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موجود و  هایچالش یحاضر به بررستحقیق  چکیده:

 یبرنامه درس در اجرای ستهیزبرخاسته از تجارب یراهکارها

به  دانشگاه تهران پرداخته است. با توجه ینیدانشکده کارآفر

-شچال قیعم یواکاو یروش روایی برااز  ،موجود یهایدگیچیپ

 ستفاده ازاشد. انتخاب فرد مناسب با  دهاستفا راهکارها ارائه و ها

های مند و در سه مرحله با تعریف مالکنمونه گیری هدف

های متفاوتی کارآفرین منتخب در عرصه مناسب صورت گرفت.

از جمله صنعت پتروشیمی، صنعت سینما و تجارت گوشت به 

ان نش هاتیروا بررسی فعالیت پرداخته و دغدغه آموزشی دارد.

 دن،بو یکاربرد نانه،یکارآفر تیخالق نانه،یکارآفر تیهو ،داد

 ینیکارافر یدر برنامه درس یسازهینظر تیو صالح سیروش تدر

های موجود برنامه درسی کارآفرینی است؛ از جمله چالش

رسی برنامه د یایاح یبرا کهاست  نیها نشانگر اتیرواواکاوی 

ر د ،ینیفرنقش دانشکده کارآ فیبازتعرکارآفرینی می توان از 

ن االبه فع انیاتصال دانشجو ،ینیکالن کارآفر هینظر داشتن نظر

وان به عن یتیموقعشناخت  یآموزش کردیاز رو دهاستفا ،یاقتصاد

 .ها استفاده نمودراهکارهایی برای رفع چالش

زش برنامه درسی کارآفرینی، روایت پژوهی، آمو: کلمات کلیدی

 .، دانشکده کارآفرینیکارآفرینی
 

Nima Rahimian, Ahmad Saremi, 

Dr.Marzieh Dehghani, 

Dr.Mohammadhasan Mobaraki 
Abstract: 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 

inquiry, entrepreneurship education, entrepreneurship 

faculty 
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 مقدمه

که پیامدهای آن نحوه کرده است  در دهه پیش رو جامعه تحوالت عظیمی را تجربه

مصرف، تعامل و ساماندهی ما را در چهارچوب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متحول  زندگی،

دیجیتال سازی و تکامل به سمت جهان  .1هایی مانند . تحوالت پیش رو در حوزهساخته است

های کاری و استفاده از ربات به عنوان دستیار و کمک کننده در محیط .2غرق در تکنولوژی 

اشتیاق برای ایجاد  .4های اجتماعی طات در قالب پساحقیقی در رسانهبرقراری ارتبا .3خانگی، 

ها و همچنین در محصوالت و خدماتی ها و حرفه انسانمعنا، هدف و هویت در ارتباطات، مشغله

-ایجاد فرم انعطاف .5کنیم که ما استفاده می کنیم و ساختار اجتماعی که در آن زندگی می

اقتصاد مشترک یا سازنده  .6ها که بر خالقیت تاکید دارند م پروژهپذیری از مراکز کاری در انجا

اند؛ رخ می که مرزهای ملی/جهانی، شخصی/کاری، تولید کننده/ مصرف کننده را از میان برداشته

 های کارآفرینانه با بررسی. بدین صورت اهمیت کسب صالحیت(2018، 2و ورداین 1برگالنددهند)

 می گردد، لزوم کار آفرینی مشخص اشخاص و سازمانها دولتها، جایگاه تغییر و امروز متغیر جهان

 هایچالش با سازد قادر را ها آن که دارد کارآفرینانه مهارتهای با افرادی به نیاز جامعه امروزه

 شخصی، وضعیت یا شغل گزینه از فارغ اشخاص این، بر مضاف. بیایند کنار امروز جهان زندگی

 با سریعتر سازگاری مسئله، حل برای نوآورانه رهیافت فراگیری از مندیبهره به قادر بایستی

 پورخسروی)باشند کارآفرینی مطالعه طریق از خود خالقیت توسعه و بیشتر خوداتکایی تغییرات،

 . (1390همکاران، و

با بازنگری ضرورت های پیشرفت جامعه کنونی لزوم وجود کارآفرینی و به تبع آن 

 عنوان به کارآفرینی که است این بر فرض گردد. درواقع،ز پیش مشخص میکارآفرینان بیش ا

 ممالک آوریفن و اجتماعی اقتصادی، توسعه در انکارناپذیری تأثیر همگان برای آشنا ایواژه

ها برای جذب (. همچنین تقاضای سازمان 2005 4؛ پارکر3،2009)لو دارد مختلف ومناطق

رینانه در حال افزایش است. تحوالت سال های اخیر سبب های کارآفدانشجویان با صالحیت

گردیده است تا نیازهای اجتماعی به سمتی سوق پیدا کند که کارآفرینان بدنبال بدست آوردن 

توان تحلیل، ترکیب، رهبری، نظارت و مشارکت در آگاهی اجتماعی باشند و بدین طریق کسب 

رو به  در آنها ت اجتماعی، سازمانی و کسب و کاریتیم های متفاوت بین المللی برای انجام تبادال
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با (. 2015، 5و پراساد 4؛ فوتاکی2009، 3و تمپست 2؛ استارکی1،2002)دونالدسنافزایش است

 متولد کارآفرین لزوما کارآفرینی معتقد هستند که کارآفرینان نظران صاحب توجه به اینکه اکثر

مقیمی و )داد آموزش مناسب و مدون های عالیتف طریق از باید را کارآفرینی بلکه شوند، نمی

 شود.  اهمیت توجه به آموزش کارآفرینی بیش از پیش احساس می(1385 احمدپور،

آموزش کارآفرینی در دنیا نوپا بوده و به تبع آن در ایران نیز نوپاست. با اینکه این حوزه به 

-شود، اما یکی از حوزه عنوان یک زمینه تحقیق، پدیده جدیدی در آموزش عالی محسوب می

(.  در هر حال با توجه به پیچیدگی 2013، 6هایی است که بسرعت در حال رشد است)هیگنر

های بسیار در آن تحقیق در این زمینه ضروری است. های برنامه درسی کارآفرینی و وجود چالش

ای مرتبط مثل این نکته اهمیت دارد که آموزش کارآفرینی اساسا با رشته های مشابه و مقوله ه

اشتغال تفاوت بسیاری دارد؛ به همین خاطر نیاز است تا برنامه درسی کارآفرینی را از برنامه 

(. برای بررسی برنامه 1387های مرتبط مجزا بدانیم)میری، درسی اقتصادی مدیریت و دیگر رشته

ح می کند، با توجه مفاهیمی که فتحی واجارگاه در زمینه برنامه درسی مطردرسی کارآفرینی 

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 

های فردی در پژوهش حاضر، برنامه درسی (؛  با در نظر گرفتن محوریت روایت1395واجارگاه، 

گردد و می توان بدین واسطه برنامه درسی اجرا شده ها بازنمایی میه در خالل روایتکسب شد

 را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

های صورت گرفته در بررسی برنامه درسی کارآفرینی نشان دهنده فقدان پیشینه پژوهش

های انجام شده هایی است که مورد نیاز نظام آموزشی کارآفرینی است، اما روند پژوهشپژوهش

برگالند و ورداین، )گران برای تحقیق در این زمینه استحاکی از رشد عالقه مندی پژوهش

اند؛ به های متفاوت پرداختهها به تدوین طرح برنامه درسی در پایهای از پژوهش. دسته(2018

درسی هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی برنامه طور مثال مذبوحی، شرفی و مقدم؛ 

(، یا باوفا، 1390به صورت مطالعه اسنادی طرح کردند)مذبوحی و همکاران،  آموزش کارآفرینی

های کارآفرینی مورد نیاز را در برنامه درسی پور، کاظمی؛ مهمترین شایستگیدهقانی، جوادی

برنامه (؛ یا سبزه به روش کمی یک الگوی 1398علوم تربیتی تبیین کردند)باوفا و همکاران ، 
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(؛ یا مرتضی نژاد، 1394را معرفی کرد)سبزه،  از دبستان شیکودکان پ یبرا ینیکارآفر یدرس

ی در دوره آموزش عموم ینیکارآفر یدرسعناصر برنامه نییتبعطاران، حسینی خواه، عباسی به 

(؛ یا ماشینچی، قلتاش، هاشمی، 1396به روش سنترپژوهی پرداختند)مرتضی نژاد و همکاران، 

 آموزان دوره اول متوسطهدانش یبرا ینیآموزش کارآفر یبرنامه درس یالگو یراحطامیدی به 

ها به مطالعه تطبیقی برنامه ای دیگر از پژوهش(. دسته1397چی و همکاران، پرداختند)ماشین

عناصر  یبررساند؛ مانند مرتضی نژاد، عطاران، حسینی خواه، عباسی به درسی کارآفرینی پرداخته

