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 3دکتر مرضیه دهقانی
های هدف پژوهش حاضر تحلیل آموزش مغفول شایستگی چکیده:

فراد ابود. جامعه تحقیق شامل  SBMکارشناسی کارآفرینانه در برنامه درسی رشته 

 شتهرری برای ی برنامه درسی وزارت علوم، تحقیقات و وفناوهاسرفصلکارآفرین و کلیه 

گیری رای انتخاب آنها از روش نمونهب بود، 1400-99در سال  SBMکارشناسی 

های هدفمند در بخش افراد کارآفرین و روش نمونه گیری سرشماری در بخش سرفصل

نیمه  ابزار پژوهش در این تحقیق مصاحبهاستفاده گردید.  SBMارشناسی ک رشته

فