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Abstract:

 تحقیق حاضر به بررسی چالشهای موجود و:چکیده

With regarding to the novelty of
entrepreneurship education in Iran، present study
investigates existent challenges and solutions emerged
from lived experience of entrepreneurship faculty of
University of Tehran. Due to the complexities in
discovering entrepreneurship curriculum challenges،
present study uses narrative method for deep
investigating of challenges and suggest solutions. The
study sample was selected by purposive sampling through
three stage with defining appropriate criterions. The final
sample included entrepreneurs from different fields such
as petrochemical industry، cinema industry and meat
trade، and basically have an educational interest.
Investigation of narrations revealed that entrepreneurial
identity, entrepreneurial creativity, applicableness,
method of instruction and theory building competency are
existing challenges of entrepreneurship curriculum, thus
investigating narrations revealed the significance of
revitalizing entrepreneurship education and for this
purpose and according to the lived experience through
narrations, the present study suggests redefining
entrepreneurship
faculty,
considering
macro
entrepreneurship theory connect students to economic
activist and employing situated learning approach.
Keywords: entrepreneurship curriculum, narrative
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راهکارهای برخاسته از تجاربزیسته در اجرای برنامه درسی
 با توجه به.دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پرداخته است
- از روش روایی برای واکاوی عمیق چالش،پیچیدگیهای موجود
 انتخاب فرد مناسب با استفاده از.ها و ارائه راهکارها استفاده شد
نمونه گیری هدفمند و در سه مرحله با تعریف مالکهای
 کارآفرین منتخب در عرصههای متفاوتی.مناسب صورت گرفت
 صنعت سینما و تجارت گوشت به،از جمله صنعت پتروشیمی
 بررسی روایتها نشان.فعالیت پرداخته و دغدغه آموزشی دارد
، کاربردی بودن، خالقیت کارآفرینانه، هویت کارآفرینانه،داد
روش تدریس و صالحیت نظریهسازی در برنامه درسی کارافرینی
از جمله چالشهای موجود برنامه درسی کارآفرینی است؛
واکاوی روایتها نشانگر این است که برای احیای برنامه درسی
 در،کارآفرینی می توان از بازتعریف نقش دانشکده کارآفرینی
 اتصال دانشجویان به فعاالن،نظر داشتن نظریه کالن کارآفرینی
 استفاده از رویکرد آموزشی شناخت موقعیتی به عنوان،اقتصادی
.راهکارهایی برای رفع چالشها استفاده نمود
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مقدمه
در دهه پیش رو جامعه تحوالت عظیمی را تجربه کرده است که پیامدهای آن نحوه
زندگی ،مصرف ،تعامل و ساماندهی ما را در چهارچوب اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی متحول
ساخته است .تحوالت پیش رو در حوزههایی مانند  .1دیجیتال سازی و تکامل به سمت جهان
غرق در تکنولوژی  .2استفاده از ربات به عنوان دستیار و کمک کننده در محیطهای کاری و
خانگی .9 ،برقراری ارتباطات در قالب پساحقیقی در رسانههای اجتماعی  .4اشتیاق برای ایجاد
معنا ،هدف و هویت در ارتباطات ،مشغلهها و حرفه انسانها و همچنین در محصوالت و خدماتی
که ما استفاده می کنیم و ساختار اجتماعی که در آن زندگی میکنیم  .5ایجاد فرم انعطاف-
پذیری از مراکز کاری در انجام پروژهها که بر خالقیت تاکید دارند  .6اقتصاد مشترک یا سازنده
که مرزهای ملی/جهانی ،شخصی/کاری ،تولید کننده /مصرف کننده را از میان برداشتهاند؛ رخ می
دهند(برگالند 1و ورداین .)2112 ،2بدین صورت اهمیت کسب صالحیتهای کارآفرینانه با بررسی
جهان متغیر امروز و تغییر جایگاه دولتها ،سازمانها و اشخاص لزوم کار آفرینی مشخص می گردد،
امروزه جامعه نیاز به افرادی با مهارتهای کارآفرینانه دارد که آن ها را قادر سازد با چالشهای
زندگی جهان امروز کنار بیایند .مضاف بر این ،اشخاص فارغ از گزینه شغل یا وضعیت شخصی،
بایستی قادر به بهرهمندی از فراگیری رهیافت نوآورانه برای حل مسئله ،سازگاری سریعتر با
تغییرات ،خوداتکایی بیشتر و توسعه خالقیت خود از طریق مطالعه کارآفرینی باشند(خسرویپور
و همکاران.)1911،
با بازنگری ضرورت های پیشرفت جامعه کنونی لزوم وجود کارآفرینی و به تبع آن
کارآفرینان بیش از پیش مشخص میگردد .درواقع ،فرض بر این است که کارآفرینی به عنوان
واژهای آشنا برای همگان تأثیر انکارناپذیری در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فنآوری ممالک
ومناطق مختلف دارد (لو2111،9؛ پارکر .) 2115 4همچنین تقاضای سازمانها برای جذب
دانشجویان با صالحیتهای کارآفر ینانه در حال افزایش است .تحوالت سال های اخیر سبب
گردیده است تا نیازهای اجتماعی به سمتی سوق پیدا کند که کارآفرینان بدنبال بدست آوردن
آگاهی اجتماعی باشند و بدین طریق کسب توان تحلیل ،ترکیب ،رهبری ،نظارت و مشارکت در
تیم های متفاوت بین المللی برای انجام تبادالت اجتماعی ،سازمانی و کسب و کاری در آنها رو به
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افزایش است(دونالدسن2112،1؛ استارکی 2و تمپست2111 ،9؛ فوتاکی 4و پراساد .)2115 ،5با
توجه به اینکه اکثر صاحب نظران کارآفرینی معتقد هستند که کارآفرینان لزوما کارآفرین متولد
نمی شوند ،بلکه کارآفرینی را باید از طریق فعالیت های مدون و مناسب آموزش داد(مقیمی و
احمدپور)1925 ،اهمیت توجه به آموزش کارآفرینی بیش از پیش احساس میشود.
آموزش کارآفرینی در دنیا نوپا بوده و به تبع آن در ایران نیز نوپاست .با اینکه این حوزه به
عنوان یک زمینه تحقیق ،پدیده جدیدی در آموزش عالی محسوب می شود ،اما یکی از حوزه-
هایی است که بسرعت در حال رشد است(هیگنر .)2119 ،6در هر حال با توجه به پیچیدگی
های برنامه درسی کارآفرینی و وجود چالشهای بسیار در آن تحقیق در این زمینه ضروری است.
این نکته اهمیت دارد که آموزش کارآفرینی اساسا با رشته های مشابه و مقوله های مرتبط مثل
اشتغال تفاوت بسیاری دارد؛ به همین خاطر نیاز است تا برنامه درسی کارآفرینی را از برنامه
درسی اقتصادی مدیریت و دیگر رشتههای مرتبط مجزا بدانیم(میری .)1927 ،برای بررسی برنامه
درسی کارآفرینی با توجه مفاهیمی که فتحی واجارگاه در زمینه برنامه درسی مطرح می کند،
برنامه های درسی به صورت جمع بندی شده به برنامه درسی تجویز شده ،تدریس شده ،آزمون
شده ،گزارش شده ،پنهان ،مغفول ،خارجی ،پنهان و یادگرفته شده تقسیم می شوند(فتحی
واجارگاه)1915 ،؛ با در نظر گرفتن محوریت روایتهای فردی در پژوهش حاضر ،برنامه درسی
کسب شده در خالل روایتها بازنمایی میگردد و می توان بدین واسطه برنامه درسی اجرا شده
را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
پیشینه پژوهشهای صورت گرفته در بررسی برنامه درسی کارآفرینی نشان دهنده فقدان
پژوهشهایی است که مورد نیاز نظام آموزشی کارآفرینی است ،اما روند پژوهشهای انجام شده
حاکی از رشد عالقه مندی پژوهشگران برای تحقیق در این زمینه است(برگالند و ورداین،
 .)2112دستهای از پژوهشها به تدوین طرح برنامه درسی در پایههای متفاوت پرداختهاند؛ به
طور مثال مذبوحی ،شرفی و مقدم؛ هدف ،محتوا ،روش تدریس و شیوه ارزشیابی برنامه درسی
آموزش کارآفرینی به صورت مطالعه اسنادی طرح کردند(مذبوحی و همکاران ،)1911 ،یا باوفا،
دهقانی ،جوادیپور ،کاظمی؛ مهمترین شایستگیهای کارآفرینی مورد نیاز را در برنامه درسی
علوم تربیتی تبیین کردند(باوفا و همکاران )1912 ،؛ یا سبزه به روش کمی یک الگوی برنامه
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درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان را معرفی کرد(سبزه)1914 ،؛ یا مرتضی نژاد،
عطاران ،حسینی خواه ،عباسی به تبیین عناصر برنامهدرسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی
به روش سنترپژوهی پرداختند(مرتضی نژاد و همکاران)1916 ،؛ یا ماشینچی ،قلتاش ،هاشمی،
امیدی به طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانشآموزان دوره اول متوسطه
پرداختند(ماشینچی و همکاران .)1917 ،دستهای دیگر از پژوهشها به مطالعه تطبیقی برنامه
درسی کارآفرینی پرداختهاند؛ مانند مرتضی نژاد ،عطاران ،حسینی خواه ،عباسی به بررسی عناصر
طراحی برنامه درسی کارآفرینی با استفاده از رویکرد تطبیقی در  7کشور دنیا پرداخته
اند(مرتضی نژاد و همکاران)1916 ،؛ یا ملکی پور ،حکیمزاده ،دهقانی ،زالی ،برنامة درسی آموزش
کارآفرینی در قلمرو رشتههای کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه تهران با
دانشگاههای پیشرو جهان را به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار دادند(ملکیپورو همکاران،
 .)1915دسته سوم پژوهشهایی هستند که به تحلیل وضعیت کنونی برنامهدرسی کارآفرینی
پرداخته اند؛ به طور مثال کشتکاری ،میزابیگی و خسروی در پژوهش خود هماهنگی برنامهدرسی
اجرا شده رشته علوم تربیتی را با مهارتهای کارآفرینی سنجیدهاند(کشتکاری و همکاران،
 ،) 1916اما هیچ کدام از پژوهش های صورت گرفته به صورت خاص بر روی دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران صورت نگرفته است و بسیاری از پژوهشها به طرح یا تطبیق برنامه(های) درسی
پرداختهاند و مطالعه اندکی بر روی برنامهدرسی اجرا شده و چالشهای آن صورت گرفته است.
درباره آموزش کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پژوهشهایی صورت گرفته
است که می توان به پژوهش جامع اصل ،ذوالفقاری ،حجازی و مجاور(،جامع اصل و همکاران،
 )1915که به بررسی نقش آموزش در موفقیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران را مورد بررسی قرار دادند؛ یا پژوهش حقیقی و رضاییزاده(محزون حقیقی و
رضایی زاده )2117 ،به شناسایی موانع بازخورد مدرسان کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران پرداختند ،اشاره کرد؛ اما هیچ کدام از پژوهشهای اخیر چالش های برنامه درسی را به
صورت کل نگر مورد مطالعه قرار نداده است .از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی برنامه درسی
کارآفرینی ،الزم است از پژوهشهای کیفی در شناسایی چالشها بهره گرفت و در این میان
پژوهش روایی نقش مهمی را به عهده دارد؛ اما پژوهش های طرح شده هیچ کدام از روش روایی
بهره نبردهاند .فقدانهای پژوهشی طرح شده لزوم بررسی چالشها و راهکارهای برنامه درسی
کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران را بیش از پیش روشن میسازد.
برای بررسی برنامه درسی اجرا شده ،پژوهش حاضر از روش روایی بهره گرفته است.
پژوهش روایی یکی از بهترین روشها برای بازنمایی عمیق تجارب آموزشی است(قربانی و
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همکاران) 1916 ،؛ این روش به بازنمایی دنیایی که در اطراف ما در حال برساخته است از منظر
فردی می پردازد .ساختار روایی پژوهش ،وجوه ناآشکار تجربه انسانی را بازپردازی کرده و جهان
واقع نما را به جهان روایی بدل می کند ،در این صورت روایت تجربه آموزشی را در موقعیتهای
واقعی آن آشکار کرده و نقاط جدیدی از تجربه برنامه درسی را از منظر تجربه فردی روشن می-
سازد .استفاده از روش روایت پژوهی در برنامه درسی کارآفرینی با در نظر گرفتن مشکالت
زمینه ای ،مسیر را برای ارائه راهکارهای بومی هموار میکند .در همین راستا تحقیق حاضر به
دنبال بررسی موارد ذیل است:
 برنامه درسی کارآفرینی اجرا شده در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران چه چالش-هایی مواجه بوده است؟
 برنامه درسی کارآفرینی اجرا شده در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران چه چهفرصتهایی را فراهم آورده است؟
 چه راهکارهایی را میتوان مبتنی بر تجربه زیسته برای برطرف ساختن این چالشهامدنظر داشت؟
برای پاسخگویی به سواالت مذکور تحقیق ابتدا به بررسی روایتهای دوران کودکی
کارآفرین پرداخته و سپس به بررسی و تحلیل تجارب زیسته دوران آموزش کارآفرینی در
دانشکده کارآفرینی پرداخته است؛ در خالل روایتها چالشهای موجود در برنامه درسی مشخص
شده و بر این اساس پیشنهاداتی برای بهبود برنامه درسی کارآفرینی ارائه شده است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر با استفاده از روش روایت پژوهی انجام شد و بدین صورت در زمره تحقیقات
کیفی قرار گرفت .در رویکردهای پژوهش کیفی روایت پژوهی به واکاوی عمیق تجربه های
زیسته فردی میپردازد با توجه به پیچیدگی و محوریت انسان در پژوهشهای آموزشی به صورت
عام و در آموزش کارآفرینی به صورت خاص(عطاران )1915 ،روش روایی به عنوان روشی مناسب
برای پژوهش در آموزش کارآفرینی محسوب می گردد(بلنکر 1و همکاران .)2111 ،بدین ترتیب
در پژوهش روایی حاضر ،روایتها در قالب ساخت و بازسازی داستانهای شخصی ظاهر شدند و
وقایعی که بیشترین تاثیر را د ر تجربه برنامه درسی کارآفرینی داشتند ،بازخوانی شد .اهمیت
استفاده از این روش در پژوهشهای آموزشی بنیادین است ،به طوری که کالیندین و کانلی در
اینباره می نویسند:
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تجربه روایت وار رخ می دهد ،بنابراین تجارب آموزشی را باید به صورت روایی مورد پژوهش
قرار داد(کالیندین 1و کانلی ،2111 ،2ص.)1
برای شناخت معرفت روایی باید از دریچه خاص خود بدان نگریست ،با بکارگیری رهیافتی
معرفت شناسانه میتوان مفهوم "داستان برآمده از جهان زیسته" را به عنوان مفهوم اصلی
روایتها تلقی کرد .در دنیای روایتها ،جهان زیستهها بسان جزیرههای منفرد در درون انسانها
خلق می شوند و در تکاپوی فراروی از حدود نهفته در واقعیتهای بازساخته بیرونی مرزهای
تخیل را در مینوردند؛ مرزهایی که هیچگاه برای انسانی این چنین در جهان تجربه زیسته خلق
نشده و در پس نگاه او مخفی نگردیده است .از منظر واقعگرایانه او همان چیزی را درک می
کند که ما در واقعیت آن را درک میکنیم ،اما جهانزیسته او روایتهایی را در بر دارد که هیچ
کدام از جهانهای دیگر نمی توانند به صورت مستقیم بدان وصل شده و آن را درک کنند و از
خالل آن تجربه دنیای فردی او را تجربه کنند؛ در این صورت تجربهها از پس فردیت در جهان-
هایی منفرد خلق می شوند و هر کدام تنها ،منزوی و جدای از جهان واقعیتهای بیرونی در
جهانهای فردی پدیدار می گردند و بدینسان تنها میتوان از طریق گذرگاههای روایت بنیاد9
بدان دست یافت .روایت ها پنجره هایی باز نمودگر هستند که به لحاظ معناشناسانه برای رسیدن
به درون زیست جهانهایی که جهان زیسته فرد را بازنمود میکنند ،مورد استفاده قرار می گیرند
و از طریق این گذرگاه از عالم جدا افتاده او برای جهانهای منفرد دیگر خبر میآورند .در این
صورت از پسگذار معناکاوانه ،پژوهش روایی به دنبال کشف رویدادهای فردی در جهانی منفردی
است که منظرهای آشنای بیرونی را برای زیستجهان های ما ناآشنا کند و بدین سان تحولی در
ضمیر ما نهد و منظرهای متفاوتی را فراروی واقعیتهای بیرونی در فهم عرفی ترسیم کند(کری،4
) 2111؛ به همین دلیل نیز پژوهش روایی به دنبال کشف حقیقت نیست ،بلکه بدنبال دعوت به
دیدن تجربه فرد از نگاه اوست(کرسول .)2112 ،5در شکل  1میتوان رابطه بین روایتپژوه و
جهان زیستهها را مشاهده نمود .توضیح داده شد که معرفت روایتگرایانه یک شناخت خاص از
محیط را فراهم می آورد ،.این معرفت را میتوان به حیطه هستیشناسی تعمیم داد ،در همین
راستا فیلسوف هستیگرای فرانسوی ژان پل سارتر چنین بیان می کند:

