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 . چکیده

الگوی    کاربردی حاضر  هدف پژوهش  اعتبارسنجی  ارائه و  که    است   کارآفرینمدارس    یبرا  رانیمد  یستگیشاحاضر 

نظران و مدیران صاحب در بخش کیفی شامل برخی از    کنندگانمشارکت .  صورت گرفت (  کمی _ کیفی)  روش تلفیقیبه

گیری هدفمند انتخاب و  نمونه  صورتبه نفر    8  اصل اشباع نظری تعدادبراساس  کارآفرینی بودند که    ۀدر زمین  مدارس

مدیران مدارس بودند که حجم نمونه با  شامل    شوندگانپرسشپژوهش نیز    کمیمورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش  

نتایج  براساس  ابزار پژوهش    عنوانبه   ساختهمحقق  ۀنفر انتخاب شد. پرسشنام   به تعداد  Sample power  320افزار  نرم 

  0/ 86که مقدار آن    گردیدها از روش آلفای کرونباخ استفاده  برای پایایی دادهاول پژوهش طراحی شد.    ۀکیفی مرحل

با    کمیاز روش کدگذاری و در بخش    ها در بخش کیفیحاصل شد. برای تحلیل داده از روش معادالت ساختاری 

ها( بر  و ارزش  ت ی مأمور، اهداف،  اندازچشم)  یعلّ  طیشراکه  د  دنها نشان دا. یافتهگردیداستفاده    Smart Plsرویکرد  

(،  2/ 888و    2/ 153،  3/ 892،  0/ 075ترتیب برابر  به  Tدارد )مقدار    معناداری  ۀرابط  نی مدارس کارآفر  رانیمد  یستگیشا

  2/ 114برابر    Tاثرگذار است )مقدار  مدارس    رانیمد  یستگی( بر شای و فرهنگ سازمان  شبکۀ ارتباطات)   یانهی زم  طیشرا

  Tاثرگذار است )مقدار    نیمدارس کارآفر  رانیمد  ی ستگی( بر شا یتیشخص  یهایژگ ی گر )و مداخله  طی شرا(،  2/ 628و  

(،  3/ 048و    2/ 805برابر    T)مقدار    استاثرگذار  ( بر راهبردها  یو فرهنگ سازمان  شبکۀ ارتباطات)  ی انهیزم  ط یشرا(،  3/ 210

 تیریراهبردها بر مد( و  7/ 588برابر با    T)مقدار    است اثرگذار    ( بر راهبردهایتیشخص  یها یژگ یگر )و مداخله  طیشرا

به دست    0/ 534کلی برازش مدل نیز    GOF(. همچنین میزان شاخص  18/ 318برابر    T)مقدار  است  اثرگذار  عملکرد  

 آمد. 
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 مقدمه

با    هاسازمان  داند کهمعتق  نظرانصاحب . امروزه  رودیم شمار  آن سازمان به  ۀنیروی انسانی هر سازمانی رکن اصلی توسع

می شایسته  کارکنان  و  مدیران  از  کاستیبرخورداری  از  بسیاری  نمایندتوانند  جبران  را  فیزیکی  محیط  و   1)بون  های 

که یکی    یاگونهبه  ؛کرده است   ریناپذاجتناباز طرفی دیگر دامنه و شتاب تغییرات، وجود مدیران شایسته را  همکاران(.  

برای    همچنین  (.2018و همکاران،    2)تانگ   در شرایط مساوی، وجود مدیران شایسته است   هاسازمانهای اصلی  از تفاوت

،  تپرداخت. اثربخشی مدیران اساساً به شایستگی مهار  هاسازمانتحول سازمان باید به تبیین جایگاه شایستگی مدیران در  

نیاز    ،تغییرات متعدد  ۀجیدرنتلذا،  ؛(2014و همکاران،    3)اندرسون   بستگی دارد  هاآنهای  سطح دانش، بینش و توانایی

 (.2008، 4)انوکا و آهایواهمیت یافته است  شیازپشیبهای آنان شناخت ویژگیبه مدیران شایسته و  هاسازمان

سازد.  های شخصی مورد نیاز کارکنان فراهم میشایستگی مدیران تصویری روشن از دانش، مهارت، تجربه و ویژگی

. (1397  ،د )بجانی و همکارانو توسعه سازمانی دار  هاسازماندر موفقیت و شکست    یا کنندهنییتعو    مؤثرنقش    همچنین

شایستگی  نظرانصاحب  متخصصان،  روشو  به  را  طبقهها  مختلفی  میهای  آن  ؛نمایندبندی  از  برخی  مثال    ها برای 

به شایستگیشایستگی را  وها  فردی، سازمانی  به شغل  های  در  (.  2008،  6)بویاتزیس  کردندبندی  طبقه   5نقش_مربوط 

و   کرافورد  عبارتشایستگی  7اهمیاس نالگوی  تغییر  مدیریت  برای  نیاز  مورد  ذیاند  های  مدیریت  رهبری،  نفعان، از 

توسعیزیربرنامه انتخاب و  ارتباطات    ۀ،  مهارت   یریگ م یتصمتیم،  دانش و  مهارتو حل مسئله،  های  های فرهنگی و 

های فنی، اداری، ارتباطی،  مهارتنیز    9و کاتز   الگوی ساندویت براساس  (.  2010،  8)کرافورد و نهمایسمدیریت پروژه  

 .اندههای رهبری در نظر گرفته شدادراکی و مهارت

مناسب در برابر تغییرات واکنش    به توانمی  شودسسات آموزشی دنبال میتوسط مؤ که  امروز    ۀنیازهای جامع  ترینمهماز  

  درواقع  ؛(2015و همکاران،    10روسکووارا )  شاره کردا انسانی    ۀهدف توسع  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با

  نیز   رآفرینی در مدارساز اهداف آموزش کا.  توسعۀ انسانی است   اهداف  ترینمهمیکی از  در مدارس    ی نیموضوع کارآفر

