهباشد که یخته میتحقیقات آم ازجملهحاضر  تحقیق  

-و صاحب رانیمد نیکار و همچنوکسب و ینیشامل متخصصان کارآفر یفیحاضر در بخش ک قیتحق یآمار

نمونه تحقیق در بخش کیفی  عنوانبهنفر  31که بر این اساس تعداد  بودند وپرورشآموزشحوزه  ننظرا

و  رانی، مدوکارکسبو  ینیکارآفر نیشامل متخصص یدر بخش کم یجامعه آمار نیهمچن مشخص شدند.

و  ینیمرتبط با حوزه کارآفر یدانشگاه دیاسات نیو همچن وپرورشآموزش ایحوزهنظران صاحب

 یبر اساس برآوردها. دکار داشتنودر خصوص مدارس کسب یبود که تجربه و تخصص کاف وپرورشآموزش

نفر  341تعداد،  یتصادف یریگنفر بود. بر اساس روش نمونه 052 شامل ه آماری بخش کمیجامعتعداد  هیاول

و  پرسشنامه محقق  هوشمندنیمههای هشامل مصاحب قیابزار تحق .دندیمشخص گرد قینمونه تحق عنوانبه

انتخابی  کدگذاری باز، محوری و صورتبهکیفی تحقیق از کدگذاری  وتحلیلتجزیهدر قسمت ای بود. ساخته

سازی ساختاری تفسیری و مدلاز روش کمی تحقیق،  وتحلیلتجزیهاستفاده گردید. همچنین در قسمت 

 یافزارهاحاضر در نرم قیتحق یهاداده وتحلیلتجزیهروند  یتمام معادالت ساختاری استفاده شده است.

SPSS   وPLS .شدهانجامهای ریق مصاحبهویژگی از ط 13داد که  نتایج کیفی تحقیق نشان  انجام گرفت 

ریزی، سازمانی شی، فنی، انسانی، قانونی، برنامهجنبه انگیزدسته شامل  7ها در استخراج گردید که این ویژگی

، کرونباخیآلفاهای که به علت مناسب بودن شاخصنشان داد  قیتحق جینتا بندی گردیدند.دسته و فرهنگی

  باشد.ضر از اعتبار مناسبی برخوردار میمدل تحقیق حا ،GOF و R2 ،Q2، همگرا ییروای، بیترک ییایپا
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 همقدم

اشد. بدون شک مشکل بسطح جهان، رفع مشکالت بیکاری می یکی از معضالت امروزی در   

سبب  مسئلهاند. این واجه شدهکشورهای بیشماری با آن مکه  باشدای میبیکاری، عارضه

از ضروریات بهبود اشتغال  عنوانبهکارها وگیری، ایجاد و رونق کسبگردیده است تا امروزه شکل

-ونیاز است تا جهت ارتقا کسب روازاین .(Kondoh & Mishima, 2011)و کارآفرینی باشد 

بینند و مهارت الزم را کامل آموزش  صورتبههای هدف کارهای مختلف در سطح جامعه، گروه

ها و جاد سازوکارهایی جهت بهبود آموزشسبب گردیده است تا ای مسئلهکسب نمایند. این 

از نیازهای مهم رفع معضالت مربوط به  عنوانبهکار و کارآفرینی وها در خصوص کسبهارتم

در جهت راهکارهای جدید که  از یکی  (.Fellnhofer, 2017)  اشتغال و تولید مشخص گردد

-وباشد. مدارس کسبکار میورینی وجود دارد، ایجاد مدارس کسبرفع مشکالت اشتغال و کارآف

د گردیده است.  توسعه و گسترش آمادگی استعدادها در جهت حضور در بازار کار ایجا باهدفکار 

کار به آموزش مفاهیم مختلف در جهت تکامل افراد در جهت حضور در وامروزه مدارس کسب

 (.O’Connor, 2011)پردازد مچنین استخدام در مشاغل مختلف میازارهای شغلی و هب

های بایستی آموزشیدهد که میهای امروزی نشان میها و شرکتی سازمانهاخواسته        

که توانایی تحلیل افراد را باال  باشدمیهای اکتشافی ه افراد ارائه شود که شامل مهارتترکیبی ب

 ,Glen) کشاندها را به چالش مینتی به آموزش در مدارس و دانشگاهتفکرات س مسئلهبرد. این 

Suciu & Baughn, 2014 .)واحد دانشگاهی در  ترینبزرگ عنوانبه کاروبسامروزه مدارس ک

ها از بیشترین اقبال در بین دانشجویان کشورها مطرح هستند و در بین رشتهسطح بسیاری از 

الت تکمیلی برخوردار هستند. این موفقیت موجب اهمیت و توجه بسیار زیاد کارشناسی و تحصی

در سطح جهان در  کاروبسک گیری مدارسشکل (.Agha Miri, 2013) به این حوزه شده است

 ,Lejeune) باشندآموزش میدی در این مدارس در حال مندان زیاباشد و عالقهحال افزایش می

Starkey, Kalika, & Tempest, 2018  .) اطالعاتی در  کاروبسکافراد حاضر در مدارس

نی، اقتصاد و استراتژی را حسابداری، مدیریت، رفتار سازما ازجملهخصوص مباحث مختلف 

مدیریت ریسک، مدیریت  ازجملههای اخیر برخی مباحث دیگر . هرچند در سالگیرندفرامی

 ,Mitroff)است  شدهدادهآموزش  کاروبسکذینفعان، اخالق و پایداری نیز در برخی مدارس 

Alpaslan & O’Connor, 2014 .) با مهیا نمودن افراد جهت خوداشتغالی کاروبسکمدارس ،

گردد تا افراد از استعدادهای خود به ها سبب میها و شرکتکارآفرینی و استخدام در سازمان

های کنار تمامی پتانسیلدر (.  Glen, Suciu & Baughn, 2014) نحوه مناسبی بهره گیرند
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وجود دارد که سبب گردیده است  کاروبسکهایی در خصوص مدارس ، ضعفکاروبسکمدارس 

نیز اشاره  Arnold (2018)(. Agha Miri, 2013)اندازد ینده این مدارس را به خطر بیتا آ

ریت نگردد، ساختارمند و اصولی اجرا و مدی صورتبه کهدرصورتی کاروبسکداشتند که مدارس 

 هایباقابلیت، با جذب استعدادها کاروبسکمدارس   .گردداخالقی در جوامع میایش بیسبب افز