1
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مردم همواره روایتگر داستانها هستند .آنها در در حصر داستانهای خود و دیگران زیست
می کنند؛ آنها همه چیز را در خالل روایتهایی که برایشان اتفاق می افتد ،می بینند و سعی می
کنند زندگیهای خ ود را طوری بگذرانند که گویی در حال بازگویی آن داستانها هستند(سارتر،1
.)1164

شکل -1روایتپژوه و جهانهای منفرد (برگرفته از کری)2212 ،

تحقیق حاضر به دنبال بازخوانی تجربه آموزش کارآفرینانه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران است؛ برای دست یابی به تجارب دانش آموختگان دانشکدههای کارآفرینی ،محققان به
صورت هدفمند دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران را انتخاب کردهاند .برای انتخاب نمونه به
صورت هدفمند در بین دانشآموختگان دانشکده تحقیق بعمل آمد .انتخاب در سه مرحله با
تعیین مالکهای مورد قبول برای انتخاب یک نفر به تناسب پژوهش روایی صورت گرفت .در
مرحله اول با توجه به معرفی اساتید برای رسیدن به افراد واجد مالکها ،در میان دانش-
آموختگان دانشکده به صورت اولیه  25نفر معرفی شدند ،این افراد کارآفرینیانی بودند که در سال
های گذشته به کارآفرینی پرداخته بودند؛ برخی از آنها فارغالتحصیل دانشکدده کارآفرینی نبودند
و برخی دیگر در دسترس نبودند؛ به همین دلیل با تعیین مالکهای جدید از جمله درگیر بودن
در عمل کارآفرینی در حال حاضر و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط دکتری ،از این  25نفر 11
نفر برگزیده شدند ،در این مرحله دستهای از کارآفرینان مورد نظر قرار گرفت که به صورت
عمومیت یافتهای در مجامع دانشگاهی به عنوان کارآفرین شناخته میشوند و از طرفی در
دانشکده کارآفرینی به تحصیل پرداخته و تجربههای زیسته آکادمیک از برنامهدرسی کارآفرینی
دارند؛ ویژگی بنیادین این افراد به لحاظ شخصیتی بدین گونه است که پس از دانشآموختگی به
صورت عملی با منش کارآفرینانه وارد بازار کار شدند و به فعالیت کارآفرینانه پرداختند ،اما برخی
از افراد در این مرحله تجربه بلند مدت در کارآفرینی نداشتند و پس از فارغالتحصیلی و اشتغال
در بازار کار تحقیقات کارآفرینانه را رها کرده بودند؛ از طرفی به خاطر عدم وجود دغدغه آموزشی
Sartre
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در آنها ،استخراج روایتها به مشکالتی برخورد میکرد؛ بدین خاطر در مرحله سوم مالکهای
دغدغه آموزشی ،داشتن سابقه تحقیق مستمر در کارآفرینی و تجربه بلندمدت در عمل
کارآفرینانه مد نظر قرار داده شد و در نهایت کارآفرین مورد نظر انتخاب شد .مراحل نمونهگیری
را به صورت خالصه می توان در شکل  2مشاهده نمود.

شکل :2مراحل نمونه گیری؛ تعداد نفرات و مالکهای انتخاب افراد

کارآفرین برگزیده ،سعید رضایی طرقی  1دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه
فردوسی مشهد ،کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران و دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران
می باشد؛ که از دوران کودکی در بازار فعالیت می کرده و با آگاهی کارآفرینانه بعد از دوران
آموزش کارآفرینی وارد بازار شده است .او در زمینه های متفاوتی از جمله فناوریاطالعات،
صنعت پتروشیمی و صنعت سینما به فعالیت پرداخته است و هماکنون در تجارت گوشت
مشغول به فعالیت است .انگیزه تحقیق حاضر زمانی بوجود آمد که یکی از محققان در حین
تحقیق میان کارآفرینان برای گزینش فرد مناسب ،در جریان ارائه کارآفرینی ایشان در دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران قرار گرفت و بعد از شرکت در جلسات و بازبینی سخنان بهعنوان یکی
از گزینه های اصلی معرفی شد .انگیزه آموزشی دکتر رضایی و تدریس ایشان در دورههای
آموزش عالی یکی از مهمترین مالک هایی بود که سبب انتخاب ایشان گردید؛ زیرا استخراج
روایتهای برنامه درسی اجرا شده در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از طریق فردی که خود
1با رضایت دکتر سعید رضایی طرقی نام ایشان در تحقیق آورده شد.
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در فرآیندهای آموزشی دخیل است ،بهتر صورت گرفته و ابعاد چالشها و فرصتهای برنامهدرسی
را بهتر مشخص میکند.
برای تامین پایایی دادهها از چندسویه سازی استفاده شد ،و با توجه به الگوی ریسمن که بر روی
چهار مفهوم کلیدی تطابق ،انسجام ،کاربرد عملی و سطح متقاعدکنندگی در تجزیه و تحلیل داده
ها تمزکز گردید(لیبیچ1و همکاران .)1112 ،در همین راستا برای بررسی روایتها و تجزیه و
تحلیل آنها ،از اساتید کارآفرینی کمک گرفته شد و سعی شد تا روایتها که نسبت به شرایط
فعلی آموزش کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی بازنگری شوند؛ همچنین ساختار نهایی روایت ها
در اختیار کارآفرین مورد پژوهش قرار گرفت تا از فهم و ساختار مناسب روایتها اطمینان حاصل
شود .عالوه بر این سعی گردید از منابع متعددی برای استناددهی به کشف چالشها و ارائه
راهکارها استفاده شود و یافتهها بدین صورت از حالت فردی خارج شده و یک موقعیت تعمیم
یافتهتر به خود بگیرند .برای واکاوی و فهم روایتها از صوتهای سه جلسه ارائه ایشان در
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران استفاده شد و همچنین برای تکمیل روایتها از مصاحبههای
عمیق در چهار جلسه مفصل تا رسیدن به اشباع دادهها استفاده شد .عالوه بر استفاده از صوت و
مصاحبه برای فهم همه جانبه روایتها پایان نامه ارشد ،رساله دکتری ایشان بررسی شد و مقاالت
ایشان به صورت مرتبط در زمینه کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفت .در خالل انجام مراحل فوق
صوتها پیادهسازی شدند و سپس کدگذاری صورت گرفت و در مرحله نهایی استخراج مضامین و
مفاهیم بعمل آمد؛ در نهایت روایتهای مهم در خالل چند مرحله شناسایی و برگزیده شد و
روایی آنها بواسطه اسناد ایشان بررسی شد.
یافتهها
تجارب کارآفرینانه قبل از دوران آموزش کارآفرینی
دوران کودکی برای سعید با مشکالت خانوادگی و مالی همراه بود؛ او در دوران متوسطه در
جشنواره خوارزمی شرکت کرد و توانست در این جشنواره ،مقام کسب کند و یک اختراع را به
ثبت برساند؛ این زمینه ای شد برای اینکه بتواند بدون آزمون در دانشگاه پذیرفته شود .در این
مرحله او تمایلی برای رفتن به دانشگاه نداشت اما با اصرار مادرش برای استفاده از فرصت بوجود
آمده ،در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد پذیرش گرفت و شروع به تحصیل کرد.
در این دوران او به تاسیس شرکتی اقدام کرد که مشغولیت آن سبب ایجاد انگیزه های
کارآفرینانه در او شد؛ او از آن دوران بهعنوان دوران طالیی کارآفرینی خود یاد میکند .بررسی
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روایت ها نشان می دهد که او قبل از قرار گرفتن در برنامه آموزش کارآفرینی ،نیت کارآفرینانه
داشته است ،اما این نیت به صورت نظام یافته یا آگاهانه نبوده است.

"در دوازده سیزده سالی من فکرم این بود یک چیزی سرهم کنم و بسازم که بقیه بتونن
ازش استفاده کنن؛ تولید ،به دنبال این سر از خوارزمی در آوردم "
وجود نیت کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین عاملهایی است که طی مسیر کارآفرینی
او را تا انتها هموار نموده است؛ کار و سکویرا در همین راستا عامل بنیادین و آغازگر کنش
کارآفرینانه را نیت کارآفرینانه میداند(کار 1و سکویرا .)2117 ،2نیت کارآفرینانه همانند نوری
راهنمای او بوده و دیدن پدیدههای اطراف و تفسیر متفاوت از این پدیدهها و وقایع را فراهم کرده
است ،این مهم سبب گردیده تا اقدام او به کارهای مخاطره آمیز در جهت ایجاد کسب و کار شده
صورت بگی رد و نتیجه آن ایجاد ابهامی است که منجر به راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی می
شود ،تحقیقات نشان داده است که تمامی فعالیت های کارآفرینانه بر اساس همین نیت شکل می
گیرد و توسعه پیدا میکند(میرکزاده و همکاران.)1919 ،