(. این اهداف  2018و همکاران،    11آلفایرویک)  اشاره کردآموزان  های فردی و تخصصی دانش بهبود تواناییتوان به  می

اقتصادی    های جدید و بهبود وضعیت اجتماعی وشرکت   سیتأس  ،برای تولید محصوالت  آموزاندانش  یسازآماده  منظوربه

های مهم کارآفرینی در مدارس یکی از ویژگی  ۀی روح(. پرورش  2000،  12مک کالیناند )مردم تدوین و طراحی شده

نقش محوری در  ،کردن بستر کارآفرینی در مدارستوانند با فراهممدیران مدارس میرود. شمار میمدیران مدارس به
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از طریق    توانندمی  که مدیران مدارس  دادندنشان  در این راستا مطالعات    باشند.برعهده داشتهرا    ینیکارآفررشد و پرورش  

نقش مهمی   هانکارآفرینانه آ  ۀدر ایجاد روحیموزان به رشد تفکر تجاری  آانشکردن خالقیت در مدارس و تشویق دفراهم

موزان آتواند نقش مهمی در پرورش دانششایستگی کارآفرینانه مدیران میلذا    ؛(2015،  1آسودانی و کیلبورن باشند )داشته

 شود. مهم تلقی می ،بر این اساس توجه به شایستگی کارآفرینانه مدیران مدارس که شته باشدکارآفرینانه دا  ۀبا روحی

دهد که هر پژوهش بسته به میزان نشان می   اما مرور مطالعات  اند؛مطالعاتی انجام شده  پژوهش،  موضوع  ۀدر مورد پیشین

شایستگی خود،  اهداف  ماهیت  و  نمودهجامعیت  مطرح  مدیران  برای  را  مختلفی  ارزشمندی   رغمیعلاست.  های 

از سازمانی به سازمان   هاآنکاربرد  ۀها با توجه به زمینهای بسیاری از پژوهشگران پیشین، شایستگیتالش انکاررقابلیغ

شایستگی مدیران در ارتباط با   بر  . از سویی دیگر بیشتر مطالعاتوح مختلف مدیریتی متفاوت هستندسطدیگر و در  

عبدالهی و .  اندمورد مطالعه قرار گرفته  وپرورشآموزشدیگر متمرکز بوده و کمتر مدیران    یها سازمانکارآفرینی در  

( هدف1399همکاران  با  پژوهشی  در  دانش  ریتأثبررسی    (  کارآفرینی  بر  معلمان  آموزشی  کارآفرینی  آموزان آموزش 

آموزان باعث افزایش ابعاد کارآفرینی  در گروه آزمایشی دانش  ده یدآموزشتدریس معلمان    که   اول نشان دادند  ۀمتوسط

ابعاد مذکور  شدهآموزان  دانش ازعبارت  ترتیب هباست.  استقالل  اند  به  اراده  یریپذسکیر، خالقیت،  تمایل  و    . و عزم 

 اصلی آموزش کارآفرینانه در مدارس  هایپیامدها و برونداد  که  ( در پژوهشی نتیجه گرفتند1398همکاران )ی و  طغرای

آموزان دانش  .هستند  بامهارت و    آموز توانمندآموز خالق، نوآور و چندبعدی و دانشخلق ارزش جدید، تربیت دانش  شامل

در مسیر   گرفتن  قرار  و جامعه   پیامدهای مذکورطی    آموزش صحیح تحصیلی و شغلیبا  برای خود  ارزش  به خلق 

دانش  شامل  های مورد نیاز مدیران مدارس  شایستگیکه  نشان دادند  (  1398همکاران )و    در پژوهشی خنیفر.  پردازندمی

( 1397دهکردی و همکاران ). مبینی  هستند  های شخصیتیو آگاهی، هوش و استعداد، مسائل اعتقادی و اخالقی و ویژگی

نتیجه گرفتند به  مدیران ارشد کش  که  در پژوهشی  ایجاد مدل   ازجملهفرینی راهبردی  کارآ  ۀشایستگی در حوز  13ور 

پذیری، مدیریت فناوری، مدیریت دانش،  ایده، ریسک  اجراسازی، شناسایی و ارزیابی فرصت،  نیآفرتحول  وکارکسب 

  قبول قابلنیاز دارند تا بتوانند وظایف خود را در سطح عالی یا    یریپذانعطاف و    یسازشبکهسازی،  مدیریت رشد، تیم

نوآوری و عملکرد های کارآفرینانه در  داشتن شایستگی  که  وهشی نتیجه گرفتند( در پژ1395)  مکانیو    دهند. قلیچی  انجام

وجدان کاری،    یهامؤلفهکه    ی نتیجه گرفت ( در پژوهش1396نژاد )عارف  .دندار  معناداری  ریتأث  انی بندانشهای  شرکت 

  زاده ترک .  هستند  یاسالم های مورد نیاز مدیران مدارس برای مدیریت  ، مهربانی و نظم از شایستگیصدرشرح،  یمندقانون

  بینشی _دانشی  منشی،_ارزشی  ۀگان3ابعاد    دارایمدیران  الگوی شایستگی  نشان دادند که    ی( در پژوهش1394)  یو محمد

شایستگی    23شایستگی اصلی و    8رهنگی و هوش نرم(،  ف  ۀانگیز  فرهنگی،   منش )  محوری  شایستگی   از  روشی_مهارتی  و

پوالتاست فرعی   پژوهشی    (2017)  2.  گرفتدر  نیازمهارت  دارایمعلمان    که   نتیجه  کارآفرینی  به    مندهای  دستیابی 

 ( 2017)  3نی یعمر اتلی و یم  .هستندخالقیت  و  های تمایل به ریسک کردنمهارت،  درونیکنترل    ،نفساعتمادبهموفقیت،  

