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 چکیده 
ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش  پژوهش حاضر،روش تحقیق     

اساتید با روش دلفی و استفاده از نفر از  02با  "های حاوی اطالعات غنینمونه"کیفی با استفاده از روش 

اد: ساز دارای ابععوامل داخلی زمینهساختاریافته؛ مصاحبه گردید. نتایج حاکی از آن بوده که نیمه هایمصاحبه

ریزی استراتژیک، حمایت مدیران ارشد برنامه ساختهای مالی، اجتماعی و قانونی،زیر، پذیری مدیرانریسک

حمایت دولت، طرح های تشویقی نهادهای ، قدرت برند سازمان ساز دارای ابعاد:زمینهعوامل خارجی ، .. و سازمان

گرایش کارآفرینانه در مدرسه، تشویق و ، آموزانانگیزش دانش ، پیامدهای داخلی دارای ابعاد:و..باالدستی 

رضایت جامعه و ، انارزش ویژه برند سازم پیامدهای خارجی دارای ابعاد:و  ...آموزان مستعد و حمایت از دانش

بود. در بخش کمی تحقیق، پرسشنامه محقق   سازمانجذب دانش آموزان مستعد و نوآور و..  افکار عمومی،

ها توزیع و دادهمعلمان مدارس تن از  463ای در بین ای نسبی چندمرحلهگیری طبقهای با روش نمونهساخته

گردید. نتایج بخش کمی نشان داد که تاثیر تمامی ابعاد تحلیل با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی با ن

 کارآفرینی فردی و اجتماعی مورد تائید واقع شدند. در جهتآموزی عوامل داخلی و خارجی بر برندسازی مهارت
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 همقدم

های بازاریابی در بخش خدمات به دلیل خصوصیات و ویژگیشود که اغلب استنباط می   

برانگیزتر است و به این دلیل نسبتاً چالش ،1های برتر و کیفیت اعتقادیتجربه منحصربفرد خدمات،

لذا عموماً ریسک ادارکی  ،ها دشوارتر می باشدکه ارزیابی خدمات قبل از خرید برای مصرف کننده

خدمات آموزشی نیز در این میان،  .باالتر خواهد بود ،یک خدمتگیری برای دریافت در تصمیم

برند نقش مهمی را در  ،در این شرایط .ریسک ادارکی باالیی دارند ایمانند سایر خدمات حرفه

 وگیری و افزایش اعتماد دارد کنندگان در تصمیمه اطمینان بیشتر به مصرفئکاهش ریسک و ارا

 دکنبرند در آموزش نقش مهمی در بازاریابی این حوزه ایفا می مدیریت برند و ایجاد ارزش ویژه

(Ekhlasi. Amir & Giyah Chin, 2013).  
 به زیرا است. بوده رسمی آموزش اهداف نظام از یکی همواره اشتغال، برای جوانان سازی آماده

 رویکردهای کند. می کمک جوامع اقتصادی به توسعه افراد های مهارت و نگرش دانش، ارتقای

-اجالس هاینامه توصیه برای مثال، است. مطلب همین مؤید نیز اخیر های دهه در جهانی آموزش

 احراز فرد جهت سازیآماده برای عالی تا ابتدایی از آموزشی رسالت مؤسسات ، بر0یونسکو های

 آموزشی هایبر سیستم  کنونی عمده انتقادات از یکی ،زمینه این اند. درداشته تأکید مناسب شغل

این  و سازدنمی آماده کار دنیای به ورود برای باید، که آن چنان را فراگیران که است این کشور ما

دادهای  درون ضعیف کیفیت از ناشی تواند که می است آموزش در کیفیت کاهش نوعی نمایانگر امر

در  .(Mo'meni Mahmouei, Karami, Mashhadi, 2011)باشد آموزشی )عمومی و عالی( نظام

معتقد  کنند،می جهانی ارائه بازارهای به را خود محصوالت که صنایعی مدیرانهمین ارتباط، 

 مورد جهانی رقابت در موفقیت برای عنوان عامل بسیار مهمی به زا اشتغال های مهارت که هستند

 با اندداده خود پرورش در را هامهارت این از باالتری سطوح که دانش آموختگانی .است تأکید

وجود،  این هستند. با رو به رو شانهایسازمان در و استخدام جذب برای کارفرمایان استقبال

 برخوردار هستند هامهارت این از کمتری میزان به معموالً  التحصیالن، فارغ که معتقدند کارفرمایان

 Salehi)هستند  ضعف دارای کار بازار زایاشتغال هایمهارت و هاتوانمندی در هابیشتر آن و

Omran., 2010).  

                                                           
1 . Credence qualities 

2 . United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
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تنها با ایجاد کار  های همه جانبه غرب و استکبار جهانی،با توجه به مباحث تحریمدر کشور ما و 

تواند با ایجاد یک کارگاه بزرگ در سطح مملکت، کارآمدی خود را کشور می ،و تولید کار آفرینی

 . در این میان،مطرح گردد ،ظهورجهان به اثبات برساند و به عنوان یک ابر قدرت صنعتی نو در

ی از اقتصاد منهای نفت و یآموزی به عنوان عاملی مهم برای نیل به اقتصاد مقاومتی و رهامهارت

ها هی بکارگیری دانستیدر واقع مهارت چیزی به جزء توانا .نقش پر رنگی خواهد داشتتولید ثروت 

باشد. کسب مهارت به همراه دوری از تقلید ترجمه و پیدا کردن شجاعت و ایجاد ضرورت نمی

بوده که آغاز آن از مراکز آموزشی به ویژه ابتکار در هر رشته از اصول فرهنگ کار در یک جامعه 

. امری که اگر مورد اهتمام جدی سیستم آموزشی پایه در کشور قرار می باشدآموزش و پرورش 

ولد مموجب خواهد شد تا مهارت آموزی در فرهنگ کاری به منصحه ظهور برسد و کارگران  یرد،گ

کشور با کسب مهارت در بدنه صنعت تزریق شوند و موجب رونق بخشی تولید ملی 

های آموزان در نظامآموزی به دانشمهارتبنابراین،  .(Sheikhifar & Koknar, 2016)گردند

توانند به درک یابی میآموزان با مهارتنمره و معدل اهمیت دارد. دانشآموزشی نوین بیش از 

 ,Ghorchian)ای بهتر آماده شوندهای خود دست یابند و برای ساختن آیندهتری از آموختهعمیق

Maleki & Rezaee Kalantari, 2009).  
همیت است، موضوع از مباحث مهمی که در اقتصاد و رونق کسب و کار بسیار حائز ا دیگر یکی   

کارآفرینی می باشد که در بسیاری از کشورها به عنوان راهی برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد 

وپیشه سازی یا آنچه در ن .(Cassia, Massis, Meoli & Minola, 2013)شودشغل محسوب می

نو گام  تازه وفارسی به کارآفرینی مصطلح و متداول گردیده، رویکردی دیرینه است که در هیأتی 

به دنیای جدید علم نهاده و یکی از سازوکارهای توسعه قلمداد گردیده است. نوآوری، خالقیت، 

های اخیر های دور وجود داشته است و در دهههای نو ایجاد کردن از گذشتهجویی و پیشهمخاطره

در تعریف  کارآفرینی .(Yamada, 2004)جامه علمی برتن کرده و کارآفرینی نام گرفته است

ی اامروزین رویکردی متضمن مخاطره پذیری، نوآوری و خالقیت است که در نهایت به ایجاد پیشه

شود. کارآفرینان افرادی نوآور و خالق، دارای آستانه تحمل ابهام نو و ساختارهای جدید منجر می

ه های مربوط بسیشدن برربا گسترده . البته،باال، پذیرنده عدم قطعیت، مخاطره جو و اثرگذارند

و نگاهی  ههای فرد و خصوصیات شخصی کافی تشخیص داده نشدکارآفرینی، اتکاء صرف به ویژگی
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های فردی تنها به عبارت دیگر، ویژگی .(Yamada, 2004)ه استبعدی به کارآفرینی الزم آمدچند

حیط به طور کلی مهای اجتماعی یا ساختهعامل موثر بر کارآفرینی نیست، بلکه فرهنگ جامعه و بر

ایست بگذارند. در حقیقت، میهای کارآفرینی اثر میو بستر اجتماعی فرهنگی هم بر تحقق ظرفیت

های فردی، فرهنگ و بر ساخته های اجتماعی به وجود آید تا کارآفرینی، رابطه هم افزا میان ویژگی

کل مجموعه و پرکردن  افزا تعاملی سازنده است که به افزایش اثربخشیمحقق گردد. رابطه هم

های فردی را وقتی کارآفرینی تحقق یافت، ویژگی لذا،گردد. خالءهای موجود در آن منجر می

تقویت می کند، بر ساخته های اجتماعی را ارتقاء می بخشد و فرهنگ جامعه را به سوی ارزشمند 

  .(Alvani., 2011)دانستن تالش و کوشش سوق می دهد

ت و بوده و باعث پیشرف زاییو اشتغال ترین ارکان کارآفرینییکی از مهمنیروی انسانی توانمند 

 مهارت آموزی بمنظورشود. در این رابطه، نقش آموزش و پرورش در گسترش توسعه آن می

این درحالی است که  ها و اقدامات کارآفرینانه غیر قابل انکار است.کارآفرینی و ترویج اندیشه

ی هاها و ضعف مهارتآموزشنوع  بی توجهی به شی با نیاز بازار کار،متناسب نبودن محتوای آموز

کارآفرینی از دالیل اصلی رشد معضل بیکاری دانش آموختگان مراکز آموزشی است. بر این اساس، 

 آموختگان مراکزتالش برای توسعه رفتارهای کارآفرینانه در بین افراد جامعه به طور عام و دانش

راه کاری مؤثر برای کمک به رفع مشکل بیکاری در جامعه است و این آموزشی به طور خاص، 

اهمیت  .(Hosseini Nia and et al, 2017)موضوع در آموزش و پرورش، اهمیت مضاعفی دارد

کارآفرینی و توسعه رفتارهای کارآفرینانه توسط افراد جامعه و مهارت آموزی، پرداختن به موضوع 

 1درک می شود که بر اساس آخرین گزارش دیده بان جهانی کارآفرینیبه ویژه جوانان زمانی بیشتر 

از قابلیت های کارآفرینانه، فرصت های بسیار  درصد 95 (، مردم ایران با برخورداری از0213)

های )قابلیت 0212دهند. این در حالی است که نسبت به سال درصد( را تشخیص می 02کمی )

کاهش چشمگیری داشته است. از  درصد( 6/31ی کارآفرینی هادرصد و فرصت 7/69 کارآفرینانه

ست که بالطبع این آمار نسبت ا درصد 5/12 های کارآفرینانه نوپا در ایرانفعالیت طرف دیگر، نرخ

یافته است. هم چنین، یکی دیگر از آمارهای مهم ارایه شده، کاهش  درصد( 3/10) 0212به سال 

                                                           
1 . Global Entrepreneurship Monitor 
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درصد است که در  09آمار منتشرشده این میزان در ایران میزان قصد کارآفرینی است؛ بر اساس 

 Hosseini Nia and et)درصد( کاهش شش درصدی داشته است 3/41) 0212مقایسه با سال 

al, 2017). ،تحقیقات نشان داده اگر برنامه برندسازی به طور کامل و حرفه ای به  با این وصف

 ,Moilanen and Rainisto)ر را جذب خواهد نموداجرا درآید، کسب و کار، سرمایه، نیروی کار ماه

های آموزشی با نیازها مسئوالن آموزش و پرورش کشور ما، برای هماهنگ ساختن برنامه .(2009

آموزان، نظام آموزش مهارتی را به منظور های شخصیتی دانشو مقتضیات جامعه و ویژگی

 اقتصادی و اجتماعی تأسیس کردند.های آموزش و اشتغال و توسعه اهداف هماهنگی بین نظام

های نظام جدید ای و کاردانش با وجود این که یکی از نوآوریتشکیل شاخه فنی و حرفه اگرچه

مهارت آموزی و آماده کردن جوانان مستعد کشور برای اشتغال است،  هآموزش متوسطه، برای اشاع

ه های ابتدایی محدود شدرآموزی مهارتای به کااما اغلب ایفای این مسئولیت، به نحو کوتاه بینانه

ای باشد که افراد بتوانند عالوه بر اگر نظام آموزشی به گونه بنابراین، .(Masoumi., 2012)است

کسب دانش، چگونگی استفاده از آن را در محیط و بازار کار و دنیای کسب و کار گسترش دهند، 

 Ahmad Pour Daryani)زیاد خواهد شد تعداد کارآفرینان و به دنبال آن کسب و کارهای تازه

& Azizi, 2013).  
نوآوری و تغییر در ساختار کتب ، و پرورش آموزش هاز آن جایی که نوآوری و دگرگونی در حیط

های آموزشی اورینآموزشی، استفاده از ف یرهبر مدیریت ودرسی، روش تدریس معلمان،  هبرنامو 

با این حال، کمتر پژوهش  ،است قرار گرفته توجه سوی افراد متخصص مورداز  و غیره است که

 یو اجتماع یفرد ینیکارآفر بمنظور آموزیمهارت یبرندسازکه به موضوع  وجود دارد دانشگاهی

 ، ابزار مناسبی برایپژوهشرود انجام این  . بنابراین، انتظار میپرداخته باشد ،در آموزش و پرورش

و  زانآمودانشفراهم کند تا با در نظر گرفتن نیازهای اشتغال  ینظام آموزش و مدیران ریزانبرنامه

های آتی مهارت های مورد نیاز در قالب برنامه های آموزشی در سال اشتغال وضعیت آینده نگری

ها و کارآفرینی فردی و تدوین و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد. از سویی برندسازی این مهارت

های آموزشی که بر اثربخشی و تقویت أکید بر تدوین آن دسته از برنامه، با تمدارسدر  اجتماعی

ها و استعداد های رشد و پرورش مهارتگذارند، زمینه های کارآفرینانه و اشتغال صحه می فعالیت

امید است نتایج پژوهش حاضر مورد استفاده  .دهدمیگسترش  دانش آموزانکارآفرینی را در 
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های ن آموزش و پرورش در استان و عالقمندان و پژوهشگران حوزهمسئوالن و دست اندرکارا

ه، با عنایت به موارد مطرح شدعلوم تربیتی قرار گیرد.  رشته های مرتبط با  به ویژه مختلف علوم

 سازیبرآمده از برند الگوی بومیپژوهش حاضر در صدد است تا به این سوال پاسخ دهد که 

چگونه  کارآفرینی فردی و اجتماعی در آموزش و پرورش استان مازندران در جهتآموزی مهارت

 است؟

 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 آموزیمهارت

 ها باشد تا قادر شوند با سرعت تغییر،زندگی شغلی افراد باید مولد و همراه با توسعه مستمر مهارت

دولت، کارفرمایان و افراد باید هماهنگ شوند و به آسانی از یک شغل به شغل دیگر حرکت کنند. 

-به آموزش شغلی و ارتقاء مهارت، به عنوان سرمایه گذاری پایدار برای آینده نگاه کنند نه هزینه

هایی که باید به حداقل برسد. داشتن مهارت برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی افراد ضروری 

اقتصاد، جامعه، کارفرما و البته خود  است. مهارت آموزی و ارتقاء مهارت افراد یک برد واقعی برای

افراد است. ارتقاء مهارت به افراد در ورود به شغل، ماندن و حفظ شغل و خروج از بازار کار و رفتن 

تأمین نیروی  .(Isa Zadeh & Mazhari Ava, 2014)به سمت مشاغل بهتر کمک می کند

-است که بدون توجه به آن سرمایهناپذیر متخصص و ماهر برای اجرای هر برنامه، ضرورتی امکان

هاست مانع تحقق های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت به همین دلیل از عواملی که سالگذاری

های اقتصادی و اجتماعی شده، فقدان یا کمبود نیروی متخصص و ماهر متناسب با اهداف برنامه

نع دستیابی به اهداف اقتصادی و نیازهای موجود در بازار کار است زیرا کمبود نیروی ماهر، ما

سازی های آمادهرو امروزه کشورها سخت در تالش هستند تا با ایجاد نظاماجتماعی می شود از این

افراد برای اشتغال، منابع خود را مورد استفاده بهینه قرار دهند. در حقیقت همه افراد حتی مردم 

نوین  هایکار رقابت کنند که در تکنولوژی می توانند در بازار کشورهای در حال توسعه به شرطی