 ,Ryazanova)گردند در سطح جهان به فعالیت مشغول می سازی دانشالمللی جهت تجاریبین

McNamara & Aguinis, 2017.)  اجه نموده را مو کاروبسکامروزه خطرات جدی مدارس

گردد تا راد و نگرش سنتی به مدارس سبب میهای درسی با نیازهای اف. عدم تطابق برنامهاست

در  کاروبسکفقدان مدارس  (.Mintzberg, 2009)کارایی مدنظر را نتوان از این مدارس داشت 

های کارآفرینی و خلق دانش و محصول دچار مشکالت گردد تا تواناییهر محیطی سبب می

امروزه برخی مفاهیم سبب گردیده است تا  کاروبسکطرفی عدم توسعه مدارس اساسی شود. از 

 Agha)خالقیت و کارآفرینی در حد حرف بماند و عملی در این حوزه انجام نگردد  ازجمله

Miri, 2013.) 
پراکنده به انجام رسیده است.  صورتبه، تحقیقاتی وکارکسبدر جهت بهبود مدارس      

Rodríguez & Fraile (2018) های خود پی بردند که در مسیر توسعه مدارس پس از بررسی

گیری ت شکلهای یک جامعه در جهگی عمیق میان ارکان و سازماننیاز به همبست کاروبسک

های خود پی پس از بررسی Brink, Palmer & Costigan (2018). باشدمییک تالش منظم 

-وبسک در مدارس هاآموزشمعتبر در جهت تنظیم  یهاانجمنبردند که توجه به استانداردهای 

 Winarno, Wijijayanti, Agustina, Churiyah & Basuki. باشدمیالزم و ضروری  کار

هکارهای توسعه را ترینمهماز  یکیآنداشتند که مدارس کارآفرینی و احداث  اشاره (2019)

پس از  Nasr Esfahani, Shahin, Hekmat Panah & Nasry (2019). باشدمیکارآفرینی 

تواند موتور ینوع مدارس م نیا حیصح تیریو مد نیمدارس کارآفرهای خود پی بردند که بررسی

بر  یو جوان یآموزان در دوران نوجوانکشور باشد و آموزش دانش یرشد اقتصاد یبرا یمحرک

ر کشور باشد و د ینیدر توسعه مقوله کارآفر یینقش بسزا تواندمی ،ینیکارآفر تیذهن اساس

اشاره  Hovaida, Ghafori & Dolatia (2018) .اشدب داریاشتغال باثبات و پا شیموجب افزا

، هاایده ارائه یچگونگ ،یکارگروه تیبه تقو توانیم نیالزامات مدارس کارآفر ازجملهداشتند که 

و  یبه تجار یذهن یهادهیا لی، آموزش مراحل تبدوکارکسبها به دهیا لیتبد یآموزش چگونگ

پس از  Ranjith & Kulkarni (2018) .اشاره نمود وکارکسببا بازار  دهیصاحبان ا ییآشنا

مسائل مهم در جهت جلب رضایت  ازجملههای خود پی بردند که دانش و نوآوری بررسی

 & Nejati. باشددر شهر مومبی می وکارکسبمدرسه دانشجویان در مورد روند آموزشی 
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Mehdinia (2018)  رانیمد یبرا یتیریمد شرفتیمناسب پ یالگو باهدفدر تحقیق خود که 

ستقالل، های اهای خود پی بردند که ویژگیانجام گرفت، پس از بررسی نیآفرمدارس کار

های مهم مدیریتی در جهت ویژگی ازجمله تیو خالق پذیریریسک، نفساعتمادبه ،یخودباور

سبب گردیده است تا شاهد  فقدان تحقیقات. دباشرین میبهبود مدیران مدارس کارآف

این مدارس وجود داشته باشد که نتیجه آن عدم کارآمدی  اندازیراهدر احداث و  هایینظمیبی

 (.Brink, Palmer & Costigan, 2018)باشد دارس در دستیابی به اهداف خود میاین م

 ,Taghioir)است  شدهگرفته نظر در نوآوری و اقتصادی توسعه محرک موتور عنوانبه کارآفریای

Etebarian & Taghipour, 2019 .)مثبت  یبا نگاه ینیکارآفر زین رانیدر ا ریاخ یهادر سال

 & Hajiaghaee) ستیوکار هنوز محسوس نتوسعه کسب در هرچند آثار آن شود؛یدنبال م

Khalkhali, 2019).  ارند.نقش مهمی د وکارکسبدر مسیر توسعه کارآفرینی مدارس  

استعدادها سبب گردیده است تا از آن در  وپرورشآموزشدر  کاروبسککارکردهای مدارس 

سبب گردیده است تا نیاز به توسعه  مسئلهکشورهای پیشرفته استفاده الزم برده شود. این 

در کشور ایران بهبود یابد. از طرفی استفاده از آمایش سرزمینی در توسعه  کاروبسکمدارس 

سازی و فعالیت ریزی مناسبی در جهت پیادهنامهتا بتوان بر گرددمیسبب  کاروبسک مدارس

م تحقیق در خصوص طراحی سبب گردیده است تا انجا مسئلهرا داشت. این  کاروبسکمدارس 

بر اساس آمایش سرزمین سبب گردد تا بتوان  کاروبسکسنجی توسعه مدارس مدل امکان

را  کاروبسکاطق مختلف کشور ایران در جهت توسعه و بهبود مدارس راهکارهای عملیاتی در من

 دارا بود.

 کاروبسکتواند سبب ایجاد راهکارهای مناسب جهت توسعه مدارس انجام تحقیق حاضر می    

-کشور ایران، انجام تحقیق حاضر میدر  کاروبسکگردد. از طرفی با توجه به عدم رشد مدارس 

اید. همچنین ابق با کشور ایران جهت توسعه این مدارس را مشخص نمتواند شرایط بومی مط

گردد و  کاروبسکتواند سبب ارتقا دانش عمومی در خصوص مدارس انجام تحقیق حاضر می

در سطوح مختلف کشور  کاروبسکگیری دغدغه جهت توسعه مدارس منجر به شکل درنهایت

د سبب بروز ابهامات اساسی در مسیر رشد تواناز طرفی عدم انجام تحقیق حاضر میگردد. 