کشور دنیا پرداخته  7با استفاده از رویکرد تطبیقی در  ینیکارآفر یدرس برنامه یطراح

آموزش  یرنامة درسزاده، دهقانی، زالی، ب(؛ یا ملکی پور، حکیم1396اند)مرتضی نژاد و همکاران، 

در دانشگاه تهران با  یو رفتار یعلوم اجتماع یکارشناس یهادر قلمرو رشته ینیکارآفر

پورو همکاران، را به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار دادند)ملکی نجها شرویپ یهادانشگاه

درسی کارآفرینی هایی هستند که به تحلیل وضعیت کنونی برنامه(. دسته سوم پژوهش1395

درسی اند؛ به طور مثال کشتکاری، میزابیگی و خسروی در پژوهش خود هماهنگی برنامهپرداخته

اند)کشتکاری و همکاران، های کارآفرینی سنجیدها مهارتاجرا شده رشته علوم تربیتی را ب

(، اما هیچ کدام از پژوهش های صورت گرفته به صورت خاص بر روی دانشکده کارآفرینی 1396

ها به طرح یا تطبیق برنامه)های( درسی دانشگاه تهران صورت نگرفته است و بسیاری از پژوهش

 های آن صورت گرفته است. درسی اجرا شده و چالشمهاند و  مطالعه اندکی بر روی برناپرداخته

رفته ورت گهایی صدرباره آموزش کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پژوهش

 ،ارانو همک جامع اصلتوان به پژوهش جامع اصل، ذوالفقاری، حجازی و مجاور،)است که می

رینی نقش آموزش در موفقیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده کارآف( که به بررسی 1395

 و یقیقحمحزون )زادهرا مورد بررسی قرار دادند؛ یا پژوهش حقیقی و رضایی دانشگاه تهران

اه دانشگ ینیردانشکده کارآف ینیموانع بازخورد مدرسان کارآفر ییشناسابه  (2017 ،زاده ییرضا

را به  درسی های اخیر چالش های برنامهپرداختند، اشاره کرد؛ اما هیچ کدام از پژوهش تهران

درسی  نامهمورد مطالعه قرار نداده است. از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی بر صورت کل نگر

ن ین میاها بهره گرفت و در اهای کیفی در شناسایی چالشکارآفرینی، الزم است از پژوهش

وایی وش رپژوهش روایی نقش مهمی را به عهده دارد؛ اما پژوهش های طرح شده هیچ کدام از ر

رسی رنامه دها و راهکارهای بهای پژوهشی طرح شده لزوم بررسی چالشاند. فقدانبهره نبرده

 سازد.کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران را بیش از پیش روشن می

برای بررسی برنامه درسی اجرا شده، پژوهش حاضر از روش روایی بهره گرفته است. 

ق تجارب آموزشی است)قربانی و ها برای بازنمایی عمیپژوهش روایی یکی از بهترین روش
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(؛ این روش به بازنمایی دنیایی که در اطراف ما در حال برساخته است از منظر 1396همکاران، 

پردازد. ساختار روایی پژوهش، وجوه ناآشکار تجربه انسانی را بازپردازی کرده و جهان فردی می

های تجربه آموزشی را در موقعیتواقع نما را به جهان روایی بدل می کند، در این صورت روایت 

-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 

همین راستا تحقیق حاضر به کند. در ای، مسیر را برای ارائه راهکارهای بومی هموار میزمینه

 دنبال بررسی موارد ذیل است:

-ه چالشدر دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران چ برنامه درسی کارآفرینی اجرا شده -

 هایی مواجه بوده است؟

ه چه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران چ برنامه درسی کارآفرینی اجرا شده -

 هایی را فراهم آورده است؟فرصت

ا هالشچتوان مبتنی بر تجربه زیسته برای برطرف ساختن این ارهایی را میچه راهک -

 مدنظر داشت؟

دکی های دوران کوگویی به سواالت مذکور تحقیق ابتدا به بررسی روایتبرای پاسخ

در  کارآفرین پرداخته و سپس به بررسی و تحلیل تجارب زیسته دوران آموزش کارآفرینی

خص رسی مشدهای موجود در برنامه ها چالشاست؛ در خالل روایت دانشکده کارآفرینی پرداخته

 ست.شده و بر این اساس پیشنهاداتی برای بهبود برنامه درسی کارآفرینی ارائه شده ا

 روش تحقیق

پژوهش حاضر با استفاده از روش روایت پژوهی انجام شد و بدین صورت در زمره تحقیقات 

ش کیفی روایت پژوهی به واکاوی عمیق تجربه های کیفی قرار گرفت. در رویکردهای پژوه

های آموزشی به صورت پردازد با توجه به پیچیدگی و محوریت انسان در پژوهشزیسته فردی می

( روش روایی به عنوان روشی مناسب 1395عام و در آموزش کارآفرینی به صورت خاص)عطاران، 

(. بدین ترتیب 2011و همکاران،  1بلنکربرای پژوهش در آموزش کارآفرینی محسوب می گردد)

های شخصی ظاهر شدند و ها در قالب ساخت و بازسازی داستاندر پژوهش روایی حاضر، روایت

در تجربه برنامه درسی کارآفرینی داشتند، بازخوانی شد. اهمیت وقایعی که بیشترین تاثیر را 

های آموزشی بنیادین است، به طوری که کالیندین و کانلی در استفاده از این روش در پژوهش

 باره می نویسند:این

                                                 
1 Blenker 
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وار رخ می دهد، بنابراین تجارب آموزشی را باید به صورت روایی مورد پژوهش تجربه روایت
 (. 9، ص2000، 2و کانلی 1ندینقرار داد)کالی

برای شناخت معرفت روایی باید از دریچه خاص خود بدان نگریست، با بکارگیری رهیافتی 

را به عنوان مفهوم اصلی  "داستان برآمده از جهان زیسته"توان مفهوم معرفت شناسانه می

ها فرد در درون انسانهای منها بسان جزیرهجهان زیستهها، ها تلقی کرد. در دنیای روایتروایت

های بازساخته بیرونی مرزهای خلق می شوند و در تکاپوی فراروی از حدود نهفته در واقعیت

گاه برای انسانی این چنین در جهان تجربه زیسته خلق مرزهایی که هیچ؛ دننوردتخیل را در می

درک می  چیزی را  گرایانه او هماناز منظر واقع است.نشده و در پس نگاه او مخفی نگردیده 

هایی را در بر دارد که هیچ زیسته او روایت، اما جهانکنیمدر واقعیت آن را درک می ما کند که

و از  کنند های دیگر نمی توانند به صورت مستقیم بدان وصل شده و آن را درککدام از جهان

-جهاندر پس فردیت از ها در این صورت تجربه ؛کننددنیای فردی او را تجربه ن تجربه آخالل 

در  های بیرونیشوند و هر کدام تنها، منزوی و جدای از جهان واقعیتهایی منفرد خلق می

 3روایت بنیادهای توان از طریق گذرگاهسان تنها میپدیدار می گردند و بدین های فردیجهان

انه برای رسیدن شناسبه لحاظ معنا هستند که روایت ها پنجره هایی باز نمودگر .بدان دست یافت

کنند، مورد استفاده قرار می گیرند میهایی که جهان زیسته فرد را بازنمود به درون زیست جهان

د. در این نآورخبر میهای منفرد دیگر جهاناز عالم جدا افتاده او برای و از طریق این گذرگاه 

ی ردی در جهانی منفردپژوهش روایی به دنبال کشف رویدادهای ف ،گذار معناکاوانهصورت از پس

های ما ناآشنا کند و بدین سان تحولی در جهان که منظرهای آشنای بیرونی را برای زیستاست 

، 4های بیرونی در فهم عرفی ترسیم کند)کرینهد و منظرهای متفاوتی را فراروی واقعیتضمیر ما 

بدنبال دعوت به  (؛ به همین دلیل نیز پژوهش روایی به دنبال کشف حقیقت نیست، بلکه2010

پژوه و توان رابطه بین روایتمی 1(. در شکل 2012، 5دیدن تجربه فرد از نگاه اوست)کرسول

گرایانه یک شناخت خاص از ها را مشاهده نمود. توضیح داده شد که معرفت روایتجهان زیسته

در همین  شناسی تعمیم داد،توان به حیطه هستیمحیط را فراهم می آورد.، این معرفت را می

 گرای فرانسوی ژان پل سارتر چنین بیان می کند:راستا فیلسوف هستی

                                                 
1 Clandinin 
2 Connelly 
3 Narrative-based 
4 Currie  
5 Cresswell 
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های خود و دیگران زیست ها هستند. آنها در در حصر داستانگر داستانمردم همواره روایت
هایی که برایشان اتفاق می افتد، می بینند و سعی می را در خالل روایتمی کنند؛ آنها همه چیز 

، 1ها هستند)سارترخود را طوری بگذرانند که گویی در حال بازگویی آن داستانهای کنند زندگی
1964.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (2010)برگرفته از کری، های منفرد پژوه و جهانروایت-1شکل 

تحقیق حاضر به دنبال بازخوانی تجربه آموزش کارآفرینانه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه 

