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 4لینو-انا سیکوال، پروفسور ی3علی عسگری
هایی ها و سازماندر جهان پر از رقابت امروز کشورها، دانشگاه چکیده:

گیری بیشتر از اطالعات و دانش باشند، به این موفق هستند که توانا در بهره

های مداری توسط آموزشدانش ها و مراکز تربیتی،خاطر بسیاری از دانشگاه

گر در این تحقیق به دنبال شناسایی و بررسی اند. پژوهشکارآفرینی را آغاز نموده

های تهران الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه

-در مقطع آموزش عالی و تدوین الگوی بومی ایرانی برای آموزش کارآفرینی می

باشد. در این مطالعه برای شناسایی عناصر یک الگوی بومی آموزش کارآفرینی از 

های کیفی به برای تجزیه و تحلیل داده مضمون وو روش تحلیلیکرد کیفی رو

ها و استخراج مضامین مربوطه و برای ها، دسته بندی مقولهگذار ی دادهروش کد

دی ای، استفاده شده است، بنابراین  کیوها، از نرم افزار مکسبیان و تفسیر یافته

ارآفرینی و همچنین اسناد مراکز مدل استاندارد خارجی آموزش ک 50در ابتدا 

های تهران توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب گردید و سپس کارآفرینی دانشگاه

کد باز  735گذاری باز شدند و های درون الگوها و اسناد، کدتمام کلید واژه

استخراجی به صورت مجزا برای متخصصان موضوعی فرستاده شد و با استفاده از 

یافته های تحقیق  ، مقدار کاپای کوهن محاسبه شد.23اس اس نرم افزار اس پی 

های حاصل از بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و نشان داد که داده

-های تهران در سه دسته مضمون های قابلیتاسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه

 حاصل جینتا با توجه بهمحور دسته بندی شدند که محور و درسمحور، شخصیت

 یالگو یتوان در طراحی، مهای پر کاربرد در اسناد مورد بررسیاهمیت مولفهاز 
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Abstract: In today’s competitive world, those 

universities and organization manage to succeed which 

try to employ their knowledge in action. Therefore, many 

universities and educational systems have started to shift 

toward knowledge orientation based on teaching 

entrepreneurship. The researcher in this study try to 

investigate and analyze international models of 

entrepreneurial education in the field of higher education 

and formulate the pattern of entrepreneurial education 
elements in the major of entrepreneurship education. This 

project is done with quality approach to recognize local 

pattern of educational entrepreneurship, where content 

analysis is used. the software of  Max QDA is used to 

analyze quality data with data encryption method, offer 

categories and extraction of relevant topics and 

expression and interpretation of findings. Therefore, at 
first 50 international standard models of entrepreneurial 

education were selected by the researcher and then all key 

words in the patterns was coded and 735 open source 

extraction separately were sent for the people who are 

considered as experts. The amount of Cohen’s kappa was 

calculated by SPSS software. Research finding shows that 

international patterns of entrepreneurial education could 

be grouped into three categories of usability, personality-
oriented, and subject-oriented. Given the frequency of 

components, it can be used in designing an indigenous 

pattern of entrepreneurial training for students in the field 

of entrepreneurship education.  
Keywords: employment, entrepreneurship education, 

higher education, native models, entrepreneurship 

centers. 
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 مقدمه
 و اقتصاد جامعه، بر آن شده ثابت اثرات دلیل افراد به کارآفرینی اخیر، هایدهه در

 رسمیت به ایگسترده طور به توسعه حال در کشورهای و یافتهتوسعه کشورهای در دانشهرون
 نوآوری، منبع یک عنوان به کارآفرینی اهمیت دلیل به محققین از بسیاری. استشده  شناخته
 بر جوامع، و افراد برای ثروت ایجاد و شغلی هایفرصت ایجاد متوسط، و کوچک مشاغل توسعه

 قاتیعالقه روزافزون به تحق(. 3: 2018و همکاران،  1)الحربی اندشده متمرکز حوزه این
 ی و شغل یهاو فرصت دیاختراعات جد ی،نوآور قیاز طر یو نقش آن در توسعه اقتصاد ینیکارآفر

: 2020، و همکاران 2)بوآهما همسو است یاقتصاد یهاگر جنبهید بافعال  ریاقتصاد غ یایاح
124 .) 

-استیها و سدولت ی،در توسعه اقتصاد ینیتوجه آموزش کارآفر قابل با توجه به تاثیر

 در نظر گرفته شود، ینیآموزش کارآفر اقدامات الزم و هدفهمند برایباورند که اگر  نیگذاران بر ا
: 2020)بوآهما و همکاران، کنترل خواهد شد  یکاریب طیو شرا افتیخواهد  شیافزا اشتغالزایی

های یازهای بازار کار و آموزش کارآفرینی مدرن وجود دارد، بهبود روشای که بین نفاصله .(6
شود کند. یک فرد فارغ التحصیل از دانشگاه که توسط کارفرما پذیرفته میتدریس را ضروری می

های باید شایسته، قادر به تفکر مستقل، قدرت تصمیم گیری مسئوالنه و خالقانه در زمینه
 نانهیبر قصد کارآفر میمثبت مستق ریتاث ی،ریادگی طیمحچنین هم مختلف فعالیت خود باشد.

 وکند یم فیتعر یرا به عنوان مفهوم ینیکارآفر، دانشگاه (.1: 2020و همکاران، 3)زوتو  دارد
و  قیتشو یرا برا طیها، فرهنگ و محوهیها، شکند که در آن فرصت یم فیرا توص یطیشرا

. برای اینکه بتوانیم به صورت هدفمند کندیاهم مفررا  ینیدر کارآفر انیمشارکت دانشجو
دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه را متناسب با رشته تحصیلی خود وارد بازار کار بکنیم، 

 یدر طراح ینیکار و کارآفروقرار دادن کسب یبحث در مورد چگونگ مسئله، نیترمهم
 (.72: 2017، 5و ویدیاستوتی 4)پوروانا  استمتناسب با رشته تحصیلی دانشجویان  یدرسبرنامه

آموزش  یبخش اثرای که چهار جنبهبر طبق نظر پوروانا و ویدیاستوتی، بر روی  
 یاول، طراح ، تاکید دارند. مرحلهدهندیقرار م ریتاث و تحت نییرا تع یدر آموزش عال ینیکارآفر

 انیدر م ینیکارآفر یهازشبر توسعه ار ینیاست که در آن موضوعات کارآفر یبرنامه آموزش
را از  یریادگی یهااست که روش یریادگی یهادوم، روش. مرحله دارند دیتاک انیدانشجو
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 یمدرسان. در سومین مرحله دهدیم رییتغ دانش آموز محور یریادگیمعلم محور به  یریادگی
به  قیرا تشو انیانشجوداشته باشند و بتوانند د انهنیو طرز فکر کارآفر میپارادا کی دیهستند که با

 یفضا جادیچهارم اقوی و در مرحله  نیشدن به کارآفر لیتبد یبرا یکنند، حت ینیکارآفر
روابط  ،ینیکارآفر یهاسازمان اینهادها  جادیبه چند روش مثل ا تواندیاست که م ینیکارآفر
 ،ییدانشجو یهایتعاون ای یتجار یواحدها جادیا تبادل دانش، یکار دانشگاه براوکسب یخارج

 هاکارگاهو  مختلف ینارهایو شرکت در سمدانشجویی  مختلف یهاو شرکت در رقابت یزبانیم
 .(71: 2017،) پوروانا و ویدیاستوتی انجام شود

شکست مواجه  با دارد هیتک یبه تجربه شخصتنها  نیکارآفر کیکه  یمعموال ً هنگام
کند باز صیل و آموزش بدون کسب تجربه بسنده میزمانی هم که تنها به تححال،  نی. با اشودیم

است که  یدیکل ی، عنصرینیآموزش و تجربه کارآفر بیرو، ترک نی، از اهم امکان شکست دارد
 نیبنابرا(. 528: 2020و همکاران، 1) حسن  کندیرا مشخص م نیهر کارآفر تینرخ موفق

 یدانشگاه یهادر رشته ینیآفرکار نهیدر زم یآموزش یازهایموجود دانش و ن تیوضع ییشناسا
در  ینیضرورت دارد. توسعه کارآفر ینیمدت آموزش و پرورش کارآفربلند ندیشروع فرا یبرا

 قتیقباشد. در حیمهم م اریمقوله از علم بس نیا یبا توجه به گستردگ زین یعلوم انسان یهارشته
لحاظ  نیو مشکالت آنان به ابرخوردارند  یکاربرد یهادرس نیاز کمتر یعلوم انسان یهارشته

 (. 5: 1391و همکاران، یاست ) صفر ادیز اریبس
 یبر رسالت اصل هیرود که با تکیتواند و انتظار میدانشگاه م، مک موالن و کاهون دیاز د

شده در  جادیا یهاتیاز قابل یبردارنمودن و بهره یکاربرد ریآموزش و پژوهش، مس یعنیخود 
ها نهیمختلف جامعه را در همه زم یهارشد بخش هو هموار ندیارک ببدانش آموختگان را تد

دارند. از  یو دوام جامعه و اقتصاد دانش محور نقش اساس جادیها در اببخشد. دانشگاه تینیع
کشور در بازار کار منوط به داشتن  یها و مراکز آموزش عالدانشگاه موختگانآآنجا که جذب دانش

 جادیا دیها بادر دانشگاه لیاز آنها در طول دوران تحص یاست که بخش ییهایژگیو و هاییتوانا
ها موجود در دانشگاه یلیتحص یرشته ها یدرس یبازار کار و برنامه ها ازین نینبود تناسب ب، شود

آموختگان در موفق نبودن دانش یتوان برایاست که م یعوامل نیاز مهمتر یکیرسد یبه نظر م
 . (455: 1979، 3و کاهون 2) مک موالن نظر گرفت اشتغال به کار در

 یبه آن توجه نشده، دقت در محتوا یها در برنامه درسمتاسفانه آنچه در دانشگاه
است. توجه  یآموزش یهاکار در جامعه و انتقال آنها به برنامهومسائل و مشکالت کسب ،یآموزش

مهم است. آموزش  یآموزش یهانامهبر یاثر بخش شیافزا یها برادر دانشگاه عموضو نیبه ا
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 شیرا افزاآنان  آمدیدرک و تجربه جوانان را بهبود بخشد و سطح خودکار تواندیم ینیکارآفر
گیری کرد که توان نتیجه(. طبق مطالعات بررسی شده، می189: 2019و همکاران،  1نیدهد )نگو

های کارآفرینی و رسمی یق آموزشاند که از طرهای برتر دنیا به این نتیجه دست یافتهدانشگاه
رسد که ضمن بررسی توان کارآفرینی را در بین دانشجویان افزایش داد. به نظر میدانشگاهی می

های تهران و همچنین بررسی الگوهای و شناسایی اسناد مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاه
ها در ارائه الگوی بومی آنتوان از تجارب موفق آموزش کارآفرینی می نهیدر زمجهانی موفق 

 های موجود در ایران استفاده نمود.آموزش کارآفرینی در دانشگاه

 بیان مساله 
جامعه  کی یتنها زمان خالق است و سازنده و یهاجامعه در گرو انسان ییایپو رشد و

د فراو ا دزیرخرشد و توسعه از درون جامعه ب نیبرسد که ا یخواهد توانست به رشد و توسعه واقع
رائه اها را لاه حربردارند،  انیو از م ابندیکنند، موانع را در لیتحل و هیمسائل را بشکافند، تجز

ست، توسعه، شناخت ا یگام جهت حرکت به سو نیرو اول نیاز ا .عمل کنند آنگاه و دهند
 ازیه نت کجاس نیباشد و از هم دیفاصله تا آنچه که با نییشناخت نسبت به آنچه که هست و تع

) ملکی پور و  گرددیاحساس م شیاز پ شیب یو پژوهش در بخش آموزش عال قیبه تحق
 یایبا دن ستهویکه بتوانند خود را پ ینیخالق و کارآفر یهادهیپرورش ا (.168: 1398همکاران، 

ه عنوان ها بهبا توجه به آنکه که دانشگارسد. یبه نظر م یهماهنگ و سازگار کنند، ضرور دیجد
ه بوجه تن اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند، متولیا

 نمایند.آموزش کارآفرینی دانشگاهی )آموزش عالی( به توسعه بهتر این امر کمک می
آموزش کارآفرینی نقش بسزایی را در پیشرفت زندگی فراگیران و به دنبال آن توسعه 

نظر گرفتن نقش فرهنگی و تجربی برای کارآفرینی به شکل  در .کندهمه جانبه جوامع ایفا می
کند که کارآفرینی تحت تاثیر اقدامات آموزشی است) آدجی غیر مستقیم از این ایده حمایت می

(. سه موضوع مهم در مورد نوآوران و کارآفرینان عبارتند از: 82: 2009، 3و اولفان میالی2موال 
های رسمی، به شکلی جامع و تحلیلی به موضوع اول شدانش، مهارت و نگرش. در اکثر آموز

