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Abstract: The goal of this research was
studying the level of attention of the executed  هدف این پژوهش بررسی ميزان توجه برنامهدرسی:چكيده
curriculum plans in the master’s degree fields of
اجرا شده رشتههاي كارشناسیارشد علومتربيتی با مهارتهاي
the
educational
sciences
with
the
entrepreneurship skills. This research was an - پژوهش ازنوع كاربردي وروش توصيفی.كارآفرینی بود
applied research and the descriptive –measuring  باجامعه آماري دانشجویان ترم آخر رشتههاي علوم،پيمایشی
method was used. Its statistical population, the
graduated students and the students of final به92-91تربيتی دانشگاه آزاد تهران مركزي در سال تحصيلی
semester of the educational sciences fields of  نفر كه با روش نمونهگيري «تصادفی ساده» انتخاب123تعداد
the Islamic Azad University, Tehran Central
Branch were elected in the academic year 2013- سؤال پنج10و ابزار اندازهگيري پرسشنامه محققساخته «شامل
2014 (the quantity of 321 people with the  یك گروه مستقل موردt گزینهاي» وسوال ها از طریق آزمون
simple random sampling) made questionnave
 برنامهدرسی اجراشده: نتایج نشان داد.بررسی قرار گرفتند
included so questions was administrated.
Examination of the study by an independent كارشناسیارشد رشته مزبور در تربيت دانشجوي كارآفرین مؤثر
samples t-tests were performed. The results  ولی ميانگين نمرات مهارتهاي كارآفرینی رضایت،بوده است
show that the executed curriculum plan of the
master’s degree in the aforementioned field  مخصوصاً درمهارتهاي «تحملابهام» و «ریسك،بخش نبوده
have been effective in educating the پذیري» پایينتر از حدمتوسط بود؛ لذا ارتقا و تقویت مهارتهاي
entrepreneur student, but Unsatisfactory scores
entrepreneurial skills, especially skill of هم، نيازمند مداقه و برنامهریزي هدفمند،مذكور در این رشتهها
"ambiguity tolerance" and "risk-admission در برنامهدرسی قصد شده وهم در برنامهدرسی اجرا شده
components" skills were below average,
.میباشد
accordingly more improvement on these skills
 مهارت هاي،  برنامه ریزي درسی، اهداف آموزش عالی:كلمات كليدي
are needed, for both targeted and executed
curriculum.
 دانشگاه،كارآفرینی
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University
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مقدمه
در عصر فراصنعتی یا اطالعاتی و دانایی محور ،سرعت تغيير و تحوالت به گونهاي است كه از آن
به عنوان شگفتیهاي سرعت و تحوالت نام میبرند .در این دوره اهميت نيروي انسانی خالق و
كيفی از هر دورهاي بيش تر احساس میشود تا بتواند با اندیشه و تفكر خود ،تغييرات الزم را
رصد و متناسب با آن به خالقيت و كارآفرینی بپردازد .برخی از صاحبنظران بر این باورند كه در
جام عه اطالعاتی سه انقالب به وقوع پيوسته و در حال تكامل است :انقالب دیجيتالی ،3انقالب
اینترنتی 2و انقالب كارآفرینی 1عالوه بر تحوالت دیجيتالی و اینترنتی ،كارآفرینان انقالبی را
هدایت می كنند كه منجر به تحول و نوسازي اقتصاد در پهنه جهانی شده است (احمدپور داریانی
و مقيمی.)3119،
به گفته وسپر 4آموزش كارآفرینی در اكثر كشورهاي پيشرفته و حتی در كشورهاي در حال
توسعه بعنوان یك ضرورت مطرح شده و این تفكر كه كارآفرینان داراي ویژگی ذاتی هستند،
مورد پذیرش قرار نگرفته است (به نقل از موسوي و همكاران .)3192 ،به عبارتی تعميق و
گست رش فرهنگ كارآفرینی به عنوان یكی از نيازهاي ضروري جامعه ،نيازمند توجه اساسی به امر
آموزش در این زمينه می باشد .چرا كه بسياري از افراد كارآفرین كه پيشينه آموزش خاصی
نداشته اند لزوماً بعد از چندین بار سعی و خطا و شكست ،آنرا رها كرده و تنها تعدادي از آنها قادر
به ادامه فعاليت خواهند بود.
