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Abstract: The aim of present study was to identify the behavioral-educational index of 

entrepreneurial counseling based on choice theory and to examine the importance and priority 

of each of the behavioral-educational indicators based on choice theory. The statistical 

population of this study included educational-behavioral entrepreneurship experts and those 

were familiar with the theory of selection in counseling, and also in order to collect 

information, a questionnaire was used to rank the indicators of entrepreneurship in counseling. 

In this study, 17 indicators affecting entrepreneurial counseling were identified according to 

studies and the research literature. Then, the most important indexes were ranked using 

interpretive structural modeling. According to findings of the present study, independence, 

self-confidence, tolerance of ambiguity, mastery, creativity, optimism, leadership, profitability, 

intuition, self-esteem, determination, internal control, risk-taking, Accountability, interpersonal 

communication skills, belonging, and the need for success were considered as important 

factors in entrepreneurship. The outcomes also showed that the indicators influencing the 

behavioral-educational dimension were Independence level (autonomy): indicators that had the 

least dependence and the power of influence on other indicators; Dependence level: indicators 

that were highly dependent on other indicators, but had little influence; Link (non-

dependence): indicators that had a two-way relationship with other indicators. Therefore, the 

indicators of desired independence and interpersonal skills were the most important indicators 

affecting entrepreneurial counseling that should be considered and emphasized in the first step 

in the counseling services based on the choice theory. 
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 مقدمه

ناپذیر همه جوامع بشرر  کارآفرینی از منابع مهم و پایان     

 گردد. از یکها برمیاست. منبعی که به توان خالقیت انسان

سو ارزان و از سو  دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است. 

کری بره فکرر در مه انرد کره جوامرعامروزه همگران دریافهره

انرد. منرابع زیرزمینری در تر و سرافرازتر برودهبلندمدت موفق

ها  آن، از جمله موانع کشورها  جهان سوم علی رغم مزیت

شرود در ورورتی کره نبرود ایر  توسعه یافهگی محسوب می

منابع در بعضی از کشورها باعث شد تا آنها با اسهفاده نیرو  

، از جملرره کشررورها  یفکررر، خالقیررت و ابهکررار و کررارآفرین

(. 2020پیشرفهه در جهان کنونی شروند پپنری و همکراران 

چراکه عصر حاضر، عصرر دانرایی و خالقیرت و عصرر تلفیرق 

 -ها و ابهکارات بوده و توجه بره کرارآفرینی آموزشری اندیشه

رفهار  در توسعه و پیشررفت کشرورها بسریار اهمیرت دارد. 

از بحرث برانگیزترری  رویکردهرا در رویکرد شخصیهی، یکری 

رفهار  است پدرمپول، ترانک و سیرکا  -کارآفرینی آموزشی 

آموزشی کارآفرینان موفق، بیشرهر  -(. حاالت رفهار  2017

ها  کالسیک رشد اقهصاد  مورد بررسی قررار توسط فرضیه

ها  رفهار  در سال -گرفهه و در ادبیات کارآفرینی آموزشی 

ر مورد توجه واقع شده است. با ای  وجرود، دهه هشهاد، بسیا

افزایش چشمگیر   90انهقادات به ای  رویکرد در اواخر دهه 

ها  خود یافت و موجب شد بسیار  از پژوهشگران، پژوهش

ها  شخصیهی کارآفرینان، مهوقر  کننرد را در زمینه ویژگی

(. بسیار  از مسهندات نظرر  و عملری 2016پهرهووا و لکو 

نهیجره رنسانس رویکرد شخصریهی کرارآفرینی  اخیر در یک

 (. 1392داده است پمقیمی و همکاران 

یکی از مظاهر بارز تولید علم و اندیشه در جهان، مراکز علمی 

ا  کره و اندیشمندان بر ای  باورند به انردازه ندا و دانشگاهی

، شود، به همران انردازهدر یک کشور، تولید علم و اندیشه می

مظرراهر حیررات و شررکوفایی و بالنرردگی بررر آن کشررور سررایه 

-شود. چنانچه دانشگاهانداخهه و موجب رشد و توسعه آن می

ها و و سایر مراکز آموزش عرالی در کشرور، توجره و اههمرام 

ت علمری و مباحرث آموزشری و الاولی خود را بر محور مباد

ژرفابخشی به عملیات پژوهشی اخهصاص دهند، افق روش  و 

 خشررانی را برررا  کشررور و جامعرره ترسرریم خواهنررد کرررددر

اساسی تری  عامل برقرار نمودن ارتباط  (. 1391رنجبریان، پ

نظام آموزش عالی  با جامعه، تربیت و آماده سراخه  نیررو  

انسانی کارآمد، شایسهه و دارا  مهارت، به منظور پاسخگویی 

. اسرتبه نیازهرا  واقعری جامعره در زمینره هرا  مخهلر  

 چنی  تولید و ارائه دانش بومی برا  حل مسائل جرار  وهم

ترری  ها در آن قرار دارند از عمدهحیاتی جوامعی که دانشگاه

ها بره آید. دانشگاهها  نظام آموزش عالی به حساب مینقش

تری  و آخری  مرحله نظام آموزشی یرا بره عبرارت العنوان با

نشران مطالعرات  دیگر رأس هرم آموزش در هرکشرور اسرت.