های کارآفرینی، محققان به جارب دانش آموختگان دانشکدهتهران است؛ برای دست یابی به ت

اند. برای انتخاب نمونه به صورت هدفمند دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران را انتخاب کرده

آموختگان دانشکده تحقیق بعمل آمد. انتخاب در سه مرحله با صورت هدفمند در بین دانش

در نفر به تناسب پژوهش روایی صورت گرفت.  های مورد قبول برای انتخاب یکتعیین مالک

-دانشها، در میان با توجه به معرفی اساتید برای رسیدن به افراد واجد مالکمرحله اول 

، این افراد کارآفرینیانی بودند که در سال شدندمعرفی نفر  25 دانشکده به صورت اولیهآموختگان 

التحصیل دانشکدده کارآفرینی نبودند آنها فارغهای گذشته به کارآفرینی پرداخته بودند؛ برخی از 

های جدید از جمله درگیر بودن و برخی دیگر در دسترس نبودند؛ به همین دلیل با تعیین مالک

 10نفر  25از این در عمل کارآفرینی در حال حاضر و داشتن مدرک تحصیلی مرتبط دکتری، 

که به صورت مورد نظر قرار گرفت نان ای از کارآفریدستهدر این مرحله  ،برگزیده شدند نفر

شوند و از طرفی در در مجامع دانشگاهی به عنوان کارآفرین شناخته می ایعمومیت یافته

درسی کارآفرینی برنامههای زیسته آکادمیک از دانشکده کارآفرینی به تحصیل پرداخته و تجربه

آموختگی به پس از دانش است کهدارند؛ ویژگی بنیادین این افراد به لحاظ شخصیتی بدین گونه 

، اما برخی صورت عملی با منش کارآفرینانه وارد بازار کار شدند و به فعالیت کارآفرینانه پرداختند

التحصیلی و اشتغال از افراد در این مرحله تجربه بلند مدت در کارآفرینی نداشتند و پس از فارغ

ودند؛ از طرفی به خاطر عدم وجود دغدغه آموزشی در بازار کار تحقیقات کارآفرینانه را رها کرده ب

                                                 
1 Sartre 
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های کرد؛ بدین خاطر در مرحله سوم مالکها به مشکالتی برخورد میدر آنها، استخراج روایت

دغدغه آموزشی، داشتن سابقه تحقیق مستمر در کارآفرینی و تجربه بلندمدت در عمل 

گیری رد نظر انتخاب شد. مراحل نمونهکارآفرینانه مد نظر قرار داده شد و در نهایت کارآفرین مو

 مشاهده نمود. 2را به صورت خالصه می توان در شکل 

 
 های انتخاب افراد: مراحل نمونه گیری؛ تعداد نفرات و مالک2شکل

 

دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه  1کارآفرین برگزیده، سعید رضایی طرقی 

رینی دانشگاه تهران و دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد کارآف

از دوران کودکی در بازار فعالیت می کرده و با آگاهی کارآفرینانه بعد از دوران که  ؛می باشد

اطالعات، آموزش کارآفرینی وارد بازار شده است. او در زمینه های متفاوتی از جمله فناوری

اکنون در تجارت گوشت عالیت پرداخته است و همصنعت پتروشیمی و صنعت سینما  به ف

انگیزه تحقیق حاضر زمانی بوجود آمد که یکی از محققان در حین . مشغول به فعالیت است

تحقیق میان کارآفرینان برای گزینش فرد مناسب، در جریان ارائه کارآفرینی ایشان در دانشکده 

عنوان یکی در جلسات و بازبینی سخنان بهکارآفرینی دانشگاه تهران قرار گرفت و بعد از شرکت 

های از گزینه های اصلی معرفی شد. انگیزه آموزشی دکتر رضایی و تدریس ایشان در دوره

آموزش عالی یکی از مهمترین مالک هایی بود که سبب انتخاب ایشان گردید؛ زیرا استخراج 

تهران از طریق فردی که خود  های برنامه درسی اجرا شده در دانشکده کارآفرینی دانشگاهروایت

                                                 
 .با رضایت دکتر سعید رضایی طرقی نام ایشان در تحقیق آورده شد 1
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درسی های برنامهها و فرصتدر فرآیندهای آموزشی دخیل است، بهتر صورت گرفته و ابعاد چالش

 کند.را بهتر مشخص می

سازی استفاده شد، و با توجه به الگوی ریسمن که بر روی ها از چندسویهبرای تامین پایایی داده

ربرد عملی و سطح متقاعدکنندگی در تجزیه و تحلیل داده چهار مفهوم کلیدی تطابق، انسجام، کا

ها و تجزیه و (. در همین راستا برای بررسی روایت1998 ،و همکاران1ها تمزکز گردید)لیبیچ

ها که نسبت به شرایط تحلیل آنها، از اساتید کارآفرینی کمک گرفته شد و سعی شد تا روایت

نی بازنگری شوند؛ همچنین ساختار نهایی روایت ها فعلی آموزش کارآفرینی در دانشکده کارآفری

ها اطمینان حاصل در اختیار کارآفرین مورد پژوهش قرار گرفت تا از فهم و ساختار مناسب روایت

ها و ارائه شود. عالوه بر این سعی گردید از منابع متعددی برای استناددهی به کشف چالش

از حالت فردی خارج شده و یک موقعیت تعمیم  ها بدین صورتراهکارها استفاده شود و یافته

 ایشان درجلسه ارائه  سههای از صوتها برای واکاوی و فهم روایت تر به خود بگیرند.یافته

های ها از مصاحبهدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران استفاده شد و همچنین برای تکمیل روایت

ها استفاده شد. عالوه بر استفاده از صوت و هعمیق در چهار جلسه مفصل تا رسیدن به اشباع داد

مقاالت  ایشان بررسی شد و دکتری ارشد، رساله نامه ها پایانمصاحبه برای فهم همه جانبه روایت

 فوق مراحل ایشان به صورت مرتبط در زمینه کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفت. در خالل انجام

 و مضامین استخراج نهایی مرحله در ورت گرفت وص شدند و سپس کدگذاری سازیها پیادهصوت

های مهم در خالل چند مرحله شناسایی و برگزیده شد و بعمل آمد؛ در نهایت روایتفاهیم م

 روایی آنها بواسطه اسناد ایشان بررسی شد.

 هایافته

 تجارب کارآفرینانه قبل از دوران آموزش کارآفرینی

ادگی و مالی همراه بود؛ او در دوران متوسطه در دوران کودکی برای سعید با مشکالت خانو

جشنواره خوارزمی شرکت کرد و توانست در این جشنواره، مقام کسب کند و یک اختراع را به 

ای شد برای اینکه بتواند بدون آزمون در دانشگاه پذیرفته شود. در این ثبت برساند؛ این زمینه

اما با اصرار مادرش برای استفاده از فرصت بوجود  مرحله او تمایلی برای رفتن به دانشگاه نداشت

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 

کند. بررسی طالیی کارآفرینی خود یاد میعنوان دوران کارآفرینانه در او شد؛ او از آن دوران  به

                                                 
1 Lieblich 
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دهد که او قبل از قرار گرفتن در برنامه آموزش کارآفرینی، نیت کارآفرینانه روایت ها نشان می

 داشته است، اما این نیت به صورت نظام یافته یا آگاهانه نبوده است.

 بتونن بقیه که بسازم و کنم سرهم چیزی یک بود این فکرم من سالی سیزده دوازده در"
 " آوردم در خوارزمی از سر این دنبال به تولید، کنن؛ استفاده ازش

هایی است که طی مسیر کارآفرینی وجود نیت کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین عامل

او را تا انتها هموار نموده است؛ کار و  سکویرا در همین راستا عامل بنیادین و آغازگر کنش 

نیت کارآفرینانه همانند نوری (. 2007، 2و سکویرا 1داند)کارکارآفرینانه می کارآفرینانه را نیت

ها و وقایع را فراهم کرده های اطراف و تفسیر متفاوت از این پدیدهراهنمای او بوده و دیدن پدیده

است، این مهم سبب گردیده تا اقدام او به کارهای مخاطره آمیز در جهت ایجاد کسب و کار شده 

یرد و نتیجه آن ایجاد ابهامی است که منجر به راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی می صورت بگ

شود، تحقیقات نشان داده است که تمامی فعالیت های کارآفرینانه بر اساس همین نیت شکل می 

 (. 1393زاده و همکاران، کند)میرکگیرد و توسعه پیدا می

 ثبت موشرکت اولین 80 سال فردا، ناورانف بنام داشتم شرکت کارشناسی دوران توی من"
 خوام می نم گفتم یعنی نکردم، کارآفرینی سال سه کارآفرینی دانشکده اومدم که موقعی کردم،

 انسانی لومع ردای و دربیارم رو فنی جامه بشم، کارآفرینی حوزه در پژوهشگر یک اندیشمند، یک
 "بپوشم

اشته و دینانه آموزش کارآفرینی نیت کارآفر ها نشانگر این است که او قبل از دورانروایت

کند و  پیدا های علوم انسانی گرایشوجود این نیت سبب گردیده او از رشته علوم فنی به رشته

ود خصیل حتی برای تاسیس و شرکت در دوره کارآفرینی دانشگاه تهران یک سال صبر کند و تح

 ین به یکرآفربرای تبدیل شدن از یک کا را به تعویق بیندازد. نکته مهم تغییر انگیزه های او

وران و د محقق کارآفرینی است؛ او با این هدف وارد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران شد

 تحصیل را سپری نمود.