دوتا و كروسان ) 2005( 5معتقدند كارآفرینی ،فرآیندي است كه الزمه آن برنامه ریزي در
نظام آموزشی و پژوهشی بوده و اجراي برنامههاي آن از سطح خانواده و مدرسه تا دانشگاه و
سازمان ها گسترده شده است و باعث میشود تا افراد با استفاده از تخصص و قدرت ابتكار و
خالقيت ،فرصتها و توانمندیها ،اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد كنند(كيا.)3115 ،
مهمترین اهداف ذكرشده در مورد آموزش كارآفرینی و برنامه آموزشی كه به رشد استقالل-
طلبی و خالقيت در نظام تعليم و تربيت كمك میكند ،عبارتند از :دستيابی به دانش الزم
درخصوص كارآفرینی -دستيابی به مهارتهاي الزم براي استفاده از تكنيكها -تجزیه و تحليل
موقعيتهاي كسبوكار و همپيمایی با دیگر طرحهاي اقدام شناسایی تهييج انگيزه ،استعداد و
مهارتهاي كارآفرینی -كمك و حمایت از تمامی ابعاد منحصر به فرد كارآفرینی -هدایت

1.Digital Revolution
2 .Internet Revolution
3 .Entrepreneurship Revolution
4. Vesper
5 . Dutta & Crossan
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نگرشها به سمت تغيير و تحوالت -ترغيب شركتهاي تازه تأسيس و دیگر كسب و كارهاي
كارآفرینانه (مكموالن وكاهون 3919 ،به نقل از ميرعرب رضی.)3119،
چنان كه یونسكو در چشم انداز جهانی آموزش عالی براي قرن  23دانشگاههاي نوین را این
گونه تعریف میكند« :جایگاهی است كه در آن مهارتهاي كارآفرینی در آموزش عالی به منظور
قابليت هاي دانشآموختگان و براي تبدیل شدن به كارآفرینان توسعه می یابد ».لذا یكی از ابعاد
مهم آموزش كه دانشگاهها میتوانند با ایفاي نقش حياتی خود ،موجبات گسترش وتوسعه آن را
فراهم آورند ،كارآفرینی است.
بنابراین هدف ازآموزش كارآفرینی در دانشگاهها ،تدوین سياستهایی است كه دانشجویان و
هيأت علمی را به این امر تشویق و آنان را در این مسير مساعدت كند .برنامههايآموزشی و
درسی در كليه رشتهها و فرآیندهاي اجراییآنها باید به گونهاي طراحی شوند كه مهارتهاي
الزم را در دو محور :مهارتهاي فردي و تخصصی به دانشجویان ارائه و در درون این برنامهها
انجام فعاليتهاي كارآفرینی در دانشگاهها و بخصوص آموزش كارآفرینی جاي داده شود.

بيان مسأله
امروزه در ادامه تحوالت در فناوري و نظامهاي اقتصادي این توقع بجاست كه دانشگاهها در كنار
پژوهش و آموزش ،وظيفه دیگري را نيز به عنوان محركهاي ابتكار و رشد اقتصادي هر منطقه به
عهده گيرند .عالوه بر این دولتها براي رشد اقتصادي و در پاسخگویی به بزرگ ترین چالشهاي
اقتصادي هزاره سوم ،یعنی بهبود استانداردهاي زندگی ،اشتغال و افزایش درآمدهاي مالياتی
فعاليت می كنند (دانا.)2003 ،
بدیهی است دانشگاهها و نظام آموزشی عالی به منظور هم سویی هرچه بيشتر با فرآیند
توسعه اقتصادي ،بومی ،منطقه اي و بين المللی به تغيير نقش سنتی خود كه صرفاً توليد دانش
است به سوي دانشگاه هاي كارآفرین كه افزون بر توليد دانش وخلق ایدهها ،آن ها را به عمل هم
تبدیل میكنند ،حركت كنند (ميان.)2006 ،3
از نظر ازكوویتز ،2ایده توسعه دانش محور و برنامههاي توسعهاي كشورها ،مأموریت
كارآفرینی را به دانشگاه ها تحميل كرده است .این روند را در كشورهاي توسعه یافته از اواخر
دهه1980میتوان دید(به نقل از كردنائيج و همكاران.)3190،

1 .Mian
2. Etzkowitz
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برخی تحقيقات نشان میدهند كه در افراد قابليتهایی وجود دارد كه پرورش این قابليتها
موجب تقویت كارآفرینی آنان میشود .ویژگیهایی نظير خالقيت و نوآوري ،ریسكپذیري،
استفاده از فرصتها ،تحمل ابهام ،استقالل طلبی و تمایل براي راهاندازي كسبوكارهايجدید و ...