ها در کشور، تربیت نیررو  اهداف و نقش دانشگاه اند کهداده

انسانی مهخصص مورد نیاز جامعره، تررویو و ارتقرا  دانرش، 

گسهرش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برا  توسعه و 

(. در 1387بیررک زاد و رنجبریرران، (پیشرررفت کشررور اسررت 

را  راسها  تحقق یک نظام کارآفرینی مرداخالت بیرونری بر

تفکر و رفهار کارآفرینی در افراد ضرور  و مرورد نیراز اسرت، 

بخشی از ای  مرداخالت و راهنمرایی هرا را مشراوران بعهرده 

گرفهه اند. مشاوره به عنوان یک نظام پویا بیشهر بر فرآینرد و 

جریررران عمرررل تاکیرررد دارد ترررا بررره حالرررت شررردن یرررا 

 (.1394بودنپنظر 

ا  به کارآفرینان نیاز رهمشاوران به منظور ارائه خدمات مشاو

هایی که بر اساس یک نظریره بنرا شرده گیر  از مدلبه بهره

باشد، دارند. نظریه انهخاب با توجه به تازگی و جدیرد برودن 

موارد مطرح شده در آن می توانرد مبنرا  نظرر  مناسرب و 

آموزشرری  -خرروبی برررا  یراحرری مرردل مشرراوره رفهررار  

وزش عرالی برر مبنرا  کارآفرینی برا  دانش آموخهگران آمر

هرا  نظریه انهخاب باشد. ایر  نظریره بره گرروه روانشناسری

کنهرل درونی تعلق دارد؛ یعنی منشا رفهار آدمری را از درون 

می داند و نه از بیرون و محیط. در مقابل ایر  رویکررد، روان 

ها شناسی ها  کنهرل بیرونی قرار دارد که ریشه رفهار انسان

کند. از دیدگاه نظریره انهخراب، و میرا در محیط آنها جسهج

تمام رفهارها  فرد از درون او و برا  ارضرا  نیازهرا  پرنو 

شود که عبارتنرد از  نیراز بره بقرا، عشرق و اش وادر میگانه

احساس تعلق، قدرت و ارزشمند ، آزاد  و اخهیار، و تفریح. 

کره  انهخاب کرده و بررا  هرر رفهرار  پس او رفهارهایش را

(. نیاز بره بقرا 2013دهد، مسئول است پووبلدینگ انجام می
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در فرد به بقا  نوع اشاره دارد. نیازهرا  جسرمانی ضررور  

شامل نیاز به آب، هوا و سرپناه و پوشاک، و نیراز بره ترامی  

امنیت برا  ادامه زندگی نیز از زیر مجموعه هرا  ایر  نیراز 

شوند.  نیاز به احسراس تعلرق و پیونرد عرایفی محسوب می

هرا بره آن شه  با دیگر افراد، نیاز  است کره همره انسراندا

 "گرررایش دارنررد، برره ویررژه آنچرره از نظررر گلسررر برره عنرروان 

کند و در ضم  آن بر اهمیت مطرح می "شخصیت اجهماعی

روابط مهقابل بی  افراد تاکید دارد نیاز بررا  کسرب قردرت، 

ثروت، تاثیرگذار  و موفقیت و نیرز نیراز بره کسرب توانرایی 

جام دادن کارهاست. همچنی  ای  نیاز برر حرس موفقیرت، ان

پیشرررفت، افهخررار، اهمیررت و خودارزشررمند  داللررت دارد. 

 کند، مانندآزاد  نیاز  است که انسان را وادار به انهخاب می

انهقال یا مهاجرت از جایی به جایی دیگر بررا  ابرراز آزادانره 

یراژه، خویشه  یا احساس آزاد  به یرور درونری و براینی. پ

براز  تفکرر کرودک »شناخت شناس شهیر، معهقد بود کره 

ای  یک واقعیت است که بچه ها به واسطه تفریح یاد «. است

گیرند، خیلی مهم است که درک کنیم بچه ها واقعاً بدون می

تواننررد، یرراد بگیرنررد. نیرراز برره تفررریح البهرره در تفررریح نمرری

ست که خرود بزرگسالی نیز ادامه دارد. ای  یک نیاز ضرور  ا

دهد. دلیل عمدۀ ها  افراد نشان میرا در بسیار  از کوشش

ای  که بسیار  از روابط یوالنی مدت به یور خشک و خالی 

کند، ای  است که تفریح، به عنوان نیاز  بررا  ادامه پیدا می

یکی از یرفی  به اندازه یرف مقابرل درک نشرده یرا نادیرده 

حاضرر برا هردف  (. پرژوهش1390گرفهه می شود پواحبی

تدوی  مدل ساخهار  تفسیر  برا شناسرایی ابعراد مشراوره 

آموزشی کارآفرینی برر مبنرا  نظریره انهخراب بره  -رفهار  

دنبال پاسخ به دو سؤال اولی است  ابعاد مؤثر جهت مشاوره 

آموزشرری کررارآفرینی بررر مبنررا  نظریرره انهخرراب  -رفهررار  

شرراوره آموزشرری م -کدامنرردر رتبرره بنررد  ابعرراد رفهررار  

کارآفرینی بر مبنا  نظریره انهخراب چگونره اسرتر تنروع و 

رفهار ،  -گوناگونی برداشت ها از مفهوم کارآفرینی آموزشی 

 از نکات جالب توجه آن است. 

 

 

