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يها شناسهنهشت هم با كاربرد انيدانشجو يتيريو خرَد مد ينيكارآفر زهيانگبررسي 
ينيدر مراحل الگوي مديريت آموزش كارآفر ينيو كارآفر يتيريخرَد مد

دانشگاه، گروه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، مديريت آموزشي يدانشجوي دكتر، سيده خديجه ميرجمالي
ان، تهران، ايرخوارزمي

، تهران، ايراندانشگاه خوارزمي، گروه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، مديريت آموزشي استاد  ،محمدرضا بهرنگي
رانـــهران، ايـ، تدانشگاه خوارزميگروه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت،  ، مديريت آموزشيدانشيار ، بيژن عبدالهي

هران، ايرانـ، تدانشگاه خوارزميه مديريت آموزشي، دانشكده مديريت، گرو ،مديريت آموزشياستاديار  ،حسين عباسيان

چكيده
وارد نمودنو  يتيريخرَد مدانگيزه كارآفريني و هاي نظريه برجستههاي  هدف اصلي اين پژوهش شناسايي ويژگي

جامع علمي مقطع كارداني دانشگاه جويانبراي دانش (MEEM) مديريت آموزش كارآفرينيالگوي آنها در مراحل 
ازروش اين پژوهش آميخته بود كه در مرحله كيفي از روش تحليل محتوا و در مرحله كمي  .بود كاربردي در تهران

درس كارآفريني در مقطع كارداني در دانشجوي 9040جامعه آماري شامل . استنيمه آزمايشي استفاده شده  روش
نفر از خبرگان و 7شامل  يفينمونه آماري در بخش ك. بودهران دانشگاه جامع علمي كاربردي استان ت يمراكز آموزش

اجراي طرحساده براي  يگيري تصادف كه با نمونه بودنفر دانشجو  125 يدرس كارآفريني و در بخش كم مدرسان
در بخشنيمه ساختاريافته ابزار گردآوري اطالعات شامل مصاحبه . نتخاب شدشبه آزمايشي چهارگروهي سولومون ا

روايي و پايايي تأييدكه پس از بررسي و  بودو انگيزه كارآفريني در بخش كمي  هاي خرَد مديريتي ي و پرسشنامهكيف
زيآنال زمونآ ،مستقل يا دو نمونه ي وزوج ،يا نمونه كي ودنتيـ است تي هاي از آزمون. ها مورد استفاده قرار گرفت آن
كاربردرابطه مثبت و معنادار ميان در نتيجه، . شد هها استفاد داده ليتحل يبرا Rاز نرم افزار  زيو ن انسيوار

انيدانشجو ينيكارآفر زهيو انگ يتيريخرَد مد ي بانيآموزش درس كارآفر تيريمد يالگودر  هاي آن دو نظريه شناسه
تيريمد يالگومراحل در  يتيريخرَد مد هاي و شناسه ينيكارآفر هاي شناسه نهشتدر نتيجه هم. مشخص گرديد
يتيريخرَد مدو  ينيكارآفر زهيانگ يي در مقايسه با آموزش موجودباال اريدر سطح معنادار بس ينيآموزش كارآفر

.ديرا ارتقاء بخش انيدانشجو
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Abstract 
The main purpose of this research was to identify the critical characteristics of 
Entrepreneurship Motivation (EM) and Mangerial Wisdom (MW) theories and to 
replesh them in the stages of the Management Enterepreneurship Education Model 
(MEEM) for the undergraduate students of the Applied Science University in 
Tehran.The method of this research was a mixture of content analysis method in the 
qualitative stage and a semi-experimental method was used in the quantitative phase. 
The statistical population included 9040 undergraduate entrepreneurship lessons in 
the faculty of applied sciences of Tehran province. The statistical sample in the 
qualitative section includes 7 experts and lessons of entrepreneurship lessons and a 
small section of 125 students who were selected by simple random sampling for the 
implementation of a

 quasi-experimental Quadruple Solomon design. In the qualitative section, the 
data gathered through semi-structured interview and in the quantitative section, 
management wisdom and entrepreneurship motivation validated and reliable 
questionnaire carried out.

T-student, one-sample, paired and two independent samples, ANOVA and also 
R-software for data analysis were used.Collectivly, repleshing the attributes of the 
managerial wisdom and entrepreneurship into different stages of the MEEM 
promoted the entrepreneurial motivation of students and their KM and managerial 
wisdom at a significantly higher level compared to existing education. 

Key Words: replishing managerial,entrepreneurship motives; educational 
management model 
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مقدمه
دانايي و شيآموختگان، افزا در فرايند تربيت دانش عصر خرَد مديريتي درآموزش عالي 

انتظار بسيار بااليي از. است افتهيآن به جوامع انساني اهميتي ويژه  توسعه يسازي برا فرصت
واجد ديم و ماهر شدن در يك حوزه تخصصي، باعالوه بر عالپديد آمده كه آنها آموختگان  دانش

ها ها و توانمندي پذيري شوند، از امكانات، فرصت اعتماد به نفس، قدرت ابتكار، خالقيت و ريسك
بيان) 1387(و همكاران  ينيحس. زنداشتغال مولد و درآمدزا بپردا جاديو به ا ندياستفاده نما

در انهيجو و مشاركت ريپذ انعطاف هيبه افرادي با تخصص الزم، با روح ديجامعه جد"دارند  مي
بهبود يالعمر برا آموزش مادام نديدر فرا وستهيكه پ يدارد كسان ازيمتنوع ن يها تيمسئول رشيپذ

.[16] "خود كوشا باشند هاي ييتوانا
عناصر آموزشي در برابر انتظارات بسيار باال براي تغيير، نياز شديد به استفاده از تكنولوژي

ورد نياز توسعه آن قرار گرفته است و بطور مبرمي بهارتباطات و اطالعات و كاهش منابع مالي م
- مهم. همتاي در تاريخ نياز داردهاي جديد براي گذر از اين مرحله بسيار حساس و بييافتن برنامه

انتظار پايدار نگهداشتن. هاي جوان در تفكر، خالقيت، نوآوري و كارآفريني استترين نياز حفظ كله
در سخنراني)  1397(بهرنگي . اساسي حرفه معلمي و دانشگاهي استسر جوان بر تن دانشجو نياز 

دارد فاصله ژرفي بين نظر اخير خود در ششمين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور بيان مي
در سطوح سلسله مراتبي) مربيان و مديران(با عامالن ) صاحبنظران و رهبران(عالمان و آمران 
اين هدف با استفاده از عالمان به فنون نظارت و. دارد وجود )تعليم و تربيت(رسمي آموزش 

راهنمايي كلينيكي در اجراي مراحل الگوي مديريت آموزش موضوعات و مباحث درسي تحقق
.نمايداين بيان هدف اين پژوهش را كه كاهش اين فاصله است برجسته مي. [6]يابدمي

رفتار تركيبي ازبلكه دربرگرفتن مفهوم  ستنيآن خرَد تنها به معناي ذهني بودن  :خرَد مفهوم
شاملنيز هايي از اين دست را  جنبه و عملي و احساسي هاي دانش، شناخت، تجربه، واكنش

شود كهنتيجه مي ،هاي فالسفه يوناني چون سقراط، افالطون و ارسطو نوشتهمرور از . شود مي
كه يدرحال استنوان هدف زندگي بر رفاه شخصي به ع يغرب فرهنگدر  بيشتر تأكيد مفهوم خرَد

و كنترل هاي ذهني، احساسي و غيرمادي شناخت جنبهتوانايي  بيشتري بر تأكيد يدر فرهنگ شرق
.است اديها و تمايالت م خواسته
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ييتوانا تنها در بعدكه خرَد را 1نيبرل ميو پارادا كزيمانند مدل و يقاتيتحقبنابراين تمايز، 
مانند چارچوب آردلت، كه يقاتيتحقاست و هماهنگ  يبا تفكر غرب شتريب كند، يم ريتفس يشناخت
ازنشأت گرفته  باشد يخرَد م رمجموعهيز نيچند انگرينماو  دارد ديتأك يكپارچگيو  قيبر تلفبيشتر 
يقيچارچوب تلف" دارند بيان مي) 2009(3كنراد و )2015 (2بنگ .است يغرب ريغ يساز مفهوم

از آنجا كه .]21 و [4"شود يم محسوب يغرب شهيدر اند ينت روانشناختاز س يعنوان بخش به
ي از نوع درازپژوهش تجرب دربارة آن نيبنابرا باشد، ينو م يخرَد موضوعمطالعه از نوع تجربي 

تعريف و يبرا لياما عالقه فزاينده به مطالعه خرَد شاهدي برتما مدت صورت نگرفته است
.گيري آن است اندازه
پيشنهاد گرديد؛ آنها خرَد را در) 1993( 4اي وسيعتر توسط اورول و اچنبام فهوم خرَد در دامنهم

و دندنموهاي شناختي و شخصيتي تعريف  عد ماهيت بين فردي و درون فردي با جنبهراستاي دو ب
به توسعه فردي، صداقت، خودشناسي، همدلي، اعتمادمانند هايي  يك از اين ابعاد ويژگي در هر

هاي دانش كه فرد بايد داشته باشد تا نفس، بلوغ در روابط، درك، معنويت و تشخيص محدوديت
معتقد است به) 2011( 5آردلت )1393( يهاشمبه بيان . [27]ارائه نمودند خرَدمند محسوب شود

حوزه نوعي توافق كلي نيپژوهشگران و صاحبنظران ا انيم ،يخرَدمند فيدر تعر يرغم دشوار
ملي وأتفكر ت نش،يمشتمل بر دانش شناختي، درك و ب يخرَدمند نكه،يجود دارد مبني بر او
)2003( 6وبستر     .[15]است  گرانيدر تعامل با منافع و رفاه د يفرد و منافع فرد دگاهياز د قييتلف

تي وتواند در خال رشد كند بنابراين در طي التزاماتي از زندگي، سخ خرَد نمي دارد بيان مي
خرَد فقط تجارب اندوخته شده نيست، در عوض. شود هايي كه هميشه موجودند، ظاهر مي آشفتگي
از طرفي ديگر. [32]دهند كه خرَد رشد يابد هاي دشوار يا چالش برانگيز، اجازه مي تجربه
يشود كه مشكالت زندگ خرَد در زندگي واقعي اكثر افرادي يافت مي دارد بيان مي )2008(7يانگ
گرين و     . [34] كنند و ديد عملي و زندگي خوبي دارند شان را با موفقيت حل و فصل مي واقعي