توان آن را در شود؛ به موضوع دوم به شکلی ناقص توجه می شود و به راحتی نمیپرداخته می
شود) صفری و همکاران، های آموزش رسمی دید و به موضوع سوم نیز اصال پرداخته نمیسیستم
و عرضه خدمات را در سطح  دیگوناگون تول یرهابازا ی،ارتباط یهااز آنجا که شبکه  .(3: 1391

-را رقابت یجهان یبازارها نیورود به ا دیوصل ساخته و کل گریکدیبه  یو جهان یامنطقه ،یمل

نهادها و افراد  هینه تنها کشورها، بلکه کل یرقابت جهان نیاست که در ا یهیدانسته اند، بد یریپذ
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که  مهمیموضوع  (.5: 1381)احمد پور، دهند شیرا افزاخود  یو سازگار یریپذدائماً رقابت دیبا
است که کشور با آن سخت دست  یکاریرا سبب شده، معضل ب ینیکارآفر رقابت و لزوم توجه به

به  یو تفکر خود اشتغال نیکارآفر درسد پرورش افرایکه به نظر م یاست، به طور بانیبه گر
 مورد توجه قرار گرفته است یاقتصاد رانیمد و استگذارانیاز طرف س یمقتض یهاحلعنوان راه
بر رشد  یبه مانع النیفارغ التحص ژهیجوانان به و نیدر ب یکاریب نیبنابرا. (1383)بازرگان،

  .(127: 2020)بوآهما و همکاران،است  شده لیکشورها و شهروندان تبد یو توسعه برخ یاقتصاد
و همکاران، 1. ) لوو آنهاستاز  یبانیپشت و جویاندانش ینیکارآفر ،مساله مهماین راه چاره 

-گرفتهاز آنجایی که قسمتی از جمعیت بیکار را دانش آموختگان آموزش عالی در بر(. 27: 2019

مورد عوامل مرتبط با ارتقاء آموزش کارآفرینی دانشجویان شود می پژوهش تالشدر این ، اند
کارآفرینی های آموزش مهارت جهانی درپرکاربرد های و از طریق آن مؤلفهگرفته بررسی قرار 

تا در بهبود این مشکل موثر واقع داده شود قرار  الگوی آموزش کارآفرینی بومیشناسایی و در 
-ودستیابی دانشجویان به اطالعات و دانشی که آنان را  در طراحی، ایجاد و مدیریت کسب شود.

، مؤثر باشد از کاروکسبهای سککار هدایت کند و در برانگیختن سایرین به مشارکت در ری
 عوامل مرتبط با شناسایی و استخراج  (.28: 2019) لوو و همکاران، ای برخوردار استاهمیت ویژه

های دانشجویان کمک وری و قابلیتبه میزان اشتغال، افزایش بهره تواندکارآفرینی می آموزش 
                                          د.آموختگان بکاهکند و از میزان بیکاری دانش

مسئله اصلی پژوهش این است که با مطالعه و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی 
افزایی در دانشجویان ( و اسناد مراکز های جهانی مورد نیاز در زمینه مهارت) استخراج مولفه

و اسناد، به تدوین الگویی در  های تهران و با راهنمایی گرفتن از این الگوهاکارآفرینی دانشگاه
لذا با انجام این  جهت تقویت و ارتقاء آموزش کارآفرینی برای دانشجویان آموزش عالی اقدام کرد.

کارآفرینی دانشجویان افزایی در آموزش های مهارتیی مولفهبه شناسابتوان رود پژوهش، امید می
در استفاده از نتایج آن  نی آموزش کارآفرینی وها در الگوی بومی ایراکاربرد این مولفه پی برد و با

آن است  یپ در قیتحق نیا. ریزی کردبرنامهدانشجویان در آموزش عالی کارآفرینی آموزش  ارتقاء
 .فراهم آورد یدر آموزش عال ینیارتقاء آموزش کارآفر یبرا یکه چارچوب

 پژوهش پیشینه
 نیا نکهیبر ا یمبن کندیرائه ما یشواهدی، نیآموزش کارآفر نهیدر زم اتیادب بررسی

کار موفق هستند. وبهبود عملکرد کسب ایکار و وشروع کسب یبرا نانیکارآفر قیها در تشوبرنامه
را  داریپا ینیسطح کارآفر شیاند که افزامتقاعد شده نیهمچن ریزانو برنامه گذاراناستیس
با  توانیرا م داریرفتار پا ینیزش کارآفرآمو با به دست آورد. ینیآموزش کارآفر قیاز طر توانیم

 شروع یها براقصد آن ،جوانان ینیکارآفر هیبر توسعه روح یمثبت ریتاثو  کرد ینیبشیاهداف پ
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، و همکاران1)بتاکووا ها در جامعه دارد نقش آن تیها و در نهااستخدام آن تیقابل، وکارکسب
2020 :575) . 

 و دانش ایجاد»  عنوان به آن را پروجازکوا فرینی،کارآ ساده از آموزش تعریف یک در
 سطوح در شده شناخته رسمیت به آموزش از بخشی عنوان به و کارآفرینی هدف مورد در مهارت
 کند کهمیاذعان    3کیرو (.29: 2015 ، 2پروجازکوا) کندمی تعریف «آموزشی موسسات مختلف
 کارآفرینی، آموزش که حالی در دارد، رکزتم تفکر و دانش توسعه از حمایت بر فقط آموزش

و  ارزشها عواطف، احساسات، شامل)کل  یک عنوان به گیردمی که تصمیماتی منظر از را انسان
 نوین هایشیوه بلکه دانش، نیازمند تنها نه کارآفرین تربیت بنابراین. گیردمی نظر در( عالیق

 که است معتقد همچنین. باشدمی رفتار از جدیدی هایمدل و هامهارت از جدیدی نوع تفکر،

 و تمرکز تغییر بنابراین (.2018شود) کیرو،  منجر 4کارآفرینی رفتار به باید کارآفرینی آموزش
 هایشیوه و رویکردها نوع در سزایی به تأثیر کارآفرینی، رفتار به کارآفرینی آموزش از نگاه نوع

 بیان توانمی در واقع،(.  1390 همکاران، و شرفی)داشت  خواهد دنبال به کارآفرینی تدریس
 و اطالعات دانش انتقال برای آن از که آیدمی حساب به فعالیتی کارآفرینی آموزش که داشت
ها، نگرش توسعه و بهبود افزایش، و شودمی استفاده کاروکسب اداره و اندازیراه برای نیاز مورد

 (. 1385 همکاران، و ذبیحی) داشت خواهد پی در ار غیرکارآفرین افراد هایتوانایی و هامهارت
  کارآفرینانه اشتیاق و هافعالیت ها،گرایش سطح بر آموزش کارآفرینی 5بوسما نظر از 

-موثر می اقتصاد در جدید هایکاروکسب توسعه بر خود نوبه به امر این و گذاردمی تأثیرافراد 

 کارآفرینی سالح به شدن مجهز بدون تعالی، و رشد باالی سطوح به دستیابی حال هر به. باشد
 دلیل همین به. است آینده در جوامع پیشرفت قطعی محرکه نیروی کارآفرینی. نیست مقدور
-چالش تأمین برای آلایده روش عنوان به را کارآفرینی آموزش دانشجویان نیز و هاشرکت امروزه

  (.2008دانند ) بوسما و همکاران، می نوین قرن های
 در نظام آموزشی موجود را هاکاستی برخی ازبه آموزش کارآفرینی، توان پوشش دادن  

منجر به افزایش تربیت  ،در نظام آموزشیالزم  کارآفرینی هایدارد. نخست، رشد مهارت
حامی های آموزش داده شده ، مهارتنظام آموزشی در چنین شود.کارآفرینان آینده در کشور می

های به منظور برانگیختن و تسهیل فعالیتاست که ر آموزش کارآفرینی مخاطرات و مبتنی ب
جدید و  موسساتافزایش تأسیس  ،و منجر به کاهش نرخ بیکاری شودمی کارآفرینانه طراحی
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طرفداران  (.267: 1987 ،2النگ و 1میالنمک) گرددموجود می هایکاروکسبو  افزایش اشتغال
جوامع آموزش، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی این اورند که بر این ب لزوم آموزش کارآفرینی

حاکی از آن است که آموزش  های انجام شده مرتبط با آموزش کارآفرینیپژوهشکند. میجاد ای
دهد و ایشان را به سمت کارآفرینی سوق میافراد،  هایشکارآفرینانه با تحت تأثیر قرار دادن نگر

را در خصوص مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی کارآفرینی به  های الزمو نگرش توجهدر افراد، 
 (.267: 1987 ، النگ و میالنمکآورد )عنوان یک گزینۀ شغلی به وجود می
ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی با توجه به آنکه که دانشگاه

نشگاهی به توسعه بهتر این متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند، توجه به آموزش کارآفرینی دا
 داند کهمی افرادی ها را تربیتدر دانشگاه کارآفرینی آموزش از هدف اسکاتنمایند. امر کمک می

 نمایند ایجاد وکاریکسب و باشند " مؤسس "افرادی خود تحصیالت تکمیل از پس بتوانند
 نانهیش فرهنگ کارآفر، پرورینیآموزش کارآفراز  یهدف اصلبه طور کلی  (.102: 2008  3جونز)

)بوآهما و  بردیم شیپ ینیها را به سمت کارآفرآن یاحرفه ماتیدر جوانان است که تصم
ی در مقطع آموزش عالی، نیآموزش کارآفربرای دستیابی به الگوی بومی  .(124: 2020 همکاران،

های تهران هی و همچنین اسناد مراکز کارآفرینی دانشگانیکارآفرآموزش موفق  یخارج یالگوها
                                                                       های پژوهش مطرح می شود.                                                                                                       گیرد و پرسشمورد بررسی قرار می

 هایی دارند؟آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کدامند و چه ویژگی الگوهای خارجی -1 

گوی های تهران، الر مبنای الگوهای خارجی و اطالعات مراکز کارآفرینی دانشگاهب -2
 هایی است؟بومی آموزش کارآفرینی دارای چه مختصات و ویژگی

 روش پژوهش
 بومی عناصر یک الگوی این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شده است. برای شناسایی

ای لگوهایرانی آموزش کارآفرینی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی که حاصل از مطالعات ا
از  است، های تهران بدست آمدهخارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه

 وتحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است.  شرو
ی ه هاگزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. این روش، فرآیندی برای تحلیل داد

 ند.کهای پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل میمتنی است و داده
شود که تحلیلگر به دنبال شناخت الگوهایی از فرایند تحلیل مضمون، زمانی شروع می 

برای این منظور برای تجزیه و (. 78: 2006، 5و کالرک 4ها باشد )برونادهمعانی و موضوعات در د
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بندی مقوله و استخراج مضامین مربوطه ) ها، دستهگذاری دادههای کیفی به روش کدتحلیل داده
ها به کار (، با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای برای بیان و تفسیر یافته1،2009کرسول

ها، تهیه و ها، ایجاد کدها با استفاده از اطالعات و دادهندهی و آمادگی دادهگرفته شد. سازما
های کیفی توسط کرسول به عنوان پنج مرحله تحلیل دادهها یافتهها و تفسیر توصیف، بیان یافته

 ( پیشنهاد شده است. 2009)
-لبمضامین است. قامضمون، تحلیل قالبهای تحلیلی مناسب در تحلیلیکی از روش

، 2رود که که تعداد متون و داده های آن ها زیاد باشد )کینگمضامین در تحقیقاتی به کار می
مدل استاندارد خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی  50(. بنابراین در ابتدا 1988

ای دانشگاه های تهران، توسط پژوهشگر مطالعه گردید و سپس تمام کلید واژه های درون الگوه
گذاری باز شدند. به طورکلی در این استاندارد آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی کد

ها ( کدگذاری که با استفاده از مطالعات های ) مقولهبندینویسی از طبقهقسمت از مطالعه، پیش
-یافته های تهیه شده از تحقیقات قبلی می تواند بهبندیقبلی بدست آمده بود تهیه شد. طبقه

(. 98: 2009، 4و ویلدموث 3  ها با تحقیقات قبلی کمک کند )چانگهای تحقیق و مقایسه آن
ها و مضامین استخراجی برای متخصصان موضوعی ارسال شدند های انجام شده، مقولهگذاریکد

که این افراد بر چگونگی تحقیق کیفی و نیز بر مفاهیم و الگوهای آموزش کارآفرینی تسلط 
 د. داشتن

بندی مقوله و استخراج مضامین مربوطه با استفاده از نرم گذاری اولیه، دستهبعد از کد
(. در صورتی 2009ها انجام شد. ) کرسول، برای بیان و تفسیر یافته 5افزار مکس کیو دی ای 

 گذاری شدهها کدتوان ادعا کرد که قالب مضامین، نهایی و تکمیل شده است که اوال همه دادهمی
گذاری شده مطالعه شود و ثالثا نظر دو یا چند خبره درباره های کدباشد، ثانیا حداقل دوبار داده