(بدريو همكاران.)3114 ،
مك كللند )1961( 3نيز ویژگیهاي افراد كارآفرین راشامل انگيزه پيشرفت ،ریسكپذیري،
كنترل درونی ،خالقيت و استقاللطلبی میداند.
یكی از عواملی كه موجب نقش آفرینی بيشتر دانشگاهها در رشد توليد واقعی جامعه می-
گردد ،بهبود كيفيت نيروي انسانی تحصيل كرده است كه یكی از ابزارهاي تحقيق آن رویكرد
كارآفرینی در نظام آموزش عالی است .رشتههاي دانشگاهی در مراكز آموزش عالی باید به گونهاي
طراحی شوند كه در آن ،افراد ضمن كسب دانش و معرفت نظري ،داراي اطالعات تخصصی
مناسب و روحيه خالقيت و نوآوري باشند تا از این طریق بتوانند فرصتهاي اقتصادي جدید پدید
آورند (مداح .) 3111،اما اساسی ترین مسأله اي كه در این جا مطرح می شود ،لحاظ نمودن این
رویكرد در بازتعریف برنامه درسی دوره هاي كارشناسی ارشد است.
در سال هاي اخير پژوهشهاي متعددي در رابطه با كارآفرینی و آموزش عالی در كشور ما
انجام شده است كه همگی معتقدند دورههاي آموزش مهارتهاي كارآفرینی باید در برنامه درسی
دانشجویان كارشناسی گنجانده شود اما كمتر پژوهشی از دیدگاه دانشجویان دوره كارشناسی
ارشد جهت بررسی برنامه درسی اجرا شده براي آنان و تأثيرش در پرورش مهارتهاي كارآفرینی
به طور خاص ،صورت گرفته است.
لذا با توجه به مطالب پيش گفته ،محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است كه برنامه
درسی اجرا شده در دوره تحصيالت تكميلی با مهارتهاي كارآفرینی هماهنگی دارد؟ هم چنين
شناسایی تأثي ر برنامه درسی اجرا شده در دوره كارشناسی ارشد رشتههاي علوم تربيتی دانشگاه
آزاد تهران مركزي در پرورش مهارتهاي كارآفرینی از جمله اهدافی است كه این پژوهش به
دنبال آن است.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
در عصر حاضر ،بحران بيكاري در جوامع در حال توسعه ریشه دوانيده است و دولت ها قادر به
برطرف كردن نيازهاي تكنولوژیكی جوامع خود نيستند ،چرا كه بيشتر خروجی هاي دانشگاه ها
با نيازهاي بازار كار هماهنگی و همخوانی ندارد .بيشتر دروس دانشگاهی به ویژه رشتههاي علوم
1 .McClelland
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انسانی به طور نظري ارائه می شوند و تالش جدي براي كاربردي كردن آن ها صورت نگرفته
است .از این رو دانشجویان بعد از دانش آموختگی ميان مشاغل موجود دولتی و خصوصی در
جستجوي كار هستند و كمتر به اشتغالزایی تمایل دارند كه البته این مسأله ریشه در بسياري
عوامل همچون خانواده ،فرهنگ ،سياست هاي دولت ،اقتصاد ،آموزش و پرورش ،آموزش عالی و ...