1. Berlin Paradigm
2. Bang
3. Konrad
4. Orwoll & Achenbaum
5. Ardelt
6. Webster
7. Yang
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يابد كه افراد در فرايندهاي يادگيري خرَد هنگامي رشد ميدارند  مي بيان )2009( 1براون
ندريگ شان ياد مي ها و در طي زندگي ها يا در دانشگاه هايي كه در داخل و خارج از كالس درس

بيان) 2015(بهرنگي   .[13]آنها فكر كنند، آنها را تركيب كنند و بكارگيرند دربارةدرگير شوند، 
خرَد مفيد به منظور توسعه دانش آموزشآموزشگاهي براي  حيطكمك به دانشجويان در مدارد  مي

به جوياندانششود  اي باعث مي تفكر خرَدمندانه و محاورهبه شيوة برانگيختن  آموزش زيرا است
و ذخاير دانشي و واژگاني خود را هاي گوناگون بپردازند اندازه هايشان از چشم درك عاليق و ايده

توانند بين عاليق خود و ديگران تعادل با تدريس تفكر خرَدمندانه، يادگيرندگان مي .توسعه دهند
طور به مسائل مهم زندگيهمچنين ياد بگيرند كه چ. كنند و عالقه به ديگران را ياد بگيرند اربرقر

خرَدمندي متشكل از سه) 2013( يانگبه بيان . [5]هاي مختلف زندگي خود پاسخ دهند در زمان
مؤلفه كليدي انسجام شناختي، عينيت يافتن در عمل و تأثيرگذاري مثبت برخود و ديگران در

.[33] درازمدت براي حفظ مصالح جمعي است
به شرح يو عاطف يانعكاس ،يبين ابعاد شناخت يهمبستگ كين بعنوا را خرَد) 2003(آردلت 

:[3]نمايديم فيتعر ريز
و ها دهيپد تر قيعم يو معن تيكه فهم اهم يخرَد به توان فرد در درك زندگ يشناخت بعد )1

معلومات ايكه شامل دانش  يفرد نيو ب يبا توجه به امور درون فرد ژهيبو دادهاست،يرو
رقابليدانش و غ يذات يها تيانسان، محدود عتيطب يثبت و منفم يها مرتبط با جنبه

خرَد يكه به مؤلفه شناخت يموارد. شود ياست مربوط م يندگبيني بودن ثبات ز پيش
را همانند تيوضع اي دهيپد كيبه درك  لياستعداد افراد و تما ايتوان  ديتعلق دارند با
.قرار دهند يابيرا مورد ارز يزندگ يانسان و بطور كل عتيطب يدگيچيپ ،يمعلومات فرد
يها مربوط به جهان را كه حاصل مهارت يموارد معلومات و باورها نيالزم است ا

.است مورد سنجش قرار دهند يمشاهدات
ياز زندگ تر قيعم يدرك. خرَد است يتوسعه بعد شناخت يبرا ازين شيپ كي يانعكاس بعد )2

گونه كه هست بدون هرگونه را همان تيعممكن است كه فرد بتواند واق يتنها وقت
ها دهيبا نگاه به پد يبه تفكر انعكاس ازيكار فرد ن نيا يو برا دينما افتيدر يكژ ايكاستي 

عمل نيا. خود را بسط دهد ديو د ياريمختلف دارد تا هوش يها هياز زاو دادهايو رو

1. Greene & Brown
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فرد را نسبت ديو د هدد يو فرافكني فرد را كاهش م يگرائ تيذهن ،يتيخود مركز جيبتدر
موارد مؤلفه. دهد يم شيرفتار با كل افراد را افزا يبرا زهياز جمله انگ اياش يعيبه ذات طب

و ها دهيو فرافكني با نگاه به پد يگرائ يغلبه بر ذهن ياي كه افراد برا درجه ديبا يانعكاس
جتناب از مقصرا زانيو م يچگونگ نيمختلف تالش دارند، همچن يها هياز زاو دادهايرو

خود كي. مورد سنجش قرار دهند تيوضع كيو امور بوجود آوردن  گرانيدانستن د
و رفتار را يعاطف يها جانيو درك بهتر از رفتار مردم بنوبه خود ه افتهيكاهش  يتيمركز

.شود يم يعشق و دلسوز جاديو باعث ا بخشد يبهبود م
و يمانند همدل گرانيثبت در رفتار با دم يها جانيحضور ه ديخرَد با يموارد بعد عاطف )3

در رفتار نسبت به يمنف يها جانيو ه يتفاوت يقرار دهند و ب يابيرا مورد ارز يدلسوز
.وجود نداشته باشد گرانيد

رديپذ  يانجام م يا وهياست و به ش قيعم ميبراساس مفاه يزندگ يابيارز تيقابل يخرَدمند ييتوانا
يزيمحصول دانش و تجربه، اما چ يخرَدمند. نظر برسدمعنادار به  نگرايو د فردخود  يكه برا

از آنها دهياطالعات و استفاده سنج نيا يساز هماهنگ ،يخرَدمند. فراتر از انباشت اطالعات است
استرنبرگ دهيعق بهدارد  مي بيان )1396( يكاظم). 280-277صص( است يستيبهز شيافزا يبرا
در امور انساني تعادل به وستگييبه ثبات و پ ازيو ن) تيخالق(رييبه تغ ازين نيافراد خرَدمند ب) 2003(

و حتي نداز افراد باهوش، واگراتر ياريتفكر خود از بس يها آنها در سبك نيبنابرا. آورند وجود مي
سبكو  ندباال، همگراتر تياز افراد با خالق ياريبسدارند اما همزمان از  يتر سبك تفكر قانونگذارانه

.[20 , 29] دارند يتر كارانه تفكر محافظه
.مفهوم خرَد اكنون الزم است خرَد مديريتي تعريف شود ابا آشنايي ب
هايي روبرو ها با چالش سازمان كه زمانيدارد  مي بيان )2011(1اسكووارتز :يتيريخرَد مد

قوانين مفصل و: مؤثر هستند شوند، مديران و سرپرستان آنها براي حل مشكل به دنبال دو ابزار مي
بينش. هاي هوشمندانه؛ اما بيش از هر چيز به تعبير ارسطو اين شرايط به خرَد نياز دارد محرك

كه به توانايي درك موقعيت، احساس نيازها، آگاهي نسبت به شرايط موجود و تيريخرَدمندانه مد
جا در برابر وقايع را تضمين هاي به و واكنش تعمل صحيح بستگي دارد پاسخگويي به سؤاال

خرَد مدني است، مسائل درباره عالي قضاوت خرَد     دارد مي بيان) 2000(كرامر . [28] كند مي

1. Schwarts
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و تدبير با خرَد و برد، بهره مدني اجتماعات شهروندي توسعه در توان مي آن از كه استمهارتي 
سازي آماده وسيله به افراد ديگر در را رشد امكان كه است بنحوي  پيوسته هم به مسئله حل

هاي خودشان تصميم و ها انديشه ها، ارزش توانند مي ها آن و دهد مي افزايش هامحيطي امن براي آن
هكمن وبه بيان . [22]) اين توصيف مفهوم توانمندسازي رهبري را در خود دارد( را بررسي كنند

عمل و تفكر ترويج و راهنمايي ارائه ظيرن هايي توانمندسازي رهبري شامل جنبه) 2013(1جانسون
خرَد يكي از دارد مي بيان) 1997( 2در بررسي اثربخشي رهبري، وان ماريك. [14]است  مستقل

مديريت ارزشمند متعارف هاي ويژگي شامل وي ديدگاه در خرَد است؛ رهبري هاي شايستگي
.[31]است  خوب قضاوت و الهام نگرش، فراست، همانند

دارد ذهنذهنيت فلسفي بيان مي با استناد به تعريف فيليپ اسميت از) 2019( يبهرنگ
ي رافلسف تيذهنبعد سه  نيعناوخرَدمندانة فيلسوف، زمينه بينشي و شناختي است كه هر يك از 

سه بعد همان نيا شناسة عمده 4از  كيهر . شودكه بيانگر مديريت خرَدمندانه است شامل مي
4هاي هر يك از شناسه .است يتيريمدمندانه خرَدرفتار نشانه نمايد كه بيان ميجنبه انعكاسي را 

بنابراين مديريت خرَدمند را. بعد نشاندهنده رفتار خرَدمندانه مدير در موقعيت موجود سازمان است
نهيمارتباط با زرفتار خرَدمندانه  يها با شناسه تيجامع توان در زمينة بينشي و شناختي با بعدمي
مديريت خرَدمند در. ي دانستنظر عيو تفكر وس يريپذ ميتعم تيدراز مدت، قابل يها هدف ع،يوس
ادها،يسؤال بردن، كشف بن ريزرفتار خرَدمندانه در ارتباط با  يها با شناسه يشياند ژرف بعد

ريتومدي ؛ي قابل درك استاسيـ ق ييـ استقرا هيفرض وهيو تفكر به ش يبه امور ضمن تيحساس
توجه به اقتدار ،يرهاشدن از جمود فكر يها با شناسه تواني را ميريپذ انعطاف خرَدمند در بعد

و ،گسترش مفهوم يبرا گريبه ابعاد د جهتو ،ها نيجانش افتنيآن،  كننده انيمفهوم و نه اقتدار ب
اين سه بعد با. مرتبط ساختآن  ليتكم ايرد  ر،ييتغ يبرا يو آمادگ ها افتهيكردن  يمشروط تلق

ارتباط بين زمينه، بعد و شناسه. آماري است شناسه قابل سنجش به روش نيمه تجربي و 12اين 
كه در بيان ذهنيت فلسفي بكار گرفته شد در اين تحقيق به مانند محوري نوين براي دسته بندي و

استفاده قرار گرفتهاي كشف شده از ادبيات مرتبط با خرَد مديريتي مورد نظم بخشيدن به شناسه
اين جدول در دسته اول فهرستي. آمده است 1هاي به عمل آمده در جدول شماره  كه نتايج بررسي