"من توی دوران کارشناسی شرکت داشتم بنام فناوران فردا ،سال  21اولین شرکتمو ثبت
کردم ،موقعی که اومدم دانشکده کارآفرینی سه سال کارآفرینی نکردم ،یعنی گفتم من می خوام
یک اندیشمند ،یک پژوهشگر در حوزه کارآفرینی بشم ،جامه فنی رو دربیارم و ردای علوم انسانی
بپوشم"
روایتها نشانگر این است که او قبل از دوران آموزش کارآفرینی نیت کارآفرینانه داشته و
وجود این نیت سبب گردیده او از رشته علوم فنی به رشتههای علوم انسانی گرایش پیدا کند و
حتی برای تاسیس و شرکت در دوره کارآفرینی دانشگاه تهران یک سال صبر کند و تحصیل خود
را به تعویق بیندازد .نکته مهم تغییر انگیزه های او برای تبدیل شدن از یک کارآفرین به یک
محقق کارآفرینی است؛ او با این هدف وارد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران شد و دوران
تحصیل را سپری نمود.
تجارب زیسته از برنامهدرسی کارآفرینی؛ چالشها
هویت کارآفرینانه در برنامهدرسی
سعید بعد از ورود به محیط دانشکده با اولین و به نوعی مهمترین چالش خود مواجه شد،
هویت کارآفرینانه .برای ذهن کاوشگری مانند او سوال بود که کارآفرینی چیست و آیا واقعا تمایز
بنیادینی میان کارآفرینی و رشته های دیگر همچون مدیریت و اقتصاد وجود دارد؛ این مسائل
Carr
Sequeira
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مهم ذهن او را در سراسر تحصیل مشغول میساخت و او به دنبال فرصتی برای یافتن پاسخ این
سواالت بود .تجربه او نشانگر پرداختن حاشیهای به این مساله در برنامهدرسی کارآفرینی است؛ او
در دوره تحصیل تالش کرد تا این مساله را برای خود حل کند ،اما تجربه آموزشی او در این راه
نقش محوری نداشته است .در همین راستا برخی از محققین معتقدند بدلیل سختی و پیچیدگی
ماهیت کارآفرینی ،برنامههای آموزشی کمی می توانند دستاوردهای یادگیری قدرتمندی را به
عنوان یک سرمایه جدید یا رفتارهای کارآفرینانه در موقعیتهای واقعی ایجاد کنند(مککئون،1
2119؛ دانلدون 2و همکاران .)2114 ،یکی از دالئل مهمترین دالئل بدست نیاوردن این دست
آوردها ،ضعف نظری دانش جویان از آن چیزی است که آن را به عنوان کارآفرینی میشناسند.
روایت ها خالء جدی کسب بینش کارآفرینانه در برنامه درسی را نشان میدهند؛ در همین راستا
او میگوید:

"این هویت که صحبتشو کردم و بواسطه اون دانشکده کارآفرینی اومدنم این هویت بیشتر
متبلور شد ،ولی این جوری نبود که یک آدمی بیاد اینجا و کارآفرین بشه و بره بیرون ،این جوری
بود که طرف میومد اینجا یک آموزشی می دید ،یک سری چیزا در مورد کارآفرینی میشنید ،حاال
یه چند نفری هم که نزدیک بودن به کسب و کار و اینا گفتن بریم یه شرکتی بزنیمو به یه جایی
برسیم"
به نظر میرسد یکی از عوامل شکلدهنده هویت کارآفرینانه ،مشخص کردن تمایزات رشته
کارآفرینی با رشتههای دیگر در برنامه درسی کارآفرینی است(دانینگ 9و متزگر.)2117 ،4
کارآفرین ما معتقد است تصمیم گیریهای کارآفرینان با دیکر تصمیم گیریها تفاوت بنیادینی
دارد؛ به طور مثال او تصمیمگیری مدیران و کارآفرینان را در قالب دو مفهوم عدم قطعیت در
مدیریت و ابهام در کارآفرینی خالصه کرد .او میگوید بیان این تمایزات در برنامهدرسی سبب
شکلگیری نگاه متمایز کارآفرینانه به مسائلی میشود که دانشجویان در بازار کار با آنها مواجه
می شوند ،بدین معنی که کارآفرین نگاه خود را به صورت متمایز و ویژه در مقابل رشتههای مشابه
دیگر در نظر میگیرد و تمامی این تصمیمگیریها حول فردیت و هویتفردی گرد هم میآیند و
در نهایت هویت فردی کارآفرین را تشکیل میدهند(رضایی .)1914 ،او میگوید:

" کار مدیرا بهینه کردن روند های موجوده ،کار کارآفرینا بهم زدن رویداد های موجود و
ایجاد رویداد های نابهینه مطلوب تره"
1
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خالقیت در برنامه درسی
تجربه زیسته کارآفرین ما از خالقیت در برنامهدرسی اجرا شده ،مشابه تجربه قبلی او بود.
خالقیت در برنامهدرسی کارآفرینی شاید در مقایسه با برخی از دانشکدهها وضعیت بهتری داشت
اما در فعالیتها نقش محوری نداشت و به همین خاطر بسیاری از فرصتهای موجود برای رشد
بینش کارآفرینانه در محیط دانشکده از بین می رفت .در همین راستا یارحمیدی ،ونگبرگ و
برگالند نیز مع تقدند کمبود توجه به طراحی تجربه ایجاد خالقیت در برنامه درسی کارآفرینی می
تواند باعث ایجاد پیامدهای جبران ناپذیری گردد(یارحمیدی 1و همکاران .)2112 ،او در روایت ها
یک موضع خنثی نسبت به نقش دانشکده در بروز خالقیت دانشجویان داشت ،همانطور که می
گوید:

"در دانشکده های دیگه اتاق گرفتن خیلی سخت بود ولی اینجا نه ،نظم و انظباط مکانیکی
کم بود و انظباط کسانی که در پی خالقیت بودن رو کمتر مهار می کرد ،با اینکه دانشکده
حمایت گر خالقیت نبود ،ولی مانع خالقیت هم نبود"
اثرات خالقیت در جای جای کار او متبلور شد و او معتقد بود که بنیه یک کارآفرین
خالقیت است و تمایز اصلی کارآفرینانه به موجب خالقیت ایجاد شده و رشد میکند .او در
روایتهای خود از یکی از چالشهای حیاتی خود در انتخاب زمین برای کشتارگاه سخن گفت:

" همه به من می گفتن این کشتارگاه  21کیلومتر خاکی داره ،بهم گفتن نرو ،من اینو
داشتم با خودم فکر می کردم که کشتارگاهی که  21کیلومتر خاکی داره ،حتما آدم کت و
کلفتیه که تونسته مجوز براش بگیره ،باالی  211متر خاکی نباید داشته باشه ،پس من اگه این
کارو بکنم می تونم برم ایران بشینم کارامو انجام بدم" .
انتخاب خالقانه کشتارگاه و بسیاری از انتخابهای دیگر او به عنوان یک کارآفرین به
صورت مستمر در شرایط سخت و مبهم شکل گرفت .و تمامی این تصمیمها را به صورت خاص
در قالب تصمیم گیری شهودی صورتبندی کرده است و خالقیت در کارآفرینی را مبتنی بر آن
میداند(رضایی)1921 ،؛ او در این باره این گونه روایت کرد:

" خیلی وقتا تو کارآفرینی تو اصال جلوتو نمیبینی که بخوای تشخیص بدی جلوت چی
هست ،ظلمته ،نوره ،چیه؟ درون توِ ،تو از نور دورنت که چه ارزش هایی رو دنبال می کنه باید
جلوت رو ببینی" .
در این میان نکته مورد تاکید او در نظر گرفتن ماهیت خالقیت در آموزش کارآفرینی بود
که بر شهود تاکید داشت .او برنامه درسی موجود را عمال یک نگاه فروکاستگرا به خالقیت می-
Yar Hamidi
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دانست و معتقد بود خالقیت باید به عنوان یک عنصر بدون مرز و نامشخص ،به جای یک عنصر
محدود و چارچوب بندی شده در آموزش پیاده شود و این گونه رشد خالقیت در دانش آموزان
اتفاق میافتد؛ در همین راستا یمنی نیز در ارزیابی خالقیت به خطر فروکاست خالقیت در نظام
آموزش عالی اشاره میکند(یمنی .)1912 ،او درباره این نگاه میگوید:

"تو چجوری می تونی بگی خالقیت ،وقتی که نتونی این خالقیتو یک نسیم درد و غم ،یک
نفس تجربش نکرده باشی ،بعد درسش میدیو ،امتحانش میگیریو ،کنکورو تستشم احتماال میاد
بعدش!"
صالحیت نظریهسازی در برنامه درسی
کارآفرین ما در ادامه از انظباظ ذهنی و نظم مکانیکی گفت .یکی از فرصتهایی که
دانشکده کارآفرینی برای او ایجاد کرده بود ،شکلگیری انظباط ذهنی در او به عنوان یک
کارآفرین بود؛ ا ین انظباط ذهنی سبب شده تا نم مکانیکی او در تفکر به یک نظم ذهنی تبدیل
بشه و به این شکل باور و جسارت نظریهپردازی در او بوجود بیاد .به نظر میرسد در همین راستا
یکی از دستاوردهای آموزش کارآفرینی ایجاد خودکارآمدی در پژوهش کارآفرینی است؛
خودکارآمدی پژوهشی میتواند زمینهساز توسعه دانش کارآفرینی و همچنین بهبود عملکرد
کارآفرینان در بازار شود(هالدن 1و همکاران.)1111 ،