  .(Dinari., 2011)های تخصصی برخوردار باشندمهارت داشته و از مهارت

مهارت آموزی نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار 

 ای درتعیین کنندهبنابراین مهارت آموزی نقش  کار در کشورهای مختلف جهان ایفا می کند.
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های مهارت، کلید اصلی اشتغال در کشورها به خصوص در کشورهای ایجاد اشتغال دارد. آموزش

ها تا حد زیاد به وجود مهارت در شغل مربوطه در حال توسعه به شمار می روند. موفقیت در شغل

نیروی انسانی  نظران، آموزش و مهارت را سرمایه گذاری دربستگی دارد و به همین دلیل صاحب

اشتغال موضوع بسیار مهمی در  .(Zeinali Zadeh & Zeinali zadeh, 2012)اندبیان کرده

ها ابزاری برای دستیابی به اهداف فردی و کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. شغل

وسعه ت اجتماعی به شمار می روند. و به طوری که ایجاد شغل و اشتغال یکی از عوامل کلیدی برای

رود، زیرا بنابر عقیده صاحب نظران، رشد اقتصادی در گرو افزایش و ایجاد شغل است. به شمار می

های جدید مهارت آموزی و بهبود کیفیت آموزش یکی از راههای افزایش اشتغال و ایجاد شغل

 Isa)کندهای مورد نیاز اقتصادی به بازار کار وارد است و می تواند افراد را متناسب با مهارت

Zadeh & Mazhari Ava, 2014).   اما بسیاری از کشورها بعد از تعلیم مهارت های الزم، بر

می کنند. زیرا کارآفرینی یکی از عوامل عمده  مسئله کارآفرینی برای افزایش اشتغال نیز تأکید

 می رشد و توسعه اقتصادی در کشورها به شمار می رود. کارآفرینی عالوه بر ایجاد شغل جدید

هایی هم در شرکت مربوطه شود. نوآوری به دلیل اینکه منجر به سطح باالیی تواند منجر به نوآوری

از تکنولوژی می شود می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. امروزه کارآفرینی به موضوعی بسیار 

امید. کشور نتوان کارآفرینان را سربازان و قهرمانان توسعه اقتصادی هر مهم تبدیل شده است و می

مندی شخص نیاز به آموزش کارآفرینی فرآیندی پیچیده و طوالنی مدت است و عالوه بر عالقه

  .(Enzebati. & Valipour, 2010) های دولت و مردم شکوفا می شوددارد و با حمایت

 

  کارآفرینی اهمیت و ضرورت

 سبب رشد و دهدمی روی مختلف هایمجموعه و هامحیط در که ای استپدیده کارآفرینی

-کرده ایجاد اقتصادی هایبه موقعیت پاسخ در افراد که شودمی هایینوآوری طریق از اقتصادی

 و فرصت پیگیری و وجوجست فرایند کارآفرینی .(Shepherd, Covin & Kuratko, 2008)اند

 درواقع،دارد.  تمرکز فرصت بر تعریف این اصلی محور .است آن از ناشی ارزش حداکثرسازی

-می باشد. کارآفرینی نیز آن شامل تواندمی نیست، گرچه جدیدی سازمان ایجاد الزاماً کارآفرینی

 تامین و پنهان نیازهای این تعریف، در فرصت از منظور دهد. رخ مختلف هایزمینه در تواند
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 نیازها، این تامین بنابراین برای است. ارزشمند مشتریان یا جامعه برای آنها تامین که است اینشده

 و صاحبنظران اکثر امروزه .(Farah Bakhsh, 2015)بپردازند را آن قیمت و ارزش حاضرند

 و مهمترین شناسی،جامعه و مدیریت اقتصاد، کارآفرینی، پژوهشگران جمله از پژوهشگران

 جستجوآن  یتوسعه و کارآفرینی در را کشورها پیشرفت و توسعه اثربخش استراتژی ترینکاربردی

 در نوین یپدیده یک عنوان به کارآفرینی دیگر، عبارت به .(Zali and et al, 2012)کنندمی

 کارآفرینی، که باورند براین همه دارد. کشورها اقتصادی پیشرفت و توسعه در را موثری اقتصاد نقش

 امروزه بازار بر مبتنی و رقابتی اقتصاد در کارآفرینی است. مولد اشتغال و ی تکنولوژیتوسعه موتور

 کشورهای تفاوت اساس براین .(Aziz Pour & Mahdivand, 2010)است کلیدی نقش دارای

 جامعه میزان برخورداری حسب بر توانمی را توسعه یافته کمتر یا و توسعه نیافته و توسعه یافته

 و سرانجام مردم میان در کارآفرینانه گرایشات و ادراکات کارآفرینانه، هایفعالیت و کارآفرینان از

 .(Zali and et al, 2012)دنمو تبیین و تعریف کارآفرینان ی،کارآفرینانه اشتیاق

 پیشگامان کارآفرینان و بوده تجاری امور در موفقیت و تالش نماد و سمبل عنوان به کارآفرین

 در آنها نیروی ها،فرصت از گیریبهره در هاآن توانایی هستند. جامعه در تجاری هایموفقیت

 یبه وسیله نوین کارآفرینی که هستند معیارهایی عنوان به موفقیت قبال آنها در ظرفیت و نوآوری

 رقابت، شغل، ایجاد کارایی، نوآوری، مدیریت، رهبری، از نظر کارآفرینان شود.می سنجیده هاآن

 جوامع در اعتقادی، بنابر دارند. اقتصادی رشد در سهم مهمی جدید، هایشرکت تشکیل و وریبهره

 از بیشتر مراتب به اهمیتی حاضر، قرن انقالب در این دهد. رخ کارآفرینی انقالب که است الزم

 و کندمی اقتصادی فرصت به تبدیل را آن و یافته را ایایده دارد. کارآفرین صنعتی انقالب اهمیت

 بازار محیط از آگاهی دارد. شدن تجاری قابلیت که است نوینی فرصت، فکر کار، و کسب فضای در

 آن به پرداختن و فرصت یافتن در را کارآفرین نگرش کارآفرینانه، همراه به مشتری نیازهای و

 محصول بازار همچون مسائلی آن در که نویسدتجاری می طرح یک کارآفرین سپس، دهد.می یاری

 مدیریت و سازماندهی رشد، و اندازیسرمایه، راه تامین شرکت، قانونی و حقوقی مسائل خدمت، یا

 صنعت یک صورت به بازارهای سرمایه گیریشکل دیگر، سوی از نماید.می بررسی را کار و کسب

 بیشتری با سهولت کارآفرینان تا شده سبب آمیز، مخاطره گذاریسرمایه به آن تمایل و نوین

 پیدا دست مالی منابع به هایشانپروژه اجرای و افکار تحقق برای بتوانند گذشته به نسبت



  07 9911پاییز  سوم، شماره، هشتمدوره                                                         فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 به جهان، کشورهای اکثر در کارآفرینی یتوسعه حاضر، درحال .(Farah Bakhsh, 2015)کنند

 هایموضوع ازجمله بیکاری، و اشتغال است. زیرا تبدیل شده هادولت جدی هایبرنامه از یکی

-توسعه هایشاخص از یکی عنوان به زایی،اشتغال رو این کشورهاست. از یهمه اقتصاد اساسی

 آغاز بیکاری مشکل رفع شدیدی برای رقابت کشورها بین در امروزه و شودمی تلقی جوامع یافتگی

 و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، هایتنش از رهایی مدعی ایجامعه هیچ که به طوری است. شده

 یو توسعه شغلی هایفرصت افزایش به کارآفرینی میان این نیست. در بیکاری از ناشی سیاسی

بین  تفاوت عامل تنها آینده در رو، این از شود.می منجر اقتصادی رونق هم و خصوصی بخش

 .(Zali and et al, 2012)است شانکارآفرینی میزان منطقه اقتصادهای

 

 کارآفرینی فردی

ی را منامد تشخیص اینکه چه کسی کارآفرین است و آیا هر فردی که خود را یک کارآفرین می

توان یک کارآفرین دانست یا خیر با توجه به تعاریف متعددی که از کارآفرین وجود دارد کاری 

شوار است. در تعریفی آمده است که کارآفرین مستقل شخصی است که کسب و کار مستقلی را 

ها و بسیج امکانات و منابع کسب کرده ایجاد می کند یا نمایندگی آن را از طریق تشخیص فرصت