نظري مربوط به ذهن خرَدمندانة فلسفي و تعامالت مفاهيم درون ذهن؛ در "هاي كامالاز شناسه

1. Hackman & Johnson
2. Van Maurik
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دمندانه مديريت كه همگيهاي مديريت خرَدمندانه و در دسته سوم رفتارهاي خرَدسته دوم شناسه
.دهداز مطالعه ادبيات موجود با استفاده از نظرات صاحبنظران استخراج شده است را نشان مي

مديريت است كه بويژه نينو هينظر اين الگو: آموزش مباحث درسي تيريمد يالگو
هاي مقاطع مختلف آموزشي توسط بهرنگيبراي مديريت آموزش مباحث مختلف درسي در كالس

.پذير شدن و هنجاريابي آن پس از تحقيقات  متعدد استبيان شده، بكار رفته و در مرحله تعميم
در مقدمات آنرسد ولي تاريخ معرفي آن به استفاده از آن در تدريس دروس خود صاحبنظر مي

در كنفرانس جهاني 2010در سال  هاي مختلف داخلي وخارجي و بويژهمقاالتي كه در كنفرانس
مبنا نيآموزش بر ا تيريمد يالگو .ه معرفي گرديده استش علوم در كشور اسلووني ارائه شدآموز

ايزمينهاستفاده از مشاركت دانشجويان  ي باريادگي نديخود در فرآ يها استوار است كه با گام
در آموزش فراهم ينظر ي وعلم هاي مدلل تحقيقاتيافتهكردن  ادهيپ يبرا يعملو  يراهبرد
.ي را پياده نمودتيترب تعليمي و اصول توان اهداف و است كه با كاربرد آن ميآورده 
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هاي ذهن خرَدمندانه فلسفي، مديريت خرَدمندانه، شناسه:  1جدول شماره 
رفتارهاي خرَدمندانه مديريت

هاي ذهن خرَدمندانه شناسه
فلسفي

هاي مديريت شناسه
خرَدمندانه

ندانه مديريتهاي رفتارهاي خرَدم شناسه

ـ كل نگري شيوه دانستن حقايق جهاني 
گرايي ـ توانايي انديشي ـ  درون ـ درون

كننده بودن يك قضاوت ياديدن گمراه 
نمودن مفاهيم از  عملكرد ـ اشتياق به رها 

قبل تعريف شده ـ احساس همدلي فرد با 
هاي اداره زندگي،ديگران ـ درك شيوه

نسبت به  هاي دانش خوددرك محدوديت
دانش كل جهان، عمق و وسعت دانش ـ 
ـ عمل مشترك ذهن و شخصيت
تشخيص اهميت رفاه خود ـ تمايل و
توانايي فكركردن به شرايط فردي و
اجتماعي ـ حساسيت و خيرخواهي ـ 
توانمندي در تخمين ميزان آگاهي و
ناآگاهي خود ـ آگاهي از اهميت دانش 

به  واقعي و دانش مهارت زندگي ـ آگاهي
 .همراه عمل به آنراه خوب زيستن به

رتباط باـ ا ارتباط با زمينه وسيع
قابليتـ  هاي دراز مدت هدف
آمدن به تفكر وسيع نايلو  پذيري تعميم

ـ  زير سوال بردند ـ عنظري در يك ب
و حساسيت به امور ضمنيـ كشف بنيادها

ـ ،تفكر به شيوه فرضيه استقرايي، قياسي
توجه به اقتدار ـ  فكريرهاشدن از جمود 

يافتنـ  كننده آن مفهوم و نه اقتدار بيان
ها و توجه به ابعاد ديگر براي  جانشين

كردن مشروط تلقيو  گسترش مفهوم
ها و آمادگي براي تغيير، رد يا تكميل يافته
.آن

بيني بنيادي دانش تخصصي واقع
در زندگي ـ دانش كلي از زندگي

عدم -و راهبردهاي قضاوت 
طمينان شامل نامعلومي و غيرا

بيني بودن مسائلقابل پيش
ها،زندگي ـ درك تفاوت در ارزش

- توانايي به    ها ـ اهداف و اولويت

هاي كارگيري دانش در زمينه
هاي انساني ـ تشخيص محدوديت

دانش و فهم انساني ـ ارتباط بين
هوش و شناخت ـ درك معنا و

هاي يك ساختار ومحدوديت
روند حل مسئله ـ تمايلتشخيص 

ـبه انجام تحليل هاي عميق
ـ تحمل ابهام و عدم اطمينان
توانايي استدالل ـ  انگيزش براي 

ها ـ افزايش دانش فهم دانسته
پذيري برمبناي تجربه ـ درك خطا

دانش و كوشش براي تعادل بين
.دانستن و شك كردن

ـ توانايي استدالل ـ رفتار مبتني بر تجارب يادگرفته
ـ  استفاده از فراست به معناي دارا بودن قضاوت سليم
توجه به توصيه و پذيرفتن نصيحت ـ يادگيري از
اشتباهات ـ زيركي به معناي تيزبيني، شهود، درك
مستقيم و خواندن بين خطوط ـ معاشرت و حساسيت
نسبت به ديگران ـ راستي رفتار ـ مراوده خوب ـ رفتار 

روابط ـ ابراز همدلي ـ حل اجتماعي داشتن ـ بلوغ در
نشان دادن  -مشكالت زندگي ـ نشان دادن پيشرفت

نشان دادن توانايي كسب - هاي درونياعتماد به موفقيت
هاي مختلف ـ ابراز درك عميق نسبت  موفقيت در زمينه

هاي اخالقي ها و ارزش ها، عالقمنديها، تواناييبه ارزش
نشان دادن اعتماد به نفس و خود ات كايي در رفتار ـ ـ

تمايل به -يادگيري مداوم -برخورداري از تمركز فكر
هاي مختلف جامعه ـ دانستنكمك كردن در زمينه

چگونگي ارتباط با ديگران و به كار گرفتن اين قدرت در
- دستيابي به اهداف مناسب ـ فهم عميق از گستره تفاوت

هاي شخصيتي، گروهي و اجتماعي افراد در بررسي نحوة
شتغال آنها ـ توانايي جذب، گردآوري و به كارگرفتنا

اطالعات زندگي ـ بكارگيري سطح بااليي از درايت در
ها، نشان  دادن توانايي واكنش مناسب،ارزيابي موقعيت

هاي مختلف، توجه  نشان دادن توانايي تحليل ديدگاه
صحيح ـ نشان دادن  گيري نمودن به عواقب و تصميم

ت زندگي، ارزيابي زندگي و احتماالتبينش و درك واقعيا
هاي سخت، دانستن و دور انديشي، پاسخگويي به پرسش

زمان مناسب براي پيشرفت يا تامل و استراحت ـ متعادل
بيني كردننگه داشتن انجام امور روزمره ـ پيش

مشكالت و گذشتن از موانع ـ به دست آوردن ابزار و 
به يادگيري ـ راهبردهاي مواجهه با زندگي ـ تمايل 

هاي فردي ـ  نشان  دادناطمينان يافتن از سطح دانسته
تواند همه چيز را هميشهباور به اين امر كه يك فرد نمي

.بداند
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پذير از الگوي مديريت آموزش به اقتضاي موضوعات و مقاطع مختلفهر چند استفاده انعطاف
طور عمدهبه آموزش تيريمد يالگو نديفراتحصيلي در ادبيات آن آمده است ولي در اين تحقيق 

:در آموزش درس كارآفريني در نظر گرفته شده است ريگام به شرح ز 10در 
).تقسيم كار(ها و افراد هر گروه بر حسب محتوا و زمان تدريس تعيين تعداد گروه: اول گام
راگيرفقسمت محول شده به  ميمفاه يرسازيتصوتهيه نمودار پيوند مفاهيم و : دوم گام

                 ).سيقبل از شروع تدر يآمادگ جاديا(
ناقص بودن توسط ايبه لحاظ كامل  فراگيران فيدادن به تكال و نمره يابيارز: سوم گام

.ابيضمن حضور و غ مدرس
انيب ي،ابيخودارز(مدرس  يابيارزش ي نقد نمره دادن به فراگيران براي فرصت: چهارم گام

                          ).ها و اصالح كارت هاشنهاديپ ،انتقادات
ريو ز نيعناو نيب وندينمودار پ از خود به طوري كه مستقال خود آزمايي فراگيران: پنجم گام
.ترسيم نمايند كه در ذهن دارند ي رامبحث درس نيعناو
يبراو بازخورد از آن  يبا نمودار كامل و اصلفراگير  يمينمودار ترس سهيمقا: ششم گام

.اصالح
يو توافق جمع فراگيراننمودار اصالح شده با استفاده از نظرات و تجارب  ليتكم: هفتم گام

.آن تيدر مطلوب
خود را بر يريادگي تيروا مدرس( سيتدر يويو خلق سنار ييبرنامه اجرا يطراح: هشتم گام

گرفته شدهزمان در نظر و  مناسب سيتدر يو الگوها ياساس درس، استفاده از تكنولوژ
                              ).دينما يم ميتنظ آن آموزش يبرا
يآور و فن يريادگي يالگوها ةآموزش با استفاده از هم يبرا شده هيبرنامه ته ياجرا: نهم گام

.متناسب يآموزش
و آزمون يبه منظور بازخورد اصالح ينيتكو يابيارزش ليدر تكم يينها يابيارزش: دهم گام

.فراگيران يا و توسعه يليتحص شرفتيالگو در بهبود پ يدكارآم
يتيريو خرَد مد ينيكارآفر زهيانگكاربرد اين الگو را در افزايش  تأثيراين تحقيق بر آنست كه 

محور رندهيادگي" مشخصة الگو با توجه به نياكاربرد  با. در درس كارآفريني نشان دهد انيدانشجو
و كنند يشركت م يريادگي نديهمه دانشجويان در فرا، "يادگيري و مشاركتي بودن آن در بهبود

درس محتواي و ها دانشجويان بر مهارت. شوند مي مند بهره يريادگياز  ،يفرد هاي تفاوت رغم يعل
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تفكر نقاد،. ندنماي يم دايشده را پ هيارا مياز مفاه فيتعر ديحل مسئله و تول ييو توانا ابندي يتسلط م
الگو به نيمدرس در ا. ابدي يدر آنان پرورش و توسعه م يو همكار يميارت كار تو مه يفكر جمع

و زهيانگ جاديدانشجويان باعث ا يبرا يريادگيكننده؛ با فراهم ساختن فرصت  تيعنوان هدا
ديو آنچه را كه با رستد يالگو كارها يمتوال يها گام يآنان در ط. شود ينو در آنها م هاي دهيا

الگو از آموزش نيا  .ندينما يخود فراهم م يرا برا يريادگيبهبود  طيو شرا ابندي يم انجام شود را
باشد يو نوآور تيكه فاقد پرورش خالق يسازمان يمتمركز بر مدرس، محتوا، اهداف و روابط رسم

و افتيدر ،يدرس ميساختن دانشجويان در پردازش مفاه ريو درگ يبازپرداز نديكرده و به فرآ زيپره
مفهوم بصورت افتيتا در سيتدر يدانشجويان از ابتدا. كند يم ديتأك ميمفاه يخاطرسپار به

ينقش مدرس در الگو يبه عبارت. است يريادگيدهنده  و مدرس جهت كنند يم تيفعال يگروه
الگو نقش مدرس را نيا. آموزش در كنار مشاركت دانشجويان بسيار مهم است تيريمد يمشاركت

همواره به سيتدر انيدر جر يتيجو حما جاديمدرس با ا. سازد يبارز م يريادگي گر ليبه عنوان تسه
هاي مذكور خود مترادفشناسه. دانشجويان است ي و در تعامل با همه دهد يدانشجويان بازخورد م

هاهاي خرَد مديريتي و انگيزه است كه بالترديد و به دليل منطقي هم نهشتي اين شناسهبا شناسه
تحول چشمگير در  اثربخشي آموزش كارآفريني در شناخت و رفتار مديريتي دانشجويانموجب 

                                                                                                                                                  .شودمي

هاي كارآفرين با ايدهدانشجوي يا مفهومي است كه در طي آن  كارآفريني فرآيند :ينيكارآفر
هاي نو، وكار و شركت هاي جديد، با بسيج منابع به ايجاد كسب نو و خالق و شناسايي فرصت

درمندي وكار به داشتن خرَد ايجاد كسب. ورزد هاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت مي سازمان
اين بنابراين. دارد ازين دانشجو انة فلسفيذهن خرَدمندداشتن  هب يو تا حد يتيريسطح مد

هاي موجب پيشرفتتوانند ميكه گاهي  شوند ميعوامل تغيير  "كارآفرينان"دانشجويان به عنوان 
.بشوندانگيز نيز  حيرت

وي. اقتصادي اسـت ةمحركه و موتور توسع رويين ينيكارآفر تر،يمطابق نظر ژوزف شومپ
به. نامد يم "خالق بيتخر"را  ينيكارآفر نديو فرآ داند يرا نوآوري م نيآفرمشخصه خانواده كار

درنـوآوري  ـايهمانـا انجـام كارهـاي نـو  ينيدر كـارآفر كننـده نيمعـ يژگيو گريعبارت د
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دارند مي بيان) 2002( 1موريس و همكاران. انجام كارهاي جاري است برايهاي نو  روش
ها و اقدام ها، نوآوري براي استفاده از فرصت فرصت ييشناسا نديفرآعبارت است از  ينيكارآفر

.[25]ارزش جـاديبراي ا ]متهورانه[ زيآم مخاطره

را ينيفرهاي كارآكه در مراحل خود شناسه آموزش تيريمد يالگو -ينيآموزش كارآفر
ادييبن ييرهاييتغ جاديدر حال اكه جهان امروز آموزش و پرورش تواند در تحول نمايد ميوارد مي
به ينيآموزش كارآفر. ، بسيار مؤثر باشدهـا درسراسر جهان است ها و بنگـاه براي سازمان يو اساس

مدرس. كند يم فايكشورها ا شـرفتيرا در توسـعه و پ يينـو، نقـش كـارا اي ـدهيعنوان پد
در گيرد ودر اختيار مينو  طيو سازگاري با شـرا ابلهبراي رفتار خرَدمندانه در مق ييالگو نيكارآفر

فايادانشجو نو  يدر زندگ اي كننده نيينقش تع ه،يتعامل چند سو كيو در  عيگستره وس كي
.كند يم

گرايي، هاي شخصيتي مانند برون برخي از ويژگيصاحبنظران هاي  پژوهش بررسي
و عزم و اراده مورد تحمل ابهام، طلبي طلبي، خالقيت، استقالل كنترل دروني، توفيق ،يپذير ريسك
؛ 2007، 4؛ بورچ3،1981؛ مسكون و مونتاناري2،1961مك كللند(تر محققان  بيشو اشاره توجه 

.[23 , 24 , 12,26,11]بوده است  ) 2011، 6؛ كاليندو و همكاران5،2009بورن وناندرام 
و يور بهرهرآفريني، كابا استفاده از خرَد  ي استعادي در آنها امري نيكه كارآفر7ينانيكارآفر
به ديجد عاتاطال شيداده و همواره خرَد را با افزا شيدانش و اطالعات افزا انيرا در جر ياثربخش
آموختگان و دانش انيدانشجو امروزهدارند  مي بيان )1386( و همكاران يزال. ندينما يروز م

يعوامل. خواهند شد دهيچيو پ ايپو ر،يكاري متغ هاي طيوارد مح ندهيكه در آ اند افتهيدانشگاها در
نيهمچن. اند داده رييهاي كاري را تغ فرصت اييفناوري، دن عيرقابت و رشد سر شدن، يمانند جهان

نانهيكارآفر هاي شيدارند كه رفتارها و گرا يكاركنان به ازيو آنها ن افتهي رييتغ انيانتظارات كارفرما
.[35]از خود نشان دهند

1. Morris & Kuratko
2. McClelland
3. Mescon & Montanari
4. Burch
5. Nandram & Born
6. Caliendo, Marco. Fossen, Frank. Kritikos, Alexander
7. habitual entrepreneurs
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ها را در مراحل خود مورد توجه قرارنهشتي شناسههنگامي كه همالگوي مديريت آموزش 
هاي خود تركيبهاي خرَد مديريتي، كارآفريني و انگيزه را با شناسهدهد كارآفريني را با شناسهمي
ها بكار گرفته شده و موجب تحولكند و با اين تحول بالترديد و به دليل منطقي اين شناسهمي

.شودي آموزش كارآفريني در شناخت و رفتار مديريتي دانشجويان ميچشمگير در  اثربخش

نظام يكاربردي بزرگترين متول يدانشگاه جامع علم :دانشگاه جامع علمي كاربردي
هاي مهارتي است كه زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و و آموزش يكاربرد يعلم يآموزش عال

است كه مشاركت يفراهم آوردن موجبات) اساسنامه طبق( هدف اين دانشگاه. شود ياداره م يفناور
متخصص و يانسان يآموزش نيرو يرا برا يلتو غيردو يدولت ياجراي يها ها و دستگاه سازمان

كه يكشور ممكن سازد، به نحو يو فرهنگ ياجتماع ،يمختلف اقتصاد يها مورد نياز بخش
دانش و مهارت الزم را كسب شود، يكه به آنها محول م يفعاليت يآموختگان بتوانند برا دانش
.نمايند

ريغ يها و آموزش) مقطع دار( يرسم يها كه شامل آموزش يكاربرد يعلم يها آموزش
از جمله ياست بر اصول مهم يليسطوح تحص نيب يليتكم) تك پودمان و تك درس( يرسم

ن، انعطاف در اجرا ودرحد تسلط در حداقل زما يريادگيشغل،  يمهارت يازهايارتباط تنگاتنگ با ن
يتوانمندساز ،ينيتوسعه كارآفر طيشرا تأمين ضرورت .استوار است يفرد يها توجه به تفاوت

موضوعات مورد توجه در ثروت و اشتغال مولد از جمله اهم ديارزش افزوده، تول جاديكار و ا يروين
شيكار با افزا يروين يور  و ارتقاء بهره يتوانمندساز. است مقاومتي اقتصاد كلي هاي سياست

بازار كار نكته يازهايبا ن يو پژوهش يمراكز آموزش نيتناسب ب جاديا و تيمهارت و خالق زه،يانگ
دانشگاه بوده كه در يبرا رانييا هياز كار و سرما تيحما ،يمل ديتول يهاي كل قابل توجه در سياست

تيكسب و كار و تقو يمر فضابهبود مست"چون  ينيبرنامه ششم توسعه با عناو يكل يها استيس
سهم شيافزا"و  "زا و اشتغال داريشتابان و پا يرشد اقتصاد"، "بازارهادر  يساختار رقابت

شغل .قرار گرفته استي مورد تأكيد مقام رهبر "كشور يدر نظام آموزش يمهارت يها آموزش
در مقاطع مختلفهاي اجرائي  و پاسخگويي به نيازهاي شغلي، تخصصي و مهارتي دستگاه يمحور

.است يكاربرد يدانشگاه جامع علم يادهايو تربيت فرد مناسب براي شغل مناسب از اصول و بن
يدانشگاه جامع علم ،يمؤسسات آموزش عال نيب دردارند  مي بيان )1397( و همكاران يكمر
در يلمؤسسات آموزش عا رياز سا زيمتما يكردياست كه با رو ييها از معدود دانشگاه يكاربرد
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شناخت يها، در جستجو بودن آموزش يكاربرد: لياز قب ييها بوده و با داشتن شاخصه تيحال فعال
با صنعت، تقاضامحور بودن، آموزش در نگاتنگو عمل، ارتباط ت يتئور قيپنهان، تلف يازهاين

.[19]ستقرار داده ا نيكارآفر اينسل سوم  يها دانشگاه را در زمره دانشگاه نيمحيط واقعي كار ا
ليتبد يكاربرد يعلمجامع مهم دانشگاه  يها تياز فعال يكيبه  ينيآموزش كارآفر امروزه
يدر آموزش تخصص يهر درس سع يبرا يتخصص يها سرفصل فيدانشگاه با تعر نيا. شده است