  هاحلراهها، ارائه  ، استفاده از فرصت اندازهاچشمایجاد ارزش، نفوذ داشتن، تعیین اهداف و    مانندهایی  در پژوهشی ویژگی

پژوهشی نتیجه  در    نیز  (2010)  4لی   .اندنوآوری را برای کارآفرینان آموزشی مهم شمرده  و  یمیتو پاسخ به نیازها، کار  

 
1 Assudani & Kilbourne 
2 Polat 
3 Omer Attali & Yemini 
4 Lee 



 نیمدارس کارآفر یبرا رانیمد یستگ یشاارائه و اعتبارسنجی الگوی 

 

69  

مداری، نفوذ، تفکر مفهومی، تفکر هایی مانند موفقیت شایستگینیازمند داشتن    عملکرد باالداشتن  برای    که افراد  گرفت 

 هستند.مشارکت و تخصص را    و  ی میتاطالعات، کار    یوجو جست ، درک میان فردی،  نفساعتمادبهابتکار،    ۀتحلیلی، قو 

نیاز به مدیران شایسته در    ؛ لذاآموزشی، موضوع کارآفرینی در مدارس است   یهانظام امروزه یکی از موضوعات مهم  

. کارآفرینی در سطوح پایین مدارس تا سطح تحصیالت عالیه شکل گرفته  باشدمی  انکاررقابلیغامری ضروری و    مدارس،

مدارس  مدیران  (.  2018و همکاران،    1)بایون   دهند  یهای مناسب مدارس به این رسالت جدید پاسخ  که   رود یمو انتظار  

براساس  توانند  می  هاآن.  برعهده گیرندخود را    ۀوعتوانند نقش راهنمایی و هدایت مجمکسانی هستند که می  ازجمله

در مسیر صحیح کارآفرینی و شناخت بیشتر  کنند. همچنین  موزان مستعد را شناسایی  آهای خود، دانششایستگی  ۀمجموع

منابع اقتصادی تمرکز    ها واست که بر فرصت   سبک و سلوککارآفرینی نوعی  باشند.  بسزایی داشته   سهم  هاآناستعداد  

؛ 2011،  2)اسکام و یلدریمدهد  ک، خالقیت، موفقیت شخصی و نوآوری را نشان مییس دارد. عالوه بر این ترکیبی از ر

 (.2013، 3داماین 

به مطالب   الگوی شایستگی مدیران برای    مذکور،با توجه  از است   ریناپذاجتناب  مدارس کارآفرینضرورت طراحی   .

هدف    باشد؛ لذامیمشهود   ،ادبیات کارآفرینی در مدارس کشور  یتازگ بهپژوهشی در این حوزه با توجه    خألسوی دیگر 

مورد بحث  سؤاالتو  است  مدارس کارآفرین یبرا رانیمد یستگیشااصلی پژوهش حاضر، ارائه و اعتبارسنجی الگوی 

 باشند:شرح ذیل میآن، به

 ؟اندکدام مدارس کارآفرین رانیمدهای یستگیشا یهامؤلفه (1

 چگونه است؟ مدارس کارآفرین رانیمد یهایستگیشابرازش الگوی  (2

 

   ی شناسروش

در    کنندگانمشارکت .  باشدمیکاربردی    نیزهدف    ( و از نظرکمی _ کیفی)  یقیتلفصورت  به  از نظر روش  پژوهش حاضر 

اصل اشباع نظری براساس  کارآفرینی بودند که    ۀدر زمین  مدارسنظران و مدیران  صاحب شامل برخی از  بخش کیفی  

پژوهش   کمیدر بخش    شوندگانپرسشگیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.  نمونه  صورتبهنفر    8  تعداد

تصادفی ساده استفاده    ی ریگ نمونهاز روش    ،مطالعه  مورد  ۀجامع  یگستردگ   به   مدیران مدارس بودند که با توجهشامل  

از    منظوربه همچنین    شد. نمونه  نمونه   Sample power  افزارنرم تعیین حجم  با   320ای به حجم  استفاده گردید.  نفر 

  Sample Power  یریگ نمونه  افزارنرمبا استفاده    0/ 06اثر    ۀ و انداز  %80توان آزمون    ،   %99اطمینان    ۀبازد  ،  %01خطای  

تعداد   ؛ درواقعنیازی به تعداد جامعه نیست   ،افزارنرم گیری با استفاده از  به ذکر است که در روش نمونه  انتخاب شد. الزم

ش   یاگونهبه  باید  جامعه باشد.    ودانتخاب  بیشتر  نمونه  از  برگشت  306  ،پرسشنامه  320از    ت یدرنهاکه  و    هپرسشنامه 

اول پژوهش طراحی   ۀنتایج کیفی مرحلبراساس  ای بود که  ساختهمحقق  ایهنامسشپر  نیز  . ابزار پژوهشبودند  استفادهقابل

 
1 Byun 
2 Askun & Yildirim 
3 Damian 



 1401(، زمستان 69)مسلسل  1، شماره 18های مدیریت آموزشی، دوره فصلنامه نوآوری 

 

79  

 ی حدود، تا(4ۀ  نمر)   ، زیاد(5ۀ  نمر)  ادیزبسیار    صورتبهمقیاس لیکرت  براساس  گویه بود که    61شد. این پرسشنامه دارای  

 شد. یبنددرجه (1ۀ نمر)و بسیار کم  (2ۀ نمر) ، کم(3ۀ نمر)

  ی کدگذاربرای پایایی از روش توافق    گردید. در این راستا  دیتائ  دیدگاه خبرگانبراساس  ها در بخش کیفی  اعتبار یافته

های کمی نیز از آزمون ادهبه دست آمد. برای پایایی د  0/ 91میزان    ،مصاحبه  3استفاده شد که حاصل کدگذاری مجدد  

 مشاهده هستند. قابل( 1)شماره جدول لفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در آ