 & .Moqimi)تأکید او بر توسعه فرآیند، نوآوری و ایجاد محصوالت یا خدمات جدید است و

Ahmad Pour Daryani, 2008).  به عبارتی دیگر کارآفرینی فردی یک فرآیند است که در آن

شخصیتی  هایفرد کارآفرین با اتکا به منابع مالی که غالباً شخصی می باشد و با تکیه بر ویژگی

یت، اهل عمل بودن، ریسک پذیری تأسیس یک کسب و کار را رقم زده و تا رسیدن همچون فعال

  .(Sang-Hoon and et al, 2005)به موفقیت نهایی رهبری و هدایت آن را به عهده دارد

 (:Hojjat Zadeh., 2016)فردی بشرح ذیل است انهای شخصیتی کارآفرینویژگی

 ریزیاز بزرگترین دالیلی که معموالً ما را از برنامهنگر بودن و دارای چشم انداز: یکی آینده ●

 کردن باز 

دارد ترس از تعهد و در کنار آن ترس از شکست است. برای موفقیت در تجارت الزم است که می

بینی کند و یک برنامه ریزی طوالنی مدت برای آینده انجام دهد. این فرد بتواند آینده را پیش

 آفرین وجود دارد.قابلیت به خوبی در شخص کار
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شناسی: کارآفرین شخصی است که ارزش فرصت های اطراف خود را که دیگران از درک فرصت ●

آن عاجز هستند درک کرده و چیزی را خلق کرده و یا در آنچه موجود است تغییراتی را به وجود 

 آورد. می

 برای رسیدن به هدفتالش برای کسب سود و پشتکار باال: فرد کارآفرین تمام تالش خود را  ●

ترین مرحله یک توان سختمورد نظر و کسب سود انجام می دهد. نقطه شروع یک کار را می

فعالیت دانست و اگر فردی از اراده باال برخوردار نباشد به کاری دست نمی زند، یکی دیگر از 

 خصوصیات کارآفرینان در این زمینه تالش بیشتر از دیگران است. 

اندازی می کند و آینده آن چون کارآفرین اولین فردی است که یک کار را راهپذیری: ریسک ●

راطی های افپذیر می دانند. کارآفرین ازریسککار عموماً نامشخص است لذا فرد کارآفرین را ریسک

به خاطر ترس از نرسیدن به مقصد و از کارهای معمولی و کم ریسک به خاطر دیر رسیدن به 

 لذا، کارهایی با ریسک متوسط برای او جاذبه بیشتری دارند. مقصد، گریزان است.

ها وجود دارد، اما تفاوتی که بین یک فرد عادی و یک انگیزه پیشرفت: این انگیزه در همه انسان ●

کارآفرین از این نظر می توان قائل شد این است که افراد عادی در جامعه اهداف متفاوتی را برای 

برای رسیدن به هر کدام از آنها به صورت مجزا برنامه دارند و به این دلیل  گیرند وخود در نظر می

همواره در اضطراب این هستند که به همه اهداف خود نرسند، در حالی که فرد کارآفرین تمام 

ریزی سعی در رسیدن به هدف مورد نظر اهداف خود را در غالب یک هدف تعیین کرده و با برنامه

 دارد. 

و مثبت اندیشی: خالقیت یکی از اثرات مثبت اندیشی است زیرا ریشه خالقیت در  بینیخوش ●

مثبت اندیشی است. نگرش مثبت به فرد کارآفرین کمک می کند که جرأت مواجهه با مشکالت 

 را پیدا کرده و کنترل موقعیت را به دست گیرد و برای برطرف شدن مشکل گام بردارد.

های خود و عینیت بخشیدن به آنها خود کارفرما و اجرای ایده استقالل: فرد کارآفرین برای ●

 گیرد.رئیس خود است و مستقل از دیگران تصمیم می

خالقیت: فرد دارای این ویژگی می تواند از یک ایده جدید یک اختراع بکر ایجاد کند. نگاه فرد  ●

د که توسط دیگران ای است که در جامعه چیزهایی را مشاهده می کنخالق در جامعه به گونه

 دیده نشده است. 
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نوآوری: فرد نوآور توانایی این را دارد که اختراع یا ایده جدید را به محصول یا خدمت قابل  ●

عرضه در بازار تبدیل کند. در واقع زمانی که یک خالقیت به مرحله عمل می رسد یک نوآوری 

 صورت گرفته است.

های درونی خود می وجود آمده را ناشی از ویژگی مرکز کنترل داخلی: شخص رویداد خاص به ●

رو می دانند و عموماً داند. افراد دارای این ویژگی خود را مسئول تمام حوادث پیش آمده و پیش

 به شانس اعتقادی ندارند. 

قدرت تحمل شکست: کارآفرینان موفق معموالً کسانی هستند که از اولین شکست خود راهی  ●

اند و پس از مواجه شدن با یک شکست از ادامه کار دلسرد نشده و با انگیزه برای پیروزی ساخته

 اند.های بیشتری دست پیدا کردهتر به فعالیت خود ادامه داده و به موفقیتقوی

 

 یاجتماعکارآفرینی 

با توجه به ناکامی دولت و مؤسسات تجاری برای حل مسائل اجتماعی، جامعه امروزی برای 

مسائل پیچیده اجتماعی نیازمند کارآفرینی و خالقیت اجتماعی است. کارآفرینی رویارویی با 

های نوآورانه برای کمک به بهبود معیشت کسانی است که فاقد کسب و کار اجتماعی شامل برنامه

اند. این های خدمات اجتماعی با محدودیت مواجهو توان مالی هستند و یا در استفاده از فرصت

ها و مأموریت ارزشی که به آن باور دارند ینان نیکوکار، براساس پایبندی به ارزشگروه از کارآفر

زنند. آنها های اجتماعی برای برآورده ساختن نیازهای جامعه میها و نوآوریدست به ابتکار عمل

در سایه تحکیم مناسبات و پیوندهای اجتماعی به کارگشایی و حل مشکالت مردم می پردازند و 

 ,Gliedt)پذیر جامعه هستندای نوآورانه به دنبال حل مشکالت اقشار محروم و آسیبهبا روش

کارآفرینان اجتماعی نیازهای حاد اجتماعی را درک و پس از آن نیازها را به وسیله سازمان  .(2007

های خالق برطرف می کنند. این تمرکز اجتماعی به طور ثابت در تمامی تعاریف مختلف کارآفرینی 

در تعاریف  (Ahmadpour and et al, 2004) .(Shaw and Carter, 2007)عی وجود دارداجتما

خود از کارآفرین اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی می گوید: کارآفرین اجتماعی کسی است که 

« تخریب خالق»های اجتماعی و اقتصادی از طریق به کارگیری چرخه خلق کننده ارزش
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تماعی فرآیندی است که با به کارگیری مکانیزم تخریب خالق و شومپیتری است. کارآفرینی اج

 های اجتماعی و اقتصادی می گردد. چرخه نوآوری شومپیتری منجر به خلق ارزش

 

 برند و برندسازی در خدمات آموزشی

سال قبل از میالد آغاز شده؛ زمانی که یونیان  1922رسد، برندسازی از حدود اگرچه به نظر می

کردند، با این حال گذاری مییک نماد یا نشان، حیوانات اهلی خودشان را عالمتباستان با 

 Muntean and)میالدی آغاز شده است 1541برندسازی مرتبط با یک موسسه آموزشی از سال 

et al, 2009).  طی در که شودمی استفاده برندسازی واژه از عالی آموزش بازاریابی ادبیات در 

 , Wæraas and Solbakk)است گرفته عالی قرار آموزش مؤسسات توجه مورد اخیر دهه چند

ها و دیگر مراکز آموزش عالی برندسازی در بازار پیچیده و بسیار رقابتی امروزی، دانشگاه .(2009

 خوب برند یک .(Sharma and et al, 2013)دانندهای جهانی میحلی در مقابله با چالشرا راه

 ,Atwi)وابسته است خوب خدمات و خوب محصول خوب، کیفیت به آموزشی مؤسسات برای

در محیط رقابتی رو به رشد باعث شده است تا موسسات آموزش عالی به طور خاصی  . (2009

برای جذب و نگهداری دانشجویان به رقابت بپردازند. با توجه به افزایش رقابت در آموزش عالی 