آنان ينيكارآفر زهيو انگ تيقدرت خالق انيتخصص دانشجو شيدروس در هر رشته دارد و با افزا
شتريب يريآموزش و بكارگ نينو يها وهيش ،يدرس يروزكردن محتوا با به و دهد، يم شيرا افزا
دروس و يآموزش عمل ن،يمدرس ريبه سا ينيكارآفر يها و آموزش دوره ينيخبره كارآفر نيمدرس
.مؤثر است انيدانشجو ينيكارآفر زهيبر انگ ،ايپو يدانشگاه يفضا

الوه بر مطالب گذشته دربارة خرَد مديريتي،در اينجا مطالب ديگري ع: پژوهش نهيشيپ
- مديريت الگوي آموزش و كارآفريني از تركيب موضوعات مرتبط با عنوان اين پژوهش بيان مي

محيط با تطابق براي ها كه خرَد در كمك به انسان دارند مي بيان) 2004(و همكاران  جيسون. شود
و فهم خرَد به افزايش رضايت از زندگي و تحليل نبنابراي است، ارزشمند مدني توسعه درك و

يك"خود با عنوان  يدر مقاله پژوهش) 2004(استرنبرگ . [17]كند رهبري اجتماعي كمك مي
و نهشتي هم با آموزشي مديريت الگوي به "خالقيت و هوش خرَد، تركيب: آموزشي رهبري الگوي

يت در مديريت، دو جنبه آموزشي وقخال نقش براي و پرداخته خالقيت و هوش خرَد، افزايي هم
نقش هوش و پس از آن نقش خرَد در مديريت تحليل شده و الگوي ادغام. عملي را يافته است

.[30]شده است هخرَد، هوش و خالقيت نتيج
روش ،يتيشخص يژگيو( گانيسو نيرابطه ب" يدر پژوهش) 1395(و همكاران  دانهيجاو

آموزش و انياز نظر دانشجو ينيكارآفر زهياثربخش با انگ مدرس) يارتباط يها و مهارت سيتدر
يها يژگيكه بعد ودارند  مي آنها بيان. نمودند يرا بررس "كرمانشاه يدانشگاه راز يكشاورز جيترو

اي در مطالعه) 2012(و همكاران   برانكو .[18]مثبت دارد تأثير ينيكارآفر زهيانگبر  يتيشخص
جاديا زينهادي و ن طيبهبود شرادارند  بيان مي، "ينيبراي كارآفر انيدانشجو هاي زهيانگ "دربارة 

.[10]است ينيآموزش و پرورش از عوامل تحقق توسعه كارآفر قياز طر ينيفرهنگ كارآفر
بر آموزش، تيريمد يالگو "با عنوان  يدر پژوهش) 1390(راد  يو جعفر يشمام يزيعز ،يبهرنگ

مدرس تيدانشگاه ترب يآموزش تيريارشد مد يكارشناس انيآن در دانشجو تيوضع سهياجرا و مقا
كه تفاوت دادشده نشان  حاصل جينتا. كردند يالگو را بررس يو آموزش يآثار پرورش "تهران
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يآموزش به جا تيريمد ياستفاده از الگو تيدال بر ارجح انيدانشجو يها نگرش انيم يدار يمعن
شرفتيپ" يدر پژوهش) 1394( يباقر سايو پر يرباق رايسم ،يبهرنگ .[9]است يسنت يالگوها
اول هيدختران پا تيآموزش و خالق تيريمد يالگو يبراساس كاربر ستيعلوم ز يليتحص

آموزش به طور تيرينشان داد كه روش مد ها افتهي. نمودند يرا بررس "متوسطه در شهرستان كرج
يالگو وهيقرار داد و ش تأثيرتحت آموزان را  ت دانشيو خالق يليتحص شرفتيپ زانيم يدار يمعن
)1396(و كردلو  يبهرنگ .[8]بود سيتدر يبهتر از روش سنت يدار يآموزش به طور معن تيريمد

مديريت يفراشناختي با الگو يتأثير تدريس علوم تجربي بر يادگير يبررس"با عنوان  يدر پژوهش
آموزش تيريمد يتفاده از الگونشان دادند كه اس "ييششم ابتدا هيآموزان پا آموزش در دانش
.[7]مثبت دارد يتأثيرآموزان  دانش يو مطالعه فراشناخت يريادگيدر  يسنت ينسبت به الگوها

اثربخش آموزش يها روش ييشناسا"با عنوان  يدر پژوهش) 1396( يو مقصود يعبدالله
طيآموزش در مح ،يعمل يفعال شامل كار انفراد يها نشان دادند كه استفاده از روش "ينيكارآفر
به مراتب يجينتا كند يم ريدرگ ميرا به صورت مستق انيو كار با افراد با تجربه كه دانشجو يواقع

.[1]ها دارد روش ريسا زبهتر ا

ش پژوهشرو
و، با روش بررسي ينيآموزش و كارآفر تيريمد يالگو ،يتيرمدي خرَد دربارة ها و اطالعاتشناسه

سپس اين اطالعات در. شد سازي خالصه و بندي جمعردآوري، گ  اسنادو  متونتحليل 
در مرحله بعد، نتيجه به خبرگان و مدرسان. گرديدسازي  بومي و تلفيق مناسب هاي پرسشنامه

مجدداً به متخصصين والزم انجام گرفت و پرسشنامه  اصالح و تعديل ، سپسائهعلمي كاربردي ار
آماري فرايند ها، در پس از بازبيني و تأييد آنسرانجام شد و  راهنما و مشاور ارائه انداتاس نيهمچن

هاي تحليل توصيفي به روش از استفاده پژوهش، متغيرهاي ماهيت به دليل. بكار گرفته شد
براي .هاي گرايش به مركز نظير ميانگين استفاده شد ؛ لذا از توصيفبودهاي كمي نياز  شيوه

ابزارهاي تحقيق و تبديل اطالعات كيفي آنها به مقاديرشده بوسيله  يبررسي اطالعات گردآور
سطحي پنج مقياس. شد اقدام ليكرت مقياس با ها گذاري گزينه ارزش و دهي كمي، از روش وزن

است، تاحدودي حصحي من مورد در كامالً هاي شامل درجه يتيريپرسشنامه خرَد مد براي ليكرت
است نه اشتباه، تاحدودي در مورد من اشتباه حياست، در مورد من نه صح حيدر مورد من صح



ديريت بر آموزش سازمانهام

142

هاي كامالً شامل درجه ينيكارآفر زهيپرسشنامه انگ يو برا ستين حياست و اصالً در مورد من صح
.ندارم، نسبتاً موافقم و كامالً موافقم بود يمخالفم، نظر بتاًمخالفم، نس

انگيزه كارآفرينيهاي پرسشنامه ها در مؤلفهنحوه توزيع گويه: 2جدول شماره 
هاشماره گويه هاتعدادگويه هامؤلفه

4تا1 4 كنترل دروني
8تا5 4 پذيريريسك

13تا9 5 انگيزه پيشرفت
17تا14 4 تحمل ابهام

21تا18 4 طلبياستقالل
26تا22 5 خالقيت

يهاي پرسشنامه خرَد مديريتها و مؤلفه نحوه توزيع گويه: 3جدول شماره 
هاشماره گويه  هاتعدادگويه هامؤلفه بعد

هاي شناسه
ذهن خرَدمندانه

)شناختي(فلسفي

4تا  1 4 دو سويگي امور
11تا  5 7 جويي علّيچاره

  12 1گراييتخصص
14و  13 2 تغييرپذيري مستمر

هاي شناسه
مديريت
خرَدمندانه

)انعكاسي(

18تا  15 4 همدلي
20و  19 2 استدالل ذهني

غلبه شرايط بيروني بر قدرت
فرد

1 21  

كنش و واكنش احساسات
دروني و شرايط

24تا  22 3

26و  25 2 انعكاس دروني از گذشته
هايشناسه

رفتارهاي
خرَدمندانه
مديريت

)عاطفي(

28و  27 2 بروز احساسات
31تا  29 3 پذيريسازش

35تا  32 4 احساس همدردي
37و  36 2 ارتباطي-تماعيتعامل اج

39و  38 2 دوستيحس نوع
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آمار يندر اين پژوهش در انجام تجزيه و تحليل آماري بخش استنباطي از مشاوره متخصص
ها در روش طرح چهار گروهي براي انتخاب گروه. در علوم تربيتي و اجتماعي استفاده شد

طع تحصيلي و نوع درس همگن بودندكالس كه براساس مق 207سولومون، چهار كالس درس از 
يبر الگو يمبتن يتيريخرَد مد يها پرسشنامه ياجرا يساده برا يتصادف يريگ با روش نمونه

ها در دانشجويان اين كالس. انتخاب شدند .انتخاب شد ينيكارآفر زهيآموزش و انگ تيريمد
همه آنها درس كارآفرينيكردند و  در مقطع كارداني تحصيل مي 1397سال اول سال تحصيلي  نيم

را در اين ترم انتخاب كرده بودند و منبع درس كارآفريني براي تدريس در اين چهار كالس
جايگزيني 2و  1و كنترل  2و  1هاي آزمايش  ها به صورت تصادفي در گروه كالس. مشترك بود

از و ها ش دادهبراي بررسي ارتباط بين متغيرها از آمار استنباطي متناسب با سطح سنج .شدند
انسيوار زيآنال زمونآ و مستقل يا و دو نمونه يزوج ،يا نمونه كي ودنتيـ است تي هاي آزمون

.استفاده شد

ها يافته
در جداول ينيكارآفر زهيو انگ يتيريخرَد مد يها شاخص پرسشنامه يفيتوص يها خالصه آماره

.شود يمشاهده م 5و  4شماره 



ديريت بر آموزش سازمانهام

144

هاي توصيفي شاخص پرسشنامه خرَد مديريتي آمارهخالصه : 4جدول شماره 

هاي توصيفي شاخص پرسشنامه انگيزه كارآفريني خالصه آماره: 5جدول شماره 
انحراف معيار  ميانگين  ميانه بيشترين مقدار كمترين مقدار گروه برچسب پرسشنامه