دارد كه هر یك در جاي خود قابل بحث است(كوثري ،نوروززاده.)3111 ،
اهميت كارآفرینی باعث شده ،دانشگاه هاي بزرگ جهان ،آموزش و توسعه كارآفرینی را در
دستور كار خود قرار دهند .بهترین دليل این امر خالصه اعالميه جهانی ،پيرامون آموزش
دانشگاهی است كه در اكتبر  3991زیر نظر یونسكو در پاریس صادر شد و عنوان كرد« :توسعه
مهارت ها و ابتكارهاي كارآفرینی باید در زمره دل نگرانی عمده آموزش دانشگاهی باشد»
(مقيمی.)3111 ،
در ایران تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی به كارآفرینی توجهی
نشده بود ،اما در برنامه س وم به علت وجود بيكاري گسترده به ویژه در ميان جوانان و دانش-
آموختگان دانشگاهها و پيشبينی تشدید این معضل در دهه 3110كارآفرینی مورد توجه
قرارگرفت و بر اساس بند-2الف ،راهكارهاي اجرایی بخش آموزش عالی مندرج در جلد دوم
پيوست شماره 2الیحه برنامه پنج ساله سوم توسعه ،كارآفرینی و كارآمدي دانشجویان و دانش
آموختگان از راه تحول برنامهها و شيوه هاي آموزشی تأكيد شده است (مقيمی ،به نقل از
احمدي.)3111،
لذا در این مقاله با توجه به اهميت كارآفرینی و ضرورت آموزش مهارتهاي آن در دوره
كارشناسی ارشد؛ ضمن شناسایی ميزان هماهنگی برنامه درسی اجرا شده در دوره كارشناسی
ارشد رشته علوم تربيتی با مهارتهاي كارآفرینی در ابعاد آموزشی و پرورشی ،پيشنهاداتی براي
برنامه ریزان و دست اندركاران به منظور رشد اندیشه و مهارت آموزي دانشجویان در زمينه تغيير
نگرش كارآفرینانه و ایجاد تحول ،نوآوري ،خالقيت و اشتغال زایی در فارغ التحصيالن غير شاغل
و شاغل نيز ارائه خواهد شد.
مفهوم شناسی كارآفرینی و مؤلفه هاي تحقيق
كارآفرینی از ریشه فرانسوي ( )Entreprendreبه معنی متعهد شدن و نيز اصطالحاً به معنی
واسطه یا دالل نشأت گرفته و مفهومی است كه تا كنون از دیدگاه هاي مختلف و متعددي مورد
بررسی قرار گرفته است .كارآفرینی فرآیندي است كه افراد با ایده هاي نو و خالق و شناسایی
فرصت هاي جدید و با بسيج منابع ،مبادرت به ایجاد شركت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي
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مولد ،سازمان هاي جدید و نوآور و رشد یابنده میكنند و البته میتواند توأم با پذیرش مخاطره و
پيامدهاي احتمالی باشد( .محبی)3192،
از نظر «پيتر دراكر »3كارآفرینی یك رفتار است و در واقع بكاربردن مفاهيم و تكنيكهاي
مدیریتی ،استانداردسازي محصول و بنا نهادن كار بر پایه آموزش میباشد .وي كارآفرینی را بهره
برداري از فرصت ها براي ایجاد تغيير میداند وكارآفرین كسی است كه فعاليت هاي اقتصادي
كوچك وجدیدي را با سرمایه خود شروع ،ارزش ها را تغيير و ماهيت آنها را دچار تحول می
نماید.
ریسك پذیري 2به معناي پذیرش و استقبال از خطرات حساب شده در كسبوكار میباشد.
این ویژگی از ویژگیهایی است كه در اكثر كارآفرینان وجود دارد (صمدآقایی.)3111،
تحمل ابهام 1از نظر (فري )1993،4عبارت است از پذیرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشی
از زندگی ،توانایی ادامه حيات با دانش ناقص درباره محيط و تمایل به آغاز فعاليتی مستقل بی
آن كه شخص بداند ،آیا موفق خواهد شد یا خير؟ (به نقل از صباغيان و همكاران.)3111،
خالقيت و نوآوري:5خالقيت یعنی توانایی توليد ایدهها و راهحل هاي متعدد ،جدید و
مناسب براي حل مسائل و مشكالت و نوآوري فرآیند خلق چيزي جدید است كه ارزش قابل
توجهی براي فرد -گروه -سازمان -صنعت یا جامعه دارد.
