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مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی
دوره  ،13شماره ( 2پیاپی  ،)25پاییز و زمستان 237-264 ،1399

بازسازی نقش مدیر در مدارس متمایل به ساختار کارآفرینانه
دریافت مقاله1398/6/3 :؛ پذیرش مقاله1399/3/10 :
حنیف حاجی آقایی 1و علی خلخالی

*

چکیده
هدف :در هر فرایند اصالحی در سازمانها ،تعهد مدیریت ،تضمینکننده تحقق برنامههای تحولی محسوب میشوند.
به ویژه در سطح مدرسه ای ،توسعه تعهد مدیریت به گرایش های کارافرینانه ،بدون بازسازی نقش مدیران ،شدنی
نیست .با این رویکرد ،هدف پژوهش حاضر ،تالش برای بازسازی نقش مدیر در مدارسی است که گرایش به
ساختارهای کارآفرینانه دارند.
مواد و روشها :این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسانه انجام شد .به همین منظور ده تن از صاحب
نظران و خبرگان کارآفرینی که دارای تجربه عملی در سیستمهای مدرسهای بودند ،بهطور هدفمند از نوع مبتنی بر
معیار و تا مرز اشباع نظری ،دعوت به مشارکت شدند .از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری دادهها استفاده
شد .محتوای مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل مضمون ،تجزیه و تحلیل شدند.
بحث و نتیجهگیری :پس از تحلیل مصاحبهها 97 ،مضمون پایه بازشناسی شد و در نهایت  16مضمون سازمان
دهنده در قالب  5مضمون فراگیر بهعنوان نقشهای مدیر در مدارسی که تمایل به ساختارهای کارآفرینانه دارند،
مضمونیابی شدند .این نقشها تحت عنوان رهبری کارآفرینانه ،طراح اکوسیستم کارآفرینی ،متعادلکننده بین همه
گروههای ذینفع مدرسه ،فردیساز برنامههای مدرسه ،و توسعهدهنده فرهنگ شبکهای نامگذاری شدند .این
نقشهای فراگیر ،از ظرفیت الزم برای بازسازی نقش مدیران مدارس متمایل به کارآفرینی برخوردارند .همچنین
بخشی از نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت مدارس متمرکز بر نقشهای کارآفرینانه ،قادر به افزایش کارایی و
خلق ارزشهای نوآورانه است.
کلید واژگان :اکوسیستم کارآفرینی ،مدرسه کارآفرین ،مدیر کارآفرین.

 .1دانشجوی دکترای پژوهش محور مدیریت آموزشی ،دانشﮕاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.
* نویسنده مسئول :دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشﮕاه آزاد اسالمی ،واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.
khalkhali_ali@yahoo.com
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مقدمه
آنچه هماکنون از ذینفعان مدارس اعم از دانشآموزان ،معلمان ،مدیران و غیره به گوش میرسد،
احساس یاس ،نسبت به روندهای فعلی مدارس است .گرچه آموزش ماهیتاً قرار است فرایندی
پیشرونده باشد ،لیکن مدارس با ساختارهای غیرمنعطف ،بسیاری از کارکردهای خود را از دست
دادهاند و بعضاً با اعمال فشارهای محیطی صرفاً به صادرکننده مدرک تبدیلشدهاند .آموزشهای
رسمی راهبردهای مناسبی برای حمایت از دانشآموزان ایجاد نمیکنند (وارگاس.)2019 ،1
دانشآموختﮕان در مواجهه با بازار کار ،کارجویانی هستند که در جستجوی سازمان مدنظر خود،
حیرانند ،در حالی که اشتغالپذیری و کسب درآمد وارد دوره جدیدی شده است .این تغییر
پارادایم در تعریف منابع تولید و خلق ثروت ،ادبیات نوپدیدی را با خود بازآفرینی کرده است .در
این بین ،سیستمهای آموزشی اعم از آموزش عمومی رسمی ،نظام آموزش عالی و حتی سیستم
های آموزش غیررسمی به سرعت الزم است تا با درک این تغییر پارادایمی ،تحوالت ساختاری و
ماهیتی را تجربه نمایند .سازه مدارس کارآفرین نیز با این هدف اخیراً مفهومسازی شده است
(حاجیآقایی و خلخالی.)1398 ،
امررروزه مدرسرره کررارآفرین مفهررومی شناختهشررده در ادبیررات آمرروزش و پرررورش و آمرروزش
کررارآفرینی اسررت .مدرسرره کررارآفرین در پرری آمررادهسررازی محیطرری اسررت کرره در آن همرره
عوامل ،به ارزشآفرینی فکرر مریکننرد .ایرن مدرسره در حقیقرت یر فضرای یرادگیری اسرت
کرره جانشررین محیطهررای فعلرری میشررود .ماهیررت ایررن فضررای یررادگیری ،شررامل اتاقهررای
فیزیکرری (کررالس درس ،آزمایشررﮕاه ،کارگرراه و غیررره) و فضرراهای روانرری و فکررری (محترروا،
روش ،رویکرررد و زمینررهها) ،کررم و برریش مترررثر از تعهررد مرردیران و معلمرران هسررتند .از ایررن
منظررر در بحررا مدارسرری کرره تمایررل ب ره رویکردهررای کارآفرینانرره دارنررد ،تمرکررز بررر افررزایش
درک مجریرران (مرردیران و معلمرران) از آمرروزش کررارآفرینی و امکرران بهررره و جاگررذاری آن در
برنامرررههای معمرررول مدرسررره اسرررت (مینرررا 2و دیﮕرررران .)2018 ،رابینسرررون )2010( 3در
گزارشی عنوان کرد کره مردیران برهطرور مطلروب نقرش «کارآفرینران سیاسرت و خرطمشری»4
را ایفررا میکننررد .برره ایررن ترتیررب ،مرردیران عوامررل تغییررر برررای فرآینررد تجدیررد سرراختار در
مدرسرره و حترری فراتررر از آن هسررتند .انتظررار مرریرود کرره مرردیران ،برنامررههای آموزشرری
کررارآفرینی در مرردارس خررود را برررای پیشرررفت سیسررتماتی فررراهم کننررد (گیررب،2011 ،5
فرانرر  .)2007 ،6رهبررران چشررمانداز محررور ،برررای اقرردامات خررود برنامرره دارنررد و تحررول را
2. Minna
4. Policy Entrepreneurs
6. Frank

1. Vargas
3. Robinson
5. Gibb
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برای رسیدن به ی هردف خراآ آغراز میکننرد .انجرام ایرن کرار ،مخصوصراً در منراطقی کره
سیسررتم آمرروزش و پرررورش شررامل فرصررتهای محرردودی برررای مرردیریت ی ر مدرسرره برره
شرریوهای متفرراوت از الﮕوهررای متررداول اسررت ،بررا انتقرراد همررراه و البترره از اهمیررت زیررادی
برخوردار است .رهبران مدرسره معمروالً برا مروانعی نظیرر عردم کفایرت بودجره آموزشری ملری،
آمرروزش ضررعیف و کیفیررت پررایین یررادگیری ،برنامررههای محرردود و منررابع آموزشرری نامناسررب
مواجرره میباشررند .بررا ایررن وجررود ،مرردیر مدرسررهای بررا سرراختار کارآفرینانرره ،بررا موفقیررت از
مرزهررای منررابع مررالی ،فرهنررگ ،زبرران و فنرراوری عبررور ،و در نتیجرره آموزشهررای کارآمررد
واقعرری را فررراهم میکنررد (ون یارسررولد 1و دیﮕررران .)2016 ،مرردیران بررهعنرروان رهبررران
مدرسه ،مسرئول توسرعه مدرسره هسرتند .فعالیتهرای مربروب بره توسرعه بره دالیرل مختلرف
مورد نیراز اسرت .چشرمانداز مردیران و نیراز بره بهبرود فرآینرد در مدرسره احتمراالً دارای یر
2
اثر محوری است .در شررایط بهبرود عملیرات ،تمرکرز اصرلی مردیر برر کرارایی داخلری (مرور و
دیﮕررران )2002 ،یررا دنبررال کررردن اصررالح در کررار و توانمندسررازی معلمرران اسررت .برره ایررن
ترتیب ،مدرسره بهبرود مییابرد ،شریوههای مناسرب گسرترش و اعمرال میگرردد و ابتکرارات و
4
خالقیتهررای معلمرران بررروز مییابررد (مررویج و هررریس .)2006 ،3کوترراری و هنرردزکومب
( )2007معتقررد بودنررد کرره عملکرررد مرردیریت مدرسرره متمایررل برره رویکرررد کارآفرینانرره ،و
اجرررای آمرروزش کررارآفرینی ،برره فرهنگسررازمانی و میررزان توجرره برره آمرروزش کررارآفرینی در
سرراختار مدرسرره بسررتﮕی دارد .از ایررن منظررر ،فعالیتهررای مرردیریتی مرردیر کررارآفرین در
مدرس رۀ در حررال توسررعه باعررا افررزایش اهمی رت و توجرره شررده اسررت .فران ر ( )2007بحررا
کرررد کرره فعالیتهررای کررارآفرینی در مرردارس برره جررای اجرررای دقیررق برنامهریزیشررده ،از
وقررایع تصررادفی سرراخته شررده اسررت .بنررابراین گرچرره هرردف و فعالیته رای مرردیر کررارآفرین
ممکررن اسررت دقیقراً منجررر برره برنامررهها ،محصرروالت و خرردمات کارآفرینانرره نشررود ولرری برررای
توسعه فرهنرگ کرارآفرینی مدرسره بسریار مرؤثر اسرت (مینرا و دیﮕرران .)2018 ،برا توجره بره
فشرار روزافرزون تمرکززدایرری و رقابرتپررذیری کره مردارس در طررول سرالهررای گذشرته بررا آن
مواجرره بررودهانررد ،تغییررر نقررش مرردیران مدرسرره بررهعنرروان کارآفرینرران ،بررا عکررسالعمررلهررای
مثبترری در محافررل آکادمیرر و غیرآکادمیرر مواجرره شررد(یمینی 5و دیﮕررران .)2015 ،برررای
پایررداری مرردارس در جریرران رقابررت ،برره ویررژه در دنیررای پرررتالطم و متغیررر امررروز ،ذهنیررت

2. Moore
4. Kothari & Handscombe

1. Van Jaarsveld
3. Muijs & Harris
5. Yemini
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کارآفرینانره( 1مر گررر  2و میر مرریالن )2000 ،3توصرریه شرده اسررت تررا هررمچررون عنصررری
کلیدی از مدیریت اسرتراتژی مردرن عمرل کنرد .برهطرور کلری ،تمرکرز برر مفهروم رهبرری و
مرردیریت کارآفرینانرره بسرریار مهررم اسررت .براسرراس تحقیقررات قبلرری (مر گررر و مر مرریالن،
 ،2000کوراتکو 4و هرورنسبرای )1998 ،5رهبرری کارآفرینانره ایرنطرور تعریرف شرد :رهبرری،
سررناریوها و چشررماندازهای دوردسررت را ایجرراد میکنررد تررا شرررکتکنندگان را برره بررازیﮕران و
حامیرران ،در جهررت کشررف و بهرهبرررداری از ارزشآفرینرری اسررتراتژی  ،تبرردیل و بسرریج کنررد
(اسررتافرگن .)2014 ،6مرردیریت و رهبررری آموزشرری معمرروالً شررامل وظررایفی ماننررد پیﮕیررری
رسررالت مدرسرره ،نظررارت بررر معلمرران و کارکنرران ،اراارره کارگاههررای تخصصرری و مهررارتی در
برنامرره درسرری ،پیشبینرری برنامررههای جررایﮕزین ،تشررویق رشررد حرفررهای و ایجرراد حررس تعلررق
سررازمانی اسررت (گالیرر  .)2018 ،7رهبررران آموزشرری ترررثیرات بسرریار مهمرری بررر کیفیررت
سررازماندهی مدرسرره و نتررایج دانشآمرروزان دارنررد .در حقیقررت ایررن همرران "راهبررر کشررتی"8
اسررتز زیرررا مرردیر همررواره درگیررر پیشرررفت سررازمان اسررت .بررهطررور خرراآ ،در سررازماندهی
مدرسرره همرره فعالیتهررا برررای دسررتیابی برره اهررداف مشررترک اسررت .هرردف مرردیریت مدرسرره،
بهبود و ارتقاء مدرسره اسرت .رهبرران مردارس عامرل مهمری بررای اثربخشری مردارس هسرتند
تررا دانشآمرروزان را برررای رسرریدن برره موفقیتهررای آینررده آمرراده سررازد (لیترروود 9و دیﮕررران،
 ،2006فیرمانینرررگ سررری کولرررو .)2016 ،10هرگونررره بحرررا در مرررورد مفهررروم رهبرررری
کارآفرینانرره بررر ایررن فررر اسررتوار اسررت کرره برره نرروعی میتوانررد از دیﮕررر اشررکال رهبررری
متفرراوت باشررد (هنرر  11و کررادول .)2005 ،12وودز 13و دیﮕررران ( )2007ایررن نرروع مرردیریت
را مسررتعد بررودن و اقرردام جهررت دسررتیابی برره ارزش توسررط خلررق ،گرررفتن و یررا پیﮕیررری
فرصررتها برررای تغییررر ،نرروآوری و پیرردا کررردن منررابع جدیررد و یررا راههررای جدیرردی برررای
استفاده از منابع موجرود (مرالی ،مرواد و منرابع انسرانی) تعریرف کردنرد .مردیر در یر مدرسره
کرره متمایررل برره سرراختارهای کارآفرینانرره اسررت ،مجموعررهای از خصررایت تغییریافترره را در
خررود میبینررد .تررافلر )1984(14یکرری از ایررن خصوصرریتها را انطباقپررذیری میدانسررت و
معتقد بود مدیر باید بررای یر اقردام اساسری ،توانرا باشرد .او بایرد فراترر از افکرار فکرر کنرد و
2. McGrath
4. Kuratko
6. Stoffregen
8. Leader-Ship
10. Firmaningsih-Kolu
12. Caldwell
14. Toffler