 روش کار

 -ای  پژوهش از نظر هدف یرک پرژوهش کراربرد       

هرا  ا  و از نظر روش گردآور  داده، از نوع پرژوهشتوسعه

هرا در ایر  پرژوهش، . روش جمرع آور  دادهتوویفی اسرت

یراحی و توزیع پرسشنامه میان گروه خبرگان است. در ایر  

پژوهش در پرسشنامه یراحی شده از خبرگان خواسهه شد تا 

نرروع رابطرره برری  عوامررل مررورد نظررر را از نظررر اثرگررذار  و 

اثرپررذیر  بررر یکرردیگر مشررخص نماینررد. جهررت شناسررایی 

آموزشرری مشرراوره کررارآفرینی  -هررا  بعررد رفهررار  شرراخص

ها  کارآفرینی آموزشی رفهار  ابهدا کلیه شاخص -آموزشی 

رفهار  فهرست و سپس با اسهفاده از نظر خبرگان کره برر  -

-بند  میدهی و یبقهها را نمرهها آناساس اهمیت شاخص

ها  نهایی مرتبط با نظریره انهخراب انهخراب کردند، شاخص

در  ISMها  اجررا  تکنیرک مشدند. همچنی  بر مبنا  گا

حاضر گام اول شناسایی ابعاد و شاخص ها برود کره  پژوهش

بعرد  گرذارتاثیر  هراموضوع، شراخص اتیادب یابهدا با بررس

رفهرار   -آموزشری مشراوره کرارآفرینی آموزشری  -رفهار  

نظرر خبرگران در   شد. سپس به منظور جمع آور ییشناسا

اسهخراج شرده و   ها شاخص انیروابط م ییخصوص شناسا

 ارهررا،یمع  یرراز ا  ریتفسرر  سرراخهار  ارائرره مرردل سرراز

در گام  .قرار گرفت در اخهیار خبرگانو  یحیرا  اپرسشنامه

پرس از   برود، سراخهار یخودتعامل سیماتر لیتشکدوم که 

پرسشنامه ماتریسی یراحی شد و خبرگان  ها،شاخص  ییتع

 ند.ار دادقر یمورد بررس یها را به وورت زوجشاخص  یا

هرا از روش روایری برا  سنجش و تضمی  روایی پرسشرنامه

نفر از افراد خبرره  5محهوا اسهفاده شد. به ای  منظور از نظر 

ها، مناسب بودن نحوه یراحری در رابطه با ساخهار پرسشنامه

ها، روش  بودن تعاری  عوامل به کار رفهه و قابرل پرسشنامه

نظرها  داده شرده در  ها نظرخواهی شد وفهم بودن پرسش

ها اعمال گردید. روش به کار رفهه در ای  پژوهش پرسشنامه

ها، روش مواز  یرا اسرهفاده از برا  بررسی پایایی پرسشنامه

آزمون ها  همهاست. در ای  روش سرؤال هرا  یکسران بره 

یور همزمان میان دو گروه تقسیم شده و ضریب پایرایی برر 

دست آمرده، محاسربه  اساس همبسهگی میان پاسخ ها  به

شوند. نهایو حاول از محاسبه همبسهگی میان پاسخ هرا می

%  81انجام شد،نشران دهنرده  SPSSکه از یریق نرم افزار 
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هرا بودکره ایر  عردد مؤیرد پایرایی همبسهگی میران پاسرخ

 پرسشنامه است.

رفهرار  از دیردگاه  -تعری  کارآفرینی آموزشی  1در جدول 

وزشی جمرع بنرد  شرده اسرت. آم -محققی  علوم رفهار  

رفهرار  بره  -ها  کارآفرینی آموزشی ماهیت علمی پژوهش

سیله سه زیربنا  روانشناسی، اقهصاد و جامعه شناسری بره و

که هر یک به دنبال پاسخ به سؤاالت مخهلفری  اندوجود آمده

بوده و نظریه ها  مخهلفری را بره کرار گرفهره و برر سرطوح 

(. دانشرمندان 1999تورنهون تحلیلی مخهلفی تمرکز دارند پ

 مدیریت نیز سهم بسزایی در مطالعات کارآفرینی دارند.

 رفتاری  -های کارآفرینی آموزشی . فهرست شاخص1جدول 

Table 1. List of educational-behavioral entrepreneurship indicators 

 منبع شاخص

 (2000(، کرومیه )1395(، ضیاء و تاج پور )1389مدپورداریانی )(، اح2009(، آنوخین و ویلیام )1382کردستانی ) ابتکار

 (1390(، اسدی و همکاران )2008(، ویلسون )2004(، هوواردز )2003دکین و فویل ) استقالل طلبی

 (1997باندورا )(، 1393(، محمودی و منجم زاده )2012(، گاسپارسکی و همکاران )2009(، آنوخین و ویلیام )1388بهروزآذر ) اعتماد به نفس

 (1391(، احمدی و درویش )1390(، یادگار )1389(، احمدپورداریانی )1382کردستانی ) انرژی و پشتکار

 (2012(، گاسپارسکی و همکاران )1388(، بابایی )2004(، هوواردز )1379خدمتی ) انعطاف پذیری

 (1393ف نژاد و نظری )(، عرو1391(، احمدی و درویش )1385(، پرداختچی )1382عزیزی ) بصیرت

 (1393(، محمودی و منجم زاده )2008(، ویلسون )1385(، حسن مرادی )1379خدمتی ) پافشاری

 (2007(، راوچ و فریز )1391(، احمدی و درویش )2009(، آنوخین و ویلیام )1385(، ذبیحی )1382کردستانی ) تحمل ابهام

 (1393(، عروف نژاد و نظری )1388)(، بهشتی و همکاران 1387کاووسی و چاوشی ) تخصص

 (1389(، سیدنورانی و وفایی یگانه )1389(، احمدپورداریانی )2004هوواردز ) تسلط

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1392(، نعمتی )1391(، احمدی و درویش )1382عزیزی ) تعهد

 (1390یکرفتار )(، ن1389(، احمدپورداریانی )2009(، آنوخین و ویلیام )1387صالحی ) خالقیت

 (1393(، محمودی و منجم زاده )1391(، احمدی و درویش )2008(، ویلسون )1386(، غالمیان )1379خدمتی ) خوش بینی

 (1390(، نیکرفتار )1384(، حسینی )2004(، هوواردز )2004کوراتکو و هاتجس ) دوراندیشی

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1391احمدی و درویش ) (،1388(، بهروزآذر )1382(، کردستانی )1381دهقانپور ) رهبری

 (2012(، گاسپارسکی و همکاران )1388(، بهشتی و همکاران )1386(، شاه حسینی )1389احمدپورداریانی ) سودگرایی

 (1391(، هدی سادات و شفیع زاده )2009(، آنوخین و ویلیام )1382(، کردستانی )1379خدمتی ) شهود