(. افزایش روایی یا 150: 2010،  6پرسیده شود ) کینگ و هوروکس سلسله مراتب مضامین 
قابلیت اعتماد ممکن است منجر به تعمیم نتایج و در نتیجه کیفیت پژوهش شود )زینی وند نژاد 

گذاری مستقل، فرایند رایجی برای ارزیابی و کنترل (. استفاده از کد692: 2018،    7بیتس و
های کیفی، این امر مشابه های مضمون است. در رویکرد پوزیتیویستی به پژوهشکیفیت تحلیل
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محاسبه آماری قابلیت اطمینان درونی است که در تحلیل محتوای کمی یا مشاهده ساختار یافته 
 .(4: 1998، 1گیرد )بویاتیزیصورت م
برای افزایش اعتباربخشی منابع، الگوهای آموزش کارآفرینی، از چهار منطقه جغرافیایی  

های دولتی شهر تهران انتخاب گردید. برای افزایش قابلیت جهان و تمام مراکز کارآفرینی دانشگاه
استفاده شد که بتوان الگومی  گیری هدفمند در انتخاب مناطق جغرافیاییپذیری از نمونهانتقال

برای سنجش پایایی از نظرات بومی آموزش کارآفرینی متناسب با جامعه هدف را ارائه نمود. 
های مختلف موضوع تحقیق برخوردارند، گروهی از خبرگان که از دانش کافی درباره ابعاد و جنبه

دهنده و پایه، فراگیر، سازماناستفاده شد. برای سنجش روایی این تحقیق عالوه بر اینکه مضامین 
با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اهداف تحقیق و منبع، انتخاب و تایید شدند، نظرات و 

های گروهی از خبرگان نیز لحاظ شد و قبل از کدگذاری، جرح و تعدیل نهایی به عمل رهنمود
آشنایی با کارآفرینی عملی و  بنابراین محقق از متخصصانی که در زمینه آموزش کارآفرینی وآمد. 

های کلیدی کارآفرینی در مقطع آموزش عالی تجربه داشتند ، برای ارائه نقطه مفاهیم و مهارت
ها دعوت بعمل آورد. ضریب توافق بین کدگذاران ) ضریب پایایی ( نیز گذارینظر در خصوص کد

توافق بین دو داور برای گذاران محاسبه شد. برای مثال ضریب برای بررسی میزان توافق کد
طرح  50بررسی مقوله های استخراجی از نرم افزار )مکس کیو دی ای(، از کلید واژه های 

کد باز استخراجی به صورت  735آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی  محاسبه شد. 
د و با مجزار برای دو داور که تجارب کافی در زمینه آموزش کارآفرینی داشتند فرستاده ش

، مقدار کاپای کوهن محاسبه شد. مطابق با لندیس 23استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 
 دهد.. توافق قابل قبولی را نشان می/65(، مقدار کاپای 167: 1997)  2وکوخ

الگوی خارجی آموزش  50استخراج شده از  -محورتیمضمون قابلهای مولفه -1جدول شماره 

 کارآفرینی

  

ی مضمون هامولفه

 محورقابلیت
 lhob ماخذ

های مولفه

مضمون 

 محورقابلیت

های مستخرج از  الگوی

منبع خارجی آموزش 50

 کارآفرینی

  های استخراج شده و کدگذاری شدهمولفه

 ,Nowiński)تشخیص فرصت  -ه قصد کارآفرینان - کارآفرینانه خودکارآمدی 1الگوی شماره 
Haddoud ، 

                                                 
1 Boyatzis 
2 Landis & Koch  
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ی مضمون هامولفه

 محورقابلیت
 lhob ماخذ

های مولفه

مضمون 

 محورقابلیت

 ( 2019 کارآفرینانه

 ای ارتباطی،همهارت -درک بازار - تجربه عملی - فناوری 2الگوی شماره 

 - نابع مالیم - آگاهی از نوآوری - همکاری – رهبری مدیریتی و

 ارتقاء - رینیمحیط کارآف - آگاهی از بازار - بسترهای عملی

 – نیفریآهای کاربرگزاری دوره - ظرفیت نوآوری و خالقیت

رائه پشتیبانی ا - ایو فناوری حرفهدانش  - های عملیفعالیت

 تبدیل دانش به عمل - تجاری

 (Gu Liu, 

Xu, ، 2017 ) 

موزی دوره کارآ – های کارآفرینینسخه – برنامه درسی کارآفرینی 3الگوی شماره 

 تجربه کارآفرینی –فرصت  –

(Boyle ،

2007) 

 صد کارآفرینیق - کارآفرینان دانشجو - التحصیلکارآفرینان فارغ 4الگوی شماره 

 –برای کارآفرینی گاهی دانشجویان آ -مشاوره کارآفرینی  –

-شبکه – هارار گرقتن در معرض دورهق -اشتراک دانش و تجربه 

 برنامه جهشی -شرکت دانشجویان در پروژه کارآفرینی – سازی

 ینیبرنامه آگاهی از کارآفر -گذاری سرمایه

تنی آموزش مب - هروش ها و ابزارهای نوآوری و حل مسئل -

 کاروبرنامه طرح کسب – برکارآفرینی

(Abdul 

Karima  ،

2016) 

احدهای نظری و عملی تدریس و -ی آموزش کارآفرینی هادوره 5الگوی شماره 

 -ی ارآفرینکهای مورد نیاز مهارت یادگیری دانش و - کارآفرینی

 –منایع مالی  –اساتید کارآفرینی  – رینیآفمرکز آموزش کار

 رکز کارآفرینیم

 (Streeter  ،

2003) 

 –کارآفرینی  های آموزشبرنامه –ی های شغلی کارآفرینگزینه 6الگوی شماره 

نابع متامین  –ی مرکزکارآفرین – های کارآفرینیها و کالسدوره

دیریت م -ی کارآفرین علمی دانشگاه و اساتیداعضای هیئت - مالی

 تحقیق های توسعه وفعالیت – اجرایی

 (Streeter  ،

2003) 

 ترکیب - اعتبار علمی اساتید - های عملی کارآفرینیفعالیت 7الگوی شماره 

 برنامه درسی - های عملیفعالیت وهای آکادمیک فعالیت

(Unesco ،

2004) 
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ی مضمون هامولفه

 محورقابلیت
 lhob ماخذ

های مولفه

مضمون 

 محورقابلیت

 آموزش عملی دانشجویان –دانشگاهی 

ینی بتیز –پشتیبانی از دانشجویان  – ایجاد دانشگاه کارآفرینی 8الگوی شماره 

برپایی  –کار وپروژه کسب –گذاری تجاری سرمایه –تجاری 

آموزش  –آموزش دانش کارآفرینی  –تجارت مستقل و کوچک 

 کاروآموزش طرح کسب –تفکرکارآفرینانه 

(Fayolle  ،

2007) 

 هبریر – ریزیبرنامه – پذیریجامعه –کارآفرینانه  مدیآخودکار 9الگوی شماره 

 یط دانشگاهمح - قصد کارآفرینی - یریپذریسک – نوآوری –

(Pedro 

Iizuka, 

Moraes,  ،

2017) 

 بینیشزی استراتژیک و پییربرنامه –کارآفرینانه  گذاریسرمایه 10الگوی شماره 

 - خالقیت – فرصت – ایدهپرورش  – بازاریابی –کننده 

 عملی کارآفرینی

(Hood, Wu 

Murphy, ،

2019) 

تشخیص فرصت  - فرینیآرآموزش کا -کارآفرینی  هایمهارت 11الگوی شماره 

 نوآوری – کارآفرینانه

(, Liu, Sha   

Wei  ،2019) 

 - هکارآفرینانه انگیز – خودکارآمدی کارآفرینانه - قصد کارآفرینانه 12الگوی شماره 

 آموزش کارآفرینانه

(Hou, Su, 

Lu   ،2019 ) 

 - عملی کارآفرینانه نظری ویادگیری  - قصد کارآفرینی 13الگوی شماره 

 رفتار برنامه ریزی شده - رویکردهای آموزشی

(Binti Ismail 

 ،2017) 

 -بینی کننده برنامه پیش – سنجیامکان – فرینیآآموزش کار 13الگوی شماره 

 رفتار کارآفرینانه -ی قصد کارآفرین

(Sternberg 

Stuetzer, 

Wyrwich,   ،

2016) 
نامه ارزیابی بر –مرکز کنترل درونی  –نفس بهاداعتم –ت خالقی 14الگوی شماره 

 -بیان به روز رسانی اطالعات مر –کار وتوسعه کسب –کارآفرینی 

 هابه روزرسانی پروژه – حفظ خالقیت ذاتی در ذهن جوانان

( Penaluna ،

2015) 

حل  – یجاد همکاریا -شبکه کارآفرینی  – های جدیدکشف ایده 15الگوی شماره 

ابتکار  -درسی رنامهب -نگری آینده – ر حال تجربهمشکالت د

 - هاایده ارائه - هاجستجوی فرصت - برقراری ارتباطات -عمل 

نطقه م - محصوالت یا خدمات با ارزشتولید  – هاتبدیل ایده

 -ی کارآفرینی هاکارگاه – فرینیآهای کارشرکت – کارآفرینی

 رهبری مشارکتی و تحول گرا - آموزش معلمان

 (Sullivan  ،

2000) 

 انهودکارآمدی کارآفرینخ - آموزش کارآفرینانه - کارآفرینانه انگیزه 16الگوی شماره 

 قصد کارآفرینانه -

(Moica, 

Socaciu, 

Radulescu   ،

2012 ) 
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ی مضمون هامولفه

 محورقابلیت
 lhob ماخذ

های مولفه

مضمون 

 محورقابلیت

 -ار کوهای کسبشرکت –نوآوری  پشتیبانی از - فنی تعامل 17الگوی شماره 

های نوآوری بین تمند به سیسپیو -اجتماعی  تعامل -مالی  تعامل

کاربرد  –نتقال دانش ا – دانش دیتول - ایمنطقه -ملی -المللی

 توجه به نیازهای افراد –دانش 

(Kjeldsen 

Faergemann, 

Blenker,   ،

2008) 

 هان با فرصتبهبود هوشیاری و توانایی کنارآمد - رفتار سازمانی 18الگوی شماره 

 د جامعهرش تغییر و - کارآفرین دانشگاه –کارآفرینی عملی  –

 ( Huda ،

2020 ) 

ر تفک یهارشد مهارت - میت لیشکت -های کارآفرینانه انگیزه 19الگوی شماره 

 ذاران برنامهتاثیرسیاستگ –ی نیکارآفر نهیدر زم یکارآموز - خالق

 سمیمکان -ی نیتوسعه کارآفر شگاهینما - توسعه طرح تجاری -

 ندهیدر آ یبانیو پشت یریگیثبت سوابق، پ - بازخورد

(Fayolle  ،

2007) 

 

 
 یخارج یالگو 50استخراج شده از  -محور تیمضمون شخص یهامولفه -2جدول شماره 

 ینیآموزش کارآفر

مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

 ماخذ

مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

الگوی های 

 50مستخرج از 

منبع خارجی 

 آموزش کارآفرینی

  ستخراج شده و کدگذاری شدههای امولفه

 تا بهمرحله  مرحله به شرفتیپ - تفکر –وکار های الزم برای کسبهزیانگ 1الگوی شماره 

 رندگانیادگیشارکت م -کارآفرینی عملی  – سکیر یمحدود ساز - عمل

محیط مناسب  –کارآفرینی  آموزش -دیجد میها و مفاه دهیا - کنجکاو

 –مقاومت و سختکوشی  – ماد به نفسعتاتوسعه  -آموزش کارآفرینی 

 –ی سطوح خودکارآمد شیزاق و افیتحق قیاز طر ینیرآفارزش  -سازگاری 

 تشکیل تیم

(Purwana , 

Widyastuti ،

2017  ) 

 – جربه کردنت -ی نیدر کارآفر نیتمر -در مدرسان  نانهیکارآفر ینظم فکر 2الگوی شماره 

 -نوآوری – تیخالق - کاروبکس تیمالک -ی سواد مال -کارآفرینی عملی 

 – حل مشکالت –کاروبرنامه کسب نیتدو -ی ابیبازارهای مهارت -تعهد

-تصمیم مناسب  –نفس  به اعتماد –شرفتیپ  -رهبری –کردن  سکیر

( ،

2017Pedro 

Iizuka, 
Moraes) 
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مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

 ماخذ

مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

تشکیل  – رقابت  -مراکز رشد  -کیآکادم یجو دانشگاه -نانهیرفتار کارآفر

 یاتوسعه یهاتیش فعالگستر - شده تیهدا تهیکم ای یمرکز اتیه -تیم

 ینیکارآفر قیکانون تشو -گوناگون یهابودجه نیتام ادیبن -یجانب

 –  ی نیفرهنگ کارآفر قیتلف -ی دانشگاه

 3الگوی شماره 
-سکیر –ی هبرر –ی زیربرنامه –ی ریپذجامعه -یخودکارآمد -ینوآور

 ینشگاهدا طیمح -نانهیرآفرقصد کا  –نانهینگرش کارآفر -یریپذ

(Mosbah 

Alharbi, 
Almahdi,   

،2018) 