 هادرسی کارآفرینی؛ چالشتجارب زیسته از برنامه

 درسیهویت کارآفرینانه در برنامه

ین و به نوعی مهمترین چالش خود مواجه شد، سعید بعد از ورود به محیط دانشکده با اول

کاوشگری مانند او سوال بود که کارآفرینی چیست و آیا واقعا تمایز هویت کارآفرینانه. برای ذهن

بنیادینی میان کارآفرینی و رشته های دیگر همچون مدیریت و اقتصاد وجود دارد؛ این مسائل 

                                                 
1 Carr 
2 Sequeira 
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او به دنبال فرصتی برای یافتن پاسخ این  ساخت ومهم ذهن او را در سراسر تحصیل مشغول می

درسی کارآفرینی است؛ او ای به این مساله در برنامهسواالت بود. تجربه او نشانگر پرداختن حاشیه

در دوره تحصیل تالش کرد تا این مساله را برای خود حل کند، اما تجربه آموزشی او در این راه 

ی از محققین معتقدند بدلیل سختی و پیچیدگی نقش محوری نداشته است. در همین راستا برخ

های آموزشی کمی می توانند دستاوردهای یادگیری قدرتمندی را به ماهیت کارآفرینی، برنامه

، 1کئونهای واقعی ایجاد کنند)مکعنوان یک سرمایه جدید یا رفتارهای کارآفرینانه در موقعیت

مهمترین دالئل بدست نیاوردن این دست (. یکی از دالئل 2014و همکاران،  2؛ دانلدون2013

شناسند. جویان از آن چیزی است که آن را به عنوان کارآفرینی میآوردها، ضعف نظری دانش

دهند؛ در همین راستا روایت ها خالء جدی کسب بینش کارآفرینانه در برنامه درسی را نشان می

 گوید:او می

شتر یت بیکده کارآفرینی اومدنم این هواین هویت که صحبتشو کردم و بواسطه اون دانش"
ری ، این جویرونمتبلور شد، ولی این جوری نبود که یک آدمی بیاد اینجا و کارآفرین بشه و بره ب

، حاال شنیدبود که طرف میومد اینجا یک آموزشی می دید، یک سری چیزا در مورد کارآفرینی می
 یه جایی و بهگفتن بریم یه شرکتی بزنیم یه چند نفری هم که نزدیک بودن به کسب و کار و اینا

 "برسیم
دهنده هویت کارآفرینانه، مشخص کردن تمایزات رشته رسد یکی از عوامل شکلبه نظر می

(. 2017، 4و متزگر 3های دیگر در برنامه درسی کارآفرینی است)دانینگکارآفرینی با رشته

ها تفاوت بنیادینی یکر تصمیم گیریهای کارآفرینان با دکارآفرین ما معتقد است تصمیم گیری

مدیران و کارآفرینان را در قالب دو مفهوم عدم قطعیت در گیری دارد؛ به طور مثال او تصمیم

درسی سبب گوید بیان این تمایزات در برنامهمدیریت و ابهام در کارآفرینی خالصه کرد. او می

دانشجویان در بازار کار با آنها مواجه  شود کهگیری نگاه متمایز کارآفرینانه به مسائلی میشکل

های مشابه شوند، بدین معنی که کارآفرین نگاه خود را به صورت متمایز و ویژه در مقابل رشتهمی

آیند و فردی گرد هم میها حول فردیت و هویتگیریگیرد و تمامی این تصمیمدیگر در نظر می

 گوید:(. او می1394)رضایی، دهنددر نهایت هویت فردی کارآفرین را تشکیل می

 و موجود ایه رویداد زدن بهم کارآفرینا کار موجوده، های روند کردن بهینه مدیرا کار "
 "تره مطلوب نابهینه های رویداد ایجاد

                                                 
1 McKeon 
2 Donnellon 
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 خالقیت در برنامه درسی

درسی اجرا شده، مشابه تجربه قبلی او بود. تجربه زیسته کارآفرین ما از خالقیت در برنامه

ها وضعیت بهتری داشت درسی کارآفرینی شاید در مقایسه با برخی از دانشکدهدر برنامه خالقیت

های موجود برای رشد ها نقش محوری نداشت و به همین خاطر بسیاری از فرصتاما در فعالیت

بینش کارآفرینانه در محیط دانشکده از بین می رفت. در همین راستا یارحمیدی، ونگبرگ و 

عتقدند کمبود توجه به طراحی تجربه ایجاد خالقیت در برنامه درسی کارآفرینی می برگالند نیز م

(. او در روایت ها 2008و همکاران،  1تواند باعث ایجاد پیامدهای جبران ناپذیری گردد)یارحمیدی

طور که می یک موضع خنثی نسبت به نقش دانشکده در بروز خالقیت دانشجویان داشت، همان

 گوید:

 مکانیکی طانظبا و نظم نه، اینجا ولی سخت بود خیلی گرفتن اتاق دیگه های دهدانشک در"
 انشکدهبا اینکه د کرد، می مهار کمتر رو بودن خالقیت پی در که کسانی انظباط و کم بود

 "نبود هم خالقیت مانع ولی نبود، خالقیت گر حمایت
ن رآفریه بنیه یک کااثرات خالقیت در جای جای کار او متبلور شد و او معتقد بود ک

او در  کند.خالقیت است و تمایز اصلی کارآفرینانه به موجب خالقیت ایجاد شده و رشد می

 :خن گفتهای حیاتی خود در انتخاب زمین برای کشتارگاه سهای خود از یکی از چالشروایت

 واین نم نرو، گفتن بهم داره، خاکی کیلومتر 20 کشتارگاه این گفتن می من به همه "
 و تک آدم حتما داره، خاکی کیلومتر 20 که کشتارگاهی که کردم می فکر خودم با داشتم

 این اگه نم پس باشه، داشته نباید خاکی متر 200 باالی بگیره، براش مجوز تونسته که کلفتیه
 " .بدم انجام کارامو بشینم ایران برم تونم می بکنم کارو

به  رآفرینهای دیگر او به عنوان یک کانتخابانتخاب خالقانه کشتارگاه و بسیاری از ا

اص خها را به صورت صورت مستمر در شرایط سخت و مبهم شکل گرفت. و تمامی این تصمیم

ن آی بر بندی کرده است و خالقیت در کارآفرینی را مبتندر قالب تصمیم گیری شهودی صورت

  (؛ او در این باره این گونه روایت کرد:1389داند)رضایی، می

 چی جلوت بدی تشخیص بخوای که نمیبینی جلوتو اصال تو کارآفرینی تو وقتا خیلی "
 باید کنه یم دنبال رو هایی ارزش چه که دورنت نور از تو توِ، درون چیه؟ نوره، ظلمته، هست،

 "ببینی.  رو جلوت

ود در این میان نکته مورد تاکید او در نظر گرفتن ماهیت خالقیت در آموزش کارآفرینی ب

-گرا به خالقیت میکه بر شهود تاکید داشت. او برنامه درسی موجود را عمال یک نگاه فروکاست

                                                 
1 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 

افتد؛ در همین راستا یمنی نیز در ارزیابی خالقیت به خطر فروکاست خالقیت در نظام یاتفاق م

 گوید:(. او درباره این نگاه می1392کند)یمنی، آموزش عالی اشاره می

 یک م،غ و درد نسیم یک خالقیتو این نتونی که وقتی خالقیت، بگی تونی می چجوری تو"
 میاد احتماال تستشم کنکورو میگیریو، امتحانش و،میدی درسش بعد باشی، نکرده تجربش نفس

 "!بعدش

 سازی در برنامه درسیصالحیت نظریه

هایی که کارآفرین ما در ادامه از انظباظ ذهنی و نظم مکانیکی گفت. یکی از فرصت

گیری انظباط ذهنی در او به عنوان یک دانشکده کارآفرینی برای او ایجاد کرده بود، شکل

این انظباط ذهنی سبب شده تا نم مکانیکی او در تفکر به یک نظم ذهنی تبدیل کارآفرین بود؛ 

رسد در همین راستا پردازی در او بوجود بیاد. به نظر میبشه و به این شکل باور و جسارت نظریه