A_preآزمايش آزمون 11.853.382.632.660.39پيش
A_pastآزمايش آزمون 13.544.814.154.150.28پس
B_preكنترل آزمون 11.623.382.582.630.47پيش

B_pastكنترل آزمون 12.424.233.53.490.46پس
C_pastآزمايش آزمون 23.544.624.154.070.3پس
D_pastكنترل آزمون 22.54.273.373.420.49پس

جمعيت شناختي ريمتغ چيسطوح ه يتيريدر مورد شاخص خرَد مد 8و  7، 6در جداول شماره 
اشتغال، تيو وضع يسن ةدر سطوح رد جهينت نيندارند و البته ا يتفاوت معنادار يشاخص چيدر ه
.ديرس يدور از انتظار به نظر م يكم

برچسب 
انحراف معيار  ميانگين  ميانه  بيشترين مقدار  كمترين مقدار  گروه  پرسشنامه

A_preآزمايش آزمون 11.562.512.032.010.22پيش
A_pastآزمايش آزمون 13.414.263.913.910.21پس
B_preكنترل آزمون 11.672.642.132.110.25پيش

B_pastكنترل آزمون 12.623.823.283.270.32پس
C_pastآزمايش آزمون 23.384.183.853.850.18پس
D_pastكنترل آزمون 22.463.743.193.170.34پس
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تفاوت شاخص خرَد مديريتي در سطح متغيرنتايج تحليل : 6جدول شماره 
جنسيت جمعيت شناختي

متغير جمعيت   رديف
شناختي

عنوان 
آزمون  پي ـ مقدار  گروه پرسشنامه

نتيجه آزمون آناليز واريانس

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي  0.9752 1پيش آزمون آزمايش  A_pre جنسيت  1
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي  0.1749 1پس آزمون آزمايش  A_past جنسيت  2
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي  0.9074 1پيش آزمون كنترل   B_pre جنسيت  3
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي  0.3646 1پس آزمون كنترل   B_past جنسيت  4
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي  0.3323 2پس آزمون آزمايش   C_past جنسيت  5
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي  0.4352 2پس آزمون كنترل   D_past جنسيت  6
  .نداردوجود 

د شاخص تفاوت تحليل نتايج :7 شماره جدول رَ سطح در مديريتي خ
اشتغال وضعيت شناختي جمعيت متغير

متغير جمعيت   ديفر
شناختي

عنوان 
آزمون  پي ـ مقدار  گروه پرسشنامه

نتيجه آزمون آناليز واريانس

وضعيت   1
 اشتغال

A_pre  وح متغير كيفي وجودتفاوت معنادار آماري در سط0.8224 1پيش آزمون آزمايش
.ندارد

وضعيت   2
 اشتغال

A_past  تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود0.2929 1پس آزمون آزمايش
.ندارد

وضعيت   3
 اشتغال

B_pre   تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود0.4891 1پيش آزمون كنترل
.ندارد

وضعيت   4
 اشتغال

B_past  تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود0.6052 1نترل پس آزمون ك
.ندارد

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود  0.2601 2پس آزمون آزمايش   C_past وضعيت اشتغال  5
  .ندارد

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود  0.6667 2پس آزمون كنترل   D_past وضعيت اشتغال  6
  .داردن
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د شاخص تفاوت تحليل نتايج :8 شماره جدول رَ سطح در مديريتي خ
سني رده شناختي جمعيت متغير

متغير جمعيت   رديف
شناختي

عنوان 
آزمون  پي ـ مقدار  گروه پرسشنامه

نتيجه آزمون آناليز واريانس

 A_pre رده سني  1
ر كيفي وجودتفاوت معنادار آماري در سطوح متغي10.1702پيش آزمون آزمايش 

.ندارد

 A_past رده سني  2
تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود10.4893پس آزمون آزمايش 

.ندارد

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود10.5493پيش آزمون كنترل   B_pre رده سني  3
.ندارد

نادار آماري در سطوح متغير كيفي وجودتفاوت مع10.6161پس آزمون كنترل   B_past رده سني  4
.ندارد

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود20.0856پس آزمون آزمايش   C_past رده سني  5
.ندارد

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير كيفي وجود20.8954پس آزمون كنترل   D_past رده سني  6
.ندارد

در ينيكارآفر زهي، شاخص انگ11و  10، 9مون در جداول شماره آز ةجيبا توجه به ستون نت
گريكه در پس آزمون د(آزمون آنها متفاوت است  شيآن هم در پ 1گروه كنترل  تيسطوح جنس

حداقل جهينت نيا. شود ينم دهيد يها تفاوت معنادار حالت هيو گرنه در بق) ندارد ياختالف معنادار
.ديرس ياز انتظار به نظر م دور ياشتغال، كم تيوضع سطوحدر 
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تفاوت شاخص انگيزه كارآفريني در سطح متغيرنتايج تحليل : 9جدول شماره 
جنسيت جمعيت شناختي

متغير جمعيت   رديف
شناختي

عنوان 
 پي ـ مقدار آزمون  گروه پرسشنامه

نتيجه آزمون آناليز واريانس

معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي تفاوت  0.8791 1پيش آزمون آزمايش  A_pre جنسيت  1
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي  0.2915 1پس آزمون آزمايش  A_past جنسيت  2
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي  0.03542 1پيش آزمون كنترل   B_pre جنسيت  3
  .داردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي  0.1206 1پس آزمون كنترل   B_past جنسيت  4
  .نداردوجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي  0.4501 2پس آزمون آزمايش   C_past جنسيت  5
  .نداردوجود 

در سطوح متغير جمعيت شناختيتفاوت معنادار آماري   0.5977 2پس آزمون كنترل   D_past جنسيت  6
  .نداردوجود 

در كارآفريني انگيزه شاخص تفاوت تحليل نتايج :10 شماره جدول
اشتغال وضعيت شناختي جمعيت متغير سطح

متغير جمعيت   رديف
شناختي

عنوان 
آناليز  پي ـ مقدار آزمونگروه پرسشنامه

نتيجه آزمون واريانس

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت  0.2553 1زمايش پيش آزمون آ A_pre وضعيت اشتغال  1
  .نداردشناختي وجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت  0.3617 1پس آزمون آزمايش  A_past وضعيت اشتغال  2
  .نداردشناختي وجود 

متغير جمعيت تفاوت معنادار آماري در سطوح  0.08295 1پيش آزمون كنترل   B_pre وضعيت اشتغال  3
  .نداردشناختي وجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت  0.2469 1پس آزمون كنترل   B_past وضعيت اشتغال  4
  .نداردشناختي وجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت  0.2096 2پس آزمون آزمايش   C_past وضعيت اشتغال  5
  .نداردشناختي وجود 

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت  0.1787 2پس آزمون كنترل   D_past تغالوضعيت اش  6
  .نداردشناختي وجود 
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در كارآفريني انگيزه شاخص تفاوت تحليل نتايج :11 شماره جدول
سني رده شناختي جمعيت متغير سطح

متغير جمعيت   رديف
شناختي

عنوان 
 پي ـ مقدار آزمونگروه پرسشنامه

نتيجه آزمون ريانسآناليز وا

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي وجود  0.8598 1پيش آزمون آزمايش  A_pre رده سني  1
  .ندارد

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي وجود  0.5867 1پس آزمون آزمايش  A_past رده سني  2
  .ندارد

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي وجود  0.05926 1پيش آزمون كنترل   B_pre رده سني  3
  .داردن

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي وجود  0.06969 1پس آزمون كنترل   B_past رده سني  4
  .ندارد

ختي وجودتفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شنا  0.1017 2پس آزمون آزمايش   C_past رده سني  5
  .داردن

تفاوت معنادار آماري در سطوح متغير جمعيت شناختي وجود  0.02833 2پس آزمون كنترل   D_past رده سني  6
  .دارد

در جدول يتيريموضوع شاخص خرَد مد يسولومون برا يطرح چهار گروه يآمار ليتحل جينتا
.داده شده است حيتوض 12شماره 

چهارگروهي طرح آماري ايه آزمون نتايج :12 شماره جدول
د شاخص براي سولومون رَ مديريتي خ

نتيجه آزمونپي ـ مقدارآماره آزمونعنوان مقايسهرديف

1  
A_pre كوچكتر از

A_past
)مقايسه تن به تن(

.بوده است الگوي مديريت آموزش  مؤثرروش آموزش   1  45.076-

2  
B_pre كوچكتر از

B_past
)مقايسه تن به تن(

.بوده است مؤثر هاي تدريس  با ساير روشروش آموزش   1 62-26.8

3  A_pre  برابرB_pre -1.7623 0.0828  اختالف معناداري بين دو گروه كنترل و آزمايش در پيش آزمون وجود
.اند هاي مختلف، مشابه بوده يعني دو گروه قبل از آموزش به روش.ندارد

4  B_past  كوچكتر از
A_past 

هاي تدريس ساير روش تأثيربيشتر ازالگوي مديريت آموزش روشثيرتأ1 9.5978-
.است

5  A_past  برابرC_past  1.0174 0.3131   اختالف معناداري بين دو حالت نيست و در نتيجه پيش آزمون بر روي
  .ي نداشته استتأثيرگروه آزمايش

6  B_past  برابر
D_past

الت نيست و در نتيجه پيش آزمون بر روي اختالف معناداري بين دو ح 0.2341 1.2018
.ي نداشته استتأثيرگروه كنترل
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در ينيكارآفر زهيموضوع شاخص انگ يسولومون برا يطرح چهار گروه يآمار ليتحل جيتا
.داده شده است حيتوض 13جدول شماره 

چهارگروهي طرح آماري هاي آزمون نتايج :13 شماره جدول
نگيزه شاخص براي سولومون ارآفرينيك ا

نتيجه آزمون پي ـ مقدار آماره آزمون  عنوان مقايسه  رديف

1A_pre  كوچكتر ازA_past  
.بوده است الگوي مديريت آموزش  مؤثرروش آموزش    1  35.153-  )مقايسه تن به تن(