نیز از روش معادالت ساختاری با    کمیها در بخش کیفی از روش کدگذاری و در بخش  برای تحلیل دادهدرنهایت  

 استفاده شد. Smart Plsرویکرد 

 

 پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ یهاهی گوتوزیع  :1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 آلفای کرونباخ مقدار آزمون  گویه ها ها مؤلفه  ابعاد 

 
 

 ( 17تا  1) یعلّشرایط 

 88/0 3تا  1 ت ی مأمور

 80/0 8تا  4 انداز چشم 

 91/0 13تا  9 هاارزش 

 90/0 17تا   14 اهداف 
 

 ( 24تا   18)  ایزمینهشرایط 
 79/0 20تا   18  شبکۀ ارتباطات

 77/0 24تا   21 یسازمان فرهنگ

 92/0 31تا   25 یتیشخص یهایژگی و ( 31تا   25)  یامداخله شرایط 

 

 ( 43تا  32راهبردها ) 

 93/0 35تا   32 ی فن مهارت

 76/0 39تا   36 یانسان  مهارت

 76/0 43تا   40 ی ادراک  مهارت
 

 ( 56تا  44)مقولۀ اصلی 
 88/0 50تا   44 یتخصص هایشایستگی

 92/0 56تا   51 ی رفتار یستگی شا

 80/0 61تا   57 عملکرد  تی ری مد ( 61تا  57) امدهایپ



 نیمدارس کارآفر یبرا رانیمد یستگ یشاارائه و اعتبارسنجی الگوی 

 

89  

 ها یافته

 اند:شده  ارائه( 2) شماره پژوهش در جدول ۀهای نمونابتدا برخی از ویژگی

 

 جنسیت، تحصیالت و سن( ) حاضر پژوهشدر  شوندگانپرسشهای برخی از ویژگی :2جدول  

 درصد  یفراوان جنسیت

 5/60 185 مرد 

 5/39 121 زن

 التیحصتر یمتغ

 5/73 225 لیسانس

 5/26 81 و باالتر  سانسیلفوق

 ر سن یمتغ

 5/25 78 سال  30تا   20

 1/28 86 سال  40تا   31

 5/26 81 سال  50تا   41

 9/19 61 سال و باالتر  51

 

دادیافته نشان  کیفی  کههای  اصلی    5  ند  زمینهمقولۀ  علّی،  مداخلهشرایط  پیامدهای  ای،  و  راهبردها    الگوی برای  گر، 

- شده  ارائه(  3)  شماره  جدول در    هاآن  یهامقولههمراه  . این شرایط بهندوجود دارشایستگی مدیران در مدارس کارآفرین  

  :ندا

 

 شایستگی مدیران در مدارس کارآفرینالگوی طراحی   گر، راهبردها و پیامدهایای، مداخلهشرایط علّی، زمینه :3جدول  

 ها مؤلفه  ابعاد 

 

 
 

 شرایط علّی

 ت ی مأمور

 انداز چشم 

 نگرش کارآفرینانه

 رسالت کارآفرینانه

 مدیریت استعداد 

 اهداف 

 

 مقولۀ محوری 

 گرایینواندیش

 تفکر خالق 

 نوگرایی علمی
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 ها مؤلفه  ابعاد 

 

 

 مقولۀ محوری 

 گراییدانش

 خودباوری علمی 

 ینی دآفریام

 یاعتمادساز

 های تدریس چالشی و کاربردی خالق و پیشرو روش

 

 

 

 ای شرایط زمینه

 حمایت سازمانی

 فرهنگ مشارکتی 

 محوریدانایی

 محوری مدرسه

 فراگیرمحوری 

 محوری برنامه

 

 

 

 

 

 راهبردها 

 های کارآفرینانهتیم

 یسازشبکه مهارت 

 مدیریت دانش 

 محتوای آموزشی نوآوری در 

 هااجرایی سازی ایده 

 هاشناسایی و ارزیابی فرصت

 مدیریت کارآفرینی 

 گفتمان کارآفرینی در مدارس 

 مدارس  محوریپژوهش

 تکالیف کارآفرینانه

 تعامل با صنعت 

 

 

 

 
 

 پیامدها

 کارآفرینی ۀروحی

 پردازی ایده

 ی ری پذسکی ر

 ی طلبفرصت 

 پذیریتوفیق

 ینگرندهی آ

 استقالل 

 خالق، نوآور و چندبعدی  آموزاندانشتربیت 

 بامهارت توانمند و  آموزاندانش پرورش 

 و خوداشتغالی  یاحرفه ۀ توسع
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تحلیل    پیش به  پرداختن  پژوهش،    کمی از  برازش  فرضیات  نیکویی  آزمون  شداسمیرنف  _ کالموگرافاز  تا    استفاده 

 مشاهده هستند: قابل( 4) شماره جدولدر  این بخش مشخص گردد. نتایج فراوانی متغیرهای پژوهشبودن توزیع نرمال

 

 هاداده بودن نرمالبر  یمبناسمیرنف _ کالموگراف برازش  ییکویآزمون ن  :4جدول  

 نتیجه P رنفیاسم_آزمون کالموگراف ها مؤلفه 

 غیرنرمال 021/0 91/1 مأموریت 

 غیرنرمال 017/0 93/1 انداز چشم 

 غیرنرمال 048/0 59/1 هاارزش 

 غیرنرمال 032/0 84/1 اهداف 

 غیرنرمال 015/0 92/1 شبکۀ ارتباطات

 نرمال  762/0 324/0 فرهنگ سازمانی

 غیرنرمال 047/0 62/1 شخصیتی یهایژگی و

 غیرنرمال 027/0 87/1 ی فن مهارت

 نرمال  075/0 52/1 یانسان  مهارت

 نرمال  624/0 524/0 ی ادراک  مهارت

 غیرنرمال 041/0 68/1 یهای تخصصشایستگی

 نرمال  135/0 984/0 ی رفتار یستگی شا

 غیرنرمال 030/0 86/1 مدیریت عملکرد 

 