یكیازویژگیهايشركتوفردكارآفریننوآوربودناست .حلمسائل و پيگيري فرصتها به
راهحلهایی نياز دارد كه بسياري از آن ها ممكن است مختص یك وضعيت خاص باشند .بنابراین
خالقيت و نوآوري حاصل از آن ،براي بقاء و موفقيت شركت امري حياتی است (هيگينز.)3113،
استفاده از فرصت 6موقعيتی است درآینده كه تصميمگيرندگان آن رافینفسه مطلوب وامكان-
پذیرمیپندارند (كروگر3991 ،؛ به نقل ازساالري .)3111 ،
تمایل براي راه اندازي كسب و كارهاي جدید و ایجاد اشتغال: 1در واژه نامه آكسفورد ،كسب و
كار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است .كسب و كار به فعاليت هایی اطالق می شود كه
فر د از طریق توليد كاال یا ارایه خدمتی از طریق خرید و فروش به كسب درآمد می پردازد .هر
فردي با توجه به مهارت ،تجربه و عالیق و تشخيص مناسب فرصتهاي كسب و كار با شرایط نياز

1. Peter Ferdinand Drucker
2. Risk
3. Tolerance of ambiguity
4. Fry
5. Creativity and Innovation
6. The opportunity
7. Propensity to start new businesses and create jobs
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مشتري و فضاي مناسب بازار آن و  ...موقعيت مناسبی را انتخاب می نماید (مقيمی و
احمدپور3116،؛ به نقل از محبی.)3192 ،
نقش كارآفرینی در برنامه درسی آموزش عالی
یكی از مهم ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه ها ،برنامه درسی است كه نقش تعيين
كننده و انكارناپذیري در تحقق اهداف و رسالت هاي آموزش عالی از نظر كمی و كيفی دارد .در
واقع برنامه درسی به عنوان قلب مراكز دانشگاهی در توفيق یا شكست این مراكز نقش كليدي و
بسيار تعيين كننده اي دارند .بر این اساس برنامه هاي درسی نشان دهنده ميزان پيشرفت و
پاسخگو بودن دانشگاه ها به نيازهاي در حال تغيير جامعه هستند .هم چنين برنامه هاي درسی
یكی از مباحث مهم و چالشبرانگيز دانش بشري است و زمينه هاي فراوانی براي توسعه و
گسترش مطالعات برنامه درسی وجود دارد كه از آن جمله ميتوان برنامه درسی آموزش عالی را
نام برد( .فتحیواجارگاه.)3111،
كوثري و نوروززاده ( )3111اشاره میكنند با توجه به این كه هم انگيزش پيشرفت و هم
كارآفرینی قابل آموزش دادن و یادگيرياند ،براي پرورش آن از سطوح ابتدایی آموزش و پرورش
باید اقدام كرد و در سطح آموزش عالی به گونه اي تخصصی پرداخت .برمبناي تحقيقات انجام
شده توسط عارفی ( ) 3191در حال حاضر در كشور ما برنامه هاي درسی با استفاده از الگوي
موضوع محوري انجام می شود و اثري از شغل محور بودن در آن ها دیده نمی شود .حال آن كه
از جمله رسالت هاي دانشگاه در توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،سياسی و فرهنگی ،آموزش و پرورش
نيروي انسانی كارآمد ،خالق و نوآور بيان شده است.
به طور كلی دو فلسفه متفاوت معرفت شناسی و سياسی به آموزش عالی مشروعيت می-
بخشند .براساس فلسفه معرفت شناسی دانشجویان باید با كاوشوكنجكاوي خود بكوشند تا جهان
را بهتر بشناسند و فلسفه سياسی نيز بر شناسایی نيازهاي جامعه تكيه دارد .لذا باید مراكز
آموزش عالی بيش از آن كه به شناخت جهان بپردازند به حل معضالت اجتماعی توجه داشته
باشند .در هردو فلسفه ،مسئوليت رشد فردي و توسعه كشور بر عهده نهادهایی همچون دانشگاه
و مؤسسات آموزش عالی است (آراسته ،به نقل ا ز كوثري و نوروززاده. )3111 ،
در همين خصوص ،نقش نظام آموزش عالی در تربيت دانش آموختگانی كه عالوه بر داشتن علم
در یك حوزه تخصصی ،اع تماد به نفس ،قدرت ابتكار ،خالقيت و خطرپذیري دارند و میتوانند با
استفاده از امكانات ،فرصتها و توانمنديها اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد كنند ،بركسی پوشيده
نيست.