 4الگوی شماره 
 -درونی مرکزکنترل –ی هنجار ذهن -ی نینگرش به سمت رفتار کارآفر

 کارآفرینانه رفتار –کارآفرینی  هدف

(Fayolle  ،

2007) 

 5الگوی شماره 

ی، اساحس یریادگی -ی جانیش هوه -های کارآفرینی رشد ذهنی ویژگی

 -جامع  مدیریت –ی شهودی استراتژ –ی دانش ضمن -ی و شناخت یعاطف

 -ی ماد سازعتقدرت ا –ی نیکارآفر یهارزشا  - و احساس چشم انداز

 یهانهیدر زم ینیکارآفر تیریمد  -ی نیتوسعه سازمان کارآفر و یطراح

 هادهیا یابیارز - مختلف

(Fayolle  ،

2007) 

 6شماره  یالگو

 - یبرنامه تجار -ی سازمیت – کاروکسب یهافرصت  -ی وزدوره کارآم

 در معرض خطر -تحمل ابهام - فرصت –ی رهبر – تعهد جادیا

 یبرتر هزیانگ - اقانطب ییوانات -اعتماد به نفس  - تیخالق – نانیعدم اطم

ملی عکارآفرینی   -کارآفینی طیمح –ی گذار هیسرما -ی ابیزاربا – نداشتن

 -ی سازهیشب –ی وهکارگر -کاروکسب یهامهارت دانش و -ی استراتژ  -

 حل مساله

( ،2007Ras, 

Pretorius  ) 

 7شماره  یالگو
 -ی خودکارآمد – نگرش –ی عاطف یهایستگیشا –ی ذهن یهنجارها

 هنناینگرش کارآفر -ی جانیهوش ه - نانهیرآفقصد کار

(
Rodríguez-

Ariza 
Montes-
Merino,  

Fernández-
Pérez, 

Galicia,  ،

2019) 

 8شماره  یالگو
نظر  در سکیر -ی نیارآفرآموزش ک -ی ایده ریپذامکان –شرایط  تیمطلوب

 ینیفرآقصد کار  -گرفته شده

 (Chen, Li, 

Wang, Liu, 

Li  ،2020) 

 ,Othman)از  یبهره بردار -ی نیآموزش کارآفر -فرد کارآفرین  احساس مثبت 9شماره یالگو
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مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

 ماخذ

مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

اثر غیر مستقیم  -یم احساسات فرداثر مستق – کسب و کار یفرصتها

 احساسات فرد

Juhdi  
Othman,   ،

2020 ) 

 10شماره  یالگو
داشتن  – به استقالل ازین - تیبه موفق ازین  - نانهیکارآفر زهیانگداشتن 

 نانهیهدف کارآفر -ی  اقتصاد یهازهیانگ

(Sánchez 
Sahuquillo, 

 ،2012) 

 11شماره  یالگو
 - یسازمیت – نهناینگرش کارآفر -یجانیهوش ه -نانهیکارآفر هزیداشتن انگ

 مرکز کنترل درونی -اعتماد به نفس

 (HUANG-

SAAD ،

2017) 

 12شماره یالگو
جربه ت -انگیزه داشتن  – سکیتحمل ر -(یشخص یاعتماد به نفس )دارائ

 میت یتجارب شناخت -ی و رهبر یتیریمد

 (Hytti, 

O’Gorman،

2004) 

 13اره شم یالگو

 -یریپذشهامت در خطر -کاروبه شروع کسب لیتما -ینیقصد کارآفر

 -یشغل یهاشناخت فرصت -یسازگار -اعتماد به نفس -یخودکارآمد

 هافرصت ینحوه راه انداز -هافرصت یابیارز

,Hasan, 
Hatidja, 
Rasyid, 

Nurjanna, 
Walenta, 

Tahir, 
Haeruddin 

2020( 

 14شماره  یالگو
تامین  – انهینیکارآفر زهیانگ -نگرش نسبت به رفتار - نانهیرقصد کارآف

 مرکزکنترل درونی –ی نیمنبع کارآفر

(, Pomegbe 

 Kofi Dogbe 
 ،2020) 

 15شماره  یالگو
 شیپ - تیبه موفق ازین -ی رکزکنترل درونم -کارآفرینانه داشتن  نگرش

 یخودکارآمد -ی ریپذسکیر – قدم بودن

(2020 
Betáková, 
Havierniko

vá,  
Okręglicka, 
Mynarzova, 

Magda) 

 16شماره  یالگو
 -ی رکزکنترل درونم -ی فرد ذهن یهنجارها -داشتن نانهینگرش کارآفر

 ینیقصد کارآفر

(Ali  
Abdullah,  
Mahmoud, 

Garba,  ،

2020) 

 Pedro) -سازی تشکیل تیم و شبکه -نانهینگرش کارآفر -احساس مثبت فرد  17شماره  یالگو
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مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

 ماخذ

مولفه های 

مضمون 

 شخصیت محور

 ,Iizuka اعتماد به نفس - انطباق ییتوانا -تیخالق
Moraes,  ،

2017) 

 
موزش آ یخارج یالگو 50استخراج شده از  - محورمضمون درس یهامولفه -3جدول شماره

 ینیکارآفر

 یمولفه ها

درس مضمون 

 محور

 ماخذ

 یمولفه ها

درس مضمون 

 محور

مستخرج  یهاالگو

منبع  50از 

آموزش  یخارج

 ینیکارآفر

  شده یکدگذار استخراج شده و یهامولفه

 1الگوی شماره 

 یمبان - شوزروش آم - آموزش یمحتوا –ی نیکارآفردرسی اهداف برنامه 

ربه تج -استقالل   - قیعال -ازهانی - تیشخص - زشیانگ  -ی دانش قبل

مباحث  - هایسخنران – مهارت جادیا آموزش – هانگرش -هاارزش –ی کار

ار ک -ی سازهیشب – لکردن مشکحل -هاارائه -یات موردمطالع -ی گروه

 –ی شغل یزیربرنامه –ی شخص یهدف گذار -ی طوفان مغز -یمیت

 -ی ریگمیصمتقدرت  -بازار لیو تحل هیتجز یهامهارت -یخوداشتغال

بدون  یلچشم انداز شغ -ترگسترده یشغل یهانهیگز -افتهیدانش بهبود 

 ساختار

 (Hynes  ،

1996) 

 2لگوی شماره ا

 یریادگی -ینیفرآوم کارمفه یریادگی -تدریس  محتوای – سیاهداف تدر

نابع م -ارآفرینی عملی ک -شدن نیکارآفر یریادگی -ی نیکارآفر ندیفرآ

ارزش در  جادیا  -ر وکار کوچک سودآوکسب کینحوه شروع  -ی نیکارآفر

 ینیع کارآفرمناب - توسعه و ارتقاء مهارت موجود یهاها و حرفهسازمان

(Hytti, 

O’Gorman،

2004) 

 3الگوی شماره 

 – نارهایسم -ی نیتوسعه کارآفر یبرا یمرکز -ی دانشگاه یهابرنامه

-رقابت -کاروکسب دهیا -اهکنفرانس – دادهاروی –ها سخنرانی – آموزش

وکار سبکبرنامه  - نانهیقدام کارآفرا -آموزش نیتمر -ی پروژه اجتماع یها

 یبانپشتی - نظارت –

(Čapienė, 

Ragauskait

ė   ،2017  ) 

 4الگوی شماره 

 - تفکر تقویت شده -وکار استفاده از برنامه کسب - تجربه قبلی

 یهامهارت -هارویکردهای مورد استفاده برای انتقال دانش و مهارت

 -نقش یرالگوهایتفس -هافرصت ینوآور ییو شناسا تیخالق -کاروکسب

(Ras, 

Pretorius  ،

2007 ) 
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 یمولفه ها

درس مضمون 

 محور

 ماخذ

 یمولفه ها

درس مضمون 

 محور

 یبرا تیخالق زهیو ابهام و انگ سکیتحمل ر یت برافرصفراهم آوردن 

به  یبه برتر دنیرس یبرا زهیبه بهبود انگ ازیو ن تیبه موفق لیتما -یبرتر

 کارآفرینی عملی -خاطره خود

 5الگوی شماره 
ح تهیه طر – نهنایفرآهدف کار  -تیبه موفق ازین -ی نیآموزش کارآفر ریتاث

 ارکوکسب

Ndofirepi)  ،

2020) 

 6الگوی شماره 

 یآگاه -عانجام کارها بدون منب یدانش چگونگ - وکارخاص کسب یمحتو

 والت ومحص -بازار قاتیانجام تحق _ی نیبا حرفه کارآفر یاز تناسب شخص

برنامه  کی جادیا -یشغل یهاشناخت و اقدام به فرصت -ی ابیخدمات بازار

 نییتع ) هاتیاولو نییتع - سکیر ییاشناس یاستراتژ نیتدو -یتجار

 -ی رهبر ینینابیارتباط ب یو برقرار فیتعر - اهداف یهدف ( و تمرکز رو

 - دیجد طیبا شرا یارسازگ - فعال یریادگی - گرانید یبرا زهیانگ جادیا

 یبرا اقیاشت -ی نیکارآفر هیروحداشتن  – نانیمقابله با عدم اطم

ت زع -تماد به نفساع -ی نیکارآفر تعهد -ی مدآخودکار –ی نیکارآفر

 تیبه موفق ازین -نفس

(Binti Ismail 

 ،2017) 

 7الگوی شماره 

 هیعبت -ی نیکارآفر یهااستیس –ی نیاهداف کارآفری )استراتژدر بعد 

وع ن - آمددر دیتول - بودجه صیتخص( در بعد تامین منابع ) کیاستراتژ

 -ی نیرآفرکا یقرارها - اکردهیرو( در بعد  زیر ساخت آموزشی ) بودجه

ی ریادگی و آموزشی( در بعد  متضاد یساختارها -ی نیدر کارآفر قیتحق

فوق  یهاتیلفعا – سیتدر یهاروش –ی برنامه درس -ی آموزش یهادوره)

شارکت م - اننفعیبا ذ وندیپ - النیفارغ التحص( در بعد ارتباط )برنامه

بع اتوسعه من - محور کاربرد بهبود -ی ابیارز( در بعد توسعه )   جوامع

 ی(انسان

(Wilson  

،2008) 

 8الگوی شماره 
 - نشجو محورآموزش دا - تیریآموزش مد -اساتید  – سیتدر طیمح

 منابع تدریس – سیروش تدر

(Xie Han, 

Liu,  ،2020) 

 9الگوی شماره 

 هنیآموزش در زم - کنندگانو شرکت انیمربوط به مرب یهانقش

دانش  - آموزش اهداف –آموزش  مخاطبان -آموزش سطح -ی نیکارآفر

 های تدریسروش –موزش ی از آابیرزا -محتوای آموزش  -الزم

(Fayolle 

،2013  ) 

 10الگوی شماره 

 دیاب که فرد یازیمورد ن یهامهارت –ی نیبرنامه آموزش کارآفر یمحتوا

و دانش  - هازهیها، انگنگرش ها، ارزش -ی ریگیادیسطح  - کسب کند

 یکیتکن یفن یهامهارت – حساب شده یریپذسکیر –ی کیدرک تئور

بعاد ا -ی بکه اشو توسعه روابط  یفرد انیارتباطات م ییتوانا - کسب و کار

 ینیکارآفر ندیمختلف فرآ

(Be chard  ،

1994) 
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 یمولفه ها

درس مضمون 

 محور

 ماخذ

 یمولفه ها

درس مضمون 

 محور

 11الگوی شماره 

موزش آ -ارآفرینی کی مقدمات یهاتیفعال -نقش اساتید   –نقش دانشجو 

  ق،یعال ،یحرفه ا یهازهینظر گرفتن انگ با درتوسعه رشته  – معلمان

در لی عم کار –میانه روی در آموزش  –ی سازآماده – انیدانشجوی ازهاین

 ارائه پروژه – کوچک یهاگروه

(Kintonova  
Prasolov, 

Zotov, ،2020 

) 