گردد تا راهکارهای مناسبی ین عدم انجام تحقیق حاضر سبب میگردد. همچن کاروبسکمدارس 

ایجاد و توسعه  هایطرحجهت توسعه این مدارس ایجاد نگردد و همچنین شاهد شکست 

 مؤثراز متغیرهای  گردد تا نتوان. همچنین عدم انجام تحقیق سبب میوکار گرددمدارس کسب

 کاروبسکبر توسعه این مدارس بهره الزم را برد و بدون شک سبب کاهش کارآمدی مدارس 
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گردد. فقدان تحقیقات در این حوزه سبب گردیده است تا جهت بهبود و کارآمدی مدارس 

اطالعات کافی در دست نباشد و از طرفی فقدان تحقیقات در این حوزه سبب کاهش  کاروبسک

ی که صورتبهدر کشور ایران شده است.  کاروبسکزان ضرورت و توجه به توسعه مدارس می

و از کارآمدی شگرفی برخوردار  اندنگرفتهدر مسیر توسعه و بهبود قرار  کاروبسکامروزه مدارس 

 یسنجمدل امکان یطراح باهدفسبب گردیده است تحقیق حاضر  مسئلهباشند. این نمی

طراحی و اجرا گردد. با این توجه تحقیق حاضر به دنبال بررسی  کاروبسکتوسعه مدارس 

 ؟باشدمیزیر  سؤاالت

 

 بخش کیفی سؤاالت

 ؟باشدمیچه  کاروبسکتوسعه مدارس  یسنجمختلف امکان یهاجنبه .3

 ؟باشدمیچه  کاروبسکتوسعه مدارس  یسنجمختلف امکان یهاجنبهبندی دسته .0

 

 بخش کمی سؤاالت

 ؟باشدمیبه چه صورت  کاروبسکسنجی توسعه مدارس امکان یختارمدل سامدل  .3

 ؟باشدمیبه چه صورت  کاروبسکسنجی توسعه مدارس مدل معادالت ساختاری امکان .0

به چه  کاروبسکتوسعه مدارس  سنجیامکانبرازش و اعتبار مدل معادالت ساختاری  .1

 باشد؟صورت می

 

 

 پیشینه تحقیق

 باهدفکه  Nasr Esfahani, Shahin, Hekmat Panah & Nasry (2019) در تحقیق خود

در  ینیکتب کارآفر تأثیرو نقش و  نیدر مدارس کارآفر تیریو مد نیفلسفه مدارس کارآفر

های خود پی بردند که انجام گرفت، پس از بررسی رانیدر ا کارآفرین یهارستانیمدارس و دب

 یرشد اقتصاد یبرا یتواند موتور محرکیم نوع مدارس نیا حیصح تیریو مد نیمدارس کارآفر

-یم ،ینیکارآفر تیذهن بر اساس یو جوان یآموزان در دوران نوجوانآموزش دانشکشور باشد و 

اشتغال باثبات و  شیدر کشور باشد و موجب افزا ینیدر توسعه مقوله کارآفر ییتواند نقش بسزا

 ،ینیکارآفر باهدفتحقیق خود که  در Hovaida, Ghafori & Dolatia (2018) .اشدب داریپا
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های خود پی بردند که انجام گرفت، پس از بررسی نیالزامات مدرسه کارآفر ن،یمدرسه کارآفر

ها، آموزش دهیا هئارا یچگونگ ،یکارگروه تیبه تقو توانیم نیالزامات مدارس کارآفر ازجمله

 ییو آشنا یبه تجار یذهن یهادهیا لی، آموزش مراحل تبدکاروبسکها به دهیا لیتبد یچگونگ

در تحقیق خود که  Nejati & Mehdinia (2018) اشاره نمود. کاروبسکبا بازار  دهیصاحبان ا

انجام گرفت، پس از  نیآفرمدارس کار رانیمد یبرا یتیریمد شرفتیمناسب پ یالگو باهدف

و  پذیریریسک، فسناعتمادبه ،یستقالل، خودباورهای اهای خود پی بردند که ویژگیبررسی

 باشد.مدیران مدارس کارآفرین می های مهم مدیریتی در جهت بهبودویژگی ازجمله تیخالق

Agha Miri (2013)  اتی، مرور ادبکاروبسکانتقادات وارد بر مدارس  باهدفدر تحقیق خود که 

منابع ها در خصوص های خود پی بردند که برخی ضعفانجام گرفت، پس از بررسی اتیو تجرب

های آموزشی و همچنین عدم تطابق با نیازهای افراد سبب گردیده است تا مدارس درسی و شیوه

 با مشکالت جدی مواجه شوند.  کاروبسک

که  Winarno, Wijijayanti, Agustina, Churiyah & Basuki (2019) در تحقیق خود

 کاروبسکهت توسعه های کوچک و متوسط جسازی مدارس تخصصی با شرکتیکپارچه باهدف

های خود پی بردند که مدارس کارآفرینی و احداث رآفرینی انجام گرفت، پس از بررسیو کا

در  Rodríguez & Fraile (2018)باشد. راهکارهای توسعه کارآفرینی می ترینمهماز  یکیآن

ایندها و ها، فرهای آموزشی، سیاستمشارکت اجتماعی شرکتی در برنامه باهدفتحقیق خود که 

های خود پی بردند که در مسیر توسعه انجام گرفت، پس از بررسی کاروبسکهای مدارس رویه

های یک جامعه در جهت مبستگی عمیق میان ارکان و سازماننیاز به ه کاروبسکمدارس 

در تحقیق خود که  Ranjith & Kulkarni (2018)باشد. گیری یک تالش منظم میشکل

ی انجام در شهر مومب کاروبسک ۀدر مورد روند آموزش مدرس انیدانشجو تیادرک و رض باهدف

مسائل مهم در جهت جلب  ازجملههای خود پی بردند که دانش و نوآوری یگرفت، پس از بررس

 ,Brinkباشد. در شهر مومبی می کاروبسکرضایت دانشجویان در مورد روند آموزشی مدرسه 

Palmer & Costigan (2018) کاروبسکاهداف یادگیری در مدارس  باهدفتحقیق خود که  در 

های معتبر در استانداردهای انجمنهای خود پی بردند که توجه به انجام گرفت، پس از بررسی

 & Peters, Kallmuenzer باشدالزم و ضروری می کاروبسکها در مدارس جهت تنظیم آموزش

Buhalis (2018)  ررسی نقش گرایش کارآفرینانه بر میزان رشد ب باهدفدر تحقیق خود که

رشد و  واسطهبههای خود پی بردند که گرایش کارآفرینانه انجام گرفت، پس از بررسی کاروبسک

در  Eshima & Anderson (2017)گردد. می کاروبسکگسترش نوآوری سبب بهبود رشد 
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های خود پی بردند که ز بررسیانجام گرفت، پس ا کاروبسکبهبود رشد  باهدفتحقیق خود که 

و بهبود  کاروبسکها سبب افزایش ها در سازمانبهبود ظرفیت واسطهبهارآفرینانه گرایش ک

 باهدفدر تحقیق خود که  Pfeffer & Fong, (2004)گردد. ها میدر سازمان کاروبسککیفیت 

امریکا، انجام گرفت،  در کشور کاروبسکاز جانب مدارس  شدهگرفتهشکل  کاروبسکبررسی 

یری بازار آموزش و تعلیم گدر این مدارس جهت اگرچهردند که های خود پی بپس از بررسی

بایستی استانداردهای اخالقی باشد که میای میاما فاقد برخی اصول اخالقی حرفه شودداده می

 در این مدارس طراحی و ایجاد گردد.

  

  شناسیروش

روش میدانی انجام گردید.  صورتبهباشد که حقیقات کاربردی میتحقیق حاضر از نوع، ت  

. کمی اجرایی گردید-کیفی صورتبهآمیخته بود که  هاداده گردآوریروش  ازنظرحاضر  قیتحق

که ابتدا بخش کیفی در جهت  صورتبدینطرح تحقیق حاضر از نوع اکتشافی متوالی بود. 

انجام و در ادامه بخش کمی  کاروبسکمدارس  توسعه سنجیامکانمختلف  هایجنبهشناسایی 

در بخش حاضر  قیتحق یجامعه آماربخش کیفی انجام گردید.  هاییافتهجهت بررسی آماری، 

حوزه  ننظراو صاحب رانیمد نیو همچن وکارکسب ینیمتخصصان کارآفرشامل کیفی 

زم مشخص که در خصوص موضوع پژوهش تحقیق تجربه و آگاهی ال بودند وپرورشآموزش

استفاده گردید.  ایطبقههدفمند  گیرینمونه، از روش هانمونهشناسایی این  منظوربهگردیدند. 

 هایهدرگروو نظارت افراد  هاویژگیهدفمند، جهت به تصویر کشیدن  گیرینمونهاین روش 

ل مختلفی شام هایگروهبا توجه به اینکه در تحقیق حاضر  (.Jalaly, 2013) باشدمیمختلف 

 گیرینمونهوجود داشتند،  وپرورشآموزش، اساتید دانشگاهی و خبرگان وکارکسبمتخصصان 

گیری تا رسیدن به ای موجود انجام گردید. این نمونههه تفاوتجهت پاسخ ب ایطبقههدفمند 

نمونه در بخش کیفی مشخص  عنوانبهنفر  31تعداد  درنهایتاشباع نظری ادامه یافت و 

، وکارکسبو  ینیکارآفر نیشامل متخصص یدر بخش کم یجامعه آمار نیهمچنگردیدند. 

مرتبط با حوزه  یدانشگاه دیاسات نیو همچن وپرورشآموزش ایحوزه نظرانصاحبو  رانیمد

 وکارکسبکه تجربه و تخصص کافی در خصوص مدارس  بود وپرورشآموزشو  ینیکارآفر

گیری نفر بود. بر اساس روش نمونه 052 شاملداشتند. بر اساس برآوردهای اولیه تعداد آنان 

آوری ز پخش و جمعنمونه تحقیق مشخص گردیدند. پس ا عنوانبهنفر  341تصادفی تعداد، 

ها قرار گرفت. در جهت پخش پرسشنامه وتحلیلتجزیهپرسشنامه مورد  315تعداد  هاپرسشنامه
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و همچنین حضور  ای مجازیحضوری، پست الکترونیک، فض صورتبهاز روش ارسال پرسشنامه 

های هشامل مصاحب قیابزار تحقملی استفاده گردید.  کاروبسکهای در مجامع و همایش

ای بود که با توجه به اهداف و روش تحقیق، این و  پرسشنامه محقق ساخته هوشمندنیمه

و کیفی  هایمصاحبهجهت تهیه پرسشنامه تحقیق، از  پرسشنامه به دو شکل طراحی گردید.

همچنین بررسی مبانی نظری موجود در حوزه تحقیق استفاده گردید. این پرسشنامه به بررسی 

شامل هفت جنبه انگیزشی، فنی، انسانی، قانونی،  وکارکسبتوسعه مدارس  هایجنبهو مطالعه 

بود که  سؤال 13این پرسشنامه حاوی  طورکلیبه  ، سازمانی و فرهنگی پرداخته بود.ریزیبرنامه

. ابتدا دادمیقرار  موردبررسیرا  وکارکسبتوسعه مدارس  سنجیامکانمدل  یطراحآن  التسؤا

ساختاری تفسیری،  سازیمدلساختاردهی به این موانع با توجه به استفاده از روش  منظوربه

در قالب  شدهترسیمآزمون مدل  منظوربهمقایسه زوجی طراحی گردید. سپس  صورتبه سؤاالت

 ییرواارزشی لیکرت طراحی گردید.  5طیف  صورتبه سؤاالتساختاری،  روش معادالت

قرار  موردبررسی یدانشگاه دیاساتتن از  1 اتازنظربا استفاده  شنامهپرسدو   نیا ییمحتوا

انجام  PLSو   SPSS افزارهاینرمحاضر در  قیتحق یهاداده وتحلیلتجزیهروند  یتمامگرفت. 

 گرفت.

 

 وهشهای پژیافته

به نمایش  3ی آماری تحقیق حاضر در جدول هانمونهتوصیفی مربوط به  هاییافته  

 است. شدهگذاشته
 توصیفی تحقیق هاییافته: 1جدول 

 درصد فراوانی هاگروه ی جمعیت شناختیهاویژگی 

 

 

 بخش کیفی تحقیق

 5/13 1 مرد جنسیت

 5/11 5 زن

 
 سطح تحصیالت

 0/13 3 دکتری

 1/12 4 ی ارشدکارشناس

 

 

 بخش کمی تحقیق

 1/71 321 مرد جنسیت

 7/01 10 زن

 

 سطح تحصیالت

 4/52 11 دکتری

 1/11 45 کارشناسی ارشد

 1/31 00 کارشناسی
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  %5/11مرد و  %5/13های بخش کیفی تحقیق شامل نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که نمونه

 %0/13ی تحقیق افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با اهنمونهزن بودند. همچنین از این میان 

.  نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه تحقیق در باشندمیبیشترین تعداد را دارا 

زنان  %7/01در تحقیق مردان و  کنندهشرکتاز افراد  %1/71بخش کمی حاضر نشان داد که 

ی تحقیق، هانمونهشان داد که از میان های توصیفی تحقیق همچنین نباشند. نتایج یافتهمی

شناسایی  منظوربه. باشندمیبیشترین تعداد را دارا  %4/52افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با 

از بررسی نظرات خبرگان در قالب روش کیفی  وکارکسب مدارس توسعه بر مؤثر عوامل بررسی

ها مشخص گردید. خرج از مصاحبهی مستهاویژگیها، استفاده گردید. پس از انجام کدگذاری

از بررسی نظرات  وکارکسبتوسعه مدارس  سنجیامکانمختلف  هایجنبهشناسایی  منظوربه

بررسی بخش کیفی تحقیق حاضر از  منظوربهخبرگان در قالب روش کیفی استفاده گردید. 