ی پژوهش، از توزیع نرمالی  هادادهاز توزیع    تعدادی که    ندنشان داداسمیرنف  _ کالموگرافآزمون  (  4)  شماره  نتایج جدول

استفاده    هادادهجهت تحلیل    Smart PLS  افزارنرمبودن مدل از  با توجه به اکتشافی  ذکر است کهقابل   .برخوردار هستند

پژوهش  یری گ اندازه ارزیابی مدل  جهت    شد. متغیرهای  به  میزان    ،مربوط    افزار نرمدر خروجی    معناداریبار عاملی و 

Smart- Pls  ( ارائه شده2( و )1در نمودارهای شماره ) :اند



 1401(، زمستان 69)مسلسل  1، شماره 18های مدیریت آموزشی، دوره فصلنامه نوآوری 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرهای پژوهش  یریگاندازه   ۀآزمون مدل اولی :1مودار ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرهای پژوهش یریگاندازه  ۀمربوط به آزمون مدل اولی  Tنمرات : 2نمودار 
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 0/ 70برای بررسی پایایی مدل از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان این دو معیار باید باالتر از  

 باشند: مشاهده میقابل( 5) شماره جدول نتایج آن در باشد. 

 

 متغیرهای پژوهش  گیریاندازه مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای مدل    :5 جدول

 

های مربوط به متغیرهای پژوهش  و آلفای کرونباخ تمامی مؤلفه پایایی ترکیبی که دنده( نشان می5) شماره  جدولنتایج  

 گیرد. قرار می دییتأمورد  یریگ اندازه لذا پایایی مدل  ؛است  0/ 70باالتر از 

از شاخص میانگین   منظوربدینگیری از روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد.  ل اندازهبررسی روایی مددر ادامه برای  

باشد. با توجه   0/ 50میزان این شاخص باید باالتر از   توجه است کهقابل .گردید( استفاده AVE)  شدهاستخراجواریانس 

بر روایی همگرای    ی بیشتر است که دلیل  0/ 50در مورد متغیر اول از میزان    AVE( شاخص  6)  شماره  جدولبه نتایج  

 متغیرهای پژوهش است.  یریگ اندازه مناسب مدل 

 

 

 

 متغیر پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  ابعاد 

 
 

 شرایط علّی

 ت ی مأمور 855/0 748/0

 انداز چشم  865/0 804/0

 هاارزش  851/0 767/0

 اهداف  833/0 737/0

 

 ای شرایط زمینه
 ارتباطاتشبکۀ  849/0 732/0

 یسازمان فرهنگ 864/0 764/0

 یتیشخص یهایژگی و 841/0 764/0 ای شرایط مداخله 

 

 راهبردها 

 ی( فنیستگی مهارت )شا 810/0 686/0

 ی( انسانیستگی مهارت )شا 858/0 780/0

 ی ( ادراکیستگی مهارت )شا 820/0 670/0
 

 مقولۀ اصلی
 یتخصص هایشایستگی 864/0 812/0

 ی رفتار یستگی شا 874/0 807/0

 عملکرد  تی ری مد 844/0 768/0 پیامدها
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 گیری متغیرهای پژوهش برای اندازه  AVEمقادیر :  6جدول  

AVE ابعاد  متغیر 

  ت ی مأمور 664/0

 انداز چشم  561/0 شرایط علّی

 هاارزش  589/0

  اهداف  557/0

 ای زمینهشرایط  شبکۀ ارتباطات 653/0

 یسازمان فرهنگ 679/0

 ای مداخله شرایط  یتیشخص یهایژگی و 515/0

  ی فن مهارت 517/0

 یانسان  مهارت 603/0 راهبردها 

 ی مهارت ادراک 603/0

 مقولۀ اصلی یتخصص یستگی شا 516/0

 ی رفتار یستگی شا 634/0

 پیامدها عملکرد  تی ری مد 524/0

 

الرکر استفاده شد. _از آزمون فورنل  Smart-PLS  افزارنرم گیری در  ایی تشخیصی یا واگرای مدل اندازهجهت بررسی رو

( هر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن  AVE)  شدهاستخراجطبق این شاخص، جذر میانگین واریانس  

مشاهده هستند.  قابل(  7)شماره  جدول  در  نتایج این بخش از پژوهش حاضر  متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد.  

واریانس  مذکور،  جدول  نتایج  طبق   میانگین  با   شدهاستخراججذر  آن  همبستگی  از حداکثر  بیشتر  پژوهش  متغیرهای 

 . است گیری مورد بررسی روایی تشخیصی مناسب مدل اندازه  ۀکنندانیب که   باشدیم متغیرهای پنهان دیگر 

درواقع   شود؛( محاسبه میCV Comمتقاطع )گیری توسط شاخص اشتراک با روایی  ذکر است که کیفیت مدل اندازهقابل

سنجد.  از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان می  ریپذمشاهدهی متغیرهای  نیبشیپی مدل مسیر را در  این شاخص توانای

اندازه گیری انعکاسی از کیفیت الزم برخوردار است. نتایج این  چنانچه این شاخص عددی مثبت را نشان دهد، مدل 

د مقادیر شاخص اشتراک  ندهنشان می  مذکورجدول  نتایج    اند.( ارائه شده8)شماره  جدول  بخش از پژوهش حاضر در  

نماید. شاخص دیگر ارزیابی کیفیت مدل می   دییتأگیری را  که کیفیت مدل اندازه  باشدمتقاطع مثبت و باال می  با روایی

Q2    است. مقادیرQ2    ی  نیبشیپو مدل توانایی    اندشدهخوب بازسازی    ،شدهمشاهدهکه مقادیر    دهندیمباالی صفر نشان

 . ه هستندمشاهدقابل( مقادیر این شاخص 9) شماره جدولدارد. در 
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 حاضر  متغیرهای پژوهش گیریاندازه الرکر برای آزمون روایی تشخیصی مدل  _ نتایج شاخص فورنر: 7جدول  
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            814/0 ت ی مأمور   

           749/0 599/0 انداز چشم    

          767/0 574/0 470/0 هاارزش    

         746/0 460/0 447/0 345/0 هداف ا   

        808/0 531/0 482/0 475/0 374/0  شبکۀ ارتباطات 

       824/0 603/0 410/0 462/0 460/0 419/0 یسازمان فرهنگ   

      717/0 460/0 455/0 521/0 449/0 533/0 302/0 ی تیشخص یژگی و   

     719/0 629/0 500/0 505/0 458/0 421/0 439/0 302/0 ی فن مهارت   

    776/0 643/0 615/0 549/0 516/0 505/0 430/0 483/0 360/0 یانسان  مهارت   

   776/0 573/0 556/0 551/0 488/0 515/0 441/0 467/0 418/0 337/0 ی ادراک  مهارت   

  718/0 616/0 572/0 597/0 550/0 547/0 536/0 458/0 448/0 433/0 411/0 یتخصص یستگی شا   

 796/0 695/0 651/0 493/0 533/0 470/0 471/0 531/0 371/0 379/0 386/0 341/0 ی رفتار یستگی شا   

724/0 514/0 578/0 507/0 557/0 525/0 562/0 482/0 458/0 458/0 358/0 507/0 339/0 عملکرد  تی ری مد   

 

 شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای متغیرهای پژوهش: 8جدول 

 ( CV COMروایی متقاطع ) شاخص اشتراک با  متغیر ابعاد 

 
 

 یشرایط علّ

 264/0 ت ی مأمور

 325/0 انداز چشم 

 425/0 هاارزش 

 336/0 اهداف 
 

 ای شرایط زمینه
 256/0 شبکۀ ارتباطات

 358/0 یسازمان فرهنگ

 394/0 یتیشخص یهایژگی و ای شرایط مداخله 

 

 راهبردها 

 465/0 ی فن مهارت

 286/0 یانسان  مهارت

 362/0 ی ادراک  مهارت
 

 مقولۀ اصلی
 425/0 یتخصص هایشایستگی

 305/0 ی رفتار یستگی شا

 418/0 عملکرد  تی ری مد پیامدها
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 متغیرهای پژوهش متقاطع برای   روایی با افزونگی شاخص  :9جدول  

 

ۀ کیفیت دهندنشانباشد که  یم  0/ 15در تمام متغیرها، مثبت و باالتر از    Q2دهند که میزان  ( نشان می9جدول )نتایج  

  را   انعکاسیزا  درون  مکنون  متغیرهای   نشانگرهای  تواندیم  به عبارت دیگر مدل؛  گیری است باالی مناسب مدل اندازه

 . نماید ینیبشیپ

 است: ارائه شده( 10) شماره جدولدر ادامه برازش مدل در 

 

 ن ی مدارس کارآفر یبرا رانی مد یستگی شا برازش مدل :10جدول  

 

 اثر سازه 

 

 م( یر مستقیتأث) سازهبه 

 

 

2R 

 

 آزمون 

   نیبش یپارتباط 

(2Q ) 

 آزمون

  ی ت کلیفیک 

 GOFمدل 

  588/0 های مدیران مدارس کارآفرینشایستگی ت ی مأمور

 

324/0 

 

 

 

 

 
534/0 

 کارآفرینهای مدیران مدارس  شایستگی انداز چشم 

 های مدیران مدارس کارآفرینشایستگی هاارزش 

 های مدیران مدارس کارآفرینشایستگی اهداف 

 های مدیران مدارس کارآفرینشایستگی شخصیتی یهایژگی و

 های مدیران مدارس کارآفرینشایستگی شبکۀ ارتباطات

 کارآفرینهای مدیران مدارس  شایستگی فرهنگ سازمانی

 471/0 712/0 راهبردها  نیمدارس کارآفر رانیهای مدشایستگی

 راهبردها  شخصیتی یهایژگی و

 راهبردها  شبکۀ ارتباطات

 راهبردها  فرهنگ سازمانی

 157/0 403/0 مدیریت عملکرد  راهبردها 

 

توان گفت که در سطح متوسط به باال قرار دارد. همچنین است، می  0/ 403  و  0/ 712،  588/0  برابر با  2R  کهنیابا توجه به  

استاندارد این مقدار   ؟«.های باال هست یا خیرفرضیه  دییتأما برای رد و یا    ی نیبشیپآیا کیفیت  »کند که  می  بیان  2Qآزمون  

  ی نیبشیپ، کیفیت  حاضر  قوی. با توجه به نتایج پژوهش  0/ 35متوسط و    0/ 15ضعیف،   0/ 2  ادیرمق  باشد:می  ذیلبه شرح  

  برابر با  مقدار این شاخصکه دهد ان مینش GOFمیزان شاخص  ت ی درنها. باشدمیهای پژوهش در حد متوسط فرضیه

 است.   دییتألذا کیفیت کلی مدل مورد باشد؛ می در حد قوی  مقادیر مذکوراست که نسبت به  0/ 534

 ( CV Redمتقاطع ) روایی  با افزونگی  شاخص متغیر

 205/0 های مدیران مدارس کارآفرینشایستگی

 279/0 راهبردها 

 208/0 مدیریت عملکرد 
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 است: ارائه شده( 11جدول )در ادامه بررسی فرضیات پژوهش در 

 