یکی از دستاوردهای آموزش کارآفرینی ایجاد خودکارآمدی در پژوهش کارآفرینی است؛ 

ساز توسعه دانش کارآفرینی و همچنین بهبود عملکرد واند زمینهتخودکارآمدی پژوهشی می

 (. 1999و همکاران،  1کارآفرینان در بازار شود)هالدن

 می هک کنم پیدا رو باور این من که کرد کمک کارآفرینی های تئوری مثل تحقیق روش"
 یک هنیذ انضباط بهم کارآفرینی برای کنم، یعنی این درس درست فردی نظریه یک خودم تونم

 "داد رو پرداز نظریه
همین انضباط ذهنی باعث طراحی و تدوین تئوری آها! در سال های بعد شد)رضایی، 

های کارآفرینی خودش را فارغ التحصیلی از دانشکده (. او با نوشتن این تئوری تمام فعالیت1393

که دست یافتن به  داند؛ به طوریساماندهی کرده و آن را یکی از عوامل مهم موفقیت خودش می

بینی شده است. او با ایجاد این نظریه توانست بسیاری از این نظریه برای او تبدیل به یک جهان

های پیچیده پیش روی خودش رو پشت سر بگذارد و محیط دانشکده این فرصت رو در موقعیت

ا توسط ها رها نشان دهنده این است که او این مهارتاختیارش گذاشت؛ اما بررسی روایت

محتوای برنامه درسی کارآفرینی بدست نیاورده است؛ بلکه او زمانی این تجربیات را بدست آورد 

مندی، دانشجویان را به سمت این که برخی از اساتید در آن دوره به حسب ضرورت عالقه

دهد؛ دانشکده از ها سوق دادند. این یک عملکرد دوگانه از محیط دانشکده را نشان میمهارت

-رفی این فضا را برای برای برخی اساتید فراهم کرده بود تا بتوانند به صورت منعطف در برنامهط

                                                 
1 Holden 
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درسی خود عمل کنند، اما در طرف دیگر فقدان چنین دروسی در برنامه درسی به عنوان یک 

 تواند مورد توجه باشد. او در این باره می گوید:محور می

 رو بود شده بهشون دیکته که چیزی اون که ودنب اساتیدی از گفتم بهت که نکاتی این "
 از یکی برهه ینهم در بده، درس رو استراتژی کتاب این مثال برو که بود این دیکته ندادن، انجام

 نظریات ینکها جای به گفت، می ما به علم فلسفه و پردازی نظریه به راجع مقاالتی اومد اساتید
 "نبودند  سیالبس تحت اینا بدید، انامتح بیاید بخونید رو کس فالن کارآفرینی

 روش تدریس در برنامه درسی
و ادانست. های دیگر را روش تدریس برای کسب دانش میکارآفرین ما یکی از چالش

ید به ش بانه صرف دانستن نتایج یک تفکر؛ برای همین هم آموز ،معتقد بود روش فکر مهم است

مک کند. ید کبه آنها برای ایجاد دانش نو و مف جای دادن دانش آماده به دانشجویان، سعی کند

ف ه هددر همین راستا یمنی معتقد است مسئله آموزش دانشگاهی، تنها کسب دانش نیست بلک

دین باست،  ها در راستای توسعه توانمندی های دانشجویانها و نگرشاصلی بدست آوردن مهارت

جه موا زمانی که با موقعیتی خاص صورت است که دانشجو با بدست آوردن دانش در وهله اول

خواهد نانش دمی گردد توان حل مسائل را دارد. با توجه به این مساله کالس صرفا محل انتقال 

 انشگاهیدهای اصلی آموزش های جدید جز رسالتهای موجود و خلق دانشبود، بلکه نقد دانش

 نحوه تفکر داشت ظریف او ازهای کارآفرین ما از روش تدریس بر(. روایت1392می گردد)یمنی، 

و ا برای اکر راساتید است و تجربه برنامه درسی اجرا شده به صورت آگاهانه فرصت پرورش این تف

 گوید:فراهم نکرده است؛ همانطور که می

 فکر نکردنشو فکر به من ولی میدادن درسشو کنم، فکر چجور دادن نمی آموزش استادا"
 عدهاب هست؛ ذهنش تو نظم این که کنه می فکر چجوری این کردم می فکر خودم با کردم، می

 ".داد درس اینو میشه چطوری که کردم کار خودم هم
ب را شی مطلواند فضای آموزاو معتقد است اساتیدی در محیط دانشکده کارآفرینی توانسته

شانگر ها ناند؛ این روایتفراهم آوردند که خارج از چهارچوب برنامه درسی مرسوم عمل کرده

رسی انعطاف پذیری در برنامه درسی آموزش کارآفرینی است که تا حدی به سان برنامه د

 گوید:متصاعد شونده عمل کرده است. او در این راستا می

 دو به هک کردند می حرکت ساختار از خارج که بودند افرادی علمی هیئت اعضای بین در "
 در انسانی علوم علم، پیشرفت قصد هک بودند کسانی اول دسته شدند، می تقسیم دسته

 هاسکال فضای محتوا این طوری جای به که سیالن، در اتمسفر دوم داشتند؛ را کارآفرینی
 ".داشت آموختنی
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ه بتوجه  درسی برای فراهم آوردن شرایط کنش آزادانه اساتید باانعطاف پذیری برنامه

ا ارتقا رآنها  های اثر بخش کالسیعالیتتواند بسیار مفید واقع شود و فنیازهای دانشجویان می

ی الزم در ها(؛ اما توجه به انعطاف پذیری، جای توجه به ضرورت1393دهد)کریمی و همکاران، 

گر غلبه ا نشانهای کارآفرین مکند. روایتتدوین برنامه درسی مورد نیاز دانشجویان را پر نمی

 ن صرفا باتواکده است و این مساله را نمیرویکرد سنتی آموزش در برنامه درسی کارآفرینی دانش

 تاکید بر انعطاف پذیری حل کرد.

 بودن برنامه درسی کابردی

اره رینی اشی کارآفیکی از ابعاد مهم مغفول در برنامه درسها کارآفرین ما به در ادامه روایت

 نوعی از به اکرد؛ کاربردی بودن برنامه درسی عاملی متمایز کننده در کارآفرینی است که آن ر

ود؛ به بذاشته سازد. او در این زمینه تجارب ناخوشایندی را پشت سر گها متمایز میسایر رشته

ل و ر عماعتقاد او بسیاری از واحدهای تدریس شده در دانشکده کارآفرینی بدالئل مختلف د

رای ن میان بیر امشکالت موجود در بازار کار، ناکارآمد هستند؛ با این حال دانشکده کارآفرینی د

 هایی را گشوده است. او گفت:او راه

 یاد بیرون؛بتونه ب محصولت اینکه توسعه، توی محصول به ایده تبدیل بحث اون توی مثال "
 گام تا سه میشه، محصول به تبدیل ایده یک چطوری که داد بمن استاد ای نظریه یک مثال
 استفاده ازش ارمد ای ایده یه من اگه حاال هک کارا، توی بعد و نظریه تو بیاد اینکه واسه....بود

 "کنممی
ی ولی این تنها بعد مثبت برنامه درسی اجرا شده است و بعد منفی آن وجهه عمل

رآفرین ت. کاگاه به عمل در نیامده اسواحدهایی است که او در ردت تحصیل گذرانده است و هیچ

وس شده محب آفرینی در یک دایره نظریما با توجه به تجربه عملی خود معتقد است که نظام کار

ه وسعه دانش کارآفرینی بتتحقیقی برای -است و نقش اصلی نظام آموزشی اتصال نظام نظری

اتصال  ه دربازار و محیط واقعی کار است. او در همین راستا معتقد است برنامه درسی دانشکد

د این مور و درز مانده است؛ ادانشجویان به تجربه کارآفرینی و مشکالت موجود در بازار کار با

 اینگونه روایت کرد:

 رفتم من کالس بعد می کرد، صحبت شکر به راجع داشت بود کالس سر استاد یه بار یک"
 اصال تو هک نیست حرفا این منظورم گفت بازار، تو بخرم کی از بخرم، شکر خوام می گفتم بهش

 برم نک معرفی من به یکیو ولی یهچ علمی شان فهمم نمی نه گفتم چیه، علمی شان دونی می
 ".بخرم شکر

کارآفرین ما معتقد است این مشکالت از یک فقدان اساسی در تدوین و اجرای برنامه 

گیرد و آن کمبود تجربه کارآفرینانه افرادی است که در کارآفرینی به پژوهش و درسی نشات می
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ه این واقعیت رسیده است که افراد پردازند. او در زمینه کاری و تجربه تدریس خود بتدریس می

های کارآفرینانه باشند؛ به برای پژوهش و تدریس در این زمینه باید خود در ابتدا واجد صالحیت

واسطه کارآفرینی توسط مجریان آموزشی به عنوان یک ضرورت همین ترتیب داشتن تجربه بی

 یابد. او در این باره گفت:در برنامه درسی اهمیت می

فتی گه تو کبه اوناییه که میان در مورد کارآفرینی اژدها کشی می کنن، اینها  منظورم"
هم  و منتراست است، لیک بهر تو از اینها کاست است، و چون بهر تو از این ها کاست است، 

 "چیزی روی نمیده که پاشم برم یه کاری بکنم
اد بود؛ او متعقد بود یکی از مواردی که او به آن اشاره کرد، کنترل جریان پول در اقتص

خواهد این مبحث را تدریس کند و به دانشجوی کارآفرینی، بینش کارآفرینانه در کسی که می

این حوزه بدهد، باید خود دارای تجربه عملی باشد و سپس به تدریس بپردازد. به اعتقاد او این 

ها از سلسله مفاهیمی  خیزد؛ کارآفرینی برخالف برخی از رشتهمسئله از ماهیت کارآفرینی بر می

سامان یافته است که باید در زمینه یا موقعیت کسب شده و بعد از گذر از این مرحله است که 

(. فقدان تجارب عملی برخی از مجریان آموزشی در دوره 2013، 1توان آن را آموزش داد)فرییرمی

می ناشی از عدم وجود تحصیل، سبب گردید تا او در تجربه برنامه درسی اجرا شده به نوعی ناکا

های مجریان و مدرسان را حس کند و حس ناکارآمدی برنامه درسی در او القا شود؛ او صالحیت

 گوید:باره چنین میدر این

 هم یلیخ و مهمیه چیز خیلی بود، پول جریان کنترل بود می باید که هایی چیز از یکی"
 ما هاینک برای حلی راه بودن دهشنی فقط و بودن نکرده خودشون چون اما مهمه، گفتن می

 "نداشتن کنیم، عملی تمرین
-ریس میها بر صالحیت اساتیدی است که در زمینه کارآفرین به تدتاکید او در روایت

 عملی داند که دانش آنها ثمره تجاربپردازند و زمانی این تدریس و پژوهش را موثر می

 ووده است بیاری های بساین زمینه دارای چالش درسی اجرا شده درکارآفرینانه آنان باشد. برنامه

ی و فریناین مشکل مستقیما به انتخاب و توسعه مهارت های نیروی انسانی در دانشکده کارآ

اشاره  ص آنهمچنینی لزوم عمل کارآفرینانه اساتید در رشته کارآفرینی با توجه به ماهیت خا

 دارد.

 درسی؛ راهکارهاتجارب زیسته از برنامه

ه های زیسته کارآفرینانه وجوه ضعف و قوت برنامه درسی کارآفرینی را که برآمده از تجرب

توان راهکارهایی را برای بهبود برنامه ها میهای فردی است نشان داد. بر اساس این روایتروایت

                                                 
1 Ferrier 
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درسی کارآفرینی بواسطه تعیین نقش دانشگاه کارآفرینی در تربیت کارآفرینان نشان داد. برنامه 

های ایجاد توان زمینهها میسی کارآفرینی نیاز به تجدید حیات دارد و براساس این روایتدر

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 

درسی با توجه به تجارب زیسته کارآفرین مورد رهای موجود برای اصالح ساختار برنامهراهکا

 پژوهش مطرح شده است. 

 نقش دانشکده کارآفرینی

به ر تجربرای طرح راهکارها، تعریف نقش دانشگاه و نظام آموزش عالی اولویت دارد. د

یجاد اد در گر سودمنک واسطهتواند به عنوان یزیسته کارآفرین ما نظام آموزش کارآفرینی می

د. ، عمل کنستندتعامل بین نظام آموزش کارآفرینی و دانشجویانی که متقاضی ورود به بازار کار ه

های انبحر در این نگاه نظام آموزش کارآفرینی با هزینه در تربیت نیروی انسانی، مشکالت و

ه حل بستعد مهای دانشجویان تموجود در بازارکار موجود را طرح کرده و با استفاده از صالحی

ی کار بوم ازارتعارضات واقعی در بازار کار می پردازد، به عبارت دیگر دانشجو برای ورود به ب

دد گرمی پردازد؛ این مهم سببهای الزم به حل مشکالت آن میمواجه شده و با کسب صالحیت

ستا مین راهمرتفع شود. در درسی آموزش کارآفرینی بسیاری از چالش های مطرح شده در برنامه

وان های دانشگاهی، خصوصیات نسل سوم دانشگاه ها تحت عنفراستخواه در بررسی از نسل

 دله ای ومبا دانشگاه کارآفرین را به کارآوردن دانش، تولید ارزش افزوده از دانش، ارزش های

 ن محیطداند که توسط کنشگرابازاری، تسهیل گری برای ساخته شدن اختیاری دانش می

 د. در اینشویدانشجویی )اساتید و دانشجویان( و عوامل کسب و کار و ذی نفعان بیرونی ایجاد م

گر ا نشانه(. روایت1397وکار است)فراستخواه، مقام دانشگاه خود نوعی بنگاه، صنعت و کسب

فرینی آکار درسیهای اساسی نسل سوم دانشگاهی در برنامهاین است که با در نظر گرفتن ویژگی

-ت میروای توان بسیاری از چالش های موجود را پشت سر گذاشت؛ او در این مورد این گونهمی

 کند:

 تا چهار یریمیگ رو هاآموزشگاه جوونای میری ملی، تیم برای میزنی فوتبال آکادمی مثال"
 یمل کنبازی تا چهار که بیداری و خواب وقت خوب، غذای آموزش، میزاری، براشون ملی بازی
 فکری هی ملی تیم برای دوباره من بگی بعد بدی مدرک یک که نیست این هدف. بیاد در ازینا
ی میرسن به وقت تا میکنه آماده جوونارو داره آکادمی اقتصادن؛ ملی تیم گران، صنعت. کنم می

 "کنن بازی ملی تیم توی برن سال، 21
ی دانشجویان برای ورود به بازار کار درسی کارآفرینی در نظر او به عنوان پلی براعمال برنامه

-سازد. در ادامه عناصر برگرفته از روایتها با مسائل واقعی و درجریان آشنا میکند و آنعمل می
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-درسی کارآفرینی معرفی می نمائیم. این عناصر در میها را برای ترسیم راهکارهای ترمیم برنامه

 ی مطرح شده در برنامه درسی معرفی نمایند. هاهایی را برای برون رفت از چالشتوانند افق

 نظریه کالن کارآفرینی برخاسته از برنامه درسی

ین ی تعیدر نظر کارآفرین ما یکی از عناصر ایجاد نظریه کالن درباره کارآفرینی برا

اید ارت بهای عمومی حاکم بر آن بود؛ از این منظر دانشجوی کارآفرینی با این مهچهارچوب

تر دیکینانه نزارآفرکهای دیگر را دریابد و با این شیوه به هویت ات کارآفرینی و رشتهبتواند تمایز

ک یجاد یاهای تواند زمینههایی مانند تئوری کارآفرینی و یا حتی فلسفه علم میشود. درس

ر ی نظری دحدهانظریه مادر را در نگاه کارآفرینان به کارآفرینی فراهم آورد. در نظر داشتن وا

انش د و دکندرسی کارآفرینی زمینه فهم دانش چیستی متمایز کارآفرینی را فراهم میمهبرنا

ا فراهم گر رهای دینظری را برای فهم تمایزات اساسی بین کارآفرینی، اقتصاد، مدیریت و رشته

یان انشجودتواند برای کند؛ اینها دستاوردهایی است که ایجاد نظریه کالن کارآفرینی میمی

زی در ساهورد. این راهکار به صورت خاص به چالش هویت کارآفرینانه و صالحیت نظریفراهم آ

 زمینه نگری دردهد؛ در نظر گرفتن واحدهایی برای ایجاد بینش کلیدرسی پاسخ میبرنامه

تعریف ر بازدگردد تا برنامه درسی نقشی مرکزی کارآفرینی و بررسی وجوه تمایزات آن، سبب می

ی نظر نه برای دانشجویان ایفا کند. از طرف دیگر تمرکز بر روی دیدگاههویت کارآفرینا

و  ف نمایندزتعریها باگردد آنها بتوانند مسائل بازارکار را از دیدگاه نظریهدانشجویان سبب می

و از نند. اهای نوین کارآمد بزهای بومی برای رسیدن به چهارچوبخود دست به نظریه پردازی

 وید:گن به نظریه مادر و کاربرد آن در عمل کارآفرینی اینگونه میتجربه خود در رسید

 این که یا دوره یک از بعد آشوب، تکامل، کردم؛ خالصه رو تئوری تا صد ای دوره یک تو"
 کم میکنه، رسوب تو در این داره، شمی یک و عطر یک هرکدوم میذاری چشت جلوی عینکارو

 وت بعد ایسته، می وای عقلت چشم جلوی و شمتچ پشت میره چشمت جلوی از عینکا این کم
 نگاه هرجا هب که میشده لنزی یه این و زدن تو به حرفاشونو اندیشمندان همه که داری لنزی یه

 گفتی، معنا هک بیرون چیز از تو و بخشه می معنا تو بیرونی چیز به این تابونه، می نور میکنی
 رک،د این تو، اون بری می دوباره و کنی می دستکاری مدل و کنه، می مدلسازی تو میکشه