 (1393(، عروف نژاد و نظری )1391(، احمدی و درویش )1385(، صمدی و شیرزادی )2004هوواردز ) عزت نفس

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1390(، نیکرفتار )1388(، عطار )2008(، ویلسون )1385صمدی و شیرزادی ) عزم و اراده

 (1391دی و درویش )(، احم2009(، آنوخین و ویلیام )1388(، کردنائیج )1387کاووسی و چاوشی ) فرصت طلبی

 (1392(، نعمتی )1388(، بهشتی و همکاران )2004(، هوواردز )1382عزیزی ) قدرت طلبی

 (1393(، محمودی و منجم زاده )2012(، گاسپارسکی و همکاران )2008(، ویلسون )2004هوواردز ) قدرت گرایی

 (1974(، لونسون)1392(، نعمتی )1390(، نیکرفتار )1389احمدپورداریانی )(، 1385(، صمدی و شیرزادی )1379خدمتی ) کنترل درونی )مرکز کنترل(

 (2004(، استیوارت و روث )1393(، عروف نژاد و نظری )2009(، آنوخین و ویلیام )1387کاووسی و چاوشی ) مخاطره پذیری

 (1991(، بریک و مونت )1393اد و نظری )(، عروف نژ2012(، گاسپارسکی و همکاران )1388(، بهروزآذر )1379خدمتی ) مسئولیت پذیری

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1392(، نعمتی )1390(، نیکرفتار )1389احمدپورداریانی ) مهارت ارتباط بین فردی

 (1393(، عروف نژاد و نظری )1391(، احمدی و درویش )1385(، صمدی و شیرزادی )1382عزیزی ) نوآوری

 (1393(، محمودی و منجم زاده )2012(، گاسپارسکی و همکاران )2008، ویلسون )(1382کردستانی ) نیاز به تعلق

 (1393(، عروف نژاد و نظری )2012(، گاسپارسکی و همکاران )1388(، بهروزآذر )1386فرهنگی ) نیاز به توفیق

 (1390(، اسدی و همکاران )2008(، ویلسون )2004(، هوواردز )2003دکین و فویل ) نیاز به قدرت

 (1393(، محمودی و منجم زاده )1391(، احمدی و درویش )2008(، ویلسون )1386(، غالمیان )1379خدمتی ) همکاری

 (1393(، محمودی و منجم زاده )2012(، گاسپارسکی و همکاران )2009(، آنوخین و ویلیام )1388بهروزآذر ) باهوش

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1389سیدنورانی و وفایی یگانه )(، 1389(، احمدپورداریانی )2004هوواردز ) کانون کنترل
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 (1393(، عروف نژاد و نظری )1391(، احمدی و درویش )2009(، آنوخین و ویلیام )1388کردنائیج ) آینده نگری

 (1391(، احمدی و درویش )1390(، اسدی و همکاران )2008(، ویلسون )2004(، هوواردز )2003دکین و فویل ) ریسک پذیری

 (1393(، مدرسی و داودی )1391(، احمدی و درویش )1390(، یادگار )1389(، احمدپورداریانی )1382کردستانی ) مثبت اندیشی

 (1394(، امینی و همکاران )1393(، عروف نژاد و نظری )2012(، گاسپارسکی و همکاران )1388(، بهروزآذر )1386فرهنگی ) موفقیت طلبی

 (1393(، عروف نژاد و نظری )1391(، احمدی و درویش )1385(، صمدی و شیرزادی )1382عزیزی ) مردمتوانا در برخورد با 

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1392(، نعمتی )1390(، نیکرفتار )1389احمدپورداریانی ) اشتراک مساعی

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1390(، نیکرفتار )1388(، عطار )2008(، ویلسون )1385صمدی و شیرزادی ) انگیزه پیشرفت

 (1393(، عروف نژاد و نظری )1388(، بهشتی و همکاران )1387(، کاووسی و چاوشی )1384مقیمی ) مصمم و راسخ

 (1393(، عروف نژاد و نظری )1391(، احمدی و درویش )2009(، آنوخین و ویلیام )1388(، کردنائیج )1386ازوجی ) با استعداد

 (1390(، اسدی و همکاران )2008(، ویلسون )1386(، براتلو )2004(، هوواردز )2003فویل )دکین و  ثروت طلبی

 (1996(، گرانت )1393(، محمودی و منجم زاده )2012(، گاسپارسکی و همکاران )2009(، آنوخین و ویلیام )1386احمدی و همکاران ) پر انرژی

 (1393(، عروف نژاد و نظری )1391(، احمدی و درویش )1385دی و شیرزادی )(، صم1382(، عزیزی )1378احمدپورداریانی ) خودباوری

 (1395(، ضیاء و تاج پور )1389(، سیدنورانی و وفایی یگانه )1389(، احمدپورداریانی )2004(، هوواردز )1990بامول ) مدیر بودن

 (1390اسدی و همکاران ) (،2008(، ویلسون )2004(، هوواردز )2003(، دکین و فویل )1983بک ) خود اتکا

 (1393(، مدرسی و داودی )1391(، احمدی و درویش )1390(، یادگار )1389(، احمدپورداریانی )1382(، کردستانی )1987پالمر ) داشتن چشم انداز

 (1394ران )(، امینی و همکا1393(، عروف نژاد و نظری )2012(، گاسپارسکی و همکاران )1388(، بهروزآذر )1386فرهنگی ) آگاهی

 (1392(، نعمتی )1388(، بهشتی و همکاران )2004(، هوواردز )1382عزیزی ) مندهدف

 (1393(، عروف نژاد و نظری )2012(، گاسپارسکی و همکاران )1388(، بهروزآذر )1379خدمتی ) صبر

 