ی شامل استفاده گردید. در پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی توصیف پدیدار شناختیروش 

و توصیف استفاده شد. در مرحله درک مستقیم، محقق  وتحلیلتجزیهسه مرحله درک مستقیم، 

. در این فرآیند، محقق ضمن اجتناب ازهر گونه نقد، شودمی ورغوطه موردنظردر پدیده  کامالً

کنندگان توصیف شناسد که مشارکتگونه میرا آن موردنظربررسی و اظهارنظر شخصی، پدیده 

های و تم موردنظری پدیده ، محقق به دنبال تشخیص جوهرهوتحلیلتجزیهکنند. در مرحله می

ی توصیف که مرحله آخر و مکمل مراحل قبلی است، اجزاء اصلی و مشترک است. در مرحله

بندی ها گروههای موجود در پدیدهها و جوهرهها به هم مرتبط شده و تمپدیده اصلی و شاخص

تحقیق  هایروشروش پدیدارشناسی یکی از انواع  (.Holloway & Wheeler, 2002)شوند می

 هایخود تا حد امکان بر تجربه یشناخت یبا توجه به اصول هست کردیرو نیا. باشدمیکیفی 

 د،نماییم یخوددار هیو از پرداختن به موضوعات ثانو متمرکزشده تجربه زیسته ای اولدست

را نداشته و در صورت استفاده به  دومدست هایتجربه ییمعنا هایهیچراکه امکان ورود به ال

 تجربه زیسته ای اولدست هایتجربه افتی. درانجامدیم شدهفیمخدوش و تحر یمعرفت دیتول

اند. بنابراین پس از تجربه را داشته نیکه خود ا ردگییصورت م یمصاحبه با افراد قیتنها از طر

ها مشخص ی مستخرج از مصاحبههاویژگیها، انجام کدگذاریتحقیق و  هایمصاحبهانجام 

 .دهدمینتایج بخش کیفی تحقیق را نشان  0گردید. جدول شماره  بندیجمعگردید و 
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 : نتایج بخش کیفی2جدول  

ی استخراج شدههاویژگی تامقوله    

 انیمتقاض یعمل هایفعالیتاز انجام  وکارکسبمدارس  تیحما 

 جامعه یواقع یازهایبا ن وکارکسبدر مدارس  شدهانجام یهاآموزش انطباق 

 به عرصه صنعت وکارکسبانتقال دانش از مدارس  امکان 

 وکارکسببه مدارس  انیجذب و ورود متقاض یندهایفرا لیتسه 

 یو بوم یمحل یهاوکارکسب گیریشکلاز  وکارکسبمدارس  تیحما 

 یزشیانگ هایجنبه

  احداث مدارس  هایمحیطالعات و ارتباطات در اط یفناور هایزیرساختارتقا
 وکارکسب

 وکارکسبدر خصوص  یدانش فن بهبود 

 موجود در کشور یهاوکارکسبدر خصوص  یبانک اطالعات جادیا 

 وکارکسبمدارس  یو عملکرد یتیفعال یمحتوا قیدق نییتع 

 در عرصه صنعت توسط مدارس  یو تجار یکار ینمودن بسترها مشخص
 وکارکسب

 شهرها یدر مناطق مرکز وکارکسبمدارس  ییو برپا دجایا 

 فنی هایجنبه

 مربوط به مدارس  هایفعالیتدر جهت بهبود  نهادمردم هایتشکل جادیا
 وکارکسب

 نمودن اهداف خود یجهت عمل وکارکسبمدارس  رانیمهارت کارکنان و مد ارتقا 

 وکارسبککارآمد در خصوص مدارس  یانسان یروین یو توانمندساز جذب 

 وکارکسبدر مدارس  وکارکسباز متخصصان خبره عرصه  استفاده 

 انسانی هایجنبه

 آنان تیجهت گسترش دامنه فعال وکارکسبمربوط مدارس  نیمنعطف نمودن قوان 

 یطیمح راتییدر مقابل با تغ وکارکسبمدارس  نیقوان پذیریانعطاف شیافزا 

 وکارکسباز مدارس  تیشفاف در خصوص حما نیقوان وجود 

 وکارکسباز مدارس  یتیو حما یمقررات هاینامهآیین تنظیم 

 یو فرهنگ ییایجغراف هایتفاوتمناطق و  یهاویژگیمتناسب با  نیقوان جادیا 
 موجود در کشور

 قانونی هایجنبه

 وکارکسبشفاف جهت توسعه مدارس  یاتیعمل هایبرنامه جادیا 

 مربوط به مدارس  یندهایجهت بهبود فرا یتمشارک هایگیریتصمیم جادیا
 وکارکسب

 وکارکسببر مدارس  ینظارت هایبرنامهو  هارویه وجود 

 یبر حل مسائل و مشکالت کشور وکارکسباهداف مدارس  تمرکز 

 و  هاویژگیمتناسب با  وکارکسبدر مدارس  انیمتقاض یمناسب برا گذاریهدف

 آنان هایمهارت

 وکارکسباز منابع مختلف جهت استفاده در مدارس  یمال هایسرمایه جذب 

 ریزیبرنامه هایجنبه
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ی استخراج شدههاویژگی تامقوله    

 وکارکسبمدارس  انیاز متول یالتیو تسه یمال هایحمایت شیافزا  

 وکارکسبجهت توسعه مدارس  یسازمان نیب هایهمکاری ارتقا 

 وکارکسبنمودن اهداف مدارس  یکم 

 وکارکسبوط به مدارس مرب هایفعالیت شیجهت نما یطیمح غاتیتبل بهبود 

 وکارکسبمدارس  هایفعالیتجهت توسعه  المللیبینارتباطات  جادیا 

 وکارکسبمدارس  جادیدر خصوص اهداف مدنظر از ا تیشفاف جادیا 

 یهاوکارکسبو  هاکارخانه، هاشرکتها و وکارکسبمدارس  نیارتباط ب جادیا 
 ایمنطقه

 سازمانی هایجنبه

 کشور ینیو کارآفر یبا اهداف شغل وکارکسبارس اهداف مد راستاییهم 

 مدارس  یارشد کشور در خصوص کارکردها رانیمد یدانش و آگاه ارتقا
 وکارکسب

 وکارکسبمدارس  یو عمل یعلم یمحتوا یفیسطح ک ارتقا 

 رانیدر کشور ا وکارکسب گاهیجا بهبود 

 در  وکارکسبمدارس  هایفعالیتجهت توسعه  هاهمایشو  هانشست یبرگزار
 کشور یتیریمد یسطح عال

 وکارکسبمدارس  یهاآموزش ریدر مس یبه تنوع فرهنگ توجه 

 فرهنگی هایجنبه

 

هفت جنبه انگیزشی، فنی،  وکارکسبمطابق با نتایج بخش کیفی تحقیق، جهت توسعه مدارس 

به عوامل  یساختارده منظوربه. باشدمی، سازمانی و فرهنگی نیاز ریزیبرنامهانسانی، قانونی، 

نتایج  1جدول شماره  ساختاری تفسیری استفاده گردید.  سازیمدلاز روش  شدهشناسایی

را به نمایش گذاشته  شدهشناسایی هایجنبه هایاشتراکو  هاورودی، هاخروجیمربوط به 

 است.

 هااشتراکو  هاورودی، هاخروجی: 3جدول 

 سطح اشتراک ورودی خروجی  مقوله تکرار

 

 
 اول

3 3-0-1 3-4-1 3  

0 0-7 3-0 0  

1 1-7 3-1 1  

4 3-4 4 4  

5 5 5 5 3 

1 3-1 1 1  

7 5-7 0-1-7 7  
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 سطح اشتراک ورودی خروجی  مقوله تکرار

 

 
 دوم

3 3-0-1 3-4-1 3  

0 0-7 3-0 0  

1 1-7 3-1 1  

4 3-4 4 4  

1 3-4 4 4  

7 7 0-1-7 7 0 

 

 سوم

3 3-0-1 3-4-1 3  

0 0 3-0 0 1 

1 1 3-1 1 1 

4 3-4 4 4  

1 3-1 1 1  

 4 3 1-4-3 3 3 چهارم

4 3-4 4 4  
1 3-1 1 1  

 5 4 4 4 4 پنجم

 1 1 1 1 5 

 

در مسیر توسعه مدارس  شدهشناسایی هایجنبهمشخص گردید که  4با توجه به نتایج جدول 

ساختاری  سازیمدلمطابق با نتایج روش  شدهمشخصشدند. مدل ساختاری  وکارکسب

 است. شدهگذاشتهبه نمایش  3ر شکل شماره تفسیری د
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 مدل ساختاری تفسیری تحقیق. 1شکل 

ابتدا از  روازاینبررسی این موانع در بخش کمی از معادالت ساختاری استفاده شد.  منظوربه

ی تحقیق هادادهوضعیت طبیعی بودن توزیع  شاخص کجی و کشیدگی به بررسی وسیلهبه

چنین اعالم  توانمیبود،  -1+ و 1که بین دامنه  هاشاخصیزان این پرداخته شد. با توجه به م

را به نمایش  هاشاخصنتایج این  4. جدول شماره باشدمی، طبیعی هادادهداشت که توضیح 

 گذاشته است.
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 ی کجی و کشیدگی هاشاخص . 4جدول 

هاجنبه کجی کشیدگی  

 سازمانی 027/3 043/3

 ریزیبرنامه 457/2 -374/0

 قانونی 117/2 517/3

 فرهنگی 373/3 317/3

 انگیزشی -211/3 174/2

 فنی 711/2 -315/2

 انسانی 437/3 011/3

ی تحقیق حاضر از آمار پارامتریک هاداده وتحلیلتجزیه، جهت 4با توجه به نتایج جدول شماره 

تحقیق را  تی، مدل داریمعنی و میزان ضرایب گیریاندازهمدل  1و  0استفاده گردید. شکل 

 .دهدمینشان 

 

 

 تحقیق گیریاندازهمدل . 2شکل 
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 تحقیق T داریمعنی ضرایب. 3شکل 

تی مدل تحقیق را به نمایش  داریمعنیو ضرایب  گیریاندازه هایمدلاز  بندیجمع 5جدول 

 گذاشته است.

 

 

 

 

 



96 ستوسعه مدار یمدل امکان سنج یو اعتبار سنج یطراح... 
  

 . خالصه نتایج آماری مدل تحقیق1جدول 

T روابط تأثیر 

 های قانونیهای سازمانی بر جنبهستقیم جنبهم تأثیر 411/2 023/4

 های قانونیریزی بر جنبههای برنامهمستقیم جنبه تأثیر 457/2 210/4

 های انگیزشیهای قانونی بر جنبهمستقیم جنبه تأثیر 115/2 131/42

 های فرهنگیهای قانونی بر جنبهمستقیم جنبه تأثیر 154/2 111/44

 های فنیهای انگیزشی بر جنبهیم جنبهمستق تأثیر 113/2 303/1

 های فنیهای فرهنگی بر جنبهمستقیم جنبه تأثیر 511/2 544/4

 های انسانیهای فنی بر جنبهمستقیم جنبه تأثیر 115/2 371/53

 قانونی هایجنبه واسطهبهبر انگیزشی   ریزیبرنامه هایجنبهغیرمستقیم  تأثیر 074/2 475/1

 قانونی هایجنبه واسطهبهبر فرهنگی   ریزیبرنامه هایجنبهغیرمستقیم  یرتأث 054/2 347/1

 قانونی هایجنبه واسطهبهسازمانی  بر انگیزشی  هایجنبهغیرمستقیم  تأثیر 015/2 033/1

 قانونی هایجنبه واسطهبهسازمانی  بر فرهنگی  هایجنبهغیرمستقیم  تأثیر 042/2 217/1

 فرهنگی هایجنبه واسطهبهقانونی  بر فنی  هایجنبهرمستقیم غی تأثیر 013/2 547/1

 انگیزشی هایجنبه واسطهبهقانونی  بر فنی  هایجنبهغیرمستقیم  تأثیر 053/2 342/1

 فنی هایجنبه واسطهبهانگیزشی  بر انسانی  هایجنبهغیرمستقیم  تأثیر 347/2 047/0

 فنی هایجنبه واسطهبهنگی  بر انسانی فره هایجنبهغیرمستقیم  تأثیر 053/2 315/1

که تمامی روابط مدل تحقیق به علت برخورداری از میزان تی  باالتر از نشان داد  قیتحق جینتا