 "کنه می بهتر دائما رو بیرونت و درون دنیای و تو که ایهچرخه یه تصرف و تحلیل

 اتصال به فعاالن اقتصادیبرنامه درسی زمینه ساز 

های خود را به کار بگیرد تا کارآفرین ما معتقد است برنامه درسی کارآفرینی باید ظرفیت

های دانشجویان برای مواجه با کسب و کار بومی شود. او با توجه به مهارتزمینه ساز توسعه 

ای از کارآفرینان یا نقش ترسیم شده از دانشکده کارآفرینی ، فضای دانشکده را به عنوان شبکه
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حداقل فعاالن اقتصادی را در حاشیه دانشکده ایجاد کرده ترسیم کرد و معتقد بود بدین طریق 

شود. های عملی و درگیر شدن با بحران های موجود در بازار کار فراهم مییتمحیط را برای فعال

گردد تا دانشجویان با توجه به دانش اندوخته به تفکر درباره از این منظر این بستر سبب می

های مورد نیاز با آن را به صورت منعطفی کسب کنند و در های کنونی پرداخته و مهارتچالش

و تحلیل مسائل اقتصادی با نگاه کارآفرینانه بپردازند؛ همچنین فعاالن طرف دیگر به بررسی 

اقتصادی با استفاده از توانمندی های دانشجویان مشکالت خود را از نگاه دیگری مورد بررسی 

توان های خود همت گمارند. خالصه نقش دانشکده در این فرآیند را میقرار داده و به رفع چالش

 د. مشاهده نمو 3در شکل 

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

 معرفی درسی کارآفرینی مهیا کننده شرایط برایدر همین راستا کارآفرین ما برنامه

 دانست و جویانهایی برای رقابت سالم دانشدانشجویان برتر به فعاالن اقتصادی، به عنوان مشوق

ار کسب و های کتوان برطرف کننده چالشتصال دانشجویان به بدنه بازار، میمعتقد بود با ا

ینی در رآفرکنونی فعاالن اقتصادی به صورت بومی بود. از منظر او، در مشارکت دانشجویان کا

ت؛ بلکه نیس جامعه عمل کارآفرینانه و فعاالن اقتصادی هدف تنها کسب تجربیات و انتقال آنها

نده یشبرپند بدنبال مدل کردن تجربیات و توسعه نظری مفاهیمی است که دانشجو در این فرآی

صادی االن اقتد فعدانش کارآفرینی خواهند بود. با این نگاه از طرفی نظام دانشگاهی با جلب اعتما

ب های جذبرای مشارکت و جذب دانشجویان مستعد و از طرف دیگر وقوف فعاالن به مزیت

رخه چتبادل اطالعات و تجارب طرفین شکل گرفته و در این ای فعال از دانشجویی، چرخه

های ا بحرانبهای کارآفرینانه برای مواجه یابی به صالحیتافزای عمل و نظر، نحوه دستارزش

 بازار کار بهینه خواهد شد. در همین راستا او اینگونه اشاره می کند:
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 اقتصادی، لفعا کارآفرین، بین ارتباط است، ارتباط بستر یک اینجا دانشگاه من نظر از "
 مدخالن، یذ ذیربطان، که است بستری دانشگاه ها، دولتی حتی داستان، این بازیگران و دانشجو
 که کسی اون عنیی. کنن پیدا ارتباط هم با اونجا انسانی منابع و تربیتی دولتی، صنعتی، بازیگران

 که دازهبن راه دانشگاه توی رو اندیشی هم محفل کنه می پیدا کشور تو رو گوشت مشکل مثال
. دنب گزارش بزنن، حرف موردش در اونجا ها دولتی و گیران تصمیم و گوشت صنعت بازیگر

 "کنه می ذهنی ساماندهی رو اقتصاد با مرتبط مقوالت این که محلیه دانشگاه

 تغییر رویکردهای آموزشی در برنامه درسی
درسی  ر رویکرد آموزش کارآفرینی در برنامههای برنامه درسی، لزوم تغییبا توجه به چالش

شود، این مساله ایست که بواسطه ماهیت خاص دانش کارآفرینانه بوجود آمده و سبب روشن می
های کارآفرین ما نشان از گردد تا کارآفرینی از دیگر رشته های مشابه متمایز گردد. روایتمی

های زیسته کارآفرینانه، دارد. در بررسی روایتگرا بودن منش کارآفرینانه مند بودن و عملزمینه
رویکرد مطلوب یادگیری مشابه رویکرد یادگیری موقعیتی است. رویکرد یادگیری موقعیتی به این 

، ابزارها، 2و شامل اهداف، مصنوعات 1دانش در بین مردم و محیط پراکنده شدهمعتقد است که 
(؛ این 1996و همکاران،  3می شود)گرینوها است؛ جایی که جامعه جزئی از آن محسوب کتاب

شود و ویژگی مهم این است که به یا موقعیتی شناخته می 4دیدگاه به عنوان اجتماعی فرهنگی
های یک ها و انتخابکردن خالق در فرصتپارچگی مشارکتصورت برابر بر روی شکل گیری یک
(. در این رویکرد 2000، 7در؛ وگنر و سین1991، 6و وگنر 5جامعه عملی تمرکز می کند.) لیو

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 

رت مشارکت ابتدا به عنوان یک حرکت حاشیه ای از مشارکت در عمل اجتماعی و سپس به صو
کامال تسهیل شده بوسیله فرصت های کسب شده از طریق مشاهده و سپس کنش های فعال 

دانند، رویکرد یادگیری موقعیتی بر روی یادگیری به عنوان بدن، ذهن، مصنوعات در جامعه می
(. بنابراین 1991مشاهده کرد)لیو و وگنر، 4توان در شکل کند این امر را میعمل تمرکز می

توانند به صورت کامل و موثر شود که یادگیرندگان چگونه مییادگیری اینگونه تعریف می مفهوم
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ها روش آموزش را در جامعه عملی تغییر ایجاد کنند. در همین راستا کارآفرین ما در روایت
تر در جامعه عملی بواسطه نظارت و شاگردی دانشجویان تازه ورود و کمک دانشجویان قدیمی

در فرآیند آموزش برای فراگیری دانش)دانستن( باید به صورت توجه به این رویکرد  داند. بامی
مند ای وارد جامعه کارآفرینان شده  و سپس به سمت کارآفرین شدن به صورت موقعیتحاشیه

روی کرد؛ به عقیده او پیش نیاز انتقال اصیل دانش کارآفرینانه، ورود به جامعه عملی حتی پیش
ای از نظریات محبوس است؛ در غیر این صورت دانش کارآفرینی در حلقه بستهدر سطح محدود 

ها نشان از همگونی این نوع از رویکرد آموزشی با ماهیت دانش کارآفرینی دارد؛ او ماند. روایتمی
 در این باره گفت:

و  دانش چیستی کارآفرینی دانش کوچیکیه، دانش چگونگی هم فقط با شاگردی کردن"
 "رمیادعملیات د

ها ای از مهارتها به عنوان مجموعهدر همین راستا با توجه به رویکرد موقعتی شایستگی

شوند که در فرد باعث ایجاد ظرفیت انجام عمل کارآفرینانه در یک محیط های واقعی تعریف می

گری موثر در یک بافت گیری و کنشها در کل توانایی تصمیمو نامعین شده و مجموع شایستگی

توان کفایت یا صالحیت می نامیم. در این رویکرد آورد که آن را  میاص را به وجود میخ

یادگیری زمانی اتفاق می افتدکه فعالیت های مشخصی انجام شود و گستره ای از مهارت ها و 

(. او 2008و همکاران، 1مند درون جامعه عمل توسعه یابد)جوردنشایستگی ها به صورت زمینه

درسی کارآفرینی در عمل مرتفع شده و های برنامهاین واسطه بسیازی از چالش معتقد است به

 کند.دانشکده کارآفرینی نقش خود را به صورت کامل ایفا می

 
 (1991هن و مصنوعات در یادگیری موقعیتی )برگرفته از ونگر و لیو، ذ-: تعامل بدن4شکل 
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 بحث و نتیجه گیری

های خاصی برخودار بوده و های درسی از پیچیدگیرنامهبرنامه درسی کارآفرینی در میان ب

گردد تا برنامه درسی متمایزی را شکل دهد. در برنامه درسی توجه به این پیچیدگی ها سبب می

کارآفرینی ابعاد متفاوت با یکدیگر ارتباط داشته و نمی توان آنها را به صورت مجزا از همدیگر در 

ر هر کدام از ابعاد به تغییر در ابعاد دیگر نیز منجر خواهد شد نظر داشت، به همین دلیل تغییر د

(. با توجه به نوپا بودن آموزش کارآفرینی در ایران، تحقیق حاضر به 2009و همکاران، 1)وست

های موجود و راهکارهای برخاسته از تجارب زیسته اجرای برنامه درسی دانشکده بررسی چالش

های موجود در برنامه درسی ه است. با توجه به پیچیدگیکارآفرینی دانشگاه تهران پرداخت

کارآفرینی، الزم بود تا از روشی مناسب برای بررسی عمیق ابعاد آن استفاده شود، به همین 

ها و ارائه راهکارها مورد استفاده قرار گرفت. بررسی منظور روش روایی برای واکاوی عمیق چالش

توان هویت کارآفرینانه، موجود در اجرای برنامه درسی را میهای ها نشان داد، ابعاد چالشروایت

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 

از جمله بازتعریف نقش دانشکده کارآفرینی، در نظر حیات دارد و برای احیای آن راهکارهایی 

داشتن نظریه کالن کارآفرینی، اتصال دانشجویان به فعاالن اقتصادی، استفاده از رویکرد آموزشی 

 موقعیتی پیشنهاد گردید. 