1. Entrepreneurial Mind-Set
3. MacMillan
5. Hornsby
7. Gawlik
9. Leithwood
11. Hentschke
13. Woods
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از برراال برره قضررایا نﮕرراه کنررد .مرردیر تغییرررات الزم را در روشهررا ،برنامررهها و اهررداف ،قبررل از
وقوع هر اتفاقی انجام میدهد .حسرنمرادی ( )1385معتقرد اسرت کره مردیر بایرد مجهرز بره
ویژگریهرای برارزی ماننرد خالقیرت و نروآوری ،خطرپرذیری ،مسرئولیتپذیری ،مشرارکت
جرویی و نیراز بره موفقیرت باشرد .ایرن ویژگیهرا را در مردیران کرارآفرین میتروان جسرتجو
کررد .مردیران کرارآفرین در ایجراد انﮕیرزه بررای کارکنران خرود نقشری بسریار اساسری ایفرا
میکنند و به تناسب توانمنردی کارمنردان خرود بره آنران احتررام بسریار قاارل میشروند .هرم
چنرین برا سرتودن کارهرای خروب در آنران ایجراد اعتمادبرهنفس میکننرد .مرکرز تحقیقرات
یرراددهی و یررادگیری نیوکاسررل )2015( 1در بررسرری ادبیررات مرردیریت کارآفرینانرره مدرسرره ،از
آینرردهنﮕررری( 2هنرر و کررادول ،2007 ،بوراسرری 3و فینیﮕرران ،2010 ،4رومرری 5و هریسررون،6
 ،2011پرریهرری ،)2014 ،7نرروآوری (گوپتررا 8و دیﮕررران ،2004 ،کرروری 9و دیﮕررران،2008 ،
زابررا 10و مالینرردی ،)2010 ،11ریسرر پذیری( 12گوپتررا و دیﮕررران ،2004 ،هنرر و کررادول،
 ،2007بوراسرری و فینیﮕرران ،)2010 ،حررل مسررئله( 13کرروری و دیﮕررران ،2008 ،بوراسرری و
فینیﮕرران ،)2010 ،خررالق ( 14کرروری و دیﮕررران ،2008 ،پاشرریاردیس و سرراویدس،2011 ،15
پرریهرری ،)2014 ،شرربکهسرراز( 16اسررمیت ،2003 ،17بوراسرری و فینیﮕرران ،2010 ،اسررکات و
وبررر ،)2013 ،18کرراردان( 19بوراسرری و فینیﮕرران )2010 ،و آینرردهنﮕررری محلرری و جهررانی
(اسررمیت ،2003 ،اسررکات و وبررر )2013 ،بررهعنرروان ویژگریهررای مهررم یرراد کرررده اسررت .سررهم
اصلی موفقیت مردیریت کرارآفرینی در خرود رهبرران نهفتره اسرت .ذهنیرت کارآفرینانره آنهرا
درپرری نرروآوری و تغییرررات جدیررد اسررت کرره ایررن تغییرررات نرروین در تمررامی زمینررههررای
فراینرردها ،سرراختارها ،فررنآوریهررا ،رویررههررای اداری و محصرروالت اعمررال میشررود (کوراتکررو،
 .)2007در حقیقررت توانرراییهررای مرردیر برررای رقابررت فعاالنرره در بررازار بررینالمللرری برررای
سازمانهرا ،مسرتقل از انردازه آنهرا ،در جهرت رسریدن بره موفقیرت حیراتی اسرت .مردیران و
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رهبران کرارآفرینی بره منظرور توسرعه ارتباطرات داخلری و تبرادل شربکهها بررای ایردههایی در
مررورد سررازمان متبرروع خررود برره چررالش کشرریده میشرروند و کارکنرران را تشررویق میکننررد کرره
این ایردهها را برا دقرت اجررا کننرد (کوراتکرو ،ایرلنرد 1و هرورنسبرای .)2001 ،عرالوه برر ایرن،
مرردیریت کارآفرینانرره در تحقررق نوآوریهررا سررریع عمررل میکنررد و در مشررکالت و سررختیها،
راهحلهررا و منررابع وسرریعی را پرریشروی میگررذارد .بنابراین با توجرره برره جایﮕرراه حسرراس
مرردیر در مدارسرری کرره گرررایش برره رویکردهررای کارآفرینانرره دارنررد ،پررژوهشهررای انجررام شررده
نشان مریدهنرد کره نقرش مردیر در سراختار جدیرد ایرن مردارس در حرال تغییرر اسرت .ایرن
تغییر نقش در راستای اهرداف تعریرفشرده ایرن نروع مردارس مریباشرد .هرمچنرین تحقیقرات
تاکیررد دارنررد کرره مرردیران انعطررافپررذیر کرره ایررن تغییرررات را پذیرفترره و یررا بررا دارا بررودن ایررن
مشخصررات انتصرراب شرردند ،پتانسرریلهررای ارزشآفرینرران را بررارور نمرروده و برره تسررهیل رونررد
کارآفرینانرره مدرسرره کمرر مرریکننررد .بررسرریها نشرران میدهنررد کرره در سررالهای اخیررر
ادبیررات پژوهشرری در خصرروآ روابررط مفرراهیم سرراختارهای کررارآفرینی و مرردیران مرردارس ،بره
طور چشمگیری در حال گسترش است ،که در ادمه به مواردی اشاره میشود.
پیهی 2و همکاران ( )2018در مطالعهای با عنوان رابطه بین رهبری کارآفرینانه و اثربخشی
مدرسه در مدارس راهنمایی مطرح کردند که در میان صاحبنظران آموزش و پرورش ،توافق
عمومی وجود دارد که وجود رهبری آموزشی قوی و مثبت ،ی عامل تعیینکننده در اثربخشی
مدارس است .با این حال سؤاالت بسیاری در مورد کاربرد رهبری کارآفرینانه در آموزش و پرورش
مطرح کردند .هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباب بین رهبری کارآفرینانه و اثربخشی مدارس و
همچنین شناسایی ابعاد رهبر کارآفرین بود که بیشتر به اثربخشی مدارس کم میکند .این
تحقیق از نوع پیمایشی بود و  358معلم متوسطه در ایالت زامفارای نیجریه به روش نمونهگیری
تصادفی ساده از جامعهای  4996نفری بهعنوان نمونه برای مطالعه با استفاده از فرمول کوکران
انتخاب شدهاند .این پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (همبستﮕی
پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام شد .یافتههای پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و قوی
بین عملکرد رهبری کارآفرینانه و اثربخشی مدرسه بود .همچنین به نظر میرسد که بعد رهبری
کارآفرینانه (رفتار شتابدهنده) اثربخشی مدرسه متوسطه را در منطقه مورد مطالعه تسهیل می
کند و باید تالش کرد تا از طریق ایجاد انﮕیزه در معلمان ،سطح آن افزایش یابد.
مینا و همکاران ( )2018در تحقیقی به تحلیل آموزش کارآفرینی و به ویژه نقش ترثیرگذار
مدیران بر شیوههای استفاده شده در مدارس پرداختند .به ویژه ،آنها رابطه بین فعالیتهای
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توسعهطلبانه مدیران و شیوههای آموزش کارآفرینی را تحلیل نمودند .ترکید ایشان بر نقش
اساسی مدیران مدرسه در مدیریت و هدایت فعالیتهای توسعه مدارس برای ایجاد شیوههای
جدید کارآفرینانه بوده است .ابزارهای مختلفی برای کم به مدارس و مدیریت آنها در انجام
فرآیندهای توسعه و ارتقاء آموزش کارآفرینانه ارااه شده است .در حالی که رهبران مدرسه نقش
قابل توجهی را با پذیرش ،فراهم نمودن و ترویج شیوههای آموزش کارآفرینی در مدارس خود
بازی میکنند .نتایج این مطالعه که در فنالند صورت گرفته است نشان میدهد که فعالیتهای
کارآفرینانه مدارس ،تحت ترثیر فعالیتهای توسعهای آموزش کارآفرینانه مدیران قرار دارد .از
سوی دیﮕر ،این امر به شدت تحت ترثیر آموزشهای سازمانی که به معلمان و مدرسان ارااه می
شود ،قرار دارد .همچنین به نظر میرسد که اندازه مدرسه نیز اهمیت دارد .مدارس بزرگتر
فعالیتهای آموزشی بیشتری در زمینه کارآفرینی نسبت به مدارس کوچ تر به انجام رسانیده
اند.
2
1
کیدی و دیﮕران( )2018در بررسی استقالل مدارس در کواینزلند استرالیا و نقش رهبر
کارآفرین ،شیوههای دو مدیر مدرسه راهنمایی در این منطقه را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج از
ترثیر مثبت این آزادی در توسعه مدیریت کارآفرینانه و در نتیجه فعالیتهای کارآفرینانه حکایت
دارد .همچنین خواستههای اجرایی که تمرکز را از مدیر سلب میکنند ،بهطور مداوم بر رفتار و
عملکرد آنان اثر میگذارند.
سیدرات 3و فریخا )2018( 4در پژوهشی به بررسی ترثیر کیفیت مدیر و نوع دانشﮕاه در توسعه
دانشﮕاه کارآفرین پرداختند .آنها تحقیقی کمی در بین  120نفر از روسای دانشﮕاههای تونس
انجام دادند .ایشان نقش مدیر را بسیار حیاتی ذکر کردند و در نتایج آمده است که برای کارآفرین
شدن دانشﮕاه میبایست تحوالتی داخلی شکل گیرد .در این بین نقش مدیر و نوع دانشﮕاه ترثیر
مثبتی در توسعه ی دانشﮕاه کارآفرین دارد .آنها مدل مفهومی خود را بهعنوان منبعی برای
تحقیقات آتی در زمینه دانشﮕاه کارآفرین عنوان کردند و ذکر کردند که تحقیق راجی)2014( 5
اولین تحقیق است به صورت کیفی نقش مدیر را مورد بررسی قرارداد.
روسکوارا 6و دیﮕران ( )2015در تحقیقی با عنوان "گسترش پایﮕاهمحور آموزش کارآفرینی از
طریق فعالیتهای شبکهسازی معلمان" به بررسی فعالیت شبکهسازی معلمان مدارس فنی و
حرفهای هنﮕام آموزش کارآفرینی پرداختند .این تحقیق بررسی کرد که چﮕونه ویژگیهای
پیشینه معلمان و مشارکت آنها در فعالیتهای برنامهریزی و آموزشی ،در استفاده آنها از
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ذینفعان خارجی نقش دارد .در این پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی استفاده شد 448 .معلم فنی
و حرفهای فنالندی در این پژوهش مشارکت نمودند .نتایج حاکی از آن بود که معلمان حاضر در
برنامههای آموزش کارآفرینی در سطح منطقهای ،از ذینفعان خارجی بیشتر از همکاران خود
استفاده میکنند.
راجی ( )2014در کار خود با عنوان "مفهومسازی روحیه کارآفرینی و شناسایی عوامل توسعه
آن در دانشﮕاه" مدل مفهومی را با اضافه کردن متغیرهای جدید ،یعنی اهمیت نقش مدیر در
توسعه کارآفرینی و روحیه کارآفرینی در دانشﮕاه غنی کردند .نتایج مطالعه او نشان داد که بیش
از  83درصد از پاسخدهندگان بر این باورند که نقش مدیر بسیار مهم میباشد.
پیهی و همکاران ( )2014در پژوهش خود با عنوان "شیوههای رهبری کارآفرینانه و نوآوری
مدرسه" عنوان کردند رهبری کارآفرینانه بهعنوان ی نوع متمایز از رهبری برای مقابله با چالش
ها و بحرانهای سازمانی فعلی مورد نیاز است و برای بهبود عملکرد مدرسه بهطور فزایندهای
مورد استفاده قرار گرفته است .با این حال ،تحقیقات محدودی در مورد ترثیر رهبری کارآفرینانه
رهبران مدرسه بر نوآوری مدرسه وجود دارد .هدف اصلی این مطالعه شناسایی رابطه بین شیوه
های رهبری کارآفرینانه مدرسان و نوآوری مدرسه از دیدگاه معلمان بود 294 .معلم مدارس
متوسطه مالزی در این پژوهش شرکت داشتند .تجزیه و تحلیل دادههای ایشان نشان داد که
معلمان ،شیوه رهبری کارآفرینانه را برای مدیران مدرسه بسیار مهم میدانند .با این حال ،مدیران
آن را بهطور متوسط اجرا میکنند .به عالوه ،این مطالعه همبستﮕی معنیداری بین ادراکات
معلمان از شیوه رهبری کارآفرینانه مدیران مدارس و نوآوری مدرسه نشان داد .یافتههای ایشان
برای توسعه رهبری کارآفرینانه مدیران و نوآوری مدرسه مورد بحا و استفاده قرار گرفته است.
باقری 1و همکاران ( )2013با تحقیق در میان رهبران کارآفرین دانشجو در دانشﮕاههای
مالزی ،به بررسی شایستﮕیهای رهبران کارآفرین پرداختند .آنها عنوان کردند تحوالت در بحا
رهبری کارآفرینانه بهعنوان ی حوزه متمایز و توسعه یافته در تحقیقات و عمل ،پرسشهای
بسیاری در مورد شایستﮕیهای شخصی رهبران کارآفرین مطرح ساخته است که چه شایستﮕی
هایی آنها را قادر می سازد تا با موفقیت ،تالشهای کارآفرینانه را دنبال کنند .اگرچه شناسایی
تواناییهای خاآ کارآفرینان یکی از محور اصلی پژوهشﮕران کارآفرینی بوده است ،اما تمرکز آن
ها درباره شایستﮕیهای شخصی مورد نیاز رهبری کارآفرینانه ،محدود بوده است .آنها با مطالعه
کیفی در چهار دانشﮕاه مالزی ،چهارده نفر از رهبران کارآفرین را به صورت هدفمند انتخاب
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نمودند .عالوه بر خصوصیات نوآورانه ،عشق به چالشها و همهکاره بودن بهعنوان ویژگیهای
شخصی آنها از نکات جالب توجه بود.
آنچه از پژوهش لیتوود 1و همکاران ( )2008به دست آمد نشاندهنده نقش رهبری و
مدیریت مدرسه در توسعه و ترویج انﮕیزهها و ارزشهای اصلی در بین معلمان و دیﮕر ذینفعان
مدرسه بود .آنها خاطرنشان ساختند مدیران مدرسه به گونهای ابتکارات مدنظر را ارتقاء دهند و
آنها را به عنوان فعالیتهای مدرسه خود نهادینه کنند که با دیدگاههای کلی جامعه هم سو
باشد .در حقیقت ابتکارات را با ارزشهای مدرسه مطابقت دهند و آن را به گونهای مناسب
بومیسازی کنند تا برای همﮕان قابلقبول باشد.
اصفهانی و شیرازی پور ( )2013نیز در تحقیقی با عنوان ترثیر ویژگیهای کارآفرینانه مدیران
مدارس دولتی و غیردولتی تهران در ارزیابی نوآوری به بررسی ویژگیهای کارآفرینی مدیران
آموزشی و ترثیر آن بر نوآوری سازمانی مدرسه پرداختند .آنها خالقیت ،ریس  ،تالش برای
چالش و تحمل ابهام بهعنوان ویژگیهای کارآفرینانه مدیران مدرسه مورد توجه قرار دادند .این
تحقیق علی مقایسهای با حضور صد نفر از مدیران مدارس تهران ضمن بررسی ی فرضیه اصلی
و چهار فرضیه فرعی ،ویژگیهای دیﮕری مانند جنسیت ،رشته تحصیلی مدیران و وضعیت
مالکیت مدارس که خصوصی یا دولتی هستند را نیز مورد بررسی قرار داد .آنها پیشنهاد کردند
اقداماتی در جهت تمرکززدایی در نظام آموزشی و همچنین توجه بیشتر به کارآفرینی سازمانی
در سازمان آموزش و پرورش انجام شود .همچنین برنامهریزی انعطافپذیر و پویاتر که بتواند به
بهبود ویژگیهای کارآفرینی مدیران کم نماید را خواستار شدند.
محقق بر این اعتقاد است که در مدارسی که تمایل به رویکردهای کارآفرینانه دارند ،این
نقشها هستند که تفاوت را با دیﮕر مدارس رقم میزنند .برای استقرار ساختار کارآفرینانه در ی
مدرسه ،باید نقشها شناساییشده و بازسازی شوند .با توجه به جایﮕاه حساس مدیر مدرسه،
تعریف ویژگیهای انحصاری او در این جایﮕاه از نکات کلیدی میباشد .این اعتقاد وجود دارد که
مدیر ی مدرسه کارآفرین مانند تمام اجزای دیﮕر آن باید ارزشآفرینی را با تمام وجود درک
کرده و از دیﮕر ذینفعان در راستای انجام این فرآیند حمایت نماید .در نتیجه مدیر در ی
مدرسه کارآفرین ،رهبری ی حرکت رو به جلو را بر عهده دارد .لذا این تحقیق در پی آن است
تا به خصوصیات مدیریت مدرسه ،برای مدارسی که تمایل به ساختارهای کارآفرینانه دارند،
اشراف پیدا کند و به تعریف نقش مدیر در ی مدرسه با رویکرد کارآفرینانه بپردازد .این نقش
تازهوارد را برای سیاستگذاران حوزه تعلیم و تربیت و نیز مجریان این نوع مدارس بازسازی و
1. Leithwood
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رونمایی کند و برای استفاده کاربردی در ترسیس مدرسه کارآفرین از آن بهرهگیری نماید.
پژوهش حاضر با درک این ضرورت ،صورتبندی شده است .با توجه به موارد ذکرشده ،سؤال زیر
در این تحقیق مدنظر میباشد:
 نقش مدیر در مدارسی که تمایل به ساختارهای کارآفرینانه دارند ،چﮕونه است؟روششناسی پژوهش
این پژوهش ،در زمره پژوهشهای کیفی و از نظر راهبرد پژوهشی ،ی تحقیق پدیدارشناسانه
محسوب میگردد .پدیدارشناسی ،ی روش تفسیری است و به برداشتهای محقق از واقعیت
های ذهنی مشارکتکنندگان وابسته است (خنیفرو همکاران .)95 ،در این تحقیق برای تجزیه و
تحلیل دادهها از روش تحلیل مضمون 1استفاده شده است .در این فرایند قرار است مضامینی
استنتاج شود که با استفاده از آنها بتوان نقش مدیر را در مدارسی که گرایش به رویکردهای
کارآفرینانه دارند ،بازسازی نمود .تحلیل مضمون با گزارهایی آغاز می شود که اغلب صریح
نیستند ،اما به صراحت باید مورد توجه و بحا قرار گیرند (براون و کالرک .)2006 ،2جامعه
پژوهش حاضر شامل مدیران استارتآپها ،مراکز کارآفرینی ،مراکز رشد و مدیران یا مؤسسان
مراکز پرورش افراد کارآفرین بودند .نمونهگیری در این پژوهش به روش هدفمند از نوع مبتنی بر
معیار میباشد که با استفاده از آن ،نمونهگیری تا اشباع نظری دادهها ادامه یافت .مشارکت
کنندگان از بین افرادی انتخاب شدند که همزمان در سیستمهای مدرسهای و نیز فعالیت در
اکوسیستمهای کارآفرینی ،دارای تجربه عملی و نظری بودند .همچنین ،گردآوری دادهها از طریق
مصاحبه نیمهساختاریافته انجام شد .با توجه به موضوع تحقیق با  10تن از مدیران مراکز
کارآفرین و شتابدهنده مصاحبه به عمل آمد .اولین مشارکتکننده ،مدیر ی مرکز کارآفرین و
عضو هیرت علمیِ دانشﮕاهی در هند بود .دومین مصاحبه با مدیرعامل ی شرکت و مؤسس
رویداد کارآفرینی دانشآموزی انجام شد .در ادامه مالقاتهایی با یکی از مدیران ارشد وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مؤسس اولین مدرسه تابستانه در ایران ،منتور رویدادهای کارآفرینی
دانشآموزی ،مدیر ی دانشﮕاه کارآفرین ،موسس ی مرکز کارآفرینی و سه نفر از مدیران شتاب
دهندههای معروف داخلی انجام شد و مصاحبه صورت پذیرفت .مشخصات نمونهها در جدول زیر
قابل مشاهده است.