ی هاشاخصبررسی برازش مدل تحقیق حاضر از  منظوربه. باشدمیمعناداری  تأثیر، دارای 31/3

نتایج مربوط  1اس استفاده گردید. جدول الپی کردیروش معادالت ساختاری با روبرازش مربوط 

 .دهدمیی برازش مدل فوق را نشان هاشاخصبه 
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 های برازش مدل تحقیق. شاخص1جدول 

-برنامه 

 ریزی

 انسانی فنی فرهنگی انگیزشی قانونی سازمانی

آلفای 

 کرونباخ

10/2 17/2 15/2 11/2 11/2 12/2 13/2 

پایایی 

 ترکیبی

14/2 32/2 11/2 13/2 32/2 11/2 15/2 

روایی 

 همگرا

10/2 12/2 40/2 51/2 43/2 57/2 52/2 

2R - - 13/2 74/2 71/2 32/2 71/2 
2Q 50/2 13/2 73/2 13/2 15/2 57/2 11/2 

GOF - - 75/2 17/2 11/2 73/2 72/2 

 

 ییو پایا کرونباخ آلفای به مربوط ی برازش تحقیق نشان داد که مقدارهاشاخصنتایج مربوط به 

 .دارد مدل مناسب پایایی از حاکی که باشدمی 7/2 از باالتر ،هاجنبههمه  در هاجنبه ترکیبی

برای پرسشنامه روش کرونباخ  یبا استفاده از محاسبه آلفا زیپرسشنامه ن نیا ییایپاهمچنین 

 17/2و برای پرسشنامه معادالت ساختاری میزان  10/2ساختاری تفسیری میزان  سازیمدل

همچنین نتایج تحقیق مشخص نمود که میزان روایی همگرا برای تمامی گردید.  مشخص

مناسب بودن میزان روایی همگرا  دهندهنشانکه  باشدمی 4/2باالتر از سطح معیار  هاجنبه

. همچنین روایی واگرا در تحقیق حاضر نیز در قالب ماتریس جنبه در جنبه، باشدمیتحقیق 

تمامی بارهای عاملی مربوط به  3گرفت. همچنین مطابق با شکل شماره قرار  تائیدو  موردبررسی

 به توجه با. باشدمیمناسب بودن این معیار  دهندهنشانکه  باشدمی 4/2جنبه تحقیق، بیش از 

 R2برای  قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوانبه که   2117و  2111، 2133  مقدار سه

مناسب بودن  از نشان به دست آمد که  2117 بیشتر ازدار در همه عوامل، مق و است شدهمعرفی

 ، ضعیف مقادیر عنوانبه که   2110و  2135، 2120  مقدار سه به توجه با .این شاخص دارد

به دست آمد  2110 بیشتر ازدر همه عوامل، مقدار  و است شدهمعرفی Q2برای  قوی و متوسط

 که   2111و  2105، 2123  مقدار سه به توجه با  .مناسب بودن این شاخص دارد از نشان که 

، مقدار هاجنبهدر همه  و است شدهمعرفی GOF برای قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوانبه
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با این توجه مشخص  .دارد مدل قوی کلی برازش از نشان به دست آمد که  2111 بیشتر از

 .باشدمیبرخوردار گردید که مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، از برازش مناسبی 

     

 گیریبحث و نتیجه

شی، هفت جنبه انگیز کاروبسکمطابق با نتایج بخش کیفی تحقیق، جهت توسعه مدارس   

 شدهشناساییهای جنبه باشد.ریزی، سازمانی و فرهنگی نیاز میفنی، انسانی، قانونی، برنامه

نیاز است تا شرایط  وکارکسبدارس که در مسیر بهبود و توسعه م باشدمیاین مهم  بازگوکننده

جهت بهبود و گسترش مدارس  صورتبدینهای مختلف و متنوع ای را مدنظر قرار داد. و ویژگی

ریزی، سازمانی و فرهنگی شی، فنی، انسانی، قانونی، برنامهانگیز هایجنبهارتقا برخی  کاروبسک

 کاروبسکتند که توسعه مدارس اشاره داش Pfeffer & Fong (2004). گرددمیدرک  خوبیبه

فعالیت مدیران جهت بهبود مدارس  مسئلهباشد و این های مختلفی میجنبهنیازمند توجه به 

چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج  توانمینماید. لذا دشوار می یراکم کاروبسک

د جهت بهبود و گسترش رسباشد. به نظر میهمسو می Pfeffer & Fong (2004) تحقیقات

های باشد و نیاز است تا از برنامهتفکرات عمیق در این خصوص مینیازمند  کاروبسکمدارس 

مدارس را ایجاد نمود.  های مختلفی از اینوشی نمود و شرایط جهت بهبود جنبهپکلی چشم

دارس که در مسیر توسعه م باشدمیاین مهم  بازگوکنندههای مختلف همچنین وجود جنبه

های موجود  را تحت باشد که تمامی جنبهفافی میدقیق و ش ریزیبرنامهنیاز به  وکارکسب

 پوشش قرار دهد.