هررا  مشرراوره بنررد  شرراخصبرره منظررور شناسررایی و رتبرره

رفهرار  برر مبنرا   -رفهار  آموزشی  -کارآفرینی آموزشی 

ا  پرسشررنامه ISMنظریرره انهخرراب بررا اسررهفاده از رویکرررد 

تدوی  و بی  خبرگانی که با اسهفاده از تکنیک گلولره برفری 

نفر( انهخاب شدند؛ بره ایر  ورورت کره  30پدر ای  تحقیق 

پس از مصاحبه با فرد خبره اول و بررسی سؤاالت و مفراهیم 

ایالعراتی کره پیرامرون ها  مورد مطالعه از یریق و شاخص

شد، محققان سراغ فرد فرد خبره دیگر  به محققان داده می

روال بررسی موضروع مرورد مطالعره  اًخبره دوم رفهه و مجدد

شد. ای  کار تا زمانی ادامه یافرت کره نمونره مرورد تکرار می

ها بررسی نفر از خبرگان بودند انهخاب و با آن 30مطالعه که 

ق وورت گرفرت. بررا  نحروه تعیری  و مطالعه موضوع تحقی

( یعنی اسرهفاده 1990حجم نمونه نیز بر اساس نظر کوه  پ

ر حوزه مطالعات کیفری اسرهفاده خبره د 30تا  15از نظرات 

 شد.

نامه کهبی کنندگان رضایتمالحظات اخالقی  از همه شرکت

کنندگان را از محرمانه گرفهه شد و همچنی  محققان شرکت

ها ایمینان دادند ق مطمئ  کردند و به آنماندن نهایو تحقی

شرود. هرا ارسرال مریکه نهایو تحقیق پس از انجام بررا  آن

عالوه بررای  ایر  مقالره برگرفهره موضروع رسراله دکهررا در 

باشد کره دارا   آباد کهول میدانشگاه آزاد اسالمی واحد علی

 مصوب شده است.  1400289با کد ایران داک 

 هایافته

 -  سراخهار  اساس روش مدل ساز اوله برایالعات ح

برا اسرهفاده از چهرار حالرت روابرط و   جمرع بنرد  ریتفس

  ریتفسر  سراخهار  منطق مدل ساز. شد لیتشک یمفهوم

حاورل از  وینهرا کنرد.عمرل مری های مد در فراوان  مبنا بر

  مورد بررسری نشران داد کره هاپرسشنامه در مورد شاخص

(، تحمرل ابهرام c2بره نفرس پ (، اعهمرادc1اسهقالل یلبی پ

،  (6cپ ینرریخرروش ب، (c5پ تیررخالق(، c4(، تسررلط پc3پ

 c10عزت نفس پ، (c9هودپ، ش(8cپییسودگرا ،(c7پ  رهبر

  ریمخایره پذ،  (c12پ یکنهرل درون، (11cپعزم و اراده (، 

  فررد  یمهارت ارتباط بر، (14cپ  ریپذ تیمسئول، (13cپ

برره عنرروان ( 17cپ قیرربرره توف ازیررن، (16cتعلررق پ(، c15پ

 یدسهرسر سیپس از آن که ماترها  اولیه هسهند.  شاخص

 . شدها کنهرل شاخص هیدست آمد، روابط ثانوه ب هیاول

-خانه به دست آمد. 2ماتریس دسهرسی نهایی یبق جدول  

کره  دهنردینشان ماند؛ مشخص شده* 1که با عالمت یی ها
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عدد   وفر بوده و پس از سازگار هیاول یدسهرس ،سیدر ماتر

 یوابسرهگ زانیقدرت نفوذ و م سیماتر  یاند. در اگرفهه کی

 کیرنشران داده شرده اسرت. قردرت نفروذ  زیرهر شاخص ن

مهرراثر از آن و خررود   هرراشرراخص از جمررع تعررداد شرراخص

 ییهرااز جمع شاخص زیشاخص ن یوابسهگ زانیو م ،شاخص

 .دیآیبه دست م ،و خود شاخص دنریپذیکه از آن تاثیر م

 . ماتریس دسترسی اولیه2جدول 

Table 2. Initial access matrix 

 

پرس از  ،یینها یدسهرس سیبا اسهفاده از ماتر در مرحله بعد

  یرراشررهراک ا ،یو خروجرر  ورود  هررامجموعرره  یرریتع

. سرپس آمردها به دسرت از شاخص کیهر   ها برامجموعه

و مجموعرره مشررهرک را   هررا مجموعرره ورودتعررداد شرراخص

بره   یبراساس کروچکهر  وعودمشخص نموده و به وورت 

ها نهایو تکرار چرخش. شدانجام   بندسطح  ملع  ،یبزرگهر

نشان داد که در تکرار اولیه عوام به عنروان شراخص اساسری 

کارآفرینی آموزشی و رفهار  در نظر گرفهه شردند. در تکررار 

 ( c14(، مسئولیت پذیر  پc6دوم دو شاخص خوش بینی پ

 