باشد. همچنین به یک منبع کسب درآمد برندسازی یک عامل موثر در ترویج شهرت موسسات می

سات از طریق شناسایی خدمات متمایز تبدیل شده است. نتایج تحقیقات اضافی برای این موس

ه ها دارد. به طور کلی بها و دانشگاهنشان داده است که برندسازی تاثیر بسیار باالیی بر کالج

ناسایی ها، اعم از شها و کالجهای برند تجاری تاثیر قابل توجه و مثبتی بر دانشگاهکارگیری برنامه

امروزه  .(Smith, 2011)باشدنام و افزایش شناخت از دانشگاه را دارا میفزایش ثبتدانشگاه و ا

و  آنجلس، دانشگاه کالیفرنیای جنوبیها مانند هاروارد، دانشگاه کالیفرنیای لسبسیاری از دانشگاه

، های تجاری همچون؛ یک واژههای دیگر، هویت خود را از طریق استفاده از نامبسیاری از دانشگاه

ها را از دیگر رقبا متمایز کنند که خدمات آننام، نماد یا آرم یا ترکیبی از آن برندسازی می

  .(Mehrabi, Zamani. & Rashid, 2016)کندمی

شود و بسیاری از موسسات آموزشی فرایند برندسازی در بازاریابی از اقدامات زیربنایی محسوب می

پردازند به ایجاد یک وجهه مثبت و متعالی از خو میآموزان در سرتاسر جهان برای جذب دانش
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برای یک کالج یا دانشگاه نام و نهادهای . (Dvorak, 2010)که این فرایند بخشی از برندسازی است 

-مرتبط با آن قدمت زیاد، شهرت، کیفیت و یا برخی از عوامل دیگر را نمایانگر برند آن می

برندسازی در نظام آموزش عالی به این موسسات  .(Mehrabi, Zamani. & Rashid, 2016)باشد

کند. عالوه بر این برندسازی ها را در جهان اجتماعی مشخص میدهد که جایگاه آنیک هویتی می

 (Lamboy, 2011)دهد. توانایی شناسایی یک موسسه را از طریق یک لوگو به اعضای جامعه می

های استخدامی زندگی اجتماعی دانشگاه و فرصتدو فاکتور جو )محیط(  (Duarte et al, 2010) و 

 دانند.بینی برند مثبت از دانشگاه تاثیر گذار میرا در پیش

ها راهبردهایی را برای مدیریت برند با هدف بهبود الزم به ذکر است که بسیاری از دانشگاه

در نهایت، تصویر اجتماعی  .(Brunzel, 2007)اند شان در بازار آموزش عالی اتخاذ کردهبندیرتبه

اش در بازار، در متأثر ساختن برند آموزش عالی دانشگاه و مراکز آموزش عالی عالوه بر جایگاه کلی

ترتیب بر فرآیند انتخاب تأثیر دارد. در زمینة آموزش عالی، هرچند مستقیماً اهمیت داشته و بدین

دانند. این عوامل به ترتیب اهمیت، م میارزش ویژة برند دانشگاه در مدیریت و کسب و کار را مه

اند از: برنامه )انتخاب دروس اجباری و اختیاری(، آوازه )شهرت(، از بیشترین تا کمترین، عبارت

دهی از طریق پست مستقیم(، افراد )تعامالت با دانشگاه، کارکنان قیمت )شهریه(، بروشور )اطالع

های الکترونیکی( و جوایز )ترکیبی از ی و رسانههای تجارو دیگر دانشجویان(، تبلیغات )آگهی

شناسایی همه عوامل تاثیرگذار بر برندسازی آموزش  های متنوع(. به طور کلیپیشنهادها و برنامه

ای نیست، بخصوص زمانی که افراد متفاوتی بر ترکیبی از عناصر مختلف در ساخت عالی کار ساده

 (Kazolin and et al, 2001)و  (Arpan and et al, 2003) این تصویر اذعان دارند. به طور مثال

و در مطالعات اولیه خود، هفت مولفه با اهمیت را در برندسازی آموزش عالی شناسایی کردند که 

ها، تاکید بر آموزش و پرورش، عبارتند از: تصویر ذهنی کلی از دانشگاه، تصویر ذهنی از برنامه

 & .Mehrabi, Zamani)های ورزشیمالی و برنامهکیفیت آموزش، عوامل محیطی، دالیل 

Rashid, 2016).  همچنین(Ali-Choudhury and et al, 2009) هایی را به عنوان عوامل مولفه

اصلی برند دانشگاه شناسایی کردند که عبارتند از؛ هویت آموزشی دانشگاه، محل قرار گرفتن 

ارائه شده از دانشگاه و محیط آن، شهرت، التحصیالن دانشگاه، تصویر دانشگاه، استخدام فارغ

   امکانات ورزشی  اجتماعی، محیط یادگیری، دروس ارائه شده و ارتباط دانشگاه با جامعه.  
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 پژوهش پیشینه

شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت  و تحت عنوان (Asarian, 2019)در پژوهشی که توسط   

مل ای و عواعوامل فرآیندی، عوامل زمینه داد کهنتایج نشان ، انجام گرفت، در کارآفرینی اجتماعی

ی که در پژوهش. محتوایی به ترتیب مهمترین عوامل موثر در موفقیت کارآفرینی اجتماعی هستند

های فردی بر تاثیر ویژگی و تحت عنوان (Khaqani & Eil Beygi Khamse Nejad, 2019)توسط 

های فردی شامل: ریسکپذیری، های پژوهش، ویژگییافته بر اساس، انجام گرفت، قصد کارآفرینی

توفیق طلبی، هوشیاری کارآفرینی و محل کنترل بر قصد کارآفرینی افراد موثر بوده و این تاثیربه 

و تحت  (HosseinPour. & Naderi, 2019)ی تحقیق هاباشد. یافتهصورت مستقیم و مثبت می

ها، عوامل موثر و آسیب عی در استان کرمانشاه،طراحی مدل توسعه کارآفرینی اجتما عنوان

ای هایی است که در اکثر مواقع باعث جلو گیری از آسیبکه کارآفرینی به گونه نشان داد ، راهکارها

آورد و عواملی مانند جامعه به وجود می با توجه به ایجاد اشتغالی که برای .گردداجتماعی می

 و شود که آنها بتوانند به سمت کارآفرینی رو بیاورندمیپذیری کارکنان و مدیران باعث ریسک

گردد و راهکارهای که برای کارآفرینی مد نظر همچنین باعث اعتماد به نفس بین کارکنان می

 .باشدکارکنان و تشوق به کارافرینی می عبارتند از حمایت از ؛قرار می گیرد

فلسفه مدارس کارآفرین و  ت عنوانو تح (Nasr Esfahani and et al, 2018)پژوهشنتایج   

فرین های کار آمدیریت در مدارس کارآفرین و نقش و تاثیر کتب کارآفرینی در مدارس و دبیرستان

تواند موتور محرکی نشان داد که مدارس کارآفرین و مدیریت صحیح این نوع مدارس می ،در ایران

ران نوجوانی و جوانی براساس ذهنیت آموزان در دوبرای رشد اقتصادی کشور باشد و آموزش دانش

تواند نقش بسزایی در توسعه مقوله کارآفرینی در کشور باشد و موجب افزایش کارآفرینی، می

تاثیر آموزش  و تحت عنوان (Azma and et al, 2018)نتایج مطالعه  .اشتغال باثبات و پایدار باشد

نشان داد که آموزش ، های کشاورزیکارآفرینی بر تمایل به کارآفرینی در دانشجویان رشته

کارآفرینی بر قصد کارآفرینی و درک امکان پذیری و هنجار اجتماعی درک شده در دانشجویان 

موثر بوده است. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که آموزش کارآفرینی بر دانش کارآفرینی و 

 .نگرش های فردی دانشجویان تاثیرگذار نبوده است
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ابعاد  و تحت عنوان (Sadiku-Dushia, Dana and Ramadani, 2019)توسط  در پژوهشی که   

ها بیانگر این است که پاسخ دهندگان یافته، انجام گرفت، هاSMEبازاریابی کارآفرینی و عملکرد 

درحالیه  کنند.یاستفاده از منابع را درک م یتدارند و اهم های پیش رویادی بر فرصتتمرکز ز

ان از پاسخ دهندگ شود،تولید ارزش به عنوان یکی از مهمترین ابعاد بازاریابی کارآفرینی دیده می

 دارند.ن یمدار ی، ابتکار و مشترکبه تحر یل، آنها تماین. عالوه بر اکنندموجود، پرهیز می یسکر

کارآفرینی  و تحت عنوان (Palacios-Marques and et al, 2019)در پژوهشی که توسط 

فت، ، انجام گرهای متمایز در بازاریابیای قابلیتاجتماعی و عملکرد سازمانی: بررسی نقش واسطه

نتایج یک رابطه مثبت بین میزان کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی آن، کارآفرینی اجتماعی 

ک بی متمایز به عنوان یهای بازاریاهای بازاریابی متمایز و همچنین تاثیر قابلیتو ایجاد قابلیت

سازی کارآفرینی اجتماعی و عملکرد سازمانی را نشان متغیر میانجی در رابطه بین درجه پیاده

نقش  و تحت عنوان (Bozhikin, Macke and da Costa, 2019)در پژوهشی که توسط  داد.