"روش تحقیق مثل تئوری های کارآفرینی کمک کرد که من این باور رو پیدا کنم که می
تونم خودم یک نظریه فردی درست کنم ،یعنی این درس برای کارآفرینی بهم انضباط ذهنی یک
نظریه پرداز رو داد"
همین انضباط ذهنی باعث طراحی و تدوین تئوری آها! در سال های بعد شد(رضایی،
 .)1919او با نوشتن این تئوری تمام فعالیتهای کارآفرینی خودش را فارغ التحصیلی از دانشکده
ساماندهی کرده و آن را یکی از عوامل مهم موفقیت خودش میداند؛ به طوری که دست یافتن به
این نظریه برای او تبدیل به یک جهانبینی شده است .او با ایجاد این نظریه توانست بسیاری از
موقعیت های پیچیده پیش روی خودش رو پشت سر بگذارد و محیط دانشکده این فرصت رو در
اختیارش گذاشت؛ اما بررسی روایتها نشان دهنده این است که او این مهارتها را توسط
محتوای برنامه درسی کارآفرینی بدست نیاورده است؛ بلکه او زمانی این تجربیات را بدست آورد
که برخی از اساتید در آن دوره به حسب ضرورت عالقهمندی ،دانشجویان را به سمت این
مهارت ها سوق دادند .این یک عملکرد دوگانه از محیط دانشکده را نشان میدهد؛ دانشکده از
طر فی این فضا را برای برای برخی اساتید فراهم کرده بود تا بتوانند به صورت منعطف در برنامه-
Holden
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درسی خود عمل کنند ،اما در طرف دیگر فقدان چنین دروسی در برنامه درسی به عنوان یک
محور میتواند مورد توجه باشد .او در این باره می گوید:

" این نکاتی که بهت گفتم از اساتیدی بودن که اون چیزی که دیکته بهشون شده بود رو
انجام ندادن ،دیکته این بود که برو مثال این کتاب استراتژی رو درس بده ،در همین برهه یکی از
اساتید اومد مقاالتی راجع به نظریه پردازی و فلسفه علم به ما می گفت ،به جای اینکه نظریات
کارآفرینی فالن کس رو بخونید بیاید امتحان بدید ،اینا تحت سیالبس نبودند "
روش تدریس در برنامه درسی
کارآفرین ما یکی از چالشهای دیگر را روش تدریس برای کسب دانش میدانست .او
معتقد بود روش فکر مهم است ،نه صرف دانستن نتایج یک تفکر؛ برای همین هم آموزش باید به
جای دادن دانش آماده به دانشجویان ،سعی کند به آنها برای ایجاد دانش نو و مفید کمک کند.
در همین راستا یمنی معتقد است مسئله آموزش دانشگاهی ،تنها کسب دانش نیست بلکه هدف
اصلی بدست آوردن مهارتها و نگرشها در راستای توسعه توانمندی های دانشجویان است ،بدین
صورت است که دانشجو با بدست آوردن دانش در وهله اول زمانی که با موقعیتی خاص مواجه
می گردد توان حل مسائل را دارد .با توجه به این مساله کالس صرفا محل انتقال دانش نخواهد
بود ،بلکه نقد دانشهای موجود و خلق دانشهای جدید جز رسالتهای اصلی آموزش دانشگاهی
می گردد(یمنی .)1912 ،روایتهای کارآفرین ما از روش تدریس برداشت ظریف او از نحوه تفکر
اساتید است و تجربه برنامه درسی اجرا شده به صورت آگاهانه فرصت پرورش این تفکر را برای او
فراهم نکرده است؛ همانطور که میگوید:

"استادا آموزش نمی دادن چجور فکر کنم ،درسشو میدادن ولی من به فکر کردنشون فکر
می کردم ،با خودم فکر می کردم این چجوری فکر می کنه که این نظم تو ذهنش هست؛ بعدها
هم خودم کار کردم که چطوری میشه اینو درس داد".
او معتقد است اساتیدی در محیط دانشکده کارآفرینی توانستهاند فضای آموزشی مطلوب را
فراهم آوردند که خارج از چهارچوب برنامه درسی مرسوم عمل کردهاند؛ این روایتها نشانگر
انعطاف پذیری در برنامه درسی آموزش کارآفرینی است که تا حدی به سان برنامه درسی
متصاعد شونده عمل کرده است .او در این راستا میگوید:

" در بین اعضای هیئت علمی افرادی بودند که خارج از ساختار حرکت می کردند که به دو
دسته تقسیم می شدند ،دسته اول کسانی بودند که قصد پیشرفت علم ،علوم انسانی در
کارآفرینی را داشتند؛ دوم اتمسفر در سیالن ،که به جای محتوا این طوری فضای کالسها
آموختنی داشت".
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انعطاف پذیری برنامه درسی برای فراهم آوردن شرایط کنش آزادانه اساتید با توجه به
نیازهای دانشجویان میتواند بسیار مفید واقع شود و فعالیتهای اثر بخش کالسی آنها را ارتقا
دهد(کریمی و همکاران)1919 ،؛ اما توجه به انعطاف پذیری ،جای توجه به ضرورتهای الزم در
تدوین برنامه درسی مورد نیاز دانشجویان را پر نمیکند .روایتهای کارآفرین ما نشانگر غلبه
رویکرد سنتی آموزش در برنامه درسی کارآفرینی دانشکده است و این مساله را نمیتوان صرفا با
تاکید بر انعطاف پذیری حل کرد.
کابردیبودن برنامه درسی
در ادامه روایتها کارآفرین ما به یکی از ابعاد مهم مغفول در برنامه درسی کارآفرینی اشاره
کرد؛ کاربردی بودن برنامه درسی عاملی متمایز کننده در کارآفرینی است که آن را به نوعی از
سایر رشتهها متمایز می سازد .او در این زمینه تجارب ناخوشایندی را پشت سر گذاشته بود؛ به
اعتقاد او بسیاری از واحدهای تدریس شده در دانشکده کارآفرینی بدالئل مختلف در عمل و
مشکالت موجود در بازار کار ،ناکارآمد هستند؛ با این حال دانشکده کارآفرینی در این میان برای
او راههایی را گشوده است .او گفت:

" مثال توی اون بحث تبدیل ایده به محصول توی توسعه ،اینکه محصولت بتونه بیاد بیرون؛
مثال یک نظریه ای استاد بمن داد که چطوری یک ایده تبدیل به محصول میشه ،سه تا گام
بود....واسه اینکه بیاد تو نظریه و بعد توی کارا ،که حاال اگه من یه ایده ای دارم ازش استفاده
میکنم"
ولی این تنها بعد مثبت برنامه درسی اجرا شده است و بعد منفی آن وجهه عملی
واحدهایی است که او در ردت تحصیل گذرانده است و هیچگاه به عمل در نیامده است .کارآفرین
ما با توجه به تجربه عملی خود معتقد است که نظام کارآفرینی در یک دایره نظری محبوس شده
است و نقش اصلی نظام آموزشی اتصال نظام نظری-تحقیقی برای توسعه دانش کارآفرینی به
بازار و محیط واقعی کار است .او در همین راستا معتقد است برنامه درسی دانشکده در اتصال
دانشجویان به تجربه کارآفرینی و مشکالت موجود در بازار کار باز مانده است؛ او در این مورد
اینگونه روایت کرد:

"یک بار یه استاد سر کالس بود داشت راجع به شکر صحبت می کرد ،بعد کالس من رفتم
بهش گفتم می خوام شکر بخرم ،از کی بخرم تو بازار ،گفت منظورم این حرفا نیست که تو اصال
می دونی شان علمی چیه ،گفتم نه نمی فهمم شان علمی چیه ولی یکیو به من معرفی کن برم
شکر بخرم".
کارآفرین ما معتقد است این مشکالت از یک فقدان اساسی در تدوین و اجرای برنامه
درسی نشات می گیرد و آن کمبود تجربه کارآفرینانه افرادی است که در کارآفرینی به پژوهش و
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تدریس میپردازند .او در زمینه کاری و تجربه تدریس خود به این واقعیت رسیده است که افراد
برای پژوهش و تدریس در این زمینه باید خود در ابتدا واجد صالحیتهای کارآفرینانه باشند؛ به
همین ترتیب داشتن تجربه بیواسطه کارآفرینی توسط مجریان آموزشی به عنوان یک ضرورت
در برنامه درسی اهمیت مییابد .او در این باره گفت:

"منظورم به اوناییه که میان در مورد کارآفرینی اژدها کشی می کنن ،اینها که تو گفتی
راست است ،لیک بهر تو از اینها کاست است ،و چون بهر تو از این ها کاست است ،تو من هم
چیزی روی نمیده که پاشم برم یه کاری بکنم"
یکی از مواردی که او به آن اشاره کرد ،کنترل جریان پول در اقتصاد بود؛ او متعقد بود
کسی که می خواهد این مبحث را تدریس کند و به دانشجوی کارآفرینی ،بینش کارآفرینانه در
این حوزه بدهد ،باید خود دارای تجربه عملی باشد و سپس به تدریس بپردازد .به اعتقاد او این
مسئله از ماهیت کارآفرینی بر میخیزد؛ کارآفرینی برخالف برخی از رشته ها از سلسله مفاهیمی
سامان یافته است که باید در زمینه یا موقعیت کسب شده و بعد از گذر از این مرحله است که
میتوان آن را آموزش داد(فرییر .)2119 ،1فقدان تجارب عملی برخی از مجریان آموزشی در دوره
تحصیل ،سبب گردید تا او در تجربه برنامه درسی اجرا شده به نوعی ناکامی ناشی از عدم وجود
صالحیت های مجریان و مدرسان را حس کند و حس ناکارآمدی برنامه درسی در او القا شود؛ او
در اینباره چنین میگوید:

"یکی از چیز هایی که باید می بود کنترل جریان پول بود ،خیلی چیز مهمیه و خیلی هم
می گفتن مهمه ،اما چون خودشون نکرده بودن و فقط شنیده بودن راه حلی برای اینکه ما
تمرین عملی کنیم ،نداشتن"
تاکید او در روایتها بر صالحیت اساتیدی است که در زمینه کارآفرین به تدریس می-
پردازند و زمانی این تدریس و پژوهش را موثر میداند که دانش آنها ثمره تجارب عملی
کارآفرینانه آنان باشد .برنامهدرسی اجرا شده در این زمینه دارای چالشهای بسیاری بوده است و
این مشکل مستقیما به انتخاب و توسعه مهارت های نیروی انسانی در دانشکده کارآفرینی و
همچنینی لزوم عمل کارآفرینانه اساتید در رشته کارآفرینی با توجه به ماهیت خاص آن اشاره
دارد.
تجارب زیسته از برنامهدرسی؛ راهکارها
تجرب ه های زیسته کارآفرینانه وجوه ضعف و قوت برنامه درسی کارآفرینی را که برآمده از
روایتهای فردی است نشان داد .بر اساس این روایتها میتوان راهکارهایی را برای بهبود برنامه
Ferrier
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واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه...

درسی کارآفرینی بواسطه تعیین نقش دانشگاه کارآفرینی در تربیت کارآفرینان نشان داد .برنامه
در سی کارآفرینی نیاز به تجدید حیات دارد و براساس این روایتها میتوان زمینههای ایجاد
الگوی مناسب در آموزش کارآفرینی را فراهم آورد .در این قسمت به بررسی تجارب زیسته برای
بازآفرینی مفهومی نقش دانشکده کارآفرینی در نظام دانشگاهی پرداخته شده و همچنین ابعاد
راهکارهای موجود برای اصالح ساختار برنامهدرسی با توجه به تجارب زیسته کارآفرین مورد
پژوهش مطرح شده است.
نقش دانشکده کارآفرینی
برای طرح راهکارها ،تعریف نقش دانشگاه و نظام آموزش عالی اولویت دارد .در تجربه
زیسته کارآفرین ما نظام آموزش کارآفرینی میتواند به عنوان یک واسطهگر سودمند در ایجاد
تعامل بین نظام آموزش کارآفرینی و دانشجویانی که متقاضی ورود به بازار کار هستند ،عمل کند.
در این نگاه نظام آموزش کارآفرینی با هزینه در تربیت نیروی انسانی ،مشکالت و بحرانهای
موجود در بازارکار موجود را طرح کرده و با استفاده از صالحیتهای دانشجویان مستعد به حل
تعارضات واقعی در بازار کار می پردازد ،به عبارت دیگر دانشجو برای ورود به بازار کار بومی
مواجه شده و با کسب صالحیتهای الزم به حل مشکالت آن میپردازد؛ این مهم سبب میگردد
بسیاری از چالش های مطرح شده در برنامهدرسی آموزش کارآفرینی مرتفع شود .در همین راستا
فراستخواه در بررسی از نسلهای دانشگاهی ،خصوصیات نسل سوم دانشگاه ها تحت عنوان
دانشگاه کارآفرین را به کارآوردن دانش ،تولید ارزش افزوده از دانش ،ارزش های مبادله ای و
بازاری ،تسهیل گری برای ساخته شدن اختیاری دانش میداند که توسط کنشگران محیط
دانشجویی (اساتید و دانشجویان) و عوامل کسب و کار و ذی نفعان بیرونی ایجاد میشود .در این
مقام دانشگاه خود نوعی بنگاه ،صنعت و کسبوکار است(فراستخواه .)1917 ،روایتها نشانگر
این است که با در نظر گرفتن ویژگیهای اساسی نسل سوم دانشگاهی در برنامهدرسی کارآفرینی
می توان بسیاری از چالش های موجود را پشت سر گذاشت؛ او در این مورد این گونه روایت می-
کند:

"مثال آکادمی فوتبال میزنی برای تیم ملی ،میری جوونای آموزشگاهها رو میگیری چهار تا
بازی ملی براشون میزاری ،آموزش ،غذای خوب ،وقت خواب و بیداری که چهار تا بازیکن ملی
ازینا در بیاد .هدف این نیست که یک مدرک بدی بعد بگی من دوباره برای تیم ملی یه فکری
می کنم .صنعت گران ،تیم ملی اقتصادن؛ آکادمی داره جوونارو آماده میکنه تا وقتی میرسن به
 21سال ،برن توی تیم ملی بازی کنن"
عمال برنامهدرسی کارآفرینی در نظر او به عنوان پلی برای دانشجویان برای ورود به بازار کار
عمل میکند و آنها با مسائل واقعی و درجریان آشنا میسازد .در ادامه عناصر برگرفته از روایت-
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ها را برای ترسیم راهکارهای ترمیم برنامهدرسی کارآفرینی معرفی می نمائیم .این عناصر در می-
توانند افقهایی را برای برون رفت از چالشهای مطرح شده در برنامه درسی معرفی نمایند.
نظریه کالن کارآفرینی برخاسته از برنامه درسی
در نظر کارآفرین ما یکی از عناصر ایجاد نظریه کالن درباره کارآفرینی برای تعیین
چهارچوب های عمومی حاکم بر آن بود؛ از این منظر دانشجوی کارآفرینی با این مهارت باید
بتواند تمایزات کارآفرینی و رشته های دیگر را دریابد و با این شیوه به هویت کارآفرینانه نزدیکتر
شود .درسهایی مانند تئوری کارآفرینی و یا حتی فلسفه علم میتواند زمینههای ایجاد یک
نظریه مادر را در نگاه کارآفرینان به کارآفرینی فراهم آورد .در نظر داشتن واحدهای نظری در
برنامه درسی کارآفرینی زمینه فهم دانش چیستی متمایز کارآفرینی را فراهم میکند و دانش
نظری را برای فهم تمایزات اساسی بین کارآفرینی ،اقتصاد ،مدیریت و رشتههای دیگر را فراهم
می کند؛ اینها دستاوردهایی است که ایجاد نظریه کالن کارآفرینی میتواند برای دانشجویان
فراهم آ ورد .این راهکار به صورت خاص به چالش هویت کارآفرینانه و صالحیت نظریهسازی در
برنامهدرسی پاسخ میدهد؛ در نظر گرفتن واحدهایی برای ایجاد بینش کلینگری در زمینه
کارآفرینی و بررسی وجوه تمایزات آن ،سبب میگردد تا برنامه درسی نقشی مرکزی در بازتعریف
هویت کارآفرینا نه برای دانشجویان ایفا کند .از طرف دیگر تمرکز بر روی دیدگاه نظری
دانشجویان سبب میگردد آنها بتوانند مسائل بازارکار را از دیدگاه نظریهها بازتعریف نمایند و
خود دست به نظریه پردازیهای بومی برای رسیدن به چهارچوبهای نوین کارآمد بزنند .او از
تجربه خود در رسیدن به نظریه مادر و کاربرد آن در عمل کارآفرینی اینگونه میگوید:

"تو یک دوره ای صد تا تئوری رو خالصه کردم؛ تکامل ،آشوب ،بعد از یک دوره ای که این
عینکارو جلوی چشت میذاری هرکدوم یک عطر و یک شمی داره ،این در تو رسوب میکنه ،کم
کم این عینکا از جلوی چشمت میره پشت چشمت و جلوی چشم عقلت وای می ایسته ،بعد تو
یه لنزی داری که همه اندیشمندان حرفاشونو به تو زدن و این یه لنزی میشده که به هرجا نگاه
میکنی نور می تابونه ،این به چیز بیرونی تو معنا می بخشه و تو از چیز بیرون که معنا گفتی،
میکشه تو مدلسازی می کنه ،مدل و دستکاری می کنی و دوباره می بری اون تو ،این درک،
تحلیل و تصرف یه چرخهایه که تو و دنیای درون و بیرونت رو دائما بهتر می کنه"
برنامه درسی زمینه ساز اتصال به فعاالن اقتصادی
کارآفرین ما معتقد است برنامه درسی کارآفرینی باید ظرفیتهای خود را به کار بگیرد تا
زمینه ساز توسعه مهارت های دانشجویان برای مواجه با کسب و کار بومی شود .او با توجه به
نقش ترسیم شده از دانشکده کارآفرینی  ،فضای دانشکده را به عنوان شبکهای از کارآفرینان یا
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حداقل فعاالن اقتصادی را در حاشیه دانشکده ایجاد کرده ترسیم کرد و معتقد بود بدین طریق
محیط را برای فعالیت های عملی و درگیر شدن با بحران های موجود در بازار کار فراهم میشود.
از این منظر این بستر سبب میگردد تا دانشجویان با توجه به دانش اندوخته به تفکر درباره
چالشهای کنونی پرداخته و مهارتهای مورد نیاز با آن را به صورت منعطفی کسب کنند و در
طرف دیگر به بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی با نگاه کارآفرینانه بپردازند؛ همچنین فعاالن
اقتصادی با استفاده از توانمندی های دانشجویان مشکالت خود را از نگاه دیگری مورد بررسی
قرار داده و به رفع چالشهای خود همت گمارند .خالصه نقش دانشکده در این فرآیند را میتوان
در شکل  9مشاهده نمود.

شکل : 3نقش واسط دانشکده کارآفرینی برای اتصال دانشجویان به فعاالن اقتصادی

در همین راستا کارآفرین ما برنامهدرسی کارآفرینی مهیا کننده شرایط برای معرفی
دانشجویان برتر به فعاالن اقتصادی ،به عنوان مشوقهایی برای رقابت سالم دانشجویان دانست و
معتقد بود با اتصال دانشجویان به بدنه بازار ،میتوان برطرف کننده چالشهای کسب و کار
کنونی فعاالن اقتصادی به صورت بومی بود .از منظر او ،در مشارکت دانشجویان کارآفرینی در
جامعه عمل کارآفرینانه و فعاالن اقتصادی هدف تنها کسب تجربیات و انتقال آنها نیست؛ بلکه
دانشجو در این فرآی ند بدنبال مدل کردن تجربیات و توسعه نظری مفاهیمی است که پیشبرنده
دانش کارآفرینی خواهند بود .با این نگاه از طرفی نظام دانشگاهی با جلب اعتماد فعاالن اقتصادی
برای مشارکت و جذب دانشجویان مستعد و از طرف دیگر وقوف فعاالن به مزیتهای جذب
دانشجویی ،چرخهای فعال از تبادل اطالعات و تجارب طرفین شکل گرفته و در این چرخه
ارزشافزای عمل و نظر ،نحوه دستیابی به صالحیتهای کارآفرینانه برای مواجه با بحرانهای
بازار کار بهینه خواهد شد .در همین راستا او اینگونه اشاره می کند:
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" از نظر من دانشگاه اینجا یک بستر ارتباط است ،ارتباط بین کارآفرین ،فعال اقتصادی،
دانشجو و بازیگران این داستان ،حتی دولتی ها ،دانشگاه بستری است که ذیربطان ،ذی مدخالن،
بازیگران صنعتی ،دولتی ،تربیتی و منابع انسانی اونجا با هم ارتباط پیدا کنن .یعنی اون کسی که
مثال مشکل گوشت رو تو کشور پیدا می کنه محفل هم اندیشی رو توی دانشگاه راه بندازه که
بازیگر صنعت گوشت و تصمیم گیران و دولتی ها اونجا در موردش حرف بزنن ،گزارش بدن.
دانشگاه محلیه که این مقوالت مرتبط با اقتصاد رو ساماندهی ذهنی می کنه"
تغییر رویکردهای آموزشی در برنامه درسی
با توجه به چالشهای برنامه درسی ،لزوم تغییر رویکرد آموزش کارآفرینی در برنامه درسی
روشن می شود ،این مساله ایست که بواسطه ماهیت خاص دانش کارآفرینانه بوجود آمده و سبب
میگردد تا کارآفرینی از دیگر رشته های مشابه متمایز گردد .روایتهای کارآفرین ما نشان از
زمینهمند بودن و عملگرا بودن منش کارآفرینانه دارد .در بررسی روایتهای زیسته کارآفرینانه،
رویکرد مطلوب یادگیری مشابه رویکرد یادگیری موقعیتی است .رویکرد یادگیری موقعیتی به این
معتقد است که دانش در بین مردم و محیط پراکنده شده 1و شامل اهداف ،مصنوعات ،2ابزارها،
کتابها است؛ جایی که جامعه جزئی از آن محسوب می شود(گرینو 9و همکاران)1116 ،؛ این
دیدگاه به عنوان اجتماعی فرهنگی 4یا موقعیتی شناخته میشود و ویژگی مهم این است که به
صورت برابر بر روی شکل گیری یکپارچگی مشارکتکردن خالق در فرصتها و انتخابهای یک
جامعه عملی تمرکز می کند (.لیو 5و وگنر1111 ،6؛ وگنر و سیندر .)2111 ،7در این رویکرد
دانستن هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در نظر گرفته شده است .دانستن فردی توان
مشارکت موفق در یک فعالیت منظم (اعمال) از یک جامعه خاص است .لیو و وگنر یادگیری را
ابتدا به عنوان یک حرکت حاشیه ای از مشارکت در عمل اجتماعی و سپس به صورت مشارکت
کامال تسهیل شده بوسیله فرصت های کسب شده از طریق مشاهده و سپس کنش های فعال
می دانند ،رویکرد یادگیری موقعیتی بر روی یادگیری به عنوان بدن ،ذهن ،مصنوعات در جامعه
عمل تمرکز میکند این امر را میتوان در شکل  4مشاهده کرد(لیو و وگنر .)1111،بنابراین
مفهوم یادگیری اینگونه تعریف میشود که یادگیرندگان چگونه میتوانند به صورت کامل و موثر
1
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در جامعه عملی تغییر ایجاد کنند .در همین راستا کارآفرین ما در روایتها روش آموزش را
بواسطه نظارت و شاگردی دانشجویان تازه ورود و کمک دانشجویان قدیمیتر در جامعه عملی
میداند .با توجه به این رویکرد در فرآیند آموزش برای فراگیری دانش(دانستن) باید به صورت
حاشیه ای وارد جامعه کارآفرینان شده و سپس به سمت کارآفرین شدن به صورت موقعیتمند
پیش روی کرد؛ به عقیده او پیش نیاز انتقال اصیل دانش کارآفرینانه ،ورود به جامعه عملی حتی
در سطح محدود است؛ در غیر این صورت دانش کارآفرینی در حلقه بستهای از نظریات محبوس
میماند .روایت ها نشان از همگونی این نوع از رویکرد آموزشی با ماهیت دانش کارآفرینی دارد؛ او
در این باره گفت:
"دانش چیستی کارآفرینی دانش کوچیکیه ،دانش چگونگی هم فقط با شاگردی کردن و
عملیات درمیاد"
در همین راستا با توجه به رویکرد موقعتی شایستگیها به عنوان مجموعهای از مهارتها
تعریف می شوند که در فرد باعث ایجاد ظرفیت انجام عمل کارآفرینانه در یک محیط های واقعی
و نامعین شده و مجموع شایستگیها در کل توانایی تصمیمگیری و کنشگری موثر در یک بافت
خاص را به وجود میآورد که آن را میتوان کفایت یا صالحیت می نامیم .در این رویکرد
یادگیری زمانی اتفاق می افتدکه فعالیت های مشخصی انجام شود و گستره ای از مهارت ها و
شایستگی ها به صورت زمینهمند درون جامعه عمل توسعه یابد(جوردن1و همکاران .)2112 ،او
معتقد است به این واسطه بسیازی از چالشهای برنامهدرسی کارآفرینی در عمل مرتفع شده و
دانشکده کارآفرینی نقش خود را به صورت کامل ایفا میکند.