که در سطح اول قرار گرفهند را کنار گذاشرهه شرد و دوبراره 

 د  را انجام شد.عملیات سطح بن

( ، c4(، تسرلط پc3در تکرار سوم سه شاخص تحمل ابهرام پ

دوم قررار گرفهنرد را از  ( کره در سرطحc17نیاز بره توفیرقپ

کنار  و دوباره عملیات سطح بند  انجام شد. در تکرار  جدول

( که در سطح سوم قرار c13چهارم شاخص مخایره پذیر  پ

د  انجرام شرد. در گرفت را کنار و دوباره عملیات سرطح بنر

( که c10(، عزت نفس پc5تکرار پنجم دو شاخص خالقیت پ

در سطح چهارم قررار گرفهنرد کنرار گذاشرهه شرد و دوبراره 

عملیات سطح بنرد  را انجرام شرد. در تکررار ششرم چهرار 

(، عررررزم و c10(، شررررهود پc5شرررراخص سررررودگرایی پ

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 

c1  1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

c2 0  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

c3 0 0  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

c4 0 0 1  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

c5 0 0 1 1  1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

c6 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

c7 0 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

c8 0 0 1 1 1 0 0  1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

c9 0 0 1 1 1 0 0 1  1 1 1 1 1 1 0 0 1 

c10 0 0 1 1 1 1 0 0 0  1 0 0 1 1 0 0 1 

c11 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 1 1 0 0 0 

c12 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1  1 1 1 0 0 1 

c13 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  1 1 0 0 1 

c14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 

c15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  1 1 1 

c16 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0  1 0 

c17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  1 

 ماتریس دسهرسی نهایی

c1  1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

c2 0  1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 0 1 1 

c3 0 0  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1* 

c4 0 0 1  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

c5 0 0 1 1  1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

c6 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

c7 0 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

c8 0 0 1 1 1 1* 0  1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

c9 0 0 1 1 1 1* 0 1  1 1 1 1 1 1 0 0 1 

c10 0 0 1 1 1 1 0 0 0  1 0 0 1 1 0 0 1 

c11 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 1 1 0 0 1* 

c12 0 0 1 1 1* 1 0 1 1 1 1  1 1 1 0 0 1 

c13 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  1 1 0 0 1 

c14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 

c15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1  1 1 1 

c16 0 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1* 1 1 1 0  1 1* 

c17 0 0 1* 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  1 
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( کره در سرطح پرنجم قررار c12(،کنهرل درونریپc11ارادهپ

ار گذاشهه شد و دوبراره عملیرات سرطح بنرد  را گرفهند کن

(، c2انجام شد. در تکرار هفهم سه شاخص اعهماد به نفرس پ

( کره در سرطح ششرم قررار c16(، نیاز به تعلقپc7رهبر  پ

گرفهند کنار گذاشهه شردو دوبراره عملیرات سرطح بنرد  را 

انجام شد. در نهایت دو شراخص اسرهقالل یلبری و مهرارت 

 ر سطح هفهم قرار گرفهند.ارتباط بی  فرد  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوره کارآفرینی آموزشی مش -. سطح بندی شاخص های بعد رفتاری 1شکل

figure 1. Leveling of behavioral-educational indicators of entrepreneurship counseling

 

 

 

گفرت تروان مری 1دست آمده از شرکل ه مطابق با نهایو ب

ها  اسهقالل یلبی و مهارت ارتبراط بری  فررد  شاخص

هرا  خروش گذار  و شراخصتاثیردارا  بیشهری  میزان 

 مسئولیت پذیری خوش بینی

 نیاز به توفیق تسلط تحمل ابهام

 مخاطره پذیری )سطح سوم(

 عزت نفس خالقیت

 کنترل درونی عزم و اراده شهود سود گرایی

 نیاز به تعلق رهبری اعتماد به نفس

 فردیمهارت ارتباط بین  استقالل طلبی

 )سطح اول(

 )سطح دوم(

 )سطح چهارم(

 )سطح پنجم(

 )سطح ششم(

 )سطح هفتم(
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 هسهند. پرذیر  تاثیرمیزان  کمهری پذیر  دارا  بینی و مسئولیت

 . قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل مؤثر در کارآفرینی آموزشی3جدول 

Table 3. Influence and dependence of effective factors in educational entrepreneurship 

 

دهد که شاخص ها  تاثیرگرذار نشان می 3ها  جدول یافهه

تروان مریرا آموزشری مشراوره کرارآفرینی  -رفهرار   بر بعد

و  گررید  هرا هرر شراخص برر شراخص براساس قدرت نفوذ

در چهرار  گررید  هرا هر شاخص به شاخص یوابسهگ زانیم

سررطح اسررهقالل   1ناحیرره  کرررد   دسررهه بنررد ریررسررطح ز

و قدرت نفوذ  یکه حداقل وابسهگ ییها پخودمخهار(  شاخص

 ییها   شاخصیوابسهگ  2ناحیه  .ها دارند شاخص گریرا بر د

ها دارند، امرا نفروذ آنهرا  شاخص گریبر د  ادیز یکه وابسهگ

 ییها (  شاخصیپعدم وابسهگ  وندیپ   3. ناحیه اندک است

 هیرناح  یرها دارنرد. در ا شاخص گریکه رابطه دو یرفه با د

را در ساخهار مدل دارند،  ینینقش آفر  یشهریب که  عناور

 ییها (  شاخصینفوذ پعدم وابسهگ  4ناحیه  .رندیگی قرار م

هرا . یافهرهدارند  نفوذ قابل توجه ا گرید  ها که بر شاخص

دهررد کرره نیرراز برره تعلررق، اعهمرراد برره همچنرری  نشرران مرری

نفس؛رهبر ، عزم و اراده، شهود، سودگرایی، کنهررل درونری 

 هرا  خالقیرت،در ناحیه نفوذ قرار دارند، همچنری  شراخص

 مخرایره پرذیر ،نیاز بره توفیرق، ابهرام،تحمرل  عزت نفس،

خوش بینی در ناحیه وابسهگی قرار  مسئولیت پذیر ، تسلط،

نسربت  ادیرز یوابسهگ زانیم یاز قدرت نفوذ کم ولدارند که 

 باشدی ها برخوردار م شاخص گریبه د

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف از مطالعه حاضر شناسایی و رتبره بنرد  شراخص 