2. Braun & Clarke

1. Thematic Analysis
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جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر
ردیف

مشخصات نمونه

1
2

عضو هیرت علمی و مدیر مرکز کارآفرینی دانشﮕاه در هند
سرگروه درس کارآفرینی یکی از استانها ،منتور ،مشاور و مدیرعامل شرکتهای مختلف و
مؤسس رویداد کارآفرینی دانش آموزی
مدیرکل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
عضو هیرت علمی دانشکده مدیریت دانشﮕاه صنعتی شریف ،رایس هیئت مدیره و موسس دفتر
توسعه کارآفرینی دانشﮕاه صنعتی شریف و مؤسس مدرسه تابستانه کارآفرینی
مشاور کسب و کار و استارتآپ ،مشاور فناوری اطالعات و کسب و کار آنالین ،عضو هیرت
مدیره شرکت بازرگانی ،مربی کسب و کار و فنی در رویدادهای استارتآپ ویکند کشور ،ایده
پرداز و مال استارتآپ
ریاست ی دانشﮕاه کارآفرین و عضو تیم طراح اپلیکیشن استارتآپی
موسس مرکز کارآفرینی ،دکترای کارآفرینی ،مدیرعامل شرکت ،عضو باشﮕاه کارآفرینان جوان
شهرستان ،مشاور امور کارآفرینی و مدرس آموزش و پرورش در برگزاری دورههای معلمان،
مدیران و دانشآموزان
دکترای کارآفرینی و مدیر شتابدهنده
مدیر شتابدهنده
مدیر شتابدهنده