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اهداف دانشگاه در توسعه كارآفرینی
نظام آموزشی به ویژه در سطح آموزش عالی ،در گسترش و توسعه كارآفرینی نقش بسيار مهمی
دارد .علوي ( ) 3111مهمترین وظایف و اهداف دانشگاه را در زمينه توسعه كارآفرینی به شرح زیر
پيشنهاد نموده است:
 .3ایجاد دورههاي آموزش كارآفرینی در مقاطع تحصيلی مختلف.
 .2تشكيل گروههاي تحقيقاتی جهت بررسی تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده پيرامون
كارآفرینی به ویژه در ده هاي اخير.
 .1با توجه به این كه كارآفرینی موتور تغيير در تعادل اقتصادي است باید ،توسعه نوآوري و تأثير
سریع آن در بازار بررسی شود.
 .4برگزاري سمينارهاي تخصصی كارآفرینی.
 .5آگاه سازي جامعه به ویژه محيط هاي دانشگاهی در مورد كارآفرینان و نقش آنها در رونق
اقتصادي و ایجاد اشتغال و رفاه.
 .6دولت به ویژه آموزش عالی باید تالش نماید تا با حداكثر امكانات ،دستاوردهاي تحقيقاتی
شمار بيشتري از آحاد جامعه را در جهت كارآفرینی تشویق و هدایت نماید.
به عقيده راسموسن ) 2006( 3دانشگاه می تواند با افزایش دادن انگيزه و شایستگی فارغ
التحصيالن ،آن ها را افرادي برجسته در فعاليتهاي كارآفرینی پرورش دهد لذا براي این كه
دانشگاه بتواند نقش خود را در توسعه كارآفرینی ایفا كند باید خودش كارآفرین باشد.
پيشينه پژوهشهاي انجام شده
با توجهبهتحقيقاتانجام شدهدر ایرانوجهاندرخصوصآموزشمهارتهايكارآفرینیدر دانشگاه ها
برخی از نتایج پژوهشها در جدول « »3آمده است:

1 Ramsvsn
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اهداف و سؤاالت
هدف اصلی این پژوهش «شناسایی ميزان هماهنگی برنامهدرسی اجرا شده در رشتههاي
كارشناسی ارشد علومتربيتی دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي با مهارتهاي كارآفرینی» است.
براي دستيابی به این هدف دو سؤال به شرح زیر طرح گردیده است:
 .3به چه ميزان برنامهدرسی اجرا شده دوره كارشناسی ارشد رشتهعلومتربيتی با مهارتهاي
كارآفرینی "ریسكپذیري ،تحمل ابهام ،خالقيت و نوآوري ،استفاده از فرصتها و تمایل براي راه
اندازي كسب و كار جدید" هماهنگی دارد؟
 .2به چه ميزان برنامهدرسی اجرا شده در رشتههاي كارشناسی ارشد علومتربيتی با مهارت
كارآفرینی هماهنگی دارد؟
روش تحقيق
نوع تحقيق این پژوهش كاربردي و از روش توصيفی -پيمایشی است .براي تحليل دادهها
ازآزمون tیك متغيره استفاده شدهاست .ابزار سنجش دادهها ،پرسشنامه بوده كه متناسب با
جامعه مورد مطالعه طراحی شدهاست .جامعه آماري دانشجویان ترم آخر رشته علومتربيتی
دانشگاه تهران مركز كه در سال تحصيلی92-91مشغول به تحصيل میباشند .حجم جامعه آماري
براساس اعتبار جایگاههاي جامعه مورد مطالعه 120،نفر است .روش نمونهگيري ،تصادفی ساده و
حجم نمونه آماري بر اساس فرمول كوكران 230نفر محاسبه شدهاست.