گرفت،  ، انجاممندآفرینان غیردولتی و غیردولتی کلیدی در کارآفرینی اجتماعی: مرور ادبیات نظام

کلیدی  گربازی 12شده و تحلیل  ،و رابطه آن با دولت(SE) کارآفرینی اجتماعیدر این تحقیق، 

کنند. هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت کاری میها هماند که کارآفرینان اجتماعی با آنپیدا شده

د که ادنتایج نشان  بوده وکارآفرینی اجتماعی و رابطه آن با دولت و بازیگران غیردولتی کلیدی 

در  حداقل شش سطح از مداخله دولت برای تسهیل توسعه کارآفرینی اجتماعی وجود دارد.

های نوآوری و سود انگیزه و تحت عنوان (Douglas and Prentice, 2019)پژوهشی که توسط 

ارن که روابط نامتق دادنتایج نشان ، انجام گرفت، برای کارآفرینی اجتماعی: تحلیل مجموعه فازی

بین نگرش اجتماعی و اجتماعی، نگرش نوآوری و خودکارآمدی کارآفرینی وجود دارد، در حالی 

  .باال و یا پایین باشد تمایل به کارآفرینی اجتماعی که انگیزش سود ممکن است برای

ازاریابی چهار سوال از آموزش ب و تحت عنوان (Gilmore and et al, 2018)در پژوهشی که توسط  

 به بررسی و بررسی طراحی و تحقیقاین ، انجام گرفت، های مربیان دانشگاهیکارآفرینی: دیدگاه

مروری بر ادبیات مربوطه چهار پرسش  پرداخته،ها ه آموزش کارآفرینی کارآفرینی در دانشگاهئارا

 یک(4شود؛ ) چگونه باید آموزش داده(0آنچه باید آموزش داده شود؛ )( 1داد: )کلیدی را نشان 

را آموزش دهد. این چهار پرسش  بازاریابی کارآفرینی باید چه کسی(3باید آموزش داده شود؛ و )
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ها در انعکاس های آنشده و واکنشمطرح بازاریابی کارآفرینی المللی مربیان دانشگاهدر مجمع بین

 .دو پیامدهای آن برای مربیان گنجانده ش بازاریابی کارآفرینی ماهیت آموزش

 

 شناسی پژوهشروش

کمی(  –روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی )کیفی 

 است.

 شناسی بخش کیفیروش

های مدیریت آموزشی، کارآفرینی و در بخش کیفی شامل اساتید رشتهجامعه آماری پژوهش، 

مدیران باتجربه ارشد و میانی اداره آموزش های آزاد استان مازندران و مدیریت دولتی در دانشگاه

به منظور نمونه گیری در این بخش با توجه به اهمیت موضوع  باشد.و پرورش استان مازندران می

آموزی و کارآفرینی فردی مهارت سازیبرند»پژوهش تالش شد، طیفی از آگاهان کلیدی در زمینه 

-ههای نمونرویکرد کیفی در از یکی از روشانتخاب شوند  که با توجه به حاکمیت « و اجتماعی 

 ایندر  استفاده شود. "نمونه های حاوی اطالعات غنی"گیری کیفی به نام روش نمونه گیری 

 نفر انتخاب گردیدند. 02بخش، 

 

 شناسی بخش کمیروش

معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه در بخش کمی شامل جامعه آماری پژوهش، 

( پسرانه 123دخترانه و  016مدرسه ) 322در  های دهم، یازدهم و دوازدهم(  استان مازندران،)پایه

روش نمونه گیری پژوهش حاضر با  باشد.مرد ( می 0992زن و  4272نفر )شامل  6302بتعداد 

ای با فرمول ای نسبی چندمرحلهگیری طبقهتوجه به جامعه آماری مورد نظر، به صورت نمونه

. 0. شرقی، 1فرضی  نفر بود، بطوریکه استان مازندران به سه به طبقه 463به تعداد  کوکران و

. مرکزی تقسیم شده، در مرحله بعد، ادارات آموزش و پرورش و مدارس واقع شده در 4غربی و 

باشد. پخش پرسشنامه به صورت تصادفی در هر ها نیز بیانگر یک طبقه میهر یک از این طبقه

پرسشنامه جمع آوری و مناسب تجزیه و تحلیل، از  463ت جمعیت آن طبقه بود. طبقه و به نسب

 سوی متخصص آماری تشخیص داده شد. 
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 روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی است:

بخش کیفی؛ برای رسیدن از مدل اولیه پیشنهادی به مدل اصالحی )ثانویه( تحقیق، با  -الف

  .(Delphi Method)نظرسنجی از خبرگان و بکارگیری تکنیک دلفی

ای هبخش کمی؛ برای رسیدن از مدل ثانویه به مدل نهایی تحقیق، با نظرسنجی از نمونه -الف

  .AMOS( و بطور اخص نرم افزار SEMآماری و بکارگیری معادالت سارختاری )

 

 های پژوهشیافته 

 های بخش کیفییافته

 ی دلفیتحلیل نتایج دوره های چهارگانه

های تحقیق کیفی است که از آن به منظور دستیابی به اجماع در تصمیم از روشروش دلفی یکی 

 1گیری های گروهی استفاده می شود.  در عمل،  روش دلفی یک سری از پرسشنامه ها یا دورهای

متوالی به همراه بازخورد کنترل شده ای است که تالش دارد به اتفاق نظر میان یک گروه از افراد 

یک موضوع خاص دست یابد. معموالً روش دلفی شامل مراحل اساسی زیر می دربارة  0متخصص

دگان کنن در مرحلة اول، مسئلة پژوهش تعریف و بر این اساس ویژگی های الزم برای شرکت. باشد

سپس نامزدهای مشارکت در این کار گروه شناسایی و از آنان . دلفی تعیین می شود 4در کار گروه

مرحلة دوم روش  ین مرحله با تعیین اعضای کار گروه به اتمام می رسد.دعوت به عمل می آید. ا

دلفی به تولید ایده در زمینة مسئلة پژوهش اختصاص دارد. در این مرحله، اعضای کار گروه ایده 

های خود را دربارة عوامل مرتبط با مسئلة پژوهش ارائه  میکنند. پژوهشگر با تحلیل و پاالیش این 

ارد تکراری و کاربرد  واژگان یکسان، لیست نهایی عوامل مرتبط با مسئلة پژوهش ایده ها، حذف مو

کند. در این مرحله ممکن است نظر اعضاء دربارة عواملی خواسته شود که از پیش را استخراج  می

در مرحلة سوم، اعضای کار گروه میزان اهمیت عوامل را تعیین یا تعدادی از مهم  تعیین شده اند.

تعداد عوامل به میزانی کاهش می یابند که کار با آن  ها را انتخاب  میکنند. بر این اساس،ترین  آن

                                                           
1. Rounds 

2. Expert Panel 

3. Panel 

444 
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ها قابل انجام باشد. در حقیقت این مرحله برای کاهش تعداد عوامل به تعداد قابل قبول برای ادامة 

این  در این پژوهش، روش دلفی در مجموع در چهار دور به انجام رسید که در کار انجام می شود.

 بخش یافته های حاصل از هر دور به تفکیک ارائه می شود.

 

 «ساز برندعوامل داخلی زمینه»ی دلفی برای های چهارگانهدوره

ر متغیرها و همینطودر این قسمت، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش اعم از میانگین و انحراف معیار 

 های پرسشنامهگویه، جهت شناخت وضعیت پاسخگویی آزمون شوندگان به ترتیب اهمیت آنها

 نیمه ساختار یافته که براساس پژوهش های قبلی بدست آمده، محاسبه گردید.