 12الگوی شماره 

فتن در معرض رار گرق -یمطالعه مورد -یسخنرانهای آموزش )بعد رویکرد

در جهت  تمسابقا ها ویباز –ی ایده ارائه شفاه شگاهینما -ینیکارآفر

ه برنام هیته -یحث گروهب -نقش یباز /یساز هیبحث شب -ترغیب دانشجو 

 قرار گرفتن در معرض تجارت  - شپژوه) لیتسهبعد   -کار ( وطرح کسب

نقش  -ینیرفهوم کارآف) م دانش یحتوامبعد  -کارآفرینانه(  ادراک  -

  -ی بانیخدمات پشت - هیرماسمنابع   -هانامهنییآ –دولت مشوق 

)  مهارتبعد  –ی( ابانیستارتاپ خا - کاروکسببرنامه  - بازار قاتیتحق

بکه ش - فرصت صیتشخ -یریگ میتصم -یهبرر -یسازمانده -ارتباطات

های شخصیتی عد ویژگیب -( استرس تیریمد - زمان تیریمد  -ی ساز

  -ی و نوآور تیخالق -یمرکز کنترل دورن - تیبه موفق ازین) رآفرینکا

 (.چشم انداز  - اعتماد به نفس  -ی ریپذسکیر

(Abdullah  

،2020) 

 13الگوی شماره 

 یا بر - جارتدر ت یو نوآور یزیربرنامه  - توسعه دوره یبرا یریادگی

 ارکوسبک یتجار از مدل ،ینیموجود در کارآفر یهاو بهبود مهارت یابیارز

ها و ینوآور  -یرشد شخص یریادگیشبکه تشکیل  – دیاستفاده بکن

 هیته کاروکسبم با استفاده از بو ی طرح تجار  - بالقوه  جالب قاتیتحق

 شده تیخود هدا یریادگی - هامیکار در ت - دیبکن

 (
MacKinnon 
Hjeltnes, 
Hansson,  , 
Stamatis 

،2015) 

 ینیاهداف آموزش کارآفر و اتین –ی نیفرآآموزش کار تیفیکشد ر 14الگوی شماره 

(Alshebami 
Samad, 

Alyoussef, 
Raza,  ،

2021) 

 

 هایافته

برای شناسایی عناصر یک الگوی بومی آموزش کارآفرینی برای دانشجویان تحصیالت 
فرینی تکمیلی که حاصل از مطالعات الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآ

های استخراج نمایی کلی از مضمون  -1تهران بدست آمده است، در شکل شماره  هایدانشگاه
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ها، برای پاسخ های زیر مجموعه این مضمونالگوی خارجی آموزش کارآفرینی و مولفه 50شده از
 به پرسش های پژوهش ارائه گردیده است. 

 ییهایژگیو کدامند و چه یعالدر آموزش  ینیآموزش کارآفر یخارج یالگوها -1پرسش 
 دارند؟

های الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی مورد بررسی در این پژوهش در سه دسته مضمون
محور دسته بندی شدند، که این های درسهای شخصیت محور و مضمونمحور، مضمونقابلیت

 50ها در رد این مولفهباشند که با توجه به فراوانی کاربهای کاربردی میها دارای مولفهمضمون
های پر کاربرد در طراحی الگوی بومی آموزش مدل خارجی مورد بررسی، می توان از این مولفه

 4کارآفرینی دانشجویان استفاده نمود. اسناد مورد بررسی بر اساس وسعت منطقه جغرافیایی در 
مقاله در قاره  16، تعداد مقاله و سند در قاره اروپا 22بندی شدند. تعداد منطقه جغرافیایی دسته

مقاله در قاره آفریقا مورد بررسی قرار گرفت. پس از  5مقاله در قاره آمریکا و تعداد  7آسیا، تعداد 
های درون الگوهای مدل استاندارد خارجی آموزش کارآفرینی، تمام کلید واژه 50بررسی 

تخراجی به صورت مجزا برای کد باز اس 735گذاری باز شدند و استاندارد آموزش کارآفرینی کد
متخصصان موضوعی که تجارب کافی در زمینه آموزش کارآفرینی داشتند فرستاده شد و با 

 ، مقدار کاپای کوهن محاسبه شد.23استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 
-. توافق قابل قبولی را نشان می/65(، مقدار کاپای 172: 1997) 1مطابق با لندیس وکوخ 

آوری شده، در مطالعه کیفی های جمعل استخراجی مورد توافق از تجزیه و تحلیل دادهدهد. عوام
. تحلیل مسیر برای کشف روابط بین کدهای پرکاربرد در الگوهای خارجی گرفته شدندبه کار 

رینی در آفآموزش کارآفرینی استفاده شد، که برای ارائه یک الگوی کاربردی بومی آموزش کار
های مورد نشان داده شده است مولفه 1ار رفت. همانطور که در شکل شماره آموزش عالی به ک

های مهارت -2سازی شخصی (، سطح های فردی ) توانمندمهارت -1بررسی در سه سطح 
سازی دنتوانمهای تخصصی دانشگاهی ) مهارت  -3سازی محیط کار ( و سطح عمومی ) توانمند

تقسیم بندی سطوح آموزش کارآفرینی به کاربرده د. بندی شدندر آموزش عالی (دسته شغلی
)امیر شده در این پژوهش با استفاده از مدل پیشنهادی مهارت های مورد نیاز دانشجویان 

 ( اتخاذ شده است.22: 1398ارجمندی، 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Landis & Koch  
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 آموزش عالی ( انیدانشجوآموزش کارآفرینی برای  در ازیمورد ن های)مولفه

 

 
 کارآفرینی( وب مفهومی تحقیق ) الگوی بومی آموزشچارچ -1شکل شماره 

 تهران، یهادانشگاه ینیو اطالعات مراکز کارآفر یخارج یالگوها یبر مبنا -2پرسش 
 است؟ ییهایژگیچه مختصات و و یدارا ینیآموزش کارآفر یبوم یالگو
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 نیآفریهای متنی حاصل از الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارداده
وباره، پایش د بندی شده و بعد ازگذاری اولیه شدند. کدهای اولیه دستههای تهران کددانشگاه
-خصیتهای شهای درسی، مقولهها شامل مقولههای اصلی استخراج شدند. این مضمونمضمون

ان متخصص هایی که بامحور می باشند. کدهای استخراجی در مصاحبههای قابلیتمحور و مقوله
های فردی دانشجویان ) هارتم -1گرفتند. در سطح عی برقرار می شد، مورد بحث قرار میموضو

ه دی ای ک های پرکاربرد استخراج شده از نرم افزار مکس کیوشخصی (، مولفهسازی توانمند
مومی مهارت های ع -2باالترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند، قرار گرفتند. در سطح 

ی ای کس کیو دمهای استخراج شده از نرم افزار محیط کار (، مولفه سازی) توانمند دانشجویان
ی تخصصی هامهارت – 3که باالترین فراوانی را داشتند، در نمودار جای گرفتند و  در سطح 
ز نرم اافته های استخراج یدانشگاهی دانشجویان ) توانمندسازی شغلی در آموزش عالی(، مولفه

 یو دی ای که باالترین فراوانی را داشتند، در نمودار جای گرفتند.افزار مکس ک

 
 

وهای نشان داده شده است، پس از شناسایی و بررسی الگ 2همانطورکه در شکل شماره 
زار ز نرم افده اجهانی آموزش کارآفرینی، پر تکرارترین کدهای استخراج شده از الگوها، با استفا

ه می مشخص شد، که با توجه به نمایش سایز قلم کدهای استخراج شد 2020کس کیو دی ای م
 توان به اهمیت مولفه های استخراج شده از الگوها پی برد.

هایی است که دانشجویان در راستای توسعه فردی، کسب های فردی، مهارتمهارت
 (.25: 1398ند )امیر ارجمندی، های اجتماعی کسب می نمایهای زندگی و سایر توانمندیمهارت
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رین محور با پرتکرارتشخصیت در بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی، مضمون

یری، گصمیمبخش، مرکزکنترل درونی، سازگاری با شرایط جدید، تهای الهاممولفه های انگیزه
ماره شر شکل دکوشی ها، عالیق، خودآگاهی و پشتکار و سختابهام، نیاز به استقالل، ارزشتحمل

 نمایش داده شده است.  3
که  کندهایی که به دانشجویان و دانش آموختگان کمک میهای عمومی، مهارتمهارت

ا ان رهای محوله شبتوانند در یک محیط کار واقعی به عنوان فردی موثر و مفید مسئولیت
 (.25: 1398ساماندهی و اجرا نمایند )امیر ارجمندی، 
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 مضمون قابلیت محور -4 شکل شماره
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-لفهرین مومحور با پرتکرارتدر بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی، مضمون قابلیت

اری، کشف ک، تعامل اجتماعی، خالقیت، نوآوری، رهبری، تجربهکارآفرینی تجارب، ابتکارهای 
ای، ورهت مشاماپذیری، خودکارآمدی، نیاز به موفقیت، خدهای جدید، ایجاد همکاری، جامعهایده

اد به مسئله، اعتمازاریابی، تشخیص فرصت، توانایی ارتباطات میان فردی، حلب -شناخت بازار
از  در شم اندچپذیری، کارتیمی، رفتار کارآفرینانه، ریزی، ریسکنفس، تجربه مدیریتی، برنامه

 نمایش داده شده است. 4شکل شماره 
ی است. ر دانشی و معطوف به رشته خاص علمها بیشتهای دانشی، این نوع مهارتمهارت

اربردی کستای شود که دانشجو عالوه بر فرا گرفتن دروس نظری، در رااینگونه در نظر گرفته می
دی، رجمنکردن آن و به کارگیری مطالب دانشی آموخته شده رشته خود اقدام می کند )امیر ا

1398 :25.) 

              

                      

             

                      

                     

               

                     

                 

                

              

                     

               

                    

                 

                         

              

      

                   

                     

                     

                       

                             

    

                

                  

                       

               

               

          

                  

                      

                 

                                    

                        

                     

                              

                      

                         

               

                 

                    

          

                           

         

                    

 
 مضمون درس محور – 5شکل شماره 

 
 



...در ینیآموزش کارآفر یخارج یالگوها یو بررس ییشناسا  

 153 

-مولفه محور با پرتکرارترینی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی، مضمون درسدر بررس

 یاپروژه ه، مشارکت قیاز طر یریادگ، یها دهیا لیتبد، نانهیکارآفر یمجاز طیمحهای 
 تیالفعی، ریادگی یهارقابتی، دانشگاه یگذارهیسرمای، آموزش یهادوره، نانهیفرآکار

 یضاف جادیای، برنامه درسی، نقش نیرد دانش کارآفرکاربی، عمل ینیکارآفر، انیدانشجو
، ناریمس، شده تیتفکر تقوی، نیآموزش کارآفر یکردهایروی، نیکارآفر مرکزی، نقش نیکارآفر
آموزش  یهاروشی، نیاهداف آموزش کارآفری، نیمنابع آموزش کارآفری، دانشگاه یهابرنامه
، ارکوکسب طرح هیته، دهیا یارائه شفاه، مدرسی، نیبرنامه آموزش کارآفر یمحتوای، نیکارآفر

-وسبک یهاتمهاری، منابع مالی، نیآموزش کارآفری، بانیخدمات پشتی، نیاهداف کارآفر یابیارز
 یاهتیعالفی، نیکارآفر آموزش یاستراتژ، نانهیادراک کارافر، مشارکت قیاز طر یریادگ، یکار

 دهیا یریذپامکانی، نیکارآفر دهیا تیطلوبمی، نیآموزش کارآفر میمستق ریاثر غ، فوق برنامه
 در یرآموزکای، غزمطوفان ی، نیدانش کارآفر دیتولی، نیکارگاه کارآفری، نیابزار کارآفری، نیکارآفر

 5ه کل شماردر ش آموزش مدرسان دانشگاهی و دانشگاه یهابرنامه، استارتاپی، نیکارآفر نهیزم
 نمایش داده شده است

 گیرینتیجه

جی ای خارای کیفی برای ارائه پیشنهادها در خصوص استفاده کاربردی از الگوهمطالعه

امل . عوآموزش کارآفرینی و بومی سازی این مدل ها برای دانشجویان آموزش عالی انجام شد

لیل ند. تحآوری شده در مطالعه کیفی به کار رفتهای جمعاستخراجی از تجزیه و تحلیل داده

ده شد ستفان کدهای پرکاربرد در الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی امسیر برای کشف روابط بی

 فت. و برای ارائه یک الگوی کاربردی بومی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی به کار ر

های این تحقیق نشان داد که الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی که با استفاده از یافته

محور، های قابلیتبررسی شده در سه دسته مضموننرم افزار مکس کیو دی ای تحلیل محتوا و 

ها دارای مولفه های کاربردی می بندی شدند، که این مضمونمحور دستهمحور و درسشخصیت

توان از الگوی خارجی مورد بررسی، می 50ها در باشند که با توجه به فراوانی کاربرد این مولفه

سی آموزش کارآفرینی دانشجویان استفاده نمود. های پر کاربرد در طراحی برنامه دراین مولفه

 های، مولفه(2019) 2حود و 1مورفیدر مقاله الگوهای جهانی آموزش کارآفرینی مبتنی بر قابلیت 

-یم یرا بررس ینیکارآفر یخودکارآمد -3و  ینینگرش کارآفر -2نقش فرد،   یالگوها ریتاث -1

ند ندایم دانشگاه موثر انیدانشجو یبرا ینیفرآموزش کارآ تیتقودر جهت عامل را  سه نیا د.کن

 ندیدر فرآ رابعد  سه نید تا به طور همزمان انکنیم هیتوص ینیآموزش کارآفر انیو به مرب

                                                 
1 Murphy 
2 Hood 
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های خودکارآمدی باال با و به تاثیر مثبت ترکیب مولفه خود پرورش دهند انیاشتغال دانشجو

 مولفه نگرش مثبت در کارآفرینی فرد اشاره دارد.