شکل  :4تعامل بدن-ذهن و مصنوعات در یادگیری موقعیتی (برگرفته از ونگر و لیو)1991 ،
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بحث و نتیجه گیری
برنامه درسی کارآفرینی در میان برنامههای درسی از پیچیدگیهای خاصی برخودار بوده و
توجه به این پیچیدگی ها سبب میگردد تا برنامه درسی متمایزی را شکل دهد .در برنامه درسی
کارآفرینی ابعاد متفاوت با یکدیگر ارتباط داشته و نمی توان آنها را به صورت مجزا از همدیگر در
نظر داشت ،به همین دلیل تغییر د ر هر کدام از ابعاد به تغییر در ابعاد دیگر نیز منجر خواهد شد
(وست1و همکاران .) 2111 ،با توجه به نوپا بودن آموزش کارآفرینی در ایران ،تحقیق حاضر به
بررسی چالش های موجود و راهکارهای برخاسته از تجارب زیسته اجرای برنامه درسی دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران پرداخته است .با توجه به پیچیدگیهای موجود در برنامه درسی
کارآفرینی ،الزم بود تا از روشی مناسب برای بررسی عمیق ابعاد آن استفاده شود ،به همین
منظور روش روایی برای واکاوی عمیق چالشها و ارائه راهکارها مورد استفاده قرار گرفت .بررسی
روایتها نشان داد ،ابعاد چالشهای موجود در اجرای برنامه درسی را میتوان هویت کارآفرینانه،
خالقیت کارآفرینانه ،کاربردی بودن ،روش تدریس و صالحیت نظریه سازی در برنامه درسی
کارافرینی خالصه کرد .روایت ها نشانگر این است که برنامه درسی کارآفرینی نیاز به تجدید
حیات دارد و برای احیای آن راهکارهایی از جمله بازتعریف نقش دانشکده کارآفرینی ،در نظر
داشتن نظریه کالن کارآفرینی ،اتصال دانشجویان به فعاالن اقتصادی ،استفاده از رویکرد آموزشی
موقعیتی پیشنهاد گردید.
نتایج تحقیق با حاضر با نتایج خسرویپور ،برادران ،غنایان( )1917همسو نبوده است،
برخالف تاکید تحقیق مذکور بر ارائه درس پیرامون راهاندازی و مدیریت کسب و کارهای کوچک،
انجام پروژههای تحقیقاتی پیرامون ایجاد کسب و کار کوچک مرتبط با رشته و تشکیل کانون یا
مراکز کارآفرین ی ،نتایج تحقیق حاضر بنیاد توسع آموزش کارآفرینی را در حال حاضر بازتعریف
نقش دانشکدههای کارآفرینی میداند .نتایج تحقیق حاکی از این است که تا هویت کارآفرینانه در
دانشجویان محقق نشود ،بسیاری از روشهای آموزشی پیرامونی نمیتواند موثر واقع شود.
برخالف تحقیق پیشین نتایج تحقیق حاضر با کریمی ،جعفرینیا و امانی( )1919در رابطه با
انعطاف پذیری استادان همسو است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد انعطافپذیری در آموزشی
کارآفرینی باید به عنوان یکی از جنبههای اصلی برنامه درسی نسبت به رشتههای دیگر در نظر
گرفته شود ،در همین راستا استادان به عنوان یکی از عناصر اجرایی اصلی برای محقق کرد این
جنبه نقش اصلی را خواهند داشت .همچنین نتایج تحقیق حاضر با یافتههای محزون حقیقی و
رضاییزاده( )1916در رابطه با وجود موانع بازخورد بین اساتید دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه
West

242

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

1

واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه...

تهران همسو است .در بررسی تجربیات زیسته کارآفرین مورد پژوهش مورادی از موانع بازخورد به
عنوان یک هسته مرکزی برای اصالح ساختار آموزشی در دانشکده کارآفرینی به چشم میخورد
اما همان طور که پیداست تمرکز بر روی جنبههای دیگر برنامه درسی کارآفرینی در اولویت قرار
داده شده است.
بررسی روایتهای تجربه زیسته برنامهدرسی کارآفرینی دانشکده دانشگاه تهران نشان از
این دارد که راه برای رسید ن به یک جایگاه مطلوب برای آموزش کارآفرینی نزدیک نیست و
بسیاری از ابعاد آموزشی نیاز به بازبینی و باتعریف دارند .بررسی روایتها در دوران قبل از آموزش
کارآفرینی نشان دهنده اهمیت نیت کارآفرینانه برای طی مسیر است ،همچنین روایتهای دوران
تحصیل نشانگر نقش حاشیهای دانشکده کارآفرینی در پرورش و رشد مهارتهای کارآفرینان
برای مواجهه با بحران های بازار کار بومی است ،تحقیق با استفاده از ظرفیت روایتهای کارآفرین
در مواجهه با بحران های بازار کار در داخل کشور و در نظر داشتن مشکالت زمینهای ،راهکارهای
ارتقا برنامه درسی کارآ فرینی مبتنی بر این نوع مشکالت بومی را ارائه کرد؛ بدین ترتیب نتایج در
ارزیابی کیفیت آموزش های موجود در دانشکده کارآفرینی با بررسی روایت های فردی نشان داد
که بسیاری از ابعاد برنامه درسی نیاز به بازنگری اساسی دارد تا برای پرورش کارآفرین مورد نیاز
بازار کار بو می مهیا شود .بررسی برخی از تجارب کارآفرین نشان داد که آموزش کارآفرینی در
بازاریابی ،رهبری وکار تیمی کارکردهای موثری نداشته است ،میتوان این کمبودها را ناشی از
ماهیت خاص آموزش کارآفرینی دانست؛ گلدباخ در همین زمینه معتقد است روش آموزش
کارآفرینی باید با دوره های آموزشی دیگر تفاوت داشته باشد .آموزش اینکه چگونه ارتباط برقرار
کنند ،رهبری کنند یا اینکه انگیزش بخشی بکنند ،در خالل سخنرانی ممکن نیست ،به این ها
مهارت های نرم گفته می شود در صورتی که اینها برای کارآفرینان مهارت های سخت محسوب
می گردند)گلدباخ 1و ساسمنشوان ،)2119 ،2در خالل روایتها مشخص شد بر خالف رویههای
نوین یاد شده در آموزش کارآفرینی ،هنوز بستر آموزش کارآفرینی در دانشکده به صورت سنتی
باقی مانده است.
محدودیتها و پژوهشهای آتی
با توجه به این که پژوهش حاضر به سبک روایتپژوهانه صورت گرفته است ،به واکاوی
عمیق تجربه های فردی می پردازد اما از طرف دیگر ،این مساله محدودیتهایی را نیز ایجاد
می کند .مهمترین محدودیت شرایط خاص فرد مصاحبه شونده است که در بحران های کاری با
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آن مواجه شده و نمی توان این مسائل را تعمیم کاملی از شرایطی دانست که هر کارآفرینی در
بازار با آن مواجه می گردد؛ اما به هرحال بررسی تجربههای فردی زمینههای انطباق پذیری
منعطف برنامه درسی کارآفرینی با تجارب زیسته فردی را فراهم آورد .باید این نکته را نیز در نظر
داشت که کارآفرین مورد بررسی یکی از دانشجویان نمونه و عالقهمند در دانشکده محسوب می-
گردد و این تحقیق با بررسی منظرمند برنامه درسی اجرا شده ،دفاعی تمام قد از فعالیتهای
آموزشی دانشکده محسوب می گردد؛ این در حالی است که احتمال ان وجود دارد تا در تحقیق از
بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل شده که در دانشکده به تحصیل پرداختهاند و به دالیلی به
ادامه تحصیل نپرداختهاند یا در حاشیه بودهاند؛ ابعاد جدیدی از چالشهای برنامه درسی روش
گردد .البته باید توجه داشت که انتظارات از برنامه درسی اجرا شده به تناسب ظرفیتهای
دانشکدهای و اهداف ترسیم شده برمیگردد و در تحقیق حاضر سعی شد ابعاد قابل تغییر در
فضای دانشکده با توجه به ظرفیتهای موجود مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
تحقیق حاضر نقاط ضعف و قوت برنامه درسی کارآفرینی را در خالل روایتهای فردی
بازنمایی می کند .با توجه به گستردگی و پیچیدگی نظام آموزش عالی به صورت عام و دانشکده
های کارآفرینی به صورت خاص پژوهش حاضر در زمینه آموزش کارآفرینی و صالحیت های
کارآفرینان بازتاب بخش کوچکی از چالشهای موجود است ،و با توجه به نوپا بوددن این حوزه
آموزش کارآفرینی نیاز به بررسی های وسیع تری دارد؛ هنوز هم بسیاری از مسائل در آموزش
کارآفرینی بومی نیاز به بررسی دارند و به نظر می رسد تحقیقاتی که به جمع آوری شواهد از
وضعیت موجود میپردازند ،نسبت به پژوهشهای دیگر ،ضروریتر به نظر میرسد؛ هر کدام از
چالشهای معرفی شده توسط تحقیق حاضر میتواند زمینهای برای تحقیق خاص باشد که تا
بحال صورت نگرفته است به طور نمونه ارزیابی نقش برنامه درسی کارآفرینی در شکلگیری
هویت کارآفرینی در دانشجویان ،بررسی روش تدریس کارآفرینی در برنامه درسی اجرا شده
دانشکده های کارآفرینی ،میزان کاربردیبودن برنامه درسی اجراشده کارآفرینی در دانشکدهها،
نقش برنامه درسی کارآفرینی در خالقسازی دانشجویان و بسیاری از موارد دیگری که تحقیق
در خالل راویتها ،آنها را بهعنوان چالشهای آموزش کارآفرینی معرفی نموده است؛ همچنین
استفاده از روش روایی میتواند تجارب ارزشمند فردی را بازنمایی کند که روشهای دیگر قادر به
واکاوی آن نیستند؛ روایتهای کارآفرینان در بستر آموزش کارآفرینی میتواند نمایاننده ادراک
زیسته بسیاری از دانشجویان کارآفرینی باشد و تجربههای عمیق آنان را بازنمایی کند؛ بنابراین
توجه خاص به روش روایتپژوهی در تحقیقهای آینده میتواند زمینه ساز ارتقا برنامه درسی
کارآفرینی باشد.
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