در دور اول دلفی، از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان عوامل  داخلی زمینه ساز برند 

بوده  20/2و انحراف از معیار  62/4مدیران با میانگین بیشترین اهمیت مربوط به ریسک پذیری 

و انحراف از معیار  19/4و کمترین اهمیت مربوط به حمایت مدیران ارشد سازمان با میانگین 

 بوده است. 23/1

بود که در صورتی که ی دور اول روش دلفی از خبرگان خواسته شده در بخش دوم پرسشنامه

مهم بوده که تا بحال توجه چندانی بدان نشده یا در متون و مقاالت عاملی از نظر آنها کلیدی و 

ای هپیشین بدان اشاره نشده است، ولی از نظر ایشان مهم بوده است را بیان کنند که از بین جواب

در این بخش به پرسشنامه مرحله اول دلفی   "فرهنگ و محیط مدارس "بررسی شده متغیر 

 اضافه شد.

ز نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان عوامل داخلی زمینه ساز برند ا، در دور دوم دلفی

 22/2و انحراف از معیار  29/4بیشترین اهمیت مربوط به تامین ریسک پذیری مدیران با میانگین 

و انحراف از معیار  62/4بوده و کمترین اهمیت مربوط به فرهنگ و محیط مدارس با میانگین 

 بوده است. 12/1

از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان عوامل داخلی زمینه ساز برند  ،ر سوم دلفیدر دو

و انحراف از  29/4ی با میانگین و قانون یاجتماع ،یمال یرساختهایزبیشترین اهمیت مربوط به 

بوده و کمترین اهمیت مربوط به حمایت مدیران ارشد سازمان و فرهنگ و محیط  54/2معیار 

 بوده است. 12/1و  25/2و انحراف از معیار بترتیب  99/4میانگین مدارس با 

 «ساز برندعوامل خارجی زمینه»ی دلفی برای های چهارگانهدوره
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در دور اول دلفی، از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان عوامل خارجی زمینه ساز برند 

و انحراف از  72/4ی با میانگین ستباالد ینهادها یقیتشو یطرح هابیشترین اهمیت مربوط به 

و انحراف از  99/4بوده و کمترین اهمیت مربوط به قدرت برند سازمان با میانگین  14/1معیار 

 بوده است. 1معیار 

بود که در صورتی که ی دور اول روش دلفی از خبرگان خواسته شده در بخش دوم پرسشنامه

بحال توجه چندانی بدان نشده یا در متون و مقاالت عاملی از نظر آنها کلیدی و مهم بوده که تا 

ای هپیشین بدان اشاره نشده است ولی از نظر ایشان مهم بوده است را بیان کنند که از بین جواب

 در این بخش به پرسشنامه مرحله اول دلفی اضافه شد.  "راهبردهای کالن  "بررسی شده متغیر 

از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان عوامل خارجی زمینه ساز برند ، در دور دوم دلفی

بوده و  24/2و انحراف از معیار  22/4بیشترین اهمیت مربوط به قدرت برند سازمان با میانگین 

و انحراف از  92/4ی با میانگین باالدست ینهادها یقیتشو یطرح هاکمترین اهمیت مربوط به 

 بوده است 29/1معیار 

از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان عوامل خارجی زمینه ساز برند  ،در دور سوم دلفی

های تشویقی نهادهای باالدستی با میانگین بیشترین اهمیت مربوط به راهبردهای کالن و طرح

ن بوده و کمترین اهمیت مربوط به قدرت برند سازما 22/2و  23/1و انحراف از معیار بترتیب  69/4

 بوده است. 12/1و انحراف از معیار  32/4با میانگین 

 

 «پیامدهای داخلی برندسازی »ی دلفی برای های چهارگانهدوره

در دور اول دلفی، از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان پیامدهای داخلی برندسازی 

 29/1و انحراف از معیار  62/4با میانگین  در مدرسه نانهیکارآفر شیگرابیشترین اهمیت مربوط به 

و  49/4با میانگین  از دانش آموزان مستعد تیو حما قیتشوبوده و کمترین اهمیت مربوط به 

 بوده است. 12/1انحراف از معیار 

بود که در صورتی که ی دور اول روش دلفی از خبرگان خواسته شده در بخش دوم پرسشنامه

و مهم بوده که تا بحال توجه چندانی بدان نشده یا در متون و مقاالت  عاملی از نظر آنها کلیدی

ای هپیشین بدان اشاره نشده است ولی از نظر ایشان مهم بوده است را بیان کنند که از بین جواب
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در این بخش به پرسشنامه مرحله   "دانش آموزان مستعد یو نوآور تیخالق "بررسی شده متغیر 

 اول دلفی اضافه شد.

از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان پیامدهای داخلی برندسازی ، ر دور دوم دلفید

از دانش آموزان  تیو حما قیتشوو  در مدرسه نانهیکارآفر شیگرابیشترین اهمیت مربوط به 

بوده و کمترین اهمیت مربوط  21/2و 12/1و انحراف از معیار  بترتیب  69/4با میانگین  مستعد

 بوده است. 12/1و انحراف از معیار  39/4ش دانش آموزان با میانگین به انگیز

از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان پیامدهای داخلی برندسازی  ،در دور سوم دلفی

بوده و  24/2و انحراف از معیار  99/4آموزان با میانگین بیشترین اهمیت مربوط به انگیزش دانش

 عداز دانش آموزان مست تیو حما قیتشوو  در مدرسه نانهیکارآفر شیگراکمترین اهمیت مربوط به 

 بوده است. 77/2و  60/2و انحراف از معیار بترتیب  02/4با میانگین 

 

 «پیامدهای خارجی برندسازی »ی دلفی برای های چهارگانهدوره

خارجی برندسازی در دور اول دلفی، از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان پیامدهای 

بوده و  24/2و انحراف از معیار  22/4بیشترین اهمیت مربوط به عملکرد کلی مطلوب با میانگین 

بوده  1و انحراف از معیار  99/4کمترین اهمیت مربوط به ارزش ویژه برند سازمان با میانگین 

 است.

که در صورتی که بود ی دور اول روش دلفی از خبرگان خواسته شده در بخش دوم پرسشنامه

عاملی از نظر آنها کلیدی و مهم بوده که تا بحال توجه چندانی بدان نشده یا در متون و مقاالت 

ای هپیشین بدان اشاره نشده است ولی از نظر ایشان مهم بوده است را بیان کنند که از بین جواب

 مرحله اول دلفی در این بخش به پرسشنامه  "سازمان یاجتماع تیمسئول "بررسی شده متغیر 

 اضافه شد.

از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان پیامدهای خارجی برندسازی ، در دور دوم دلفی

 14/1و انحراف از معیار  72/4ی با میانگین جامعه و افکار عموم تیرضابیشترین اهمیت مربوط به 

 00/1و انحراف از معیار  42/4ین با میانگ برند سازمان ژهیارزش وبوده و کمترین اهمیت مربوط به 

 بوده است.
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از نظر افراد خبره برای متغیرهای تحت عنوان پیامدهای خارجی برندسازی  ،در دور سوم دلفی

 13/1و انحراف از معیار  32/4با میانگین  سازمان یاجتماع تیمسئولبیشترین اهمیت مربوط به 

و انحراف از معیار  19/4بوده و کمترین اهمیت مربوط به مسپولیت اجتماعی سازمان با میانگین 

 بوده است. 55/2

 

 های بخش کمییافته

 در این مرحله با انجام مطالعه کیفی و با توجه توضیحات مربوط به آن در بخش کیفی پرسشنامه

و  ساز برندگویه برای عوامل داخلی و خارجی زمینه 09و  02، 02، 42چهار بخشی با تعداد 

ه های در نظر گرفته شداز آنجائیکه گویه در نظر گرفته شد. پیامدهای داخلی و خارجی برندسازی

وایی از نظر ر چهاربخشی های پرسشنامهاز نتایج پژوهش کیفی استخراج شده بودند، تمامی گویه

با  ایبرای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته اند.محتوایی مورد تایید خبرگان قرار گرفته