در آموزش کارآفرینی،  NSE و  TIE ،SSEالگوی  3( از بررسی 2017)3، گو2، خو1یول 

کنند که مبتنی بر دانش موضوعی و ترکیبی از را مطرح می  STIمدل جدید آموزش کارآفرینی 

ای است و به عبارتی به خالصه سه الگوی آموزش کارآفرینی آموزش کارآفرینی و یادگیری حرفه

کمبریج و بابسون مطرح شده در مطالعه خود می پردازد. با توجه به بیان دانشگاه آکسفورد، 

های دانشگاهی و مشکالت و چالش های هر سه دانشگاه مبنی بر کمبود فن آوری در آموزش

نبود تجربه عملی و عدم همکاری و آگاهی و نوآوری دانشجویان، به ارائه راه حل هایی مانند 

وی دانشگاه برای آموزش کارآفرینی به دانشجویان و همچنین آماده سازی بسترهای عملی از س

آگاهی از بازار کار و فراهم آوردن فضایی برای ایجاد خالقیت و ظرفیت نوآوری در دانشگاه می 

پردازد؛ که این عوامل با  مولفه هایی که از الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی استخراج شده 

 است، همسویی دارد.

های آموزشی های آموزشی، فرصتهای دوره( به اهمیت مولفه2007) 4لبوی در مطالعه 

هایی که در حین کار عملی بدست می آورد و در گیرد و تجربهکه در اختیار دانشجویان قرار می

نهایت ساختن یک فرد کارآفرین می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه که به اهمیت کار عملی 

و اشتغال افراد توجه شده است و قابل ذکر است در الگوهای خارجی  دانشجویان در آموزش بهتر

( در مقاله خود به 2016) 5کریم فراوانی توجه شده است. 22آموزش کارآفرینی به این مولفه با 

های کارآموزی اشاره دارد، که در طی آن نه تنها دانشجویان اهمیت شرکت دانشجویان در دوره

گیرند، بلکه در معرض فعالیت های تجاری و هارتی قرار میهای فنی، مدر معرض فعالیت

های الگوهای مورد بررسی کارآفرینی به صورت عملی قرار می گیرند. نتایج این مطالعه با مولفه

 آموزش کارآفرینی هماهنگی دارد.

( در مدل معرفی شده در مطالعه خود به اهمیت گذراندن واحدهای 2003)6استریتر 

ه در کنار گذراندن واحدهای نظری توجه دارد و عنوان نموده که دانشجویان باید عملی در دانشگا

های کارآفرینی قرار بگیرند. همانطور در معرض گذراندن واحدهای عملی و کسب مهارت و قابلیت

                                                 
1 Liu      

Xu 4 
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( به اهمیت مولفه تجربه و کار عملی دانشجویان در آموزش موثرتر کارآفرینی 2016که کریم )

-یم هاآن قیکند که از طریم هیرا ارا یشنهادیسه مدل پ( 2004) کیآندرس اشاره کرده است.

ها عبارتند از مدل نیها وارد ساخت. ادانشگاه یرا به برنامه عاد ینیکارآفر یعمل یهاتوان آموزش

بر  هیبا تک هی. مدل دوسو3. مدل مستقل از دانشگاه  2بر دانشگاه  هیبا تک یقی. مدل تلف1: 

چتر  کی ریرا زریزی شده برای دانشجویان ی برنامههاتیتمام فعالها، در این مدلکه  دانشگاه

 یو مهارت یعمل یهاتیدر مورد فعال یاریبسهای روشمدل  نیسازد. ا یم کپارچهی ،کیآکادم

  .دینمایارائه م انیاشتغال دانشجو یبرا ینیآموزش کارآفر یهامهارت تیتقو یبرادانشگاه 

در کتاب راهنمای تحقیق در آموزش کارآفرینی به مدل غالب کارآفرینی، ( 2007) 1فایول

های کارآفرینی و استفاده و به کارگیری از تمام در جهت انتقال اطالعات و آموزش مهارت

پردازد و در مدل آموزش کارآفرینی به آموزش های موجود در دانشجویان میها و قابلیتظرفیت

ی که در ایجاد ذهنیت و نگرش کارآفرینانه دانشجویان وجود دارد هایها و مهارتو رشد ویژگی

تاکید می شود. همانطور که در الگوهای مورد بررسی در این تحقیق، توجه به ایجاد مولفه نگرش 

 بار تکرار مورد توجه قرار گرفته است. 23و انگیزه کارآفرینی در دانشجویان با بیشترین فراوانی و 

های شریح و ارائه مدل مفهومی مبتنی بر رابطه بین خودکارآمدی، ویژگی( به ت2018)  2موراس

 پردازد.شخصیتی افراد و تمایل به کارآفرینی می

های ( در الگوی آموزش کارآفرینی خود به عناصر کلیدی و ویژگی2019مورفی ) 

ی اشاره های موجود برای حل مشکل اجتماعها و استفاده از فرصتشخصیتی افراد و تقویت ایده

های دهد که هیچ شکل استانداردی از خالقیت و ارتباطات و دیگر ویژگیدارد و توضیح می

-شخصیتی وجود ندارد که اثر یکسانی بر روی عملکرد کارآفرینی داشته باشد و رفتارها و مولفه

( در 2020) 3کنند. هدیهای شخصیتی و ویژگی های رفتاری در طول زمان متفاوت عمل می

های سطح سوم اشاره دارد خود به بررسی مشکالت آموزش کارآفرینی سنتی در دانشگاه مطالعه

مرحله را به عنوان مراحل آموزش مدل عملی کارآفرینی تشریح می  9و برای رفع این مشکل 

های دانشجویان در فرآیند تحصیل که این ها و قابلیتکند که عبارتند از، در نظر گرفتن انگیزه

الگوی آموزش کارآفرینی مورد بررسی در تحقیق حاضر مورد توجه  50فراوانی در  23مولفه با 

های موجود در ها و مهارتقرار گرفته است. تشکیل تیم توسط دانشجویان متناسب با قابلیت

های تاثیرگذار در عملکرد بهتر آموزش کارآفرینی در فراوانی از مولفه 16دانشجویان، این مولفه با 
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های آموخته های تفکر خالق، کارآموزی در زمینه آموزشکند. رشد مهارتمل میدانشجویان ع

-ها توسط سیستم آموزشی، توسعه طرح تجاری کسبها و پروژهشده کارآفرینی، حمایت از طرح

های کارآفرینی و فضاهای آموزشی مناسب جهت رشد ایده و کار، به مرحله ظهور قرار دادن ایدهو

ها و مشارکت صاحبنظران حوزه در جهت دریافت درست اطالعات طرحکار، بررسی وکسب

های کارآفرینی و پیگیری مسائل و مشکالت تکمیلی برای دانشجویان، ثبت و استفاده از ایده

های آینده دانشگاه در این های دانشجویی و پشتیبانی از دانشجویان در برنامهموجود در طرح

 ت. مطالعه مورد توجه قرار گرفته اس

شناسی در آموزش (  به نقش مهم و تاثیر گذار مهارت فرصت2019و همکاران ) 1وی

های کارآفرینانه، نقش پیوسته کاربردی کارآفرینی اشاره دارند و عنوان می کنند شناخت فرصت

ای را در تاثیر عملکرد بیشتر آموزش کارآفرینی و همچنین متاثر از آن بر روی نوآوری 

ها ارائه گردید، توجه به مولفه فرصت با کند. همانطور که در مبحث بیان یافتهیدانشجویان ایفا م

باشد. های تاثیرگذار در افزایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال در دانشجویان میفراوانی از مولفه 20

 یهادگاهیدانشگاه از د انیدانشجو ینیقصد کارآفر نکهیا با ( 2019و همکاران ) 2طبق نظر هو

 هیاحساس، نظر یوربراساس تئ ستندیهنوز همگرا ن جیاست، نتا مورد مطالعه قرار گرفته مختلف

خاص  یهاتیدرک موقع نیو همچن ینیکارآفر یشناخت هی( و نظرTPB) شدهیزیررفتار برنامه

-مهارتنقش  ی، الگوهانانهیکارآفر اقیکه اشت دهدینشان م مطالعه نیا در دانشگاه، انیدانشجو

داشته باشد؛ بعالوه،  نانهیبر قصد کارآفر یاثرات متفاوت تواندیم ینیو آموزش کارآفر های افراد

ارائه شواهد به  قیتحق نیا یهاافتهی. کندیم فایا یمهم یانقش واسطه نانهیکارآفر یخودکارآمد

 یاثربخش شیدانشگاه و کمک به افزا انیدانشجو ینیکارآفر یهااستیس نیتدو یبرا یتجرب

 .کندیکمک م ینیارآفرآموزش ک

-( در این رساله به بررسی رویکردهای مختلف آموزش کارآفرینی می2017) 3اسماعیل 

ها واسطه رابطه بین های ذهنی و یادگیری این مهارتدهد که مهارتپردازد و نتایج نشان می

هارت و ( به حفظ و پرورش م2015)4شود. پنالونا آموزش و پرورش کارآفرینی در دانشجویان می

های عملی، ها و پروژههای ذهنی و خالقیت ذاتی در دانشجویان از طریق ایجاد چالشقابلیت

یادگیری به صورت عملی در مورد مسائل دنیای واقعی و تجارت و جامعه و یادگیری متناسب با 
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-زمینه تشکیل خالقیت و در انتها آموزش مربیان و مدیریت دانشجویان در کاربرد بهتر فرصت

ایی که در پیرامون آنها وجود دارد، تاکید دارد که همه این عوامل به اثربخشی آموزش های ه

( درارتباط با عملکرد آموزش 2014) 1کند. دیویدسنریزی شده کارآفرینی کمک میبرنامه

شود را عنوان نموده است که کارآفرینی، چندین صالحیت را که در دانشجویان تقویت می

-های مختلف ارتباط برقرار میشود، دانشجو در زمینهبه ابتکار عمل دانشجو می عبارتند از، منجر

ها را ها، ارائه ایده، پذیرش خطر و مسئولیت و اینکه آموزش کارآفرینی، ایدهکند، شناخت فرصت

های ابتکار عمل با کند. در بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی، مولفهتبدیل به عمل می

 مورد توجه قرار گرفته است.  فراوانی 18

( همانند مقاالت پیشین بر نقش موثر آموزش کارآفرینی در 2012و همکاران ) 2مویکا

هایی که را در ها تعاملرشد جامعه و نوآوری در افراد تاکید می کنند. همچنین این آموزش

برد دانش و انتشار و آورد و باعث فرایند جذب و کارارتباط دانشگاه با جامعه و مردم به وجود می

و  3زند. نتایج نقطه نظرات بلنکرانتقال دانش و مهارت و در انتها نوآوری و تولید دانش را رقم می

آموزش در سطح دانشگاه در حال حاضر قادر به  ستمیس ( نشان از این دارد که2013همکاران )

 ،در عوض .ستین ینیکارآفر و یالزم در رابطه با نوآور یهاو مهارت هاییتوانا ،زهیتوسعه انگ

نیاز دارد  یآموزش یهاو چارچوب یآموزش یندهاآیفری، ریادگی یهابه روش ینیرآفرآموزش کا

ها در حال حاضر باید به صورت موازی ارتباط بین آموزش که برای دریافت نتایج بهتر، دانشگاه

 بگیرند.  کارآفرینی و محیط دانشگاه را برای رشد و اشتغال دانشجویان در نظر

 لگوهایهای جهانی آموزش کارآفرینی که در دسته ابا توجه به بررسی مقاالت و مدل

 یهادهیکشف ای )کار عملی(، کارتجربه -1های توان به مولفهاند، میقرار گرفته "محور قابلیت"

 صیختشار، ی، شناخت بازاخدمات مشاوره، قیتفنیاز به مو ی،خودکارآمد، ایجاد همکاری ید،جد

 نایطات مارتبا ییتوانای، نوآوری، رهبری، تیریتجربه مد، اعتماد به نفس ،حل مسئله ،فرصت

جارب تی، جتماعاتعامل ، رفتار کارآفرینانه، تیخالقی، میتکار ی،پذیرریسک ی،برنامه ریزی، فرد

ی ا نیازهاب متناسب ی در ارائه الگوی بومیسازمانده و اندازچشمی، ریپذجامعه، ابتکاری، نیکارآفر

 دانشجویان آموزش عالی اشاره کرد.

                                                 
1 Davidsen 
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و  1پوروانا مطالعهدر در بخش بررسی الگوهای آموزش کارآفرینی مبتنی بر شخصیت،  

های های شخصیتی دانشجویان در بخش یادگیری( به بررسی ویژگی2017) 2ویدیاستوتی

یتی خالقیت، نوآوری، های شخصپردازد. نویسنده در پژوهش مورد بررسی به ویژگیآکادمیک می

کند چگونه کردن و رهبری اشاره دارد که عنوان مینفس، پیشرفت و ریسکبهکار، اعتمادبهتعهد

ها و همچنین ریزی شده در سرفصل برنامه درسی دانشگاههای برنامهتوان در پوشش یادگیریمی

کل داد و تقویت کرد. های خارج از برنامه درسی، ویژگی های شخصیتی در افراد را شیادگیری

های کارآفرینی افراد و محیط ( در این مدل به تاثیراتی که ویژگی2018و همکاران ) 3موراس

دانشگاهی در قصد کارآفرینانه دانشجویان دارد، اشاره دارد و بیشترین تاکید نویسنده بر خود 

انطور که در شود، همکارآمدی و ریسک پذیری فرد است که منجر به نگرش کارآفرینانه می

نشان داده شد، یک رابطه مثبت بین  2تحقیقات مشابه قبلی توصیف شد و در شکل شماره 

های شخصیتی دانشجویان و انگیزه برای کارآفرین شدن وجود دارد. الزم به ذکر است که ویژگی

های ها و ویژگیهای حاصل از نتایج تحقیق نشان داده شد، انگیزهدر بررسی فراوانی مولفه

های تاثیرگذار در برنامه های آموزش تکرار و بیشترین فراوانی از مولفه 23شخصیتی افراد با 

 کارآفرینی و از عوامل اساسی اشتغال دانشجویان مورد نظر بوده است.

ریزی هبرنام رفتار   نظریه از  استفاده( با 2018در مطالعه الحربی و همکاران ) 

  (TPB) شده

برای  دانشجویان بر مقاصد کارآفرینانه کارآفرینی آموزش هایبرنامه تاثیر بررسی هدف با 

شده است. متغییرهای وابسته رفتار کارآفرینی در  انجام سعودی عربستان درهای شغلی انتخاب

این پژوهش شامل نگرش به سمت رفتار کارآفرینی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده 

کند و در نهایت هدف کارآفرین شدن و خود اشتغالی هدایت میاست که دانشجویان را به سوی 

کند و در انتهای مدل ارائه شده در این پژوهش فرد را وادار به انتخاب شغل را برای فرد ایجاد می

کند. این مطالعه حوزه مطالعات قبلی را برای بررسی نقش آموزش شروع کسب و کار می

دهد. در رفتار و تمایالت کارآفرینی دانشجویان توسعه می های این آموزش برکارآفرینی و پیامد

تواند از های کارآفرینانه و رفتارهای کارآفرینانه مینهایت با استفاده از این مدل، توسعه نگرش

محور در این های زیر مجموعه مضمون نگرشطریق آموزش کارآفرینی تسهیل شود. مولفه

ی فرد کارآفرین و مرکز کنترل درونی فرد برای کارآفرین های درونهای انگیزهپژوهش، با مولفه

                                                 
1  Purwana  
2 Widyastuti 
3 Moraes 
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شدن، با بیشترین فراوانی در الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی تکرار شده است و داده ها با 

 نتایج بدست آمده از مدل مطابقت دارد مطابقت دارد.

( یک مدل آموزش و یادگیری کارآفرینی را برای سیستم 2007و همکاران ) 1راس

های شخصیتی دانشجویان مانند ) تعهد، زش عالی نامیبیان طراحی کردند که در آن به ویژگیآمو

رهبری، تحمل ابهام، اعتماد به نفس و غیره ( و همچنین محیط دانشگاه که افراد در کنار تقویت 

کار، مضامین موفقیت کارآفرینانه و و های کسبهای شخصیتی و رشد دانش و مهارتویژگی

-گیرند و باعث اشتغال دانشجویان در دانشگاه نامیبیان میای یادگیری شغلی را فرا میرویکرده

( تاثیر هنجارهای ذهنی، نگرش کارآفرینانه و 2019و همکاران ) 2شوند، اشاره دارد. فرناندز

خودکارآمدی دانشجویان را بر قصد به کارآفرینی مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نظریه رفتار 

ریزی شده، هوش هیجانی بر اساس عوامل عقالنی مانند هنجارهای ذهنی، نگرش برنامه

های اصلی در تغییر رفتار دانشجویان برای بینی کنندهکارآفرینانه و خودکارآمدی به عنوان پیش

 اند. ها به کار گرفته شدهای از زمینهقصد به کارآفرینی هستند و در طیف گسترده

بر قصد آغاز  ی،نیآموزش کارآفر ریتاث یبه بررس( 2020ن )و همکارا3در مطالعه چن 

 دهدینشان م جینتا .پردازدیشده م ادراک سکیو ر یریپذامکان ،تیمطلوب یایوکار از زوا کسب

را  نانهیو قصد کارآفر ینیآموزش کارآفر نیرابطه ب ی،سنجکه هم مطلوب بودن و هم امکان

ذیری آموزش کارآفرینی و ریسک در نظر گرفته شده، کند و در ارتباط با امکانپمنعطف می

( 2020و همکاران )4شود. عثمان احتمال به قصد کارآفرینی و اشتغالزایی دانشجویان بیشتر می

-های مثبت فرد در شرایط محیط کارآفرینی که قرار دارد، میها و احساسبه بررسی تاثیر نگرش

شود، منجر به های فرد ارائه میه متناسب با نگرششود آموزش کارآفرینی کپردازد و یادآور می

( در 2018)5شود. باربا سانچز کاری که فرد در پیش رو دارد، میوهای کسبوری از فرصتبهره

های اقتصادی های کارآفرینانه افراد مانند نیاز به موفقیت، نیاز به استقالل و انگیزهارتباط با انگیزه

یر مناسب با آموزش کارآفرینی قرار بگیرد، منجر به تحقق هدف کند که اگر در مساشاره می

  شود.کارآفرینانه و اشتغال افراد می
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( در مدل خود به طراحی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی 2017) 2و سلیس 1هوانگ

های داخلی دانشگاه، ی ) ساختارها و سیاستسازمان ینیجو کارآفرپرداخته است که به تاثیر 

فرهنگ ی طراحی برنامه درسی دانشگاهی ( و همچنین هاوهیها و شیمشخط ها،برنامه

کارآفرینی ( اشاره دارد که پیوند عوامل ذکر شده  تجربه کالس درسیی )دانشجو ینیکارآفر

های کارآفرینی دانشجویان شده است و بر دانش و مهارت رفتاری افراد منجر به افزایش فرصت

 ،ینیآموزش کارآفر نیرابطه ب یچارچوب مفهوم( 2020ران )گذارد. حسن و همکاتاثیر می

ی را طراحی نمودند که در این مدل به ارتباط بین آموزش نیقصد کارآفر و یخودکارآمد

های شخصیتی افراد و ها و بررسی ویژگیها، ارزیابی فرصتکارآفرینی همراه با شناخت فرصت

رایط موجود در محیط پرداختند که در نهایت تقویت اعتماد به نفس و سازگاری دانشجویان با ش

 شود. منجر به تمایل به شروع کسب و کار در دانشجویان می

های بررسی شده درخصوص تاثیر آموزش ( همانند اکثریت پژوهش2020بواهما )

 آفرینی وش کارکند. بواهما به بررسی ارتباط بین آموزکارآفرینی در اشتغال دانشجویان بحث می

 زهانگیکارآفرینانه،  نسبت به رفتاردانشجویان نگرش ی شخصیتی دانشجویان )هاویژگی

دل منتهای پردازد و در ادانشجویان ( می کنترل رفتار درک شدهدانشجویان و  کارآفرینیانه

ست که ده اشپیشنهادی، به ارتباط بین عوامل تاثیر گذار اشاره دارد. در مدل بواهما اشاره 

 د اشتغالایجا های شخصیتی افراد منجر به قصد کارآفرینانه وب با ویژگیآموزش کارآفرینی مناس

های همولف شود. در  مطالعه صورت گرفته از الگوهای خارجی و استخراج و بررسیدر افراد می

ز اصل احهای نظری محور، بیشترین فراوانی و ارتباط با نتایج حاصل از دادهمضمون شخصیت

 ه دست آمد.اسناد مراکز کارآفرینی ب

-( در مدل ارائه شده به تاثیر ویژگی2020) 4( و مسعود احمد2020و همکاران)  3بتاکوا 

ن و قدم بودشیپی، ریپذسکیر، تیبه موفق ازینی، کنترل رفتار، نگرشهای شخصیتی افراد )

ه کنند و در نهایت منجر به ایجاد تمایل به رای( بر آموزش کارآفرینی که دریافت میخودکارآمد

آموزش خارجی  یالگوهامولفه های  یدر بخش بررسانداری کسب وکار می شود، اشاره دارند. 

دارد که برای (، با ارائه مدل فرآیندی بیان می1996) 5محور، هاینسمضمون بر یمبتن ینیکارآفر

دستیابی به اهداف هرگونه برنامه درسی کارآفرینی، باید اهداف دقیقی برای دانش، مهارت و 
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 "با چه کسی یادگرفتن "و  "چه چیز را یادگرفتن"گیری تنظیم شده باشد و باید بین مفاهیم یاد

های دانشجویان ) انگیزش، شخصیت، نیازها و عالیق و بینی بین دادهتمایز قائل باشد. ارتباط بینا

استقالل (، محتوای آموزشی و روش آموزشی وجود دارد که در نتیجه این مدل فرآیندی به حل 

انداز شغلی بدون ساختار، دانش تر، چشمهای شغلی گستردهمشکالت اشتغال دانشجویان، گزینه

 پذیری در افراد اشاره دارد.گیری، ارتباط موثر و قدرت ریسکبهبود یافته، قدرت تصمیم

تدریس  یمحتوا و( اهداف 2004) 2وگورمن1در مدل آموزش کارآفرینی هیت  

در هدف تدریس به یادگیری مفهوم کارآفرینی، یادگیری فرآیند کارآفرینی بیان شده است که 

دهد، کارآفرینی و یادگیری کارآفرین شدن و در بخش محتوا، عملی که فرد کارآفرین انجام می

دهد. توسعه و ارتقاء مهارت در فرد و نحوه شروع یک کسب و کار کوچک و سود آور را شرح می

-های دانشگاهی و زمینه( در ابتدای مدل به برنامه0172)  3در مدل آموزش کارآفرینی کاپین

-هایی که دانشگاه برای توسعه کارآفرینی دانشجویان فراهم می آورد، اشاره دارد و توسط روش

-های آموزشی معرفی شده در مرحله دوم آموزش، دانشجویان را به رقابت با یکدیگر و ارائه ایده

های کسب و کار توسط کند و در انتها برنامهغیب میهای خالقانه و فعالیت به صورت عملی تر

 شود و دانشگاه نقش نظارت بر پروژه و پشتیبانی از پروژه را به عهده دارد. دانشجویان تهیه می

های ( تاثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزه و ویژگی2020) 4در مدل مفهومی ندوفیرپی

پذیری و مرکزکنترل از به موفقیت، ریسکشود و از بین سه ویژگی نیشخصی افراد بررسی می

درونی، نیاز به موفقیت تاثیر بسزایی دارد در بررسی آموزش کارآفرینی و هدفی که از آموزش 

های ( در رساله دکتری خود به بررسی رویکرد2017) 5شود. اسماعیلکارآفرینی حاصل می

یری که از طریق آموزش کارآفرینی پردازد. عواملی مانند نتایج یادگتربیتی آموزش کارآفرینی می

آید و همچنین نگرش شود و در نتیجه در دانشجویان تغییرات نگرشی به وجود میحاصل می

دانشجویان به سمت شغل و اشتغالزایی، کنترل اداراک شده بر حرفه کارآفرینی و پذیرش 

 بخشند. ال ارتقاء میاجتماعی شغل که تمام عوامل ذکر شده قصد کارآفرینانه افراد را برای اشتغ

( در سند نظر سنجی کمیسیون اروپا به شش بعد آموزش 2008) 1و پویری 6نیراس

کارآفرینی اشاره دارد. در این سند به تاثیر آموزش کارآفرینی بر عناصر موجود در ابعاد فردی 
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-یدانشجویان توجه شده است. که این ابعاد، چارچوب کلی برای آموزش کارآفرینی را نشان م

توان آنها را در هنگام انجام مطالعات معیار در آموزش کارآفرینی اعمال کرد. این دهند که می

شش بعد شامل استراتژی، منابع، زیرساخت، آموزش و یادگیری، ارتباطات و توسعه است که این 

 های مستخرج از الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی همخوانی دارد و این شش بعدابعاد با مولفه

های آموزش کارآفرینی ذکر شده در این پژوهش، عنوان شده و با بیشترین فراوانی در بیشتر مدل