2  B_pre  كوچكتر ازB_past  
 )مقايسه تن به تن(

.بوده است رمؤث هاي تدريس به ساير روشروش آموزش نسبت   1 34.219-

3  A_pre  برابرB_pre 0.33562 0.7383  اختالف معناداري بين دو گروه كنترل و آزمايش در پيش آزمون وجود ندارد.
  .اند هاي مختلف، مشابه بوده يعني دو گروه قبل از آموزش به روش

4  B_past  كوچكتر ازA_past -7.1138 1  هاي تدريس ساير روش تأثيربيشتر از  الگوي مديريت آموزشروش  تأثير
  .است

5  A_past  برابرC_past  1.0156 0.3141  اختالف معناداري بين دو حالت نيست و در نتيجه پيش آزمون بر روي گروه
  .ي نداشته استتأثيرآزمايش 

6  B_past  برابرD_past  0.6094 0.5446 اختالف معناداري بين دو حالت نيست و در نتيجه پيش آزمون بر روي گروه
  .ي نداشته استتأثيركنترل 

بحث و نتيجه گيري
را در الگوي ينيو كارآفر يتيريخرَد مد يها كاربرد شناسه گاهيبود كه جا نيپژوهش درصدد ا نيا

يتيريو خرَد مد ينيكارآفر زهيانگ يآن را در ارتقا تأثير زانيو م ينيمديريت آموزش درس كارآفر
هاي اين پژوهش يافته طبق. نمايد بررسياستان تهران  يبردكار يدانشگاه جامع علم انيدانشجو

هاي آماري كه حاصل بررسي مستندات و پيشينه پژوهش و نيز انجام آزمون 14در جدول شماره 
الگوي مديريت آموزش هاي در گامفريني آكارو  هاي خرَد مديريتي شناسهجايگاه كاربرد  است

.درس كارآفريني تطبيق داده شد
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درفريني آكارو  هاي خرَد مديريتي شناسهجايگاه كاربرد : 14ول شماره جد
 درس كارآفريني الگوي مديريت آموزش هاي گام

هاي كارآفريني شناسه هاي خرَد مديريتي و ذهنيت شناسه
 فلسفي

هاي الگوي مديريتشناسه
  ها گام آموزش

طلبي ـ كنترل دروني ـ استقالل
پذيري تحمل ابهام ـ ريسك

و اجتماعي ـ  پرداختن به هاي ارتباطيهارتم
واحد كار در ارتباط با تصوير بزرگ ـ توسعه
فردي ـ خودشناسي ـ اعتماد به نفس و خود

اتكايي ـ توانايي استدالل

ـ تقسيم كار بر حسب واحد كار
بندي ـ مشاركت در يادگيري  گروه

بهبود عزت نفس  و مهارت ـ
اجتماعي

1  

قيت وطلبي ـ خالاستقالل
نوآوري ـ كنترل دروني ـ

پذيري مسئوليت

توسعه فردي ـ اعتماد به نفس و خود اتكايي ـ 
كشفو  زير سؤال بردنتوانايي استدالل ـ 

جمود فكري ـ رهايي ازبنيادها
ـدرك مفاهيم به طور مستقل

اعتماد به نفساتكا به توان خود ـ  2 

كنترل دروني ـ انگيزه پيشرفت
تحمل ابهام ـ

هاي دروني وـ اعتماد به موفقيتپيشرفت
ـتوانايي كسب موفقيت در زمينه هاي مختلف

هاي قضاوت ـ توان تخمين ميزانمهارت
آگاهي و ناآگاهي خود ـ واقف بودن به

محدوديت دانش فردي خود نسبت به مقياس
هاي بزرگتر دانش و پذيرفتن نصيحت ـ مهارت

پذيريـ انتقادارتباطي

پذيرش نتيجهيري در انتقادپذ
ارزيابي مدرس ـ اعتماد به نفس و
مسوليت پذيري در قبال كار ارائه
شده ـ مشاركت در فرايند يادگيري

3  

پذيري ـ كنترل دروني ـ ريسك
انگيزه پيشرفت ـ تحمل ابهام

توانايي جذب، گردآوري و به كارگرفتن
توانايي در ها ـ اطالعات ـ ارزيابي موقعيت

ها ـ توجه به افراد و موقعيت قضاوت مؤثر
ـ  توصيه و پذيرفتن و يادگيري از اشتباهات

هاي دروني و تفكر انتقادي ـ اعتماد به موفقيت
مشروط تلقي كردنتوانايي كسب موفقيت ـ 

) رد يا تكميل آن( ها و آمادگي براي تغيير يافته
العمل ـ عكس رها شدن از جمود فكريـ 

و واكنش سؤاالت پاسخگويي بهانديشمندانه ـ 
وقايع ـ توانايي فهم مسائل برابر در جاهاي به

هاي انساني ـ حل مشكالت در زندگي ـ مهارت
ارتباطي و اجتماعي

هاي ارتباطي و قضاوت مهارت
كردن و قضاوت شدن در نقد و

ارزيابي مسائل ـ اعتماد به نفس ـ 
انتقاذپذيري ـ مشاركت در فرايند 

اييتوانايي شناسيادگيري ـ 
مشكالت و تصميم به حل مسائل

رشد نگرش هايها و مهارتـ
مشكل گشايي ـ توانايي انجام

گفتمان با ديگران با حفظ احترام 
به نظرات متفاوت افراد

4  

پذيري كنترل دروني ـ مسئوليت
طلبي ـ انگيزه  ـ استقالل

پيشرفت

ها و توجه به ابعاد ديگر يافتن جانشينبه دنبال 
ـ توانايي  گسترش مفهومبراي موضوع 
ـ كشف بنيادهاو  ال بردنؤزير ساستدالل ـ 

بيني كردن مشكالت ـ گذشتن از موانع وپيش
به دست آوردن ابزار و راهبردهاي مواجهه با 
زندگي ـ بينش و درك واقعيات زندگي ـ
ـ ارزيابي زندگي و احتماالت و دور انديشي

هاي سخت پاسخگويي به پرسش

ن براي رفعمستقل عمل كرد
ـ نواقص و انجام اصالحات
پرسشگري و كاوشگري براي

استفاده تر ـ يافتن مفاهيم گسترده
از اطالعات مختلف براي حل

ـ مسئوليت پذيري ـ مسائل
ـ تقويت مهارت استدالل منطقي

تمايل به شركت در موقعيت داراي 
مسئله، فهم و حل آن

5  
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ـ انگيزه پيشرفتـ  كنترل دروني
پذيري و استقالل طلبي ريسك

توانايي فهم مسائل ـ يادگيري پيوسته مبتني
ها ـ توانايي فكر كردن به شرايط فردي وبرداده

جمعي ـ اعتماد به نفس و خود اتكايي ـ توانايي 
ها و تفكردر قضاوت مؤثر افراد و موقعيت

انتقادي ـ قادر بودن به ايجاد تجربه يادگيري
از تجربيات ـ اطمينان  گرفتنبراي ديگران ـ ياد

هاي فردي و باور داشتنداشتن از سطح دانسته
تواند همه چيز را اين امر كه يك فرد نميبه

.هميشه بداند

بررسي و پذيرش نقاط قوت و
ـ  ضعف خود در پيوند مفاهيم
ـ مشاركت در فرايند يادگيري

خلق مفاهيم انجام كار تيمي ـ 
سازي از مطالبمفهومجديد ـ 

ـ اعتماد به نفس و خود  ناناآش
اتكايي

6  

پذيري ـ ريسككنترل دروني ـ 
طلبي استقاللانگيزه پيشرفت ــ 

ـتوانايي در قضاوت مؤثر افراد و موقعيت ها
و اجتماعي هاي ارتباطي تفكر انتقادي ـ مهارت

و هم افزايي ـ توانايي فهم مسائل ـ يادگيري
كردن بهها ـ توانايي فكر پيوسته مبتني برداده

شرايط فردي و جمعي ـ اعتماد به نفس و خود 
اتكايي

مشاركت در بحث گروهي و
فكري در كار تيمي و مفاهمه ـ هم

مشترك 7  

ـ انگيزه پيشرفت ـ كنترل دروني
پذيري ريسكتحمل ابهام ـ 

توانايي فهم مسائل ـ يادگيري پيوسته مبتني
وها ـ توانايي فكر كردن به شرايط فردي برداده

جمعي ـ اعتماد به نفس و خود اتكايي ـ توانايي 
ها  ـ تفكردر قضاوت مؤثر افراد و موقعيت

انتقادي ـ توانايي تحمل ابهام و عدم اطمينان ـ
بيني كردن مشكالت گذشتن از موانع و بهپيش

دست آوردن ابزار و راهبردهاي مواجهه با
زندگي ـ دانستن زمان مناسب براي پيشرفت

بينوگروهيدرونيمباحثه
هاي كسب مهارتگروهي ـ 

 زندگي و توسعه شناخت ـ خلق
ـمفاهيم جديد  به صورت گروهي

كشف ابهامات نادانسته كه پيش از 
ـ اند تشكيل مفهوم وجود داشته

هاي مختلف براي گيري از راه بهره
حل مسئله

8  

پذيري ـ ريسككنترل دروني ـ 
انگيزه پيشرفت

ـمؤثر افراد و موقعيتتوانايي در قضاوت  ها
و اجتماعي ـ توانايي فهم  هاي ارتباطي مهارت

ها ـمسائل ـ يادگيري پيوسته مبتني برداده
توانايي فكر كردن به شرايط فردي و جمعي

طريق بحثمشاركت در گروه از
گروهي و مفاهمه براي فهم بيشتر

افزايش فرصتو بهتر مفاهيم ـ 
فكربه منظور تقويت ت انديشيدن

منطقي ـ تقويت مهارت استدالل
كار تيمي وـ  فكري هم منطقي ـ

مشترك

9  

آزمون ميزان يادگيري مفاهيم 10  
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استفاده از الگوي مديريت آموزش مبتني بر خرَد مديريتي در هاي پژوهش، براساس يافته
به عنوان نمونه. ده استبو ترارتقاي خرَد مديريتي دانشجويان نسبت به ساير الگوهاي تدريس مؤثر

ياست كه مقدار متوسط 2.01آزمون  شيدر پ 1 شيگروه آزما يبرا يتيريشاخص خرَد مد نيانگيم
3.91گروه به مقدار  نيا يآموزش برا تيريمد يشاخص پس از آموزش با روش الگو نيا. است
.تافي شيافزا