3
4
5

6
7

8
9
10

مراحل مصاحبهها به صورت حضوری ،تلفنی و یا ایمیل اجرا و پیﮕیری شد .محورهای بحا،
در فاصله زمانی معین در اختیار هر مصاحبه شونده قرار گرفت تا بتواند با آمادگی در بحا حاضر
شود .در ابتدای مصاحبه ،توضیحات کلی پیرامون هدف پژوهش داده شد .به مشارکتکنندگان
توضیح دادهشد که از مصاحبهها فقط در جهت اهداف پژوهشی بهرهگیری میشود .سؤاالت از
مشارکتکنندگان پرسیده شد و با توجه به ماهیت مصاحبه نیمهساختاریافته ،و با توجه به
پاسخها ،در ادامه سؤاالت تکمیلی جهت تکمیل وضوح و دستیابی به نتایج ،مطرح گردید .همه
مصاحبهها ،بالفاصله پیادهسازی شدند .در مرحلهای که محققین به این نتیجه رسیدند که مساال
مورد عالقه به حد کفایت در دادهها وجود دارد ،فرایند تحلیل آغاز شد .نقطه پایانی ،گزارش
محتوا و شفافسازی معنای مضمونها در دادهها است .در پژوهش حاضر از فرایند شش مرحلهای
(براون و کالرک )2006 ،برای تحلیل محتوای مصاحبهها استفاده شد در مرحله اول یعنی
آشنایی محقق با دادهها ،سعی شد تا با مرور مجدد محتواها و استنتاج الﮕوها و معانی ،مضامین
مستتر در متن مصاحبهها تحلیل شدند.
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یافتههای پژوهش
پس از استخراج مصاحبهها ،مرحله اول تحلیل مضمون آغاز گردید .در جدول شماره دو برخی از
درونمایههای استخراج شده از مشارکتکنندگان آورده شده است.
جدول  .2برخی از درونمایههای استخراج شده از متن مصاحبههای مشارکتکنندگان
درونمایههای استخراج شده
این الزامی نیست که مدیر مدرسه کارآفرین حتماً خودش کارآفرین باشد.
مدیر باید انفجار کافی (انﮕیزه کافی) را در کارآفرینان ایجاد کند.
منظور من ایجاد تعامل مدیر کارآفرین با صنایع باید حتماً در مدرسه باشد.
اگررر فررردی کره مشرراور صررنایع یررا آمرروزشدهنررده اسررت برره عنرروان مرردیر انتخرراب شررود ،کررارآفرینی بررا احتمررال
بیشتری به آنچه میخواهد نزدی میشود.
الزم نیست مدیر حتماً کارآفرین باشد ،بلکه کسی باشد که بهطور قابل توجه کارآفرینی را بفهمد.
هرکسی که مردیر یر مؤسسره مریشرود ،یر سرری مهرارتهرای عمرومی رهبرری کره مرورد نیراز اسرت بایرد
داشته باشد.
مدیر مدنظر باید دارای مهارت کافی برای توسعه برنامه درسی در چارچوب قانون باشد.
همه چیز فقط دانش نیست ،بلکه توانایی برای ایجاد دورههای معنیدار و کاربردی حیاتی است.
باید مهارتهای منتورینگ و کوچینگ را گذرانده باشد.
مدیر کارآفرین باید کسب و کار هم بداند.
مدیر باید ی شبکهساز باشد .یعنی کارآفرینان مختلف به آن مدرسه رفت و آمد داشته باشند.
سرمایهگذار بتواند پیدا کند .توزیع اقتصادی بداند.
مدیر باید نﮕرش کارآفرینی داشته باشد.
تصمیمگیریهای واگرایی را بتواند اجرا کند.
ده مهارت اصلی که مجمع جهانی اقتصاد برای آدمها در نظر گرفته است را باید داشته باشد.
اکوسیستم رو به خوبی بشناسد.
کسی که ی فوتبالیست خوبی بوده ،به شرب گذراندن ی سری دورهها و بهدست آوردن ی سری تخصتها
مطمئناً مربی بهتری میشود.

مرحله دوم ،تولید مضامین اولیه است .زمانی که درونمایههای استخراجی خوانده شد و
محقق با آنها عجین شد ،مرحله دوم یعنی کدگذاری آغاز میگردد .کد ،معرف خصوصیاتی از
داده است که محقق به آن فکر کرده و به دنبال آن بوده است .کدگذاریها به روش دستی انجام
شد .مرحله سوم که جستجو برای مضامین پایه است زمانی آغاز میشود که همه دادهها جمع
آوری و کدگذاری شده باشند .در این مرحله لیست بلندی از کدهایی که شناسایی شدند ،در
اختیار قرار گرفت .سپس تجزیه و تحلیل در سطح وسیعتر انجام شد که شامل مرتبسازی
مضامین پایه مختلف در قالب مضامین سازماندهنده بالقوه و جمعآوری تمام عبارات مربوب به
مضامین در موضوعات مشخت شده بود .در واقع تحلیل مضامین چنین آغاز شد که چﮕونه
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مضامین مختلف پایه میتوانند در ایجاد ی مضمون سازماندهنده متحد شوند .در مرحله چهارم
یعنی بررسی کدها ،مجموعهای از کدها نامزد شدند .این کدها مورد بررسی و پاکسازی قرار
گرفت .درحقیقت محقق دریافت که برخی از مضامین سازماندهنده نامزد شده ،دارای دادههای
کافی برای پشتیبانی نیستند و یا بیش از حد متنوع هستند .بنابراین کدهای متمایل به هم و
دارای پشتیبان جدا شدند .تمایز واضح و قابل تشخیت بین کدها قابل مشاهده بود .در جدول
زیر مضامین پایه و سازماندهنده گزارش شده است.
جدول  .3مضامین پایه و سازماندهنده
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

مضمون پایه
توجه به آشنایی مدیر با مسیر کارآفرینی
تعهد مدیر کارآفرین
تاثیر شایان کارآفرین بودن مدیر
لزوم تجربه عملی مدیر با مشکالت ارزش آفرینی
توجه به تجربه عملی مدیر کارآفرین
استفاده از افراد با تجربه کارآفرینی برای مدیریت
عدم الزام به صرف کارآفرین بودن مدیر
دارا بودن تجربه الزم کار
لزوم باور داشتن مسیر کارآفرینی
لزوم دارا بودن شناخت کافی از ارزش آفرینی
دارا بودن تجربه کاری در حوزه کارآفرینی و استارتاپ
آشنایی با فضای ارزش آفرینی
لزوم باتجربه بودن مدیر
داشتن تجربه کارآفرینی و طی مسیر
درنظر داشتن درک کارآفرینی در مدیر منتخب
درنظر داشتن بینش کارآفرینی در مدیر منتخب
توجه به وجود نﮕرش کارآفرینی در مدیر منتخب
درنظر داشتن قصد کارآفرینی در مدیر منتخب
دارا بودن مهارتهای توسعهدهندگی
لزوم آشنایی با مدیریت کسب و کار بخصوآ ریس
ریس پذیر بودن مدیر
باالبودن روحیه ریس پذیری و تجربه ریس عملی
ریس پذیریز فاکتور حیاتی
لزوم توجه به تصمیمات واگرا و توانایی اجرای آن
لزوم توجه به مهارتهای عمومی رهبری در مدیر منتخب
تسلط به مهارتهای بازار

مضمون سازماندهنده

تسهیلکننده روند کارآفرینی

مدیرز فردی ارزشآفرین

توسعهدهنده درک کارآفرینانه

پشتیبانی از ریس
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

تسلط و مهارت کافی در حوزه اقتصاد کسب و کارهای جدید
تحصیالت آکادمی مرتبط بهعنوان فاکتوری مهم
درنظر داشتن خصوصیات عمومی و جامع افراد کارآفرین
توجه به آموزش سرفصلهای مدیریت مالی
لزوم توجه به مفاهیم مرتبط با کارآفرینی
دارابودن درک تجاری
داشتن تحصیالت مرتبط و توانایی مدیریت استارتآپها
آشنایی و توجه به مهارتهای نرم
توجه به مهارت بازاریابی مدیر
توجه به مهارت مالی مدیر
توجه به مهارت فرصتیابی مدیر
لزوم توجه به مهارتهای عمومی رهبری در مدیر منتخب
تسلط و مهارت کافی در توسعه برنامه درسی در چارچوب قانون
توجه به مهارتهای مدنظر مجمع جهانی اقتصاد
تمرکز دورههای معنیدار و کاربردی عالوه بر آموزش نظری
توجه به آموزشهای مدیریتی الزم
صبور بودن و پذیرفتن ایدهها
دارا بودن خصوصیات تسهیلگری
صبور بودن و گوش شنوا داشتن
قاضی مطلق نباشد
مدیر بهعنوان فردی انﮕیزه دهنده
مدیر بهعنوان فردی موج ساز
دارا بودن روحیه ارزش آفرینی
آگاه به مساال اجتماعی و اقتصادی
داشتن دید بلند و نﮕاه باز
دارا بودن خصوصیات ویژه از جمله تسهیلگر و خط شکن بودن
خالق بودن مدیر
آینده نﮕر بودن
داشتن خالقیت در حل مسایل پیش رو
مدیر کارآفرینز ی شخصیت تجاری شناخته شده
شاخت بودن مدیر منتخب در تیم تشکیل شده
داشتن توانایی کافی در برانﮕیختن افراد دلسرد شده
داشتن توانایی کافی در برانﮕیختن افراد دلسرد شده و مقابله با
چالشهای احتمالی
مهارت در ایجاد انﮕیزه در کارآفرینان
خالق و پویا بودن

60
61

توسعهدهنده مهارتهای کارآفرینانه

توسعهدهنده فاکتورهرای خراآ
اکوسیسررتم کررارآفرینی مدرسرره
محور
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