( همسو نبوده است، 1397پور، برادران، غنایان)نتایج تحقیق با حاضر با نتایج خسروی

کوچک،  یکسب و کارها تیریو مد یاندازراه رامونیرائه درس پمذکور بر ابرخالف تاکید تحقیق 

 ایکانون  لیکسب و کار کوچک مرتبط با رشته و تشک جادیا رامونیپ یقاتیتحق یهاانجام پروژه

ی، نتایج تحقیق حاضر بنیاد توسع آموزش کارآفرینی را در حال حاضر بازتعریف نیمراکز کارآفر

داند. نتایج تحقیق حاکی از این است که تا هویت کارآفرینانه در فرینی میهای کارآنقش دانشکده

تواند موثر واقع شود. های آموزشی پیرامونی نمیدانشجویان محقق نشود، بسیاری از روش

( در رابطه با 1393نیا و امانی)برخالف تحقیق پیشین نتایج تحقیق حاضر با کریمی، جعفری

پذیری در آموزشی دهد انعطافاست. نتایج تحقیق حاضر نشان می انعطاف پذیری استادان همسو

های دیگر در نظر های اصلی برنامه درسی نسبت به رشتهکارآفرینی باید به عنوان یکی از جنبه

گرفته شود، در همین راستا استادان به عنوان یکی از عناصر اجرایی اصلی برای محقق کرد این 

های محزون حقیقی و ت. همچنین نتایج تحقیق حاضر با یافتهجنبه نقش اصلی را خواهند داش

دانشگاه  ینیکارآفر ۀدانشکد دیاسات نیجود موانع بازخورد ب( در رابطه با و1396زاده)رضایی
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همسو است. در بررسی تجربیات زیسته کارآفرین مورد پژوهش مورادی از موانع بازخورد به  تهران

خورد ساختار آموزشی در دانشکده کارآفرینی به چشم میعنوان یک هسته مرکزی برای اصالح 

های دیگر برنامه درسی کارآفرینی در اولویت قرار اما همان طور که پیداست تمرکز بر روی جنبه

 داده شده است.

درسی کارآفرینی دانشکده دانشگاه تهران نشان از های تجربه زیسته برنامهبررسی روایت

ن به یک جایگاه مطلوب برای آموزش کارآفرینی نزدیک نیست و این دارد که راه برای رسید

ها در دوران قبل از آموزش بسیاری از ابعاد آموزشی نیاز به بازبینی و باتعریف دارند. بررسی روایت

های دوران کارآفرینی نشان دهنده اهمیت نیت کارآفرینانه برای طی مسیر است، همچنین روایت

های کارآفرینان ی دانشکده کارآفرینی در پرورش و رشد مهارتاتحصیل نشانگر نقش حاشیه

های کارآفرین برای مواجهه با بحران های بازار کار بومی است، تحقیق با استفاده از ظرفیت روایت

ای، راهکارهای های بازار کار در داخل کشور و در نظر داشتن مشکالت زمینهدر مواجهه با بحران

فرینی مبتنی بر این نوع مشکالت بومی را ارائه کرد؛ بدین ترتیب نتایج در ارتقا برنامه درسی کارآ

های موجود در دانشکده کارآفرینی با بررسی روایت های فردی نشان داد ارزیابی کیفیت آموزش

که بسیاری از ابعاد برنامه درسی نیاز به بازنگری اساسی دارد تا برای پرورش کارآفرین مورد نیاز 

می مهیا شود. بررسی برخی از تجارب کارآفرین نشان داد که آموزش کارآفرینی در بازار کار بو

توان این کمبودها را ناشی از کار تیمی کارکردهای موثری نداشته است، میوبازاریابی، رهبری 

ماهیت خاص آموزش کارآفرینی دانست؛ گلدباخ در همین زمینه معتقد است روش آموزش 

های آموزشی دیگر تفاوت داشته باشد. آموزش اینکه چگونه ارتباط برقرار هکارآفرینی باید با دور

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 

های ها مشخص شد بر خالف رویه(، در خالل روایت2013، 2انو ساسمنشو 1گلدباخ(می گردند

نوین یاد شده در آموزش کارآفرینی، هنوز بستر آموزش کارآفرینی در دانشکده به صورت سنتی 

 باقی مانده است. 

 های آتیها و پژوهشمحدودیت

 پژوهانه صورت گرفته است، به واکاویبا توجه به این که پژوهش حاضر به سبک روایت

هایی را نیز ایجاد عمیق  تجربه های فردی می پردازد اما از طرف دیگر، این مساله محدودیت

کند. مهمترین محدودیت شرایط خاص فرد مصاحبه شونده است که در بحران های کاری با می
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توان این مسائل را تعمیم کاملی از شرایطی دانست که هر کارآفرینی در آن مواجه شده و نمی

های انطباق پذیری های فردی زمینهآن مواجه می گردد؛ اما به هرحال بررسی تجربه بازار با

منعطف برنامه درسی کارآفرینی با تجارب زیسته فردی را فراهم آورد. باید این نکته را نیز در نظر 

-مند در دانشکده محسوب میداشت که کارآفرین مورد بررسی یکی از دانشجویان نمونه و عالقه

های این تحقیق با بررسی منظرمند برنامه درسی اجرا شده، دفاعی تمام قد از فعالیت گردد و

گردد؛ این در حالی است که احتمال ان وجود دارد تا در تحقیق از آموزشی دانشکده محسوب می

اند و به دالیلی به بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل شده که در دانشکده به تحصیل پرداخته

های برنامه درسی روش اند؛ ابعاد جدیدی از چالشاند یا در حاشیه بودهحصیل نپرداختهادامه ت

های گردد. البته باید توجه داشت که انتظارات از برنامه درسی اجرا شده به تناسب ظرفیت

گردد و در تحقیق حاضر سعی شد ابعاد قابل تغییر در میای و اهداف ترسیم شده بردانشکده

 های موجود مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.ه با توجه به ظرفیتفضای دانشکد

ردی های فتحقیق حاضر نقاط ضعف و قوت برنامه درسی کارآفرینی را در خالل روایت

نشکده و دا کند. با توجه به گستردگی و پیچیدگی نظام آموزش عالی به صورت عامبازنمایی می

ای زمینه آموزش کارآفرینی و صالحیت ه های کارآفرینی به صورت خاص  پژوهش حاضر در

حوزه   ن اینهای موجود است، و با توجه به نوپا بوددکارآفرینان بازتاب بخش کوچکی از چالش

وزش ر آمدآموزش کارآفرینی نیاز به بررسی های وسیع تری دارد؛ هنوز هم بسیاری از مسائل 

اهد از ی شوقیقاتی که به جمع آورکارآفرینی بومی نیاز به بررسی دارند و به نظر می رسد تح

ز کدام ا رسد؛ هرتر به نظر میهای دیگر، ضروریپردازند، نسبت به پژوهشوضعیت موجود می

ه تا کای برای تحقیق خاص باشد تواند زمینههای معرفی شده توسط تحقیق حاضر میچالش

ری گیرینی در شکلبحال صورت نگرفته است به طور نمونه ارزیابی نقش برنامه درسی کارآف

ه ا شدهویت کارآفرینی در دانشجویان، بررسی روش تدریس کارآفرینی در برنامه درسی اجر

 ها،شکدهر دانبودن برنامه درسی اجراشده کارآفرینی ددانشکده های کارآفرینی، میزان کاربردی

قیق که تح جویان و بسیاری از موارد دیگریسازی دانشنقش برنامه درسی کارآفرینی در خالق

نین ست؛ همچهای آموزش کارآفرینی معرفی نموده اعنوان چالشها، آنها را بهدر خالل راویت

ه ر قادر بی دیگهاتواند تجارب ارزشمند فردی را بازنمایی کند که روشاستفاده از روش روایی می

 ده ادراکایاننمتواند نهای کارآفرینان در بستر آموزش کارآفرینی میواکاوی آن نیستند؛ روایت

ین ؛ بنابرای کندهای عمیق آنان را بازنمایزیسته بسیاری از دانشجویان کارآفرینی باشد و تجربه

رسی نامه درتقا برتواند زمینه ساز اهای آینده میپژوهی در تحقیقتوجه خاص به روش روایت

 کارآفرینی باشد.
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