معلمان مدارس دخترانه و تن از  463ای در بین ای نسبی چندمرحلهگیری طبقهروش نمونه

ها با توزیع و داده های دهم، یازدهم و دوازدهم(  استان مازندرانپسرانه دوره دوم متوسطه )پایه

 گردید. تحلیل AMOS و  SPSSافزارهای ش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی با نرم رو

 

؛ آموزش و پرورش استان مازندرانبرند در  ساززمینه داخلی ابعاد عوامل سوال ویژه اول:

 اند؟کدام

ها و رابطه بین متغیرها( برای های مورد نظر ) اندازه نمونهبرای تشخیص این مسئله که تعداد داده

 0و آزمون بارتلت 1مایر –تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر ؟ از شاخص آزمون تناسب کایزر 

 گیری است که کوچک بودنمایر شاخصی از کفایت نمونه –استفاده گردید. آزمون تناسب کایزر

 کند.هبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می

 

 

                                                           
1. KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 

2. Bartlets Test of sphericity 
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آموزش و پرورش استان برند در  ساززمینه خارجی ابعاد عواملسوال ویژه دوم: 

 اند؟؛ کداممازندران

؛ آموزش و پرورش استان مازندرانبرندسازی در  داخلی سوال ویژه سوم: ابعاد پیامدهای

 اند؟کدام

آموزش و پرورش استان برندسازی در  خارجی سوال ویژه چهارم: ابعاد پیامدهای

 اند؟؛ کداممازندران

 برند با پیامدهای ساززمینه خارجی و عوامل داخلی سوال ویژه پنجم: رابطه بین عوامل

 ؛ چگونه است؟آموزش و پرورش استان مازندرانبرندسازی در  داخلی

 

ی بین عوامل داخلی و خارجی زمینه ساز برند با پیامدهای داخلی برندسازی برای بررسی رابطه

 در آموزش و پرورش استان مازندران از تحلیل همبستگی استفاده گردید. 

 

 برند با پیامدهای ساززمینه خارجی و عوامل داخلی سوال ویژه ششم: رابطه بین عوامل

 ؛ چگونه است؟مازندرانآموزش و پرورش استان برندسازی در  خارجی

ی بین عوامل داخلی و خارجی زمینه ساز برند با پیامدهای خارجی برندسازی برای بررسی رابطه

 هم از تحلیل همبستگی استفاده شده است

ساز برند با متغیر پیامدهای خارجی برندسازی ضریب همبستگی بین متغیر عوامل داخلی زمینه

باشد. ضریب همبستگی بین متغیر دار میمعنی 21/2اری دکه در سطح معنی 620/2برابر با 

که در سطح  392/2ساز برند با متغیر پیامدهای خارجی برندسازی برابر با عوامل خارجی زمینه

های عوامل داخلی و عوامل باشد. در بررسی ابعاد هم، تمام مولفهدار میمعنی 21/2داری معنی

-دار و مثبت میخارجی برندسازی، دارای همبستگی معنیساز برند با پیامدهای خارجی زمینه

 باشند.
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کارآفرینی فردی و  بمنظورآموزی سازی برندینگ مهارتبومیمدل سوال اصلی: 

 ، چگونه است؟اجتماعی در آموزش و پرورش استان مازندران

 

 گیرینتیجه 

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی  های پژوهش نشان داد،ها در ارتباط با سوالیافته   

، در تحلیل عاملی تائیدی Value-Pو مقدار  tاکتشافی و همچنین؛ ضرایب استاندارد، مقادیر 

 ،یمال یرساختهایز(، 073/5و مقادیر تی  62/2)ضریب استاندارد  رانیمد یریپذسکیهای رمؤلفه

 رانیمد تیحما(، 970/12و  70/2) کیاستراتژ یزیربرنامه(، 042/2و  94/2)ی و قانون یاجتماع

مدارس  طیو مح فرهنگ و (439/12و  65/2) یآموزش تیفیک(، 303/11و  70/2ارشد سازمان )

مؤثر و  و پرورشدر نظام آموزش عوامل داخلی زمینه ساز برند (، در تبیین مدل 062/5و  62/2)

(، 315/11و مقادیر تی  50/2های قدرت برند سازمان )ضریب استاندارد مؤلفهباشند. دار میمعنی

و  (147/7و  90/2) یباالدست ینهادها یقیتشو یها طرح(، 264/12و  74/2دولت ) تیحما

در نظام آموزش عوامل خارجی زمینه ساز برند (، در تبیین مدل 463/6و  45/2کالن ) یراهبردها

و  91/2آموزان )ضریب استاندارد دانش زشیهای انگمؤلفه باشند.دار میمؤثر و معنی و پرورش

-از دانش تیو حما قیتشو(، 946/7و  99/2در مدرسه ) نانهیکارآفر شیگرا(، 055/7مقادیر تی 

(، در 265/2و  65/2آموزان مستعد )دانش یو نوآور تیخالقو  (612/7و  92/2) مستعد آموزان

 باشند.دار میمؤثر و معنی و پرورشدر نظام آموزش  برندسازی داخلی پیامدهایتبیین مدل 

جامعه  تیرضا(، 243/11و مقادیر تی  70/2برند سازمان )ضریب استاندارد  ژهیهای ارزش ومؤلفه

 عملکرد، (209/12و  66/2دانش آموزان مستعد و نوآور ) جذب(، 227/14و  73/2) یو افکار عموم

(، در تبیین مدل 371/13و  75/2سازمان ) یاجتماع تیمسئولو ( 373/14و  70/2مطلوب ) یکل

 باشند.دار میمؤثر و معنی و پرورشدر نظام آموزش  برندسازی خارجی پیامدهای

از برند س نهیزم یداخل عواملدر تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق، نتایج حاکی از آن بوده که 

-سکیگانه آن بشرح رششهای و مؤلفه (P-Value  225/2مقدار و  902/2ضریب همبستگی  )

(، 225/2و  002/2)ی و قانون یاجتماع ،یمال یرساختهایز(، 225/2و  423/2) رانیمد یریپذ

(، 225/2و  421/2ارشد سازمان ) رانیمد تیحما(، 225/2و  436/2) کیاستراتژ یزیربرنامه
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 پیامدهای(، بر 225/2و  336/2مدارس ) طیو مح فرهنگ و (225/2و  326/2) یآموزش تیفیک

ضریب همبستگی  ساز برند ) نهیزم یداخل عواملاست. تاثیر معناداری داشته برندسازی داخلی

)ضریب  رانیمد یریپذسکیگانه آن بشرح رششهای ( و مؤلفهP-Value  225/2مقدار و  620/2

(، 225/2و  422/2)ی و قانون یاجتماع ،یمال یرساختهایز(، 225/2و مقادیر تی  466/2استاندارد 

(، 225/2و  370/2ارشد سازمان ) رانیمد تیحما(، 225/2و  931/2) کیاستراتژ یزیربرنامه

 پیامدهای(، بر 225/2و  406/2مدارس ) طیو مح فرهنگ و (225/2و  320/2) یآموزش تیفیک

 است.تاثیر معناداری داشته برندسازی خارجی

های ( و مؤلفهP-Value  225/2مقدار و  671/2ضریب همبستگی  ساز برند ) نهیزم خارجی عوامل

 تی(، حما225/2و مقادیر تی  922/2گانه آن بشرح قدرت برند سازمان )ضریب استاندارد چهار

 یراهبردهاو  (225/2و  346/2) یباالدست ینهادها یقیتشو یها طرح(، 225/2و  947/2دولت )

 است.تاثیر معناداری داشته برندسازی داخلی پیامدهای(، بر 225/2و  323/2کالن )

های و مؤلفه (P-Value  225/2مقدار و  392/2ضریب همبستگی  ساز برند ) نهیزم خارجی عوامل

 تی(، حما225/2و مقادیر تی  472/2گانه آن بشرح قدرت برند سازمان )ضریب استاندارد چهار

 یراهبردهاو  (225/2و  062/2) یباالدست ینهادها یقیتشو یها طرح(، 225/2و  311/2دولت )

در نهایت با  است.تاثیر معناداری داشته برندسازی خارجی پیامدهای(، بر 225/2و  020/2کالن )

سازی برندینگ مهارت آموزی بمنظور کارآفرینی فردی و بومیتوجه به نتایج حاصله، مدل نهایی 

 گردد:ارائه میبشرح ذیل  ،اجتماعی در نظام آموزش و پرورش ایران
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