داشتن دانش مورد نیاز در حوزه کسب و کار جدید
داشتن نﮕرش آموزشی
توجه به تحصیالت مرتبط مدیر
توجه به آموزشهای پایهای
توجه به آموزشهای مکمل
لزوم آشنایی آکادمی با مباحا مربوب به کارآفرینی و اکوسیستم
توجه به همزمانی دانش و تجربه حداقلی
لزوم توجه به دورههای آموزشی مناسب برای مدیر
توجه به استخدام مدرسان مدرسه کارآفرین
لزوم توجه به خصوصیات منتورینگ در مدیر
توجه به مهارتهای منتورینگ و کوچینگ
تقویت مهارت پرسشﮕری کارآفرینان
لزوم توجه به خصوصیات منتورینگ در مدیر
حضور مستمر منتورها در مدرسه کارآفرین
بهکارگیری معلمان کارآفرین
بهکارگیری فردی بهعنوان مسئول ارتباطات
داشتن طرح و برنامه برای ذینفعان
استفاده از ایدههای بکر دانشآموزان
استفاده از ظرفیت والدین
لزوم توجه به نفوذپذیری مدیر در افراد
داشتن ارتباطات قوی و اطالعات اقتصادی
لزوم بازدید از استارتآپهای موفق و تجربه گرفتن از استارتآپ
های شکست خورده
آشنایی عملی با اکوسیستم بومی و بینالمللی
آشنایی با روند ترسیس شرکت
داشتن تجربه موفق یا شکست
توجه مدیر به ساختار محیطی
لزوم توجه به فعالیتهای فراروتین
توجه به مهارتهای رولها
داشتن طرح و برنامه برای مسیر
مدیرز طراح مدلهای مدرسه
لزوم توجه فرایند ترویج و توسعه
حمایت مداوم سرمایه گذاران فرشته از مدرسه
داشتن سرمایه یا توانایی جذب آن
توجه به فاکتور ثروت آفرینی
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شبکهساز بودنز یکی از فاکتورهای اصلی مدیر کارآفرین
توجه به ترکیب مناسب با صنایع در محیط مدرسه
مدیر به عنوان ی شبکه ساز
برقراری ارتباب مناسب با ارگانهای دولتی و غیردولتی
تیم ساز باشد
توجه به کار گروهی
تقویت کار گروهی در جهت رسیدن به جواب

شبکهساز بودن

تیمساز (در فعالیتهای مدرسه)

هنﮕامی که مرحله پنجم (تعریف و نامگذاری مضامین فراگیر) آغاز شد ،محقق ی نقشه
روشن و رضایتبخش از دادهها در اختیار داشت .مضمونهایی که برای تحلیل آماده بود ،مورد
تعریف و اصالح قرار گرفت و دادههای آن مورد تحلیل قرار گرفت .به وسیله تعریف و اصالح،
ماهیتها شناسایی شد که هر مضمون راجع به چه چیز است و چه جنبهای از دادهها را مدنظر
دارد .در این مرحله ،محققان در نهایرت پرس از رفرت و برگشرت در میان مضامین سازمان
دهنده ،به  5مضمون فراگیر دست یافتند که در موضوع موردنظر قابل تحلیل میباشد .در جدول
زیر مضامین سازماندهنده و همچنین مضامین فراگیر که از آنها مستخرج شده است ،قابل
مشاهده است.
جدول  .4مضامین سازماندهنده و فراگیر
مضمون سازماندهنده
تسهیلکننده روند کارآفرینی
مدیرز فردی ارزشآفرین
توسعهدهنده درک کارآفرینانه
توسعهدهنده ریس
توسعهدهنده مهارتهای کارآفرینانه

توسررعهدهنررده فاکتورهررای خرراآ اکوسیسررتم
کارآفرینی مدرسهمحور
توسعهدهنده دانش کارآفرینانه

مضمون فراگیر

رهبری کارآفرینانه

طراح اکوسیستم کارآفرینی

اعتقاد به منتورینگ و استخدام آنها

ایجادکننده زنجیره ذینفعان کارآفرینانه
حلقه ارتباطی گروههای ذینفع

متعادل کننده بین همه گروههای ذینفع

طراح آموزشهای فردی
طراح مدل فردی شده مدرسه

فردیساز برنامههای مدرسه

مسیرساز بودن مدیر

سرمایهسازبودن مدیر
شبکهساز بودن

توسعهدهنده فرهنگ شبکهای
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تیمسازی و کارگروهی در فعالیتهای مدرسه

مرحله ششم زمانی آغاز میگردد که محقق مجموعهای از مضامین فراگیر منطبق با موضوع
پژوهش را در اختیار دارد .با استفاده از این مضامین ،تحلیل نهایی و تحریر گزارش انجام میشود.
با عنایت به تحلیل مصاحبههای صورت گرفته ،پیرامون نقش مدیر در مدارسی که تمایل به
ساختار کارآفرینانه دارند ،مشارکتکنندگان به ارااه ویژگیهای متنوعی برای ی مدیر در این
نوع مدارس پرداختند .برآیند این ویژگیها برای توصیف نقشهای مدیر مدرسه کارآفرین بسیار
نزدی است.
ناظر بر مضمون رهبری کارآفرینی ،غالب مشارکتکنندگان به این بحا پرداختند و معتقد
بودند که هیچ الزامی وجود ندارد که مدیر این مجموعه حتماً در گذشته کارآفرین باشد .اگرچه
در ادامه ترکید داشتند که مدیر دارای تجربه کارآفرینی ،چه موفق و یا ناموفق ،میتواند مدیری
رویایی برای مدرسهای که تمایل به رویکردهای کارآفرینانه دارد ،باشد .کسی که خودش مسیر
ارزشآفرینی را طی کرده و سرد و گرم آن را چشیده است ،مسلماً نﮕرش کارآفرینانهای در
فعالیتهای این مدرسه خواهد داشت .یکی از مشارکتکنندگان اظهار داشت:
"این الزامی نیست که مدیر مدرسه کارآفرین حتماً خودش کارآفرین باشد زیرا در بسیاری از
دانشﮕاههای کارآفرین معتقدند مدیر باید انفجار و انﮕیزه کافی را در کارآفرینان ایجاد کند".
همچنین مدیر یکی از شتابدهندههای معروف ترکید کرد:
"این چیزی که به تجربه برای من ثابت شده است این است که معموالً افرادی که
کارآفرینهای موفق یا باسابقه تحصیالت در زمینه کارآفرینی هستند ،در مجموعههایی که به
نوعی حمایت از کارآفرینی است ،مثل مدرسه ،شتابدهنده ،مراکز رشد و همهجاهایی که مرتبط
با کارآفرینی هستند ،موفقتر هستند .چون ی زمانی آن طرف میز بودند و دیدند که مشکالت
ی کارآفرینی چه چیزهایی هست".
مؤسس ی مدرسه تابستانه معتبر میگوید:
"دقیقاً مثل بسکتبال است .دلیلی ندارد مربی بسکتبال لزوماً بهترین دریبل را بزند و بهترین سه
امتیازی را بیندازد .ولی اگر خودش بازیکن موفقی بوده باشد قطعاً مزیت خوبی است".
مشارکتکننده دیﮕری توضیح داد" :مدیری که برای این کار استفاده شود باید خودش ی دانش
حداقلی در حوزه کاربردی کردن آن اطالعاتی که دارد ،داشته باشد .در این صورت موفق میشود.
در کل ،دستی در کار داشته باشد .حداقل یکی دو نمونه کار انجام داده باشد .با مشکالت آشنا
باشد .االن مدرسان کارآفرینی داریم که تا حاال هیچ کاری انجام ندادند .هیچ ریسکی نکردند.
همیشه از روی کتاب درس دادند و از نظر آنها همه چیز خیلی خوب و میزان و مرتب است".
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مدیر ی شتابدهنده اینگونه پاسخ میدهد که" :هر دو مدل ،دارای الﮕوهای موفقی بودند و به
نتیجه خوبی رسیدهاند .بعضی از مدلها ،کارآفرینانی هستند که سالها بهعنوان کارآفرین سریالی
بودند .کارآفرینیهای مختلف داشتند .به شرکتهای مختلف رفتند .شرکتهای مختلفی ایجاد
کردند .خروج کردند و به فروش رساندند .االن به ی پختﮕی و تجربهای رسیدند که در آن سن،
حجم زیادی سرمایه دارند که میخواهند در قالب ی کار آموزشی و تجاری ،از این سرمایه برای
نسل بعدی کارآفرینان استفاده کنند و مدل رشدی که تعریف شده را آنجا اعمال کنند .این مدل
اول بود .مدل بعد ،مدل دیﮕری است که شاید لزوماً خود فرد کارآفرین موفقی نبوده است .تجربه
کارآفرینی نداشته است .ولی شعور تجاری خیلی خوبی داشته باشد و درک خوبی از کارآفرینی
داشته باشد .توانایی ایجاد شبکه داشته باشد و بتواند به کارآفرینان بالقوه کم کند که به سمت
ایجاد شرکتهای موفق آینده بروند".
مصاحبه شونده دیﮕری ناظر بر مضمون "رهبری کارآفرینانه" گفت:
"اگر کسی خودش این باور و شناخت را نداشته باشد به نظر من هرگز این مدرسه کارآفرین
نمیتواند شکل بﮕیرد".
در بررسی نقش مدیر در چنین مدرسهای ،مؤلفه ریس پذیر بودن در تمامی مصاحبهها مورد
ترکید قرار گرفت .مصاحبهشوندهای ضمن اشاره مستقیم به مضمون "رهبری کارآفرینی" در این
رابطه بیان کرد:
"ریس در هر کسب و کاری وجود دارد .اگر شخصی مدیر مدرسهای باشد که در آن فرهنگ
کارآفرینی آموزش داده میشود باید با مفهوم ریس آشنا باشد و بچهها را آشنا نماید .ریس
چیزی است که نمیشود آن را از کارآفرینی جدا کرد .یعنی کارآفرینها افرادی هستند که حاضر
میشوند ریس انجام دهند .ی نقطه تفاوتی بین افراد عادی و کسی که ی کارآفرینی انجام
داده میباشد و آن این است که قابلیت ریس پذیری داشته باشد یا نه".
همچنین مشارکتکنندگان به تحصیالت و مهارتهای مورد نیاز مدیر اشاره داشتند .آنها
ترکید نمودند بدون این مهارتها ،اداره مدرسه کارآفرین قرین توفیق نخواهد بود .یکی از
مصاحبهشوندگان افزود:
"بدون ش مهمترین اصل مدیریت ،مدیریت مالی ی کسب و کار است .یعنی کسب و کاری
که مدیریت مالی نداشته باشد یا ضعیف باشد قطعاً زمین خواهد خورد".
در تشریح مضمون "طراح اکوسیستم کارآفرینی" ،مدیر یکی از مراکز کارآفرینی خارج از ایران،
مهارتهای عمومی رهبری را مورد نیاز میداند .او در ادامه اظهار داشت:
"کسی که دارای مهارت کافی برای توسعه برنامه درسی در چارچوب قانون باشد و همزمان
افراد را برای کارآفرینی برانﮕیزد و تحری کند".
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مدیرعامل ی شرکت که خود ،مؤسس یکی از رویدادهای کارآفرینی نیز میباشد ،خصوصیات
زیر را جامع میداند و در ارتباب با مضمون "طراح اکوسیستم کارآفرینی" افزود:
"بستهای از خصوصیات که پیشنهاد من است همان ده مهارت اصلی میباشد که مجمع
جهانی اقتصاد برای آدمها در نظر گرفته است و به نظر من ،ی مدیر هم باید داشته باشد.
توانایی حل مسئله ،مهارت خالقیت ،مهارت تفکر انتقادی ،تفکر واگرا ،کار با نیروهای انسانی و
سرویسدهی خدماتی از جمله این موارد است .به نظر من این ده مورد بسته خوبی است".
در تشریح مضمون متعادلکننده بین همه گروههای ذینفع ،مصاحبهشوندگان بکارگیری
منتورهای شایسته را جزء وظایف مدیر کارآفرین میدانند .آنها منتورها و کوچها را از حلقههای
اصلی مدرسه کارآفرین میشناسند که حضور مؤثر آنها میتواند هر مدرسه اینچنینی را به
هدف نزدی نماید .یکی از مدیران ارشد وزارت کار در مصاحبه عنوان داشت:
"مهمترین اصل این است که به شدت روحیه منتورینگ و کوچینگ وجود داشته باشد .یعنی
در آنجا با سؤاالت موثر بتوانند بچهها را به سمتی هدایت کنند که به جواب برسند .توانمندی
حل مسئله تقویت شود .برخالف همه مدرسهها اگر معلم ریاضی سؤال میدهد و بعد از پانزده
دقیقه جواب را مینویسدز در مدرسه کارآفرین معلمان ممکن است خودشان هم جواب سؤال را
ندانند .این قدر بحا میکنند تا به نتیجه برسند".
پیرامون مضمون فردیساز برنامه درسی منتور و مشاور معروف استارتآپهای کشور توضیح
داد:
"به نظر من اگر قرار است ی مدیر برای این کار استفاده شود ،باید خودش ی دانش
حداقلی در حوزه کاربردی کردن آن اطالعاتی که دارد را داشته باشد .به این صورت موفق
میشود".
در اشاره به مضمون "توسعهدهنده فرهنگ شبکهای" ،مدیر ی شتابدهنده با تحصیالت
دکتری کارآفرینی نیز بسته زیر را مناسب میداند:
"اگر بخواهم بستهای را در نظر بﮕیرم در رکن اول ارتباطات گسترده با سایر فعالین
اکوسیستم ،داشتن ی پرسنال برندینگ خوب ،دانش آکادمی و تجربه کارآفرینی مناسب می
باشد".
مضمون توسعهدهنده فرهنگ شبکهای از دیﮕر مواردی بود که بیشتر مشارکتکنندگان به
شیوههای مختلف به آن پرداختند .در ارزشآفرینی بسیار حااز اهمیت است که مدیر بتواند
مجموعه و کارآفرینان تحت حمایت خود را به افراد و ارگانهای مرتبط و گسترشدهنده متصل
نماید .مشارکتکنندهای با تشریح این مطلب افزود:
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" منظور من ایجاد تعامل این مدیر با صنایع است که باید حتماً در مدرسه باشد .بدون این ،درک
کردن کارآفرینی دشوار خواهد بود".
مدیر ی مرکز کارآفرینی فعال ناظر بر مضمون توسعهدهنده فرهنگ شبکهای در توضیح تیم
سازی و اهمیت آن در بحا ارزشآفرینی اظهار داشت:
"مدیر کارآفرین هم مسیر را هموار میکند هم تیمی قوی را تشکیل میدهد .لزوماً دیﮕر روی
خودش حساب نمیکند و دنبال آدمهایی می رود که بتوانند آن خألهایی که حتی خودش می
تواند داشته باشد را پر کنند .یعنی اگر باورش این باشد این اتفاق رخ میدهد ،به سراغ شبکه می
رود .او تیم و شبکه میسازد .آن وقت است که نتیجه میگیرد".
بحث و نتیجهگیری
در سالهای اخیر تمایل به توسعه مدارس کارآفرین افزایش یافته است .یکی از عناصر راهبردی
در همه سیستمها از جمله مدارس ،نقش مدیران میباشد .از اینرو در این پژوهش با توجه به
کمبود مطالعه پیرامون مدارس کارآفرین و همچنین مدیر این مدرسه ،تالش شد تا مشخصات
مدیریت در مدارسی که تمایل به رویکرد کارآفرینانه دارند ،بازطراحی شود .در این مرحله از
پژوهش ،ضمن بررسی پاسخهای مشارکتکنندگان ،پنج عنوان از مشخصهها برای بازسازی نقش
مدیر در مدارسی که تمایل به ساختارهای کارآفرینانه دارند ،در قالب سازههای اصلی به صورت
رهبری کارآفرینانه ،طراح اکوسیستم کارآفرینی ،متعادلکننده بین همه گروههای ذینفع مدرسه،
فردیساز برنامههای مدرسه و توسعهدهنده فرهنگ شبکهای در مدرسه دستهبندی شد.
رهبری کارآفرینانه بر باور و نﮕرش مدیر متمرکز شده است .این عامل تمایل مدیران به
تسهیل و ترویج پروژههای کارآفرینانه در مدرسه را نمایان میسازد (کوراتکو و دیﮕران،1990 ،
 ،2001برگلمن .)1983 ،1در حقیقت یکی از پایههای اصلی مدارس کارآفرین ،رهبران خالق،
نوآور و انعطافپذیرند که تسهیلکننده تغییرات مثبت در فرآیند آموزش و یادگیری هستند و در
بلندمدت میتوانند معیار دستیابی به اهداف مدرسه و تغییرات اجتماعی مورد نیاز باشند (پی هی
و دیﮕران ،2018 ،وودز .)2004 ،2برای اجرای الﮕوی مدرسه کارآفرین در مدارس ،مدیر مدرسه
مسئول اجرای این تغییر در هدف است ،زیرا معلمان مدرسه مخصوصاً در سیستمهای آموزشی
متمرکز ،تحت قانون و سیاستهای دولت محدود میشوند .این مهم است که ی مدیر مدرسه،
سیاست و قانون را بهعنوان ی خدمتگزار دولتی بازبینی کند تا از عواقب احتمالی در آینده
3
جلوگیری کند .مدیر مدرسه فرصتهای موجود برای توسعه مدرسه را شناسایی میکند (غزالی
2. Woods
2. Fullan

1. Burgelman
3. Ghazali
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و دیﮕران ،2019 ،فوالن .)2014 ،1حمایت مدیریت خودش را در توسعه پروژه و ایدهها نشان
میدهد .ایده اساسی در این زمینه این است که کارمندان را تشویق کنند تا آنها باور کنند که
نوآوری یکی از وظایفشان است و یا در نقش همه کارکنان دخیل است .از سوی دیﮕر ،پشتیبانی
عالی مدیریت در دسترسی مدرسه و انجام کار تیمی در جهت گسترش روحیه کارآفرینی ضروری
است (بایارچلی  2و دیﮕران .)2014 ،لذا این مهم است که مدیر ،درک صحیحی از کارآفرینی
داشته باشد و به توسعه آن متعهد باشد.
عامل دوم که با عنوان طراح اکوسیستم کارآفرینی نامگذاری شد ،بهطور مستقیم بر اهمیت
استقرار ی اکوسیستم کارآفرینی ترکید دارد .اکوسیستم کارآفرینی این ایده را مطرح کرده است
که جامعه و فرهنگ ی موقعیت ،میتواند ترثیر قابلتوجهی بر روند کارآفرینی داشته باشد.
ادبیات پژوهشی اخیر در مورد اکوسیستمهای کارآفرینی بهطور مستقیم بر ذینفعان اصلی
اکوسیستم ،بهویژه رهبران کارآفرینی و سیاستگذاران به جای مخاطبان آکادمی تمرکز
میکند .بخشی از ادبیات پژوهشی مربوب به اکوسیستم کارآفرینی فهرستهای متعددی از
عواملی را که برای موفقیت ی اکوسیستم کارآفرینی اهمیت دارند ،ارااه میدهند .بهطور طبیعی
کارآفرینان (که قابلمشاهده و در دسترس هستند) قلب ی اکوسیستم موفق هستند ،اما
اکوسیستمهای کارآفرینی موفق دارای ویژگیهای متعددی هستند .این ویژگیها ،در کنار نقش
کلیدی کارآفرینان در پیشبرد توسعه اکوسیستم و بهعنوان مربیان و مشاوران ،بر تعامل بین
بازیﮕران در اکوسیستم (با تراکم شبکه باال ،تماس و ارتباطات زیاد و همکاری شرکتهای بزرگ
با استارت آپهای محلی) و دسترسی به همه نوع منابع مرتبط (استعداد ،خدمات ،سرمایه) با
نقش مهمی از دولت در پسزمینه ترکید دارند (حاجیآقایی و خلخالی ،1398 ،استام و اشپیﮕل،3
 ،2016مصطفاای ،ملکیان ،کاویانی و کرمافروز .)1398 ،ادبیات استراتژی  ،رهبر را بهعنوان
کانون ی سازمان فر میکند ،درحالیکه که ادبیات توسعه منطقهای ،به هیچوجه نقش
رهبری مرکزی را فراتر از نقش تسهیلکننده در مقابل دولتها و یا انجمنهای کسب و کار نمی
پذیرد (آکس 4و دیﮕران ،2017 ،امین و تریف.)1994 ،5
متعادل کننده بین همه گروههای ذینفع مدرسه بهعنوان عامل سوم به استفاده مدیر از تعهد
فراگیر و عملی همه گروههای ذینفع مدرسه در توسعه کارآفرینی اشاره دارد و تبیین میکند که
مدیر کارآفرین برای توسعه ارزشآفرینی در مدارسی که تمایل به رویکردهای کارآفرینانه دارند،
از تمام ظرفیتهای نیروهای دارای نﮕرش همسو و کارآفرینانه بهره میگیرد .جو کارآفرینی به