نقش کلیدی  واسطهبهریزی های سازمانی و برنامهیج تحقیق حاضر مشخص نمود که جنبهنتا    

های جنبه عنوانبهها گردند. به عبارتی این جنبهها میو ایجاد سایر جنبه گیریشکلسبب  خود

در  Nejati & Mehdinia (2018)گردد. ها میبر سایر جنبه تأثیرگذاریکلیدی و حیاتی سبب 

اقدام  وکارکسببه ایجاد مدارس  تواندمیتحقیق خود مشخص نمودند که ارتقاء شرایط سازمانی 

ی و مشخص نمودند که برخی شرایط مدیریت Ranjith & Kulkarni (2018)نمود. همچنین 

فراهم گردد.  وکارکسباولیه جهت توسعه مدارس  هایزیرساختتا  گرددمیسبب  ریزیبرنامه

Agha Miri (2013)  وکارکسبنیز در تحقیق خود مشخص نمودند که بهبود و توسعه مدارس 

این  بازگوکننده مسئله. این باشدمیمدیریتی در محیط  هایزیرساختارتقا شرایط و  درگرو
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نیاز است تا شرایط سازمانی و مدیریتی  وکارکسبکه جهت ارتقا مدارس  باشدمیواقعیت 

تا نظم  گرددمیسبب  ریزیبرنامهبهبود شرایط سازمانی و  رسدمیمناسبی فراهم گردد. به نظر 

 واسطهبه وکارکسبایجاد گردد. به عبارتی مدارس  وکارکسبفعالیت مدارس  درروندمناسبی 

مناسبی را وضعیت  ریزیبرنامهتا از منظر  گردندمیو سازمانی خود سبب  ارتقا شرایط مدیریتی

تا بستر اولیه جهت ایجاد مدارس  گرددمیریزی سبب های سازمانی و برنامهدارا باشند. ارتقا جنه

اولیه در توسعه مدارس  هایتالشجهت  ساززمینه هاجنبهفراهم گردد. به عبارتی این  وکارکسب

قانونی نیز نقش حیاتی  هایجنبهتحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که  .باشدمی وکارکسب

 ,Winarno, Wijijayanti, Agustinaدارد.  هاجنبهبهبود و ارتقا سایر  دررونددر مدل تحقیق 

Churiyah & Basuki (2019)  در تحقیق خود مشخص نمودند که شرایط قانونی و حقوقی

 هایجنبهدارد. بدون شک  وکارکسبو توسعه مدارس  ریگیشکل درروندنقش حمایتی مناسب 

تا نقش  گردندمیی محیط باشند، سبب هاویژگیهمراستا با شرایط و  کهدرصورتیقانونی 

قانونی  هایجنبهدر مسیر توسعه داشته باشند.  وکارکسبحمایتی و پشتیبانی از مدارس 

 گرددمییت از این مدارس، سبب ضمن حما وکارکسبیک پوشش نظارتی در مدارس  عنوانبه

خود  هاجنبهتا کنترل الزم در راستای تحقق اهداف این مدارس نیز ایجاد گردد. از طرفی این 

 اعتبار ببخشد. وکارکسبیک ضامن اعتباری، به مدارس  عنوانبه تواندمی

دولتی و همچنین محتوای علمی و  هایحمایتتحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که     

دولتی  هایحمایت. باشدمی وکارکسبملی از دیگر عوامل مهم در جهت توسعه مدارس ع

و ایجاد بستری مناسب جهت توسعه این  وکارکسبرفع مشکالت فعلی مدارس  واسطهبه

 ,Brinkنقش مهمی در جهت دستیابی این مدارس به اهداف خود داشته باشد.  تواندمیمدارس، 

Palmer & Costigan (2018)  در تحقیق خود مشخص نمود که بهبود و گسترش مدارس

 گرددمیدولتی سبب  هایحمایت رسدمی. به نظر باشدمیدولتی  هایحمایتنیازمند  وکارکسب

کوتاه شود و مشکالت حقوقی، قانونی، مالی و  وکارکسبو ایجاد مدارس  گیریشکلتا فرایند 

دولتی از مدارس  هایحمایتی افزایش زیرساختی؛ این مدارس را تهدید نکند. به عبارت

خود تضمینی بر موفقیت این مدارس در بهبود معضالت در خصوص اشتغال،  تواندمی وکارکسب

 تواندمیدر کشور  وکارکسبمتولی  عنوانبهدر کشور ایران گردد. دولت  وکارکسبکارآفرینی و 

و توسعه این مدارس، نقش  یستأسو ایجاد نظم و انضباط در  وکارکسببا حمایت از مدارس 

 در کشور داشته باشد. وکارکسبمهمی در توسعه 
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از مسائل مهم در رفع معضالت مربوط به اشتغال، اقتصاد،  عنوانبه کاروبسکتوسعه مدارس     

 وپرورشآموزش در کاروبسک مدارس . کارکردهایباشدمیمشخص  کاروبسککارآفرینی و 

 مسئله این. شود برده الزم استفاده پیشرفته کشورهای در آن از تا ستا گردیده سبب استعدادها

ود و جهت بهب .یابد بهبود ایران کشور در وکارکسب مدارس توسعه به نیاز تا است گردیده سبب

 و شغلی اهداف با کاروبسک مدارس اهداف راستاییهمگردد تا با توسعه این مدارس پیشنهاد می

 متناسب وکارکسب مدارس در متقاضیان برای مناسب گذاریهدف نینکشور و همچ کارآفرینی

اهداف عالی در این مدارس و متقاضیان اقدام نمود.  گیریشکلآنان به  هایمهارت و هاویژگی با

های اطالعاتی در خصوص گردد تا با ایجاد بانکبه نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می با توجه

ص ایجاد نمود. همچنین پیشنهاد و دانش کلی در این خصو کارهای موجود، اطالعاتوکسب

این  تأثیرگذاریو صنایع مختلف، به  کاروبسکگردد تا با ایجاد ارتباط مناسب میان مدارس می

گردد تا با اقدام نمود. همچنین پیشنهاد می کاروبسکهای مربوط به مدارس در توسعه مهارت

، وکارکسبهت توسعه مدارس ی و استانی در جافزایش جلب حمایت مدیران ارشد کشور

 گردد تا ارتقارا کسب نمود. همچنین پیشنهاد می های معنوی و مادی این افرادحمایت

های موجود ملی جهت از ظرفیت کاروبسک مدارس توسعه جهت سازمانی بین هایهمکاری

حقیق حاضر پیشنهاد توسعه این مدارس استفاده الزم را برد. همچنین با توجه به نتایج ت

 با دولت قاطع و برخورد کاروبسک مدارس از حمایتی و مقرراتی هاینامهآیین تا تنظیم گرددمی

سازی فضای ملی جهت توسعه این مدارس به متناسب وکارکسب غیرقانونی مدارس و متخلفان

 نمودن شخصگردد تا با مبه نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می اقدام نمود. همچنین با توجه

 و همچنین انطباق کاروبسک مدارس توسط صنعت عرصه در تجاری و کاری بسترهای

به  جامعه اقدام نمود.  با توجه واقعی نیازهای با وکارکسب مدارس در شدهانجام یهاآموزش

های فناوری اطالعات و ارتباطات در گردد تا با ارتقا زیرساختنتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می

 ، به بهبود عملکرد این مدارس اقدام نمود.کاروبسکس مدار
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