 نی مدارس کارآفر رانی مد یستگی بر شا متغیرها tضرایب مسیر و آماره   :11جدول  

 معناداری سطح  tمقدار  ریب مسیضر م( یر مستقیتأث) سازهبه  اثر سازه 

004/0 مدارس  رانی مد یستگی شا یت مأمور  075/0  758/0 

224/0 نی مدارس کارآفر رانی مد یستگی شا اهداف   892/3  000/0 

112/0 نی مدارس کارآفر رانی مد یستگی شا هاارزش   153/2  000/0 

165/0 نی مدارس کارآفر رانی مد یستگی شا چشم انداز   888/2  000/0 

126/0 نی مدارس کارآفر رانی مد یستگی شا شبکۀ ارتباطات  114/2  000/0 

180/0 نی مدارس کارآفر رانی مد یستگی شا فرهنگ سازمانی  628/3  000/0 

171/0 نی مدارس کارآفر رانی مد یستگی شا یتیشخص هاییژگیو  210/3  000/0 

635/0 مدیریت عملکرد  راهبردها   318/18  000/0 

 

 گیری بحث و نتیجه

های بخش کیفی یافته.  ت پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل شایستگی مدیران مدارس کارآفرین صورت گرف

(، اهدافو    هاارزش،  اندازچشم،  ت ی مأمور)  یعلّالگوی شایستگی مدیران مدارس کارآفرین دارای شرایط    ند کهنشان داد

ی  انسان  مهارتی،  مهارت فن ، راهبردها )(یفرهنگ سازمانو    شبکۀ ارتباطات)  یای(، زمینهتیشخص  یهایژگ ی)و  گرمداخله

یافتهعملکرد  ت یری مد)  امدهایپو    (ی ادراک   مهارت و   است.  مطالعات(  نتایج  با  پژوهش  این  همکاران عبدالهی و    های 

(،  1395)  یچیقل(، مکانی و  1397و همکاران )  دهکردی(،  1398همکاران )و    خنیفر(،  1398همکاران )ی و  طغرای(،  1399)

همسو و   (2010)  لی و    (2017)  نیییمعمر اتلی و  (،  2017)  پوالت ،  (1394)  یو محمد  زادهترک ،  (1396نژاد )عارف

 باشد. می سازگار 

  ت یمأمور، اهداف،  اندازچشم)  یعلّ  طیشرااول یعنی    ۀفرضی  ند با معادالت ساختاری نیز نشان داد  کمیهای بخش  یافته

زمانی   ۀکه در خارج از باز  ۀ. طبق آماراست   معناداریۀ  رابطدارای    ن یمدارس کارآفر  ران یمد  یستگی ( بر شاهاارزشو  

  ی علّ  طیشرا(،  2/ 888و    2/ 153،  3/ 892،  0/ 075  با  ترتیب برابربرای هر یک از متغیرها به  tباشد )مقدار  می  1/ 96و    -1/ 96

لذا این فرضیه   است؛  معناداریمثبت و    تأثیردارای  درصد    99در سطح اطمینان    نیمدارس کارآفر  رانیمد  یستگیبر شا

 شود.می دییتأ

اثرگذار  مدارس    رانیمد  یستگی ( بر شایو فرهنگ سازمان  شبکۀ ارتباطات)  ی انهیزم  طیشرا که  دوم نشان داد    ۀفرضی  ۀنتیج

  با   ترتیب برابربه  برای هر یک از متغیرها  t)مقدار    باشدیم  1/ 96و    -1/ 96زمانی    ۀکه در خارج از باز  t  ۀاست. طبق آمار

مثبت   تأثیر دارای  درصد 99در سطح اطمینان  نیمدارس کارآفر رانیمد یستگیبر شا ی انهیزم  طیشرا (، 2/ 628و  2/ 114

 است.   معناداریو 
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. کندیمرا آزمون    نیمدارس کارآفر  رانیمد  یستگی( بر شا یتیشخص  یهایژگ یوگر )مداخله  طی شراسوم    ۀفرضی  ۀنتیج

  ی ستگیگر بر شامداخله طیشرا(، 3/ 210با برابر  t)مقدار  باشدیم 1/ 96و  -1/ 96زمانی  ۀ که در خارج از باز t ۀطبق آمار

 آمدهدست بهمقدار  همچنین    است.  معناداری مثبت و    تأثیردارای  درصد    99در سطح اطمینان    ن یمدارس کارآفر  رانیمد

 . باشدیم 0/ 171برای هر یک از متغیرها به ترتیب برابر با 

 ۀ. طبق آمارکندیمرا آزمون  ( بر راهبردها  ی و فرهنگ سازمان  شبکۀ ارتباطات)  یانهیزم  ط یشرا  ریتأثچهارم    ۀفرضی  ۀنتیج

t  مقدار  باشدیم   1/ 96و    -1/ 96زمانی    ۀکه در خارج از باز(   t  3/ 048و    2/ 805  با   ترتیب برابر برای هر یک از متغیرها به  ،)

 آمدهدست بهمقدار  همچنین  .  است   معناداریمثبت و   تأثیردارای  درصد    99در سطح اطمینان  بر راهبردها    یانهی زم  طیشرا

 .باشدیم 0/ 139 و 0/ 125برای هر یک از متغیرها به ترتیب برابر با 

که در خارج از   t  ۀ. طبق آمارکندیمرا آزمون  ( بر راهبردها  یتیشخص  یهایژگ یگر )ومداخله  طیشراپنجم    ۀفرضی  ۀنتیج

درصد   99در سطح اطمینان  گر بر راهبردها  مداخله  طی شرا(،  7/ 588برابر با    t)مقدار   باشدیم  1/ 96و    -1/ 96زمانی    ۀباز

 است.   معناداریمثبت و  تأثیردارای 

زمانی    ۀکه در خارج از باز  t  ۀاثرگذار است. طبق آمارعملکرد    ت یریراهبردها بر مدکه    ششم نشان داد  ۀفرضی  ۀنتیج