ابزار پژوهش
براي گردآوري دادههاي مورد نياز در زمينه مهارتهاي كارآفرینی از پرسشنامه محقق
ساخته «مهارتهاي كارآفرینی» كه سؤاالت آن با بهرهگيري از مبانی نظري و تحقيقات انجام
شده و نظرات كارشناسان و متخصصين صاحبنظر تنظيم و ساخته شد و داراي  5مؤلفه
(ریسكپذیري ،تحمل ابهام ،خالقيت و نوآوري ،استفاده از فرصتها و تمایل براي راه اندازي
كسب و كارهاي جدید و ایجاد اشتغال) میباشد .پرسشنامه شامل  10سؤال با طيف  5گزینهاي
ليكرت است .به منظور سنجش قابليت اعتماد و پایایی ابزار اندازه گيري تحقيق از روش آلفاي
كرونباخ استفاده و مقدار آن  0/11محاسبه گردید .براي روایی پرسشنامه از روش محتوایی یعنی
نظر خبرگان و متخصصان استفاده شد.
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یافته هاي پژوهش
با توجه بهاینكه این پژوهش از نوع توصيفی -پيمایشی است و با آمارههاي كلی سر و كار دارد.
بنابراین جهت تجزیه و تحليل اطالعات ابتدا از طریق آزمون كولموگروف اسميرنوف مشخص
گردید كه داده ها داراي توزیعی نرمال بوده و ميتوان از روشهاي آماري پارامتریك جهت تجزیه
و تحليل داده ها استفاده كرد .بنابراین از آزمون پارامتریك  tیك متغيره براي پاسخ به سؤاالت
تحقيق استفاده شده است.
یافتههاي مربوط به سؤال اول تحقيق
با توجه به این كه در این سؤال به دنبال بررسی ميزان تأثير برنامهدرسی اجرا شده كارشناسی
ارشد علوم تربيتی در مهارتهاي كارآفرینی "ریسكپذیري ،تحمل ابهام ،خالقيت و نوآوري،
استفاده از فرصتها و تمایل براي راه اندازي كسب و كار جدید" دانشجویان هستيم ،لذا بهترین
آزمون براي فرض آزمایی آزمون تی یك گروه مستقل است.نتایج حاصله ،در مورد رد یا قبول هر
كدام ازمهارتها در جدول شماره  2آورده شده است.
در مورد تأثير برنامهدرسی اجرا شده در مهارتهاي"ریسكپذیري ،تحمل ابهام ،خالقيت و
نوآوري ،استفاده از فرصتها و تمایل براي راه اندازي كسب و كار جدید" دانشجویان ،مشخص
گردید كه برنامهدرسی اجرا شده با توجه به مقدار  tمحاسبه شده كه در همگی مهارت ها بزرگتر
از مقدار  tجدول ( )3/65بوده و در سطح خطاپذیري ( )P<0/05فرضيه صفر رد و با  95درصد
اطمينان میتوان نتيجه گرفت كه طبق نظر دانشجویان رشته علومتربيتی برنامهدرسی اجرا شده
در "ریسكپذیري ،تحمل ابهام ،خالقيت و نوآوري ،استفاده از فرصتها و تمایل براي راه اندازي
كسب و كار جدید" دانشجویان تهران مركز مؤثر بوده است یعنی ميزان مهارتهاي فوق در
دانشجویان بعد از اجراي برنامه درسی افزایش یافته است.
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2
:

یافتههاي مربوط به سؤال دوم (اصلی) تحقيق
نتایج تحقيق در مورد تأثير برنامه درسی اجرا شده بر مهارت كارآفرینی دانشجویان از طریق
آزمون  tیك گروه مستقل حاكی از آن است كه:
برنامهدرسی اجرا شده بر مهارتهاي كارآفرینی دانشجویان در ( t: 10/11و  ) p>0/05مؤثر
بوده است .بنابراین فرضيه صفر رد شده و با  95درصد اطمينان می توان نتيجه گرفت كه طبق
نظر دانشجویان رشته علوم تربيتی برنامهدرسی اجرا شده بر مهارت كارآفرینی دانشجویان تهران
مركز مؤثر است ،یعنی ميزان تمایل براي مهارتهاي كارآفرینی دانشجویان بعد از اجراي برنامه
درسی افزایش یافته است.