انشجويان نسبت به ساير الگوهايالگو در ارتقاي انگيزه كارآفريني د نياستفاده از ا نيهمچن
1 شيگروه آزما يبرا ينيكارآفر زهيشاخص انگ نيانگيبه عنوان نمونه م. بوده است ترتدريس مؤثر

يشاخص پس از آموزش با روش الگو نيا. است ياست كه مقدار متوسط 2.66آزمون   شيدر پ
.تافي شيافزا 4.15گروه به مقدار  نيا يبرا موزشآ تيريمد

اين پژوهش الگوي مديريت آموزش درس كارآفريني مبتني بر خرَد مديريتي را: دهاپيشنها
از اين جهت كه فقط. هاي آموزشي مطرح نموده است عنوان يك الگوي با اهميت براي سازمانبه

در دانشگاه جامع علمي كاربردي و درس كارآفريني بررسي شده داراي محدوديت است، بنابراين
ها و تر در ساير دانشگاهريت آموزش مبتني بر خرَد مديريتي در يك ديدگاه وسيعاجراي الگوي مدي

اگر تحول را با استفاده از الگوي مديريت بر آموزش آغاز كنيم و از. شود مختلف پيشنهاد ميدروس 
هاي مختلف دانشگاهي در تدريس هر مبحث درسي به عنوان مدرس همراهرشته آموختگان دانش

.كنيمستفاده نماييم به رفع كامل بحران اشتغال آنها كمك مييا جانشين ا
به اي مدرسان بيرون كشيدن مفاهيم از درون محتوا و تبديل مفاهيم هاي حرفه يكي از مهارت

تواند در اي آموزش داده شود كه اين موضوع ميبايد اين مهارت حرفه. هاي قابل فهم است عبارت
.بگيرد هاي بعدي مورد توجه قرار پژوهش

ها بايد گواهياين جانشين. پروري براي مدرسين در نظر گرفته شود در نظام آموزش، جانشين
.اي در كاربرد الگوي مديريت آموزش را داشته باشندشايستگي حرفه

شروع آموزش كسب و كار در همه سنين و همه موضوعات درسي در دروس عمومي جاي
.ورد توجه باشدگيرد نه صرفاً به عنوان درس عمومي م
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حمايت مالي/ تعارض منافع
باشد و نتايج اين مقاله برگرفته از پايان نامه دكتري نويسنده مسوول مقاله در دانشگاه خوارزمي مي

پژوهش حاضر با منافع هيچ ارگان و سازماني در تعارض نيست و بدون حمايت مالي انجام شده
.است

منابع
1. Abdollahi, Hossein and Maghsudi, Somayeh (2017).

"Identifying the Effective Methods of Entrepreneurship
Education", Journal of Educational Studies, Center for
Developmental Medical Education and Development, Ardabil
University of Medical Sciences, Vol. 5, No. 2, pp. 1-12

2. Ardelet, M. (2003). Empirical Assessment of a Three –
Dimensional Wisdom Scale. Research on Ageing. 25(3), 275-
324 

3.  Ardelt, M. (2011). Wisdom, Age, and Well-Being. In
K.W.Schaie & S. L. Willis (Eds.), Handbook of the 
Psychology of Aging. AP: Academic Press. 

4. Bang, M. (2015). Indigenous Students. Encyclopedia of
Science Education, 493-494.

5. Behrangi, Mohammad Reza (2015). Translator's Preface on
the Translated Teaching Book Pattern (2015) in Tehran:
Kamal Tarbitat Publishing

6. Behrangi, Mohammad Reza (2019). Analyzing the role of
supporting, consulting and clinical supervision of the
associations in the evolution of management education.
Revision of the scientific and industrial strategy of the
country organizations. The editorial board of the associations
in advising and advancing the transformation in the
management of the organizations. 6th Conference on the
Advancement and Development of the National Academy of
Sciences,  3 February 2019



ديريت بر آموزش سازمانهام

154

7. Behrangi, Mohammad Reza and Kordloo, Mohsen (2018).
"The Study of the Effect of Teaching Empirical Sciences on
Metacognitive Learning with the Pattern of Education
Management in 6th grade Elementary School Children in Ibn
Sina School, Khoramshad (Alborz Province)", Journal of
Research in New Management in Education, Year 8, No 1,
Spring 96 , Pp. 89-115

8. Behrangi, Mohammad Reza, Bagheri, Samira and Bagheri,
Parisa (2015). "Academic achievement in life sciences based
on the use of educational management model and creativity of
first-grade high school girls in Karaj", second national
conference on sustainable development in education and
psychology, social and cultural studies, Tehran, Islamic
Studies and Research Center Soroush Hekmat Mortazavi,
Institute of Higher Education Arvand Measure, Center for
Sustainable Development,

9. Behrangi, Mohammad Reza; Azizi Shamami, Mostafa and
Jafari Rad, Ali (2011). "The Management Pattern on
Education, Implementation and Comparison of its Situation in
the Students of the Master's Degree in Management
Education at Tehran Teacher Training University", The First
National Education Conference in Iran, 1404, Tehran,
Research Institute of Science, Technology and Industry,

10. Brancu, L., Munteanu, V. and D. Gligor. (2012). Study on
student� s motivations for entrepreneurship in Romania.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62: 223-231.

11. Burch, john G. (2007). Entrepreneur Wikipdia – the free
encyclopedia.

12. Caliendo, Marco. Fossen, Frank. Kritikos, Alexander (2011).
"Personality Characteristics and the Decision to Become and
Stay Self-Employed", SOEPpapers on Multidisciplinary Panel
Data Research at DIW Berlin. Available at
http://www.diw.de/soeppapers



عباسيان  ميرجمالي، بهرنگي، عبدالهي،. . .  بررسي انگيزه كار آفريني 

155

13. Greene, J. A., & Brown, S. C. (2009). The wisdom
development scale: further validity investigation. Aging and
Human Development, 68(4), 289-320.

14. Hackman, M. Z., & Johnson, C. E. (2013). Leadership: a
communication perspective (6rd Ed.). Waveland Press.

15. Hashemi, Soheila (2013). "Studying Identity Styles and
Students' Commitment Based on the Pattern of Berezunsky
Identity Building and its Relationship with Wisdom in the
Problem Solving Process", Psychological Studies, No 10,
Spring

16. Hosseini Laragani, Maryam; Mirărab Razi, Reza and Rezai,
Saeid (2008). "Entrepreneurship Education in the New
Infrastructure Millennium for the Employment of Graduates
of Higher Education", Quarterly Journal of Research and
Planning in Higher Education, No. 50

17. Jason, L. A., Helgerson, J. L., Torres Harding, S., Fries, M.,
Carrico, A., & Chimata, R. (2004). A scale to measure
wisdom. The Humanistic Psychologist, 32(3), 284-305.

18. Javidaneh, Parisa, Rezaei, Bijan, Jafari, Habib and Najafpour,
Hoda (2015). "The Relationship Between Effective Teacher
Tutor and the Motivation of Entrepreneurship from the
Viewpoint of Agricultural Education and Promotion Students
in Razi University of Kermanshah", Journal of Agricultural
Education Management Research, No. 37, Summer, pp. 63-
72.

19. Kamari, Habib; Soleimani, Nader and Masoudi Nodoshan,
Esmat (2018). "Designing the Strategic Thinking Model for
Applied Academic Universities", Journal of Educational
Management Research, No. 35, Spring, pp. 41-60.

20. Kazemi, Seideh Fatemeh, Naderi, Habibollah, Hashemi,
Soheila, Mikaeli Mania, Farzaneh (2017). "Providing a causal
model for student creativity based on individual variables
(general self-efficacy, creative self-efficacy, wisdom and



ديريت بر آموزش سازمانهام

156

intrinsic motivation), and social (University atmosphere)", 
Journal of Research on Innovation and Creativity in the 
Humanities, Seventh, Number One, Summer, pp. 71 -100

21. Konrad, K. A. (2009). Strategy and dynamics in contests.
OUP Catalogue.

22. Kramer, D. A. (2000). Wisdom as a classical source of human
strength: Conceptualization and empirical inquiry. Journal of
Social and Clinical Psychology, 19(1), 83–101.

23. McClelland, D. (1961). The achieving society. Princeton, NJ:
Van Nostrand.

24. Mescon, T., Montanari, J. (1981). "The personalities of
independent and franchise.

25. Morris, M. H., and Kuratko, D. F. (2002) Corporate
entrepreneurship: Entrepreneurial development within
organizations, Orlando, FL: Harcourt College Publishers.

26. Nandram, Sharda S. Born, Marise Ph. (2009). "Behavioral
attributes a comparison between nascent entrepreneurs",
established entrepreneurs and managers. NRI working paper,
no.

27. Orwoll, L., & Achenbaum, W. A. (1993). Gender and the
development of wisdom. Human Development, 36(5), 274-
296. 

28. Schwartz, B. (2011). Practical wisdom and organizations.
Research in Organizational Behavior, 31, 3-23.

29. Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, intelligence, and creativity
synthesized. Cambridge University Press.

30. Sternberg, R. J. (2004). What is wisdom and how can we
develop it? The Annals of the American Academy of Political
and Social, 591, 164–74.

31. Van Maurik, J. (1997). Beyond management competencies:
pointers for future leadership development. Leadership &
Organization Development Journal, 18(6-7), 312-315.



عباسيان  ميرجمالي، بهرنگي، عبدالهي،. . .  بررسي انگيزه كار آفريني 

157

32. Webster, J. D. (2003). An exploratory analysis of a self-
assessed wisdom scale. Journal of Adult Development, 10(1),
13-22.

33. Yang, S. (2013). Wisdom and good lives: A process
perspective. New Ideas in Psychology, 31 (3), 194-201.

34. Yang, S.Y. (2008). Real-life contextual manifestations of
wisdom. International Journal of Aging and Human
Development, 67(4), 273–303.

35. Zali, Mohammad Reza; Modhoushi, Mehrdad and Kordnaeij,
Asadollah (2007). "Evaluation of entrepreneurship
characteristics of students, Case study: Mazandaran
University", Journal of Modares University of Humanities,
No. 3, p. 81