4. Spigel & Stam
6. Amin and Thrift

2. Bayarçelik
4. Acs
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شدت توسط فرهنگ کارآفرینی سازمانی حمایت میشود .فرهنگسازمانی ،ی انرژی اجتماعی
است که به حرکت یا توقف سازمان منجر میشود .این ی پدیده پیچیده است و توصیف آن
دشوار است .در حقیقت فرهنگسازمانی و جو حاکم بر سازمان با کلمات قابلبیان نیست و باید
لمس و تجربه شود .در ی سازمان با تمایالت شدید کارآفرینی ،ارزش زیادی برای ایجاد تغییر و
عدم اطمینان که اغلب بهعنوان پایهای برای فرصتهای نوآوری و بهبود عملکرد سازمان است،
قاال میشوند .بنابراین ،در ی مدرسه بافرهنگ کارآفرینانه ،تمرکز بر آینده و نه گذشته است
(ایرلند 1و دیﮕران )2006 ،و این مهم است که تمامی ذینفعان مدرسه اعم از مدیریت ،معلمان،
کارکنان ،اولیاء و البته دانشآموزان ،کارآفرینی را درک نموده و به توسعه این امر متعهد باشند.
بحاهای زیادی پیرامون مشارکت کلیه افراد حاضر در فرایند کارآفرینی مطرح است و هر کس
به دنبال یافتن بهترین راه برای نوآوری و همچنین کم به مدرسه برای دستیابی به پتانسیل
کامل خود استز درحالیکه کارکنان همزمان سعی میکنند راهی برای افزایش دانش خود پیدا
کنند.
مؤلفه چهارم با عنوان فردیساز برنامههای مدرسه با محوریت کارآفرینی ،با در نظر گرفتن
ارزشآفرینی بهعنوان ی هدف ،سعی دارد به نقش اساسی مدیر در ساماندهی برنامههای
درسی گروههای مختلف کاری بپردازد .در اروپا اهداف آموزش کارآفرینانه در مدرسه مشابهت
بسیاری به احتیاجات زندگی روزمره کاری دارد .ادبیات جدید درباره آموزش کارآفرینانه به میزان
گستردهای بر اهمیت استفاده از منابع جدید و فردیشده در آموزش و پرورش و توسعه محیط
یادگیری ترکید دارد (روسکووارا و همکاران .)2015 ،در برخی تحقیقات عنوان شده که
دانشآموزانِ دارای ایدههای جدید در حقیقت نیازهای جدید و پیچیدهای دارند .این ایدههای
جدید و نیازهای پیچیده ،نیاز به پشتیبانی از طرف راهنمایان متعدد در چندین حوزه آموزشی
دارند .طراحی و اجرای پشتیبانی مؤثر برای افرادی که ایدههای جدید دارند ،نیازمند همکاری
متقابل و مؤثر از طرف همه ذینفعان است .آنها برای فردیسازی و پشتیبانی جامع آموزشی
برای افراد فوقالذکر ،ی چارچوب مفهومی و عملی ارااه میدهد .هر ی از این اصول
هدایتکننده ،ی موضوع وسیع با متون و منابع متعدد است .آنها مدعی هستند که منابع
عملی برای کم در توسعه ابزارهای پشتیبانی مؤثر و معنیدار برای افراد با نیازهای جدید ارااه
نمودهاند (سینات 2و دیﮕران.)2015 ،
در مؤلفه پنجم که با نام توسعهدهنده فرهنگ شبکهای برای نوارزشآفرینی و کارآفرینی
معرفی شده است ،به یکی از فاکتورهای اصلی ،که همان شبکه و تیمسازی است ،ترکید شده
2. Sennott

1. Ireland
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است .این نوعشناسی ،مبنای مفیدی را برای در نظر گرفتن تعدادی از نقشهایی که مدیر
کارآفرین مدرسه باید نمایش دهد ،فراهم میکند .این نقشها برای مقابله با تنشهایی که برای
هماهنﮕی مرموریتهای مختلف مورد نیاز است ،به کار میآید .با این حال ،یکی از ویژگیهای
کلیدی برای رهبران مدارس کارآفرین مطابق نظر پاشیاردیس و ساوید" ،)2011( 1استفاده خالق
از شبکهها و منابع خارجی برای کم به اجرای مرموریت مدرسه" میباشد .پس از بررسی سب
رهبری در مدارس ابتدایی قبرس ،آنها دو حوزۀ عملِ آموزشی و کارآفرینانه را برای موفقیت
رهبری مدرسه مشخت کردند .دامنه تمرین برای رهبری کارآفرینانه ،نیاز رهبران را برای توسعه
روابط و شبکهها در جامعه توسعهیافته مدرسه کارآفرین مورد پافشاری قرار میدهد (مرکز
تحقیقات یاددهی و یادگیری دانشﮕاه نیوکاسل .)2015 ،2دانشمندان ،آموزشهای ریس محور و
مرتبط با مربیگری کارآفرینی را دارای ترثیر مثبت بر فعالیتهای شبکههای کارآفرینی و ی
روش موثر برای ترویج فرهنگ شبکهای میدانند .این فرضیه در بسیاری از تحقیقات تریید شد
(روسکوورا و دیﮕران ،2015 ،روسکووارا و پیکاال ،2013 ،3فران  ،2007 ،برتیستل4و همکاران،
.)2007

محدودیتها و پیشنهادات
نبود تجربه عملی استقرار مدارس کارآفرین در ایران ،از جمله محدودیتهای این پژوهش بود که
در نتیجه امکان تعامل مستقیم با مدیر چنین مجموعهای را سلب کرد .بنابراین مشارکتکنندگان
پژوهش از افرادی که در هر دو زمینه کارآفرینی و آموزش دارای تجربه عملی بودند ،انتخاب
شدند .غالب این افراد نیز ،سیاستگذاران آموزش و پرورش و سیستمهای مدرسهای را فاقد
انعطاف الزم برای چرخش به سمت کارآفرینی میدانند .البته شواهد حاکی از آن است که
سیستمهای مدرسهای در حال اصالح نﮕرش هستند ،لذا براساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشود
راهبردهای آموزش و پرورش کشور در جهت حرکت مدون به سمت ایجاد نﮕرش کارآفرینانه
تنظیم گردند ،قوانین موردنیاز ایجاد شوند ،قوانین فرسوده و دست و پاگیر اصالح شوند ،مدارس
از جمله هنرستانها هدفمندتر فعالیت کنند و دانشﮕاه فرهنﮕیان ،چشمانداز خود را برای پرورش
معلمان و مدیران مجهز به نﮕرش کارآفرینی ارتقاء بخشد .همچنین پیشنهاد میشود تعداد
محدودی از هنرستانهای فنی و حرفهای دارای نقش شتابدهی شوند تا بتوان این تغییر کارکرد
را مورد بررسی قرار داد.
1. Pashiardis and savvide
2. Research Centre for Learning and Teaching, Newcastle University
3. Pihkala
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Abstract

Objective: The purpose of the present research was to reconstruct the role of
principals in schools that tend to have entrepreneurial structures. Because in any
organization, including schools that are intend to entrepreneurial structure, the role of
principal is one of the determining and guiding roles.
Materials and Methods: This study was a qualitative one with a phenomenological
approach. For this purpose, ten entrepreneurial experts with practical experience in
school systems were purposefully invited based on purposeful sampling and until
theoretical saturation. A semi-structured interview was used to collect the data. The
content of the interviews was analyzed using the content analysis method.
Discussion and Conclusion: On the basis of basic coding, 97 components were
recognized, and finally, 16 organizing constructs were formulated into 5 global
themes as constituent components of the role of administrator in schools with a
tendency for entrepreneurial structures. These roles were titled as Entrepreneurial
Leadership, Entrepreneurial Ecosystem Designer, Balancing between All School
Stakeholders, Individualizer of School Schedules, and Network Culture Developer.
These global roles have the capacity to reconstruct the role of entrepreneurial school
principals. Also, school management focused on entrepreneurial roles is able to
increase efficiency and create innovative values.
Keywords: Entrepreneurial Ecosystem, Entrepreneurial School, Entrepreneurial
Administrator.
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