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نمودار  :1مقایسه ميانگين مولفه ها

با توجه به نمودار فوق ،برنامه درسی اجرا شده براي دانشجویان دوره كارشناسی ارشد
رشته علوم تربيتی تهران مركزي با مهارتهاي كارآفرینی هماهنگ بوده و به ترتيب باعث تقویت
مهارت خالقيت و نوآوري ،استفاده از فرصت ها ،تمایل براي راه اندازي كسب و كارهاي جدید و
ایجاد اشتغال ،ریسك پذیري و تحمل ابهام در دانشجویان شده است.

نتيجه پژوهش
نتایج پژوهش نشان داد كه برنامه درسی اجرا شده با مهارت هاي كارآفرینی دانشجویان
رشته هاي علوم تربيتی تهران مركزي ،بطور كلی هماهنگ می باشد .البته ميزان ميانگين نمره-
هاي بدست آمده ،حاكی از آن است كه :نمرات «مهارت كارآفرینی» در حد متوسط ومهارت هاي
«تحمل ابهام» و «ریسك پذیري» پایين تر از حد متوسط می باشد؛ لذا ارتقا و تقویت مهارتهاي
مذكور در این رشته ها ،نيازمند مداقه و برنامه ریزي هدفمند ،هم در برنامهدرسی قصد شده و
هم در برنامه درسی اجرا شده می باشد.
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پيشنهادات
با توجه به نتيجهاي كه از این تحقيق بهدست آمد ،پيشنهاد میشود؛ سياست گذاران،
دست اندر كاران و برنامه ریزان سطوح كالن مدیریتی آموزش عالی در تدوین اسناد باالدستی و
تعيين رویكردها موارد زیر را مد نظر قرار دهند:
 -3تغيير رویكرد حافظه محوري به فرهنگ كار ،توليد ،مهارت و ...
 -2تغيير رویكرد آموزش محوري به رویكرد كارآفرینی محور در دانشگاه
 -1تغيير رویكرد برنامه درسی موضوع محور(حتی فرآیند محور) به كارآفرینی محور (موقعيت
محوري و محصول محوري)
 -4تغيير رویكرد تدریس از انتقالی به كارآفرینی محور (دست ورزي ،پروژه ،پژوهش ،ساخت و
توليد ،تمرین عملی مدیریتی تيم هاي كاري ریسك پذیر)
 -5تغيير رویكرد روشهاي ارزشيابی یادگيري نتيجه محور به كارآفرینی محور (ارزشيابی
عملكردي ،ارزشيابی در دنياي واقعی كار و توليد و ) ...
 -6متناسب سازي محتواي برنامه درسی مرتبط با دنياي كار (سهام ،بورس ،تجارت الكترونيك و
)...
 -1غنی سازي برنامه درسی دوره هاي ارشد آموزش عالی با رویكرد كارآفرینی
 -1بستر سازي در زمينه آشنایی اساتيد با دوره هاي مجازي كارآفرینی
 -9طراحی برنامه درسی مبتنی بر تلفيق كارآفرینی با دروس دیگر
 -30سازماندهی برنامه درسی مقطع كارشناسی ارشد با تأكيد بر پرورش مهارت كارآفرینی و
اتخاذ رویكردهاي ميان رشتهاي و فرارشتهاي
 -33طراحی دورههاي آموزشی یا واحدهاي درسی در دانشگاه ها در زمينه تقویت مهارتهاي
كارآفرینی با اولویت مهارت (تحمل ابهام ،ریسك پذیري ،تمایل براي راه اندازي كسب و كارهاي
جدید و ایجاد اشتغال  ،استفاده از فرصت ها و خالقيت و نوآوري) و چگونگی بهره گيري از آنها و
كسب مهارتهاي مدیریتی براي تحليل یك موقعيت اقتصادي
 -32برگزاري سمينارها ،كارگاهها و دورههاي ویژه در زمينه رفتارهاي كارآفرینانه براي ارتقاي
سطح آگاهی دانشجویان
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