مشراوره کرارآفرینی رفهرار  برر رفهرار  در  -ها  آموزشری

مبنا  نظریه انهخاب با اسهفاده از مدل سراخهار  تفسریر  

هرا  ارزشرمند  آور  ایالعرات یافهرهبود. که پس از جمع

ها  مطالعه حاضر نشران داد کره اسرهقالل حاول شد. یافهه

خروش ، تیخالقیلبی، اعهماد به نفس، تحمل ابهام، تسلط، 

، عرزم و اراده، عرزت نفرس، ودهیی، شسودگرا  ،رهبری، نیب

مهرارت  ، ریپرذ تیمسرئول ، ریمخایره پرذی، کنهرل درون

به عنوان عوامل مهم   قیبه توف ازین، تعلق ، فرد  یارتباط ب

هررا همچنرری  نشرران داد کرره  در کررارآفرینی هسررهند. یافهرره

آموزشری عبارتنرد از  -ها  تاثیرگذار بر بعد رفهار  شاخص

کرره حررداقل  ییهررا (  شرراخصسررطح اسررهقالل پخودمخهررار

. سرطح هرا دارنردشراخص گریو قدرت نفوذ را بر د یوابسهگ

ها شاخص گریبر د  ادیز یکه وابسهگ ییها  شاخصیوابسهگ

پعردم   ونردیپ. سرطح  دارند، امرا نفروذ آنهرا انردک اسرت

 شراخص گرریکه رابطه دو یرفه با د ییها(  شاخصیوابسهگ

را  ینینقش آفر  یشهریب که  عناور هیناح  یها دارند. در ا

نفروذ پعردم و سرطح  .رندیگی در ساخهار مدل دارند، قرار م

هررا  حاوررل از مطالعرره حاضررر بررا نهررایو . یافهرره(یوابسررهگ

(، ویلسررون 1386(، غالمیرران پ1379مطالعررات خرردمهی پ

(، محمررود  و مررنجم 1391(، احمررد  و درویررش پ2008پ

 شاخص             

 

 

 

 میزان تاثیر  

ی)
طلب

ل 
ال

ستق
ا

c1) 

س)
 نف

به
د 

ما
عت

ا
c2) 

ام
ابه

ل 
حم

ت
c3) 

ط 
سل

ت
(

 c
4

) 

ت)
القی

خ
c5) 

ی)
بین

ش 
خو

c6) 

ی)
بر

ره
c7) 

ی)
رای

دگ
سو

c8) 

د)
هو

ش
c9) 

س)
 نف

ت
عز

c1
0

) 

ه)
اد

ار
و 

م 
عز

c1
1

) 

ی)
ون

در
ل 

تر
کن

c1
2

) 

ی)
یر

پذ
ه 

طر
خا

م
c1

3
) 

ی)
یر

پذ
ت 

ولی
سئ

م
c1

4
ی) (
رد

ن ف
 بی

ط
تبا

ار
ت 

ار
مه

c1
6

) 

ق)
عل

ه ت
ز ب

نیا
c1

7
) 

تو
ه 

ز ب
نیا

ق)
فی

c1
8

) 

وذ
نف

 

17 15 6 6 8 1 15 12 12 8 12 12 6 2 17 15 6 

ی
تگ

بس
وا

 

2 5 15 15 11 17 5 9 9 11 9 9 15 17 2 5 15 



 886                                                                                                                                 و همکاران                           جعفری

 

 99، زمستان 4شماره، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

(، ورررمد  و شررریرزاد  2004(، هررروواردز پ1393زاده پ

( و عروف نرژاد و نظرر  1391(، احمد  و درویش پ1385پ

 ( همسویی دارد.1393پ

 از دالیل تبیی  نهایو ای  مطالعه در همسرویی برا مطالعرات

توان بره ایر  نکهره اشراره کررد کره عرزت نفرس و قبلی می

رد ا  داخالقیت همواره بر کارآفرینی تاثیر  مثبت و سازنده

لعات ی  مطالعه همانند مطاو لذا به ای  دلیل است که نهایو ا

قبلی بر عزت نفرس و خالقیرت بره عنروان عوامرل مرؤثر در 

رف کارآفرینی تاکید داشهه و به ای  نهیجه رسیده است. از ی

هایو ها  مطالعه حاضر را در همسویی با نتوان یافههدیگر می

(، آنرروخی  و 1388(، کردنررائیو پ1386مطالعررات ازوجرری پ

( و عرروف نرژاد و 1391درویش پ(، احمد  و 2009ویلیام پ

( ای  گونه تبیی  کرد که در مواجهه برا آنچره 1393نظر  پ

-کسب و کارها و باالخص کسب و کارها  نوپا را تهدید مری

هررا  فرآینررد کنررد و همچنرری  بررا توجرره برره فررراز و نشرریب

ره برره عنرروان عرراملی رفهررار  مشرراو -کررارآفرینی آموزشرری 

ر فرینان دارا  اهمیت غیرتاثیرگذار و هدایت بخش برا  کارآ

 ا قابل انکار می باشد. بر ای  اساس کیفیت خدمات مشراوره

 به عنوان یکی از مهمهری  مسائلی است که مورد توجه قررار

زشری گرفهه است. با توجه به نیاز روزافزون به کارآفرینی آمو

ا  بره کارآفرینران فی ارائه خدمات مشاورهرفهار  و از یر -

کارآفرینان، چگونگی ای  خردمات دارا   جهت ارتقا  کیفی

 اهمیت است. 

توان گفت که در خصوص اهمیت کارایی آموزش عالی نیز می

به نیازها  ونایع با تربیت فراگیران  در آموزش عالی همواره

کوچک و کوتاه مدت و فور  کارخانجات و مراکز تولیرد  و 

بره  در بسریار  از مرواردها دانشگاه د.دهنمیخدماتی پاسخ 

ترا  نردمجهز الزممنابع انسانی، فنرون، امکانرات و تجهیرزات 

بهوانند از یریق به کارگیر  آنها به نیازهرا  جامعره پاسرخ 

سریع نشان دهند. دانشگاه کرارآفری  خرودگردان اسرت و از 

پرردازد ترا اسرهانداردها  ها  مهنوع به کسب درآمد مریراه

باشرد. در  و مهکی به منابع خراصوده کیفی خود را حفظ نم

دانشجو به منزله مشهر  مرورد توجره ها  کارآفری  دانشگاه

ویژه قرار دارد و با دقت نیازها  آموزشی و  جهرت زنردگی 

-در دنیا  واقعی شناسایی و تامی  می شود. لذا در تصرمیم

-کند و بخشی از هزینهها مشارکت دارد، اظهار نظر میگیر 

چنی  در آمروزش . هم کندها  تحصیل خود را پرداخت می

با القرا  فرهنرگ منسرجم  عالی همواره سعی شده است که

کارآفرینی چشم انداز مشهرک و ایجراد انگیرزه ارتبراط بری  

اعضا  هیئت علمی، مدیران، دانشجویان و کارکنان در کلیه 

 مرراد شود پتر و همکار  و همراهی بیشهر ها نزدیکبخش

1385). 

بره بنرد  و تعیری  به یور کلی در پژوهش حاضر جهرت رت

 -میزان اهمیت عوامل مؤثر در مشاوره کرارآفرینی آموزشری 

سرراز  رفهررار  بررر مبنررا  نظریرره انهخرراب از رویکرررد مرردل

ساخهار  تفسیر  اسهفاده شد. با توجه به ادبیرات تحقیرق، 

رفهار  برر  -شاخص مؤثر بر مشاوره کارآفرینی آموزشی  17

-اده از روش مردلمبنا  نظریه انهخاب شناسایی و برا اسرهف

ساز  ساخهار  تفسیر  رتبه بند  شدند. نهایو نشران داد 

تری  پذیر  در پایی ها  خوش بینی و مسئولیتکه شاخص

سطح و کمهری  تراثیر را در مشراوره کرارآفرینی برر مبنرا  

 ها  بی  فرد نظریه انهخاب دارد و اسهقالل یلبی و مهارت

ر ی  تراثیر را برر دیگردر باالتری  سطح قرار داشهه و بیشرهر

  عوامل دارد. از دالیل تبیی  برا  رسریدن بره نهرایو در ایر

ه توان به ای  نکهه اشاره کررد کره در ایر  مطالعرمطالعه می

همسو با مطالعات قبلی از روش تحلیرل کیفری و کدگرذار  

ایالعات اسهفاده شده است و لذا همری  مرورد باعرث شرده 

س سرؤاالتی کره پرسریده است که خبرگان در مطالعه بر اسا

هه شود عقاید یکسان و مشابهی را پیرامون کارآفرینی داشمی

باشند. بر ای  اسراس پیشرنهاد مری شرود مهولیران مشراوره 

رآینرد مشراوره خرود بره رفهرار  در ف -کارآفرینی آموزشی 

عواملی که بیشهری  تاثیر را برر کیفیرت خردمات مشراوره را 

 .دارند تاکید بیشهر  داشهه باشند

  از مهمهری  نقاط قوت مطالعه حاضر ای  بود که برا  اولری

 بار به مبحث توسعه کارآفرینی رفهار  و آموزشری پرداخهره

تروان بره شد. از مهمهری  نقاط ضع  مطالعه حاضر نیز مری

 هرا بررا ای  مورد اشاره کرد که برخی از خبرگان که برا آن

ذا پژوهش هماهنگ شده بود حاضرر بره همکرا  نشرده و لر

 ها محروم شدند.محققان از نظرات آن
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آموزشی مشاوره کارآفرینی بر مبنا  نظریه انهخراب و  -ها  رفهار  هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص چکیده:

مرار  ایر  پرژوهش ها بر مبنا  ای  نظریه برود. جامعره آبند  هر یک از ای  شاخصبررسی میزان اهمیت و اولویت

رفهار  و آگاه به نظریه انهخاب در مشاوره بود و به منظور گردآور  ایالعرات از  -شامل خبرگان کارآفرینی آموزشی 

کارآفرینی در مشاوره اسهفاده شد. در ای  پژوهش با توجره بره  ها بند  شاخصبند  و سطحپرسشنامه جهت رتبه

ها مؤثر بر مشاوره کارآفرینی شناسایی شدند. سپس مهمهری  شاخصشاخص  17بیات تحقیق مطالعه انجام شده و اد

یلبری، ها  مطالعه حاضر نشان داد کره اسرهقاللبند  شدند. یافههساز  ساخهار  تفسیر  سطحبا اسهفاده از مدل

کنهررل ، عزم و اراده، نفسعزت، هودیی، شگراسود  ،رهبری، نیبخوش، تیخالقاعهماد به نفس، تحمل ابهام، تسلط، 

بره عنروان عوامرل مهرم در  قیربره توف ازیرن، تعلق ، فرد یمهارت ارتباط ب ، ریپذتیمسئول ، ریپذمخایرهی، درون

سرطح آموزشری عبارتنرد از   -ها  تاثیرگرذار برر بعرد رفهرار  ها همچنی  نشان داد که شاخصاند. یافههکارآفرینی

  یوابسرهگ، سرطح ها دارنردشاخص گریو قدرت نفوذ را بر د یکه حداقل وابسهگ ییها دمخهار(  شاخصاسهقالل پخو

(  یپعردم وابسرهگ وندیپ، سطح  ها اندک استها دارند، اما نفوذ آنشاخص گریبر د  ادیز یکه وابسهگ ییهاشاخص

-ها  اسهقاللدهد که شاخصشان می. نهایو پژوهش حاضر نها دارندشاخص گریکه رابطه دو یرفه با د ییهاشاخص

ها  مؤثر بر مشراوره کرارآفرینی اسرت کره بایرد در وهلره اول در تری  شاخصفرد  اساسیها  بی یلبی و مهارت

 ها تاکید شود.ا  بر مبنا  نظریه انهخاب بر آنخدمات مشاوره

 نظریه انهخاب. ، ریتفس  خهارسا  سازمشاوره، مدل ،ینیکارآفر یآموزش -  رفهار  هاشاخصواژگان کلیدی: 
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