  تأثیر دارای  درصد    99در سطح اطمینان  عملکرد    ت ی ریراهبردها بر مد(،  18/ 318برابر    t)مقدار    باشدیم  1/ 96و    -1/ 96

 است.  معناداریمثبت و 

؛  رودشمار میجوامع به  ۀسعهای تو رس با خصلت کارآفرینی یکی از راهمداکه وجود  گفت    توانمی  مذکور  در تبیین نتایج

در مدرسه   درواقع  هاآن آشنایی    ۀهای اولیو یکی از زمینه  شوندکارآفرینی آشنا میدارس با مباحث  آموزان این مدانشزیرا  

  ی وسو سمت و به    خارج شده وزه مدارس از شکل مباحث نظری  کلی آموزش در دنیا، امر  ۀ. با توجه به رویردیگ یمشکل  

زندگی  مهارت راستاهای  این  در  کارآفرینی    متمایل هستند؛  اقتصادی جوامع مطرح   رانپیش  عنوانبهموضوع  حرکت 

درگیر باشند تا    تفاوتیباید بتوانند با عناصر م  مدارس کارآفرینمدیران    ند کهنشان دادپژوهش حاضر  است. نتایج  شده

زمین توسع  ۀبتوانند  و  رشد  در    ینیکارآفر  ۀ الزم  شرایط  این  کنند.  فراهم  را  مدارس    ی علّ  طیشرا  ازجملهمقوله    6در 

اهداف،  اندازچشم) ارتباطات)  یانهیزم   طیشرا ،  (هاارزشو    ت یمأمور،  سازمان  شبکۀ  فرهنگ  گر  مداخله  طیشرا،  (یو 

د توانمیپرداختن به هر یک از این عناصر  توجه است که  قابل  باشند.مطرح میراهبردها و پیامدها  (  یتیشخص  یها یژگ ی)و

 ایجاد کند.افراد های مدیران و کارآفرینی را در شایستگی  ۀروحی ۀزمین

  اند:شرح ذیل مطرح شدهپیشنهاداتی را به ی پژوهش حاضرهایافتهبراساس  درنهایت 

 .  بپردازندمحققان در مطالعات آینده به سنجش میزان کارآفرینی مدیران  •

مدیران کارآفرین جهت هدایت  از  مرتبط با کارآفرینی ایجاد کند تا بتوان    کامالًمدارسی    ،وپرورشآموزشوزارت   •

   استفاده کرد.آموزان دانش

 صورت گیرد.  ایتوانمندسازی مدیران با عناصر شایستگی مدیریتی جهت انجام وظایف حرفه •

و حفظ و نگهداشت توانمندترین،  یریکارگ به ،، انتخابجذب  منظوربهاثربخش و کارآمد  سازوکار یتدوین و اجرا •

 انجام شود.  پست مدیریت مدارس یترین افراد براترین و شایستهمناسب 
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 فارسی  منابعفهرست  

(. سلاخت و اعتباریابی پرسلشلنامه شلایسلتگی 1397فرزاد ) ،غفوری ،سلارا ،کشلکر  ،جواد ،شلهالیی ،ابوالفضلل ،بجانی -

 .275-263(،  2)5 مدیریت منابع انسانی در ورزش .ورزشی  یهاسازمانمدیران 

معیارهای شلایسلتگی  براسلاس  ارزیابی شلایسلتگی مدیران مدارس (.  1394اهلل )زاده، جعفر و محمدی، قدرتترک  -

 .58-39(.  26)7 ,تحقیقات مدیریت آموزشی  .شیراز(  وپرورشآموزشمدیریتی  اسالمی )معلمان نواحی چهارگانه  

(. طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدرسله،  1398، میرواحدی، سلید سلعید، هاشلمی، سلمیه. )یمحمدتقطغرایی،  -

 .82-59(، 3)18آموزشی،   هاینوآوری

مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت   هایهای شلایسلتگیمؤلفه  یبندت یاولو (. شلناسلایی و 1396محسلن ) ،نژادعارف -

 .151-172(، 1)5. مدیریت مدرسه. اسالمی

(. توسلعه مدیریت مبتنی بر شلایسلتگی نوین در آموزش و توسلعه مدیران:  1388کرمی، مرتضلی و صلالحی، مسللم ) -

 تهران: نشر آییژ.

معلمان بر   یآموزشللل   ینیآموزش کارآفر ریتأث(.  1399فاطمه. )  ی،پرسلللته قمبوان، رایسلللم  ی،رحمت  ،مژگان ی،عبداله -

 .77-59(,  3)15, یآموزش  ت یریمد یهاینوآوردوره اول متوسطه.   آموزاندانش  ینیکارآفر

  یی (. شلناسلا 1398. )نی، محمدحسل ی، مرجان، رحمتیاضل ی، فنیالدصلالح، یمی، ابراهدی، ناهیبن ی، نادرنیحسل  ،فریخن -

 .125-105(، 1)7مدرسه،  ت یری. مدیابیمدارس جهت استفاده در کانون ارز رانیمد  یستگیشا

(. مبانی نظری و عملی 1395زاده، یداهلل؛ صلفایی مقدم، مسلعود؛ صلالحی عمران، ابراهیم؛ علم، محمدرضلا )مهرعلی -

 اهواز.انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز:   .پژوهش )کمی، کیفی و آمیخته( در علوم انسانی

کارآفرینی راهبردی  یهایستگیشا(. طراحی مدل 1397مبینی دهکردی، علی، احمدی، حسن، دالور، علی. ) -

 .150-127(، 7)2مدیران ارشد کشور، فصلنامه مطالعات راهبردی دفاع ملی، 

- ( عاطفه.  مکانی،  بهروز،  لی،  عملکرد    ینوآور  نانه،ی کارآفر  یهایستگی شا(.  1395قلیچ  ،  انیبندانش  یها شرکت و 

 . 106-89 (،27)7ی، راهبرد ت یریمطالعات مد
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