کند و های تقویت آموزش کارآفرینی صحبت می( در مورد راه2018) 2همخوانی دارد. فایول

توانیم با آموزش مبانی نظری و مفهومی قوی در پیشبرد اشتغالزایی افراد تالش اینکه چطور می

 مدرسان کارآفرینی تیکدامند و در نها کنندگانشرکت و مربیان به مربوطهای ییم و نقشنما

به که اغلب  ینسبت به موضع یتریموضع انتقاد ،انیبه عنوان محققان و مرب قاًیعم دیبا نیهمچن

 د. کنناتخاذ  کارگرفته شده است،

 در موردی مطالعات بخشی اثر از الگویی ایجاد امکان مطالعه این نتایج( 2020) 3وتوفز

-آمادهکند. در این مدل به نقش مدرس در کمک به دانشجو برای می فراهم را کارآفرینی آموزش

 ،یاحرفه یها زهیانگ نظر گرفتن مربوطه با دری هادر رشته عوامل کارآفرینیتوسعه ی و ساز

کار اشاره وعملی کسب دانشجویان در فرآیند میدخالت مستقو  دانشجویان افهدا و نیازها ق،یعال

دارد. که ضمن در نظرگرفتن این عوامل، به تاثیر اساسی نقش نظارت مدرس در ارتقاء فعالیت 

 شود. های کارآفرینی و اشتغالزایی افراد منجرمی

در  شده هیارا ینیتوسعه کارآفرهای دوره یابیمطالعه ارز نیهدف از ا( 2020) 4عبداله

 مختلف در بنگالدش از نظر اهداف و یو خصوص یدولت یاهدر دانشگاه یکارشناس سطح

 کارآفرینانه در دانش و هامهارتهای کارآفرینانه، ایجاد ویژگی توسعه در هاآن سهم

که در سطوح  ینیکارآفر یهاورهد استشده  مشخصتحقیق  تایجدر ن .است دانشجویان بین

در مفهوم ی نیهدف آموزش کارآفر با ، هماهنگشوندیم هیدر بنگالدش ارا یمختلف دانشگاه

عامل در  5ند. در مدل آموزش کارآفرینی که عبداله ارائه داده است به شویکلمه اجرا م یواقع

دهای تدریس که عبارتند رویکر -1تقویت آموزش کارآفرینی توجه شده است که عبارت است از: 

 شفاهی ارائه نمایشگاه ،آفرینیکار معرض در دانشجویان گرفتن قرار، موردی مطالعه ،سخنرانی از

 لیتسهو  تجاری برنامه تهیه کار تیمی در ،سازی شبیه بحث ،مسابقات و هابازوکار، ایده کسب

                                                                                                                     
1 PÖYRY 
2Fayolle 
3Zotov 

4 Abdullah 
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آیین، دولت یها مشوق -3تجارب عملی قرار گرفتن در معرض  -2در ارائه آموزش کارآفرینانه، 

 -4ها. استارتاپ ،کاروکسب نامهبر، بازار تحقیقات، خدمات پشتیبانی ،سرمایه منابع ،هانامه

 ،گیریتصمیم ،رهبری ،سازماندهی ،ارتباطات های ضروری برای فراگیری آموزش:مهارت

های توجه به ویژگی -5. استرس مدیریتو  زمان مدیریت ،سازیشبکه ،فرصت تشخیص

 و  یریپذریسک نوآوری و خالقیت، دورنی کنترل مرکز، موفقیت به نیاز شخصیتی دانشجویان :

های آموزش کارآفرینی خارجی با فراوانی های اشاره شده در مدل، که تمام مولفهبه نفس اعتماد

 بسیار تکرار شده است و مورد توجه قرار گرفته است. 

( به بحث در 2021و همکاران ) 1در مدل آموزش کارآفرینی ارائه داده شده توسط رضا

ء کیفیت در آموزش کارآفرینی شود. برای رسیدن به پردازد که منجر به ارتقامورد آموزشی می

های درونی افراد در رسیدن به اهداف کارآفرینی مانند این مهم در نظر گرفتن نیات و انگیزه

پذیری دانشجویان را ریسک به تمایل و درونی کنترل مرکز، موقیت به نیازهای شخصیتی ویژگی

های ذکر نماید. تمام مولفهبرای اشتغالزایی ترغیب میگیرد. که تمام این موارد فرد را در نظر می

های ذکر های مطالعه شده همخوانی دارد و با فراوانی چشمگیری در مدلشده با نتایج پژوهش

-های اتخاذ شده از مدلشده ارائه گردیده است. در نتیجه نهایی و با در نظر گرفتن تمام مولفه

برد که های تهران می توان پی راکز کارآفرینی دانشگاههای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد م

ها و برنامه های آموزش کارآفرینی برای دانشجویان و طراحی سرفصل برنامه برای تدارک دوره

های های نگرشی و در نظر گرفتن ویژگیدرسی کارآفرینی برای دانشجویان، توجه بیشتر به مولفه

گذار در رسیدن به نتایج موثر و قابل قبول در تاثیرشخصیتی دانشجویان امری بسیار مهم و 

 باشد.آموزش کارآفرینی می

با توجه به ارائه الگوی بومی ایرانی آموزش کارآفرینی در مقطع آموزش عالی که حاصل  

های تاثیرگذار و پرتکرار از بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز از مولفه

، مولفه ها نشان از آن دارد که نتایج حاصل از الگو، در بدست آمده های تهرانکارآفرینی دانشگاه

سازی شخصی دانشجویان، توجه به های فردی و توانمندسطح یک، در جهت تقویت مهارت

های الگو نشان داده شده است، با ش، که با باالترین فراوانی در مولفهبخالهام یهازهیانگهای مولفه

های آموزشی دانشگاه، باعث ترغیب ناسب و قرار دادن این مولفه در برنامه و دورهریزی مبرنامه

شود و همچنین های الزم جهت خود اشتغالی در آموزش عالی میدانشجو برای داشتن انگیزه

توجه به مولفه مرکز کنترل دورنی در فرد که در اکثریت الگوهای خارجی برای تقویت مهارت 

گذار در الگوی بومی های بعدی تاثیره این مولفه اشاره شده است. مولفهکنترل فرد بر خود، ب

                                                 
1 Raza 
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، قدرت دیجد طیبا شرا یسازگارهای توان به مولفههای سطح یک الگو میحاصل از مولفه

، توجه به استقالل دانشجو، توجه به عالیق و احساسات درونی و توجه تحمل ابهامی، ریگمیتصم

ها بلی دانشجو و توجه به سختکوشی و پشتکار دانشجو، در تهیه دورهها و پیش زمینه قبه آگاهی

ریزان آموزشی که با تدوین محتوای الزم برای هایی که توسط سیاستگذاران و برنامهو برنامه

 کنند، مد نظر قرار گرفته بشود. های فردی در دانشجویان فعالیت میتقویت مهارت

ی سازهای عمومی و توانمندنی به مهارتدر سطح دو الگوی بومی آموزش کارآفری

جی سناد خاراز ا های پر کاربرد استخراج شدهدانشجویان در محیط کار اشاره دارد. توجه به مولفه

های مهارت ریزان آموزشی را در جهت تقویت محتوایتواند سیاستگذاران و برنامهو داخلی می

از  یت بکند.ار هداکویان را برای ورود به بازار های درسی و دانشجها و برنامهعموی الزم در دوره

ری جربه کاهای تتوان به مهارتهای مستخرج از سطح دو الگوی بدست آمده میترین مولفهمهم

با  متناسب ریزیی، برنامهفردانیارتباطات م ییتوانای در کارهای تیمی، همکار جادیاموفق، 

 بتکارا ،فرصت صیتشخی در محیط کار، کارآمدخود ی،تعامل اجتماع ،تیخالقحرفه مورد نظر، 

 ع آموزشکار توجه داشت. دانشجوی مقطوی امور مربوط به کسبسازماندهعمل و حل مسئله و 

محیط  ا دررها عالی برای کسب مهارت در سطح دو الگوی بومی باید فرصت یادگیری این توانایی

ا شود و یار میها برگزارآفرینی دانشگاههای آموزشی که توسط مراکز کدانشگاه، چه به صوت دوره

 اینکه در سرفصل مصوب دانشگاه قرار دارد، را داشته باشد. 

، جهت توانمندسازی شغلی و کسب مهارت تخصصی 3های سطح آموزش مهارت

فرینی ش کارآها از الگوی بومی آموزی است که این مهارتآموزش عال انیدانشجو یبرادانشگاهی 

 ترین وباشد. از مهمتکرار و کاربردی میهای پرده است و شامل مولفهپژوهش استخراج ش

رشته  کار مرتبط باوهای آموزش تدوین طرح کسبهای ضروری، مولفهترین مولفهپرتکرار

موزشی، های آ، شرکت در کارگاهبرنامهفوق یهاتیفعالریزی برای تدارک تحصیلی، برنامه

 ودر تیم  شارکتم قیاز طر یریادگی، ینیکارآفر دهیا یریپذامکانی، نیکارآفر نهیدر زم یکارآموز

 وزشی مصوبهای آمتوان در دورهدر دانشجویان را می یریادگی یهارقابتگروه تخصصی، ایجاد 

ز مراک هایی که توسطدانشگاهی و همچنین دوره دانشگاه و همچنین در محتوای برنامه درسی

 شود، گنجاند. ها برگزار میکارآفرینی دانشگاه

ها بیشتر دانشی و معطوف به رشته خاص علمی است. اینگونه در نظر این نوع مهارت

شود که دانشجو عالوه بر در فرا گرفتن دروس نظری، در راستای عملی کردن این گرفته می

 بنابراین با توجه به خروجی نماید.گیری نرم افزارهای رشته تخصصی اقدام میها و به کارآموزش
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و نتایج حاصل از الگوی بومی ایرانی، برای اینکه بتوان در هر سه سطح بهترین خدمات و آموزش 

ها را جهت توسعه و سازماندهی دوره ها را به دانشجویان ارائه نمود، باید بتوان دانشگاهمهارت

 یشآموز یهادورهها، درحوزه توسعه افزایی همراه نمود که برخی از این برنامههای مهارت

 ینیکارآفر یبرا یمجاز یاز فضا نهیاستفاده بهی، حوزه فناور ییشناسای شامل: متناسب با فناور

 باشد.می کار در بازاروبمحصول کس جیخالقانه در ترو یهاحلهرا یبررس ی،پرداز دهیو ا

وند جذب ربا  ییآشناشامل: گذار هیارتباط با سرما ی،آموزش یهادرحوزه توسعه دوره 

زیر  جادیا، ذارانگهیها با شبکه سرماهارتباطات حرف جادیای، معنو یهاتیحما جادیا، ارذگهیسرما

وسط ت یاناست عیمتناسب با صنا انیبه دانشجو یمهارت یهاارائه آموزش یالزم برا یهاساخت

و  انیانشجود ییافزاو مهارت یریشتغال پذرای اب الزم رساختیجاد زی، طرح ایعلم اًتیه یاعضا

 ابی آموزارتو مه ینیبا کارآفر متناسب یدرس یهابرنامه زایی هاجنبه جادایبا  مندان عالقه

 کیدر  یآموزش دانش تخصص یمناسب برا یها هنیزم جادیای، علم اًتیه یاعضا مشارکت

ه ب رآفرینیکا و اشتغالزایی ترویج در ی، تالشدانش عمل شیو افزا انیدانشجو یخاص برا نهیزم

 ،یعلماتیه یو مشارکت اعضا بیترغدانشجویان و اساتید،  دانشگاه، در زندگی فلسفه یک عنوان

زی آموتهای آموزشی مهار، برگزاری کارگاهشرکت سیتاس ندیپژوهشگران در فرا ان،یدانشجو

ایع ز صناتخصصی توسط نمایندگان صنایع برای دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی و بازدید 

رصد و  دانشگاه یو فناور یبه مرکز نوآور یپژوهش یهامیت یهاتیفعالسوق دادن مربوطه، 

 ه نظرالزم و ضروری ب آموختگان توسط مرکز دانش آموختگان دانشگاهاشتغال دانش تیوضع

 رسد.می

انشگاه در د ریزیدر ارتباط با پیوند الگوی بومی ایرانی با حوزه سیاستگذاری و برنامه

-هارتن با مهای درسی و انطباق آتوان بازنگری در آموزشومی، میجهت عملیاتی کردن الگوی ب

 فیعرت، محورکوچک و دانش یکارهاوتوسعه کسبهای مورد نیاز دانشجویان جهت اشتغال، 

رکز به م یوهشپژ یهامیت یهاتیسوق دادن فعال، صنعت یهاازین یها بر مبنانامهانیموضوع پا

ان در شگرجویان و پژوهدانش ،یعلم اتیه یارکت اعضاب و مشو ترغی دانشگاه یو فناور ینوآور

  تالش نمود. انیبندانش یهاشرکت سیتاس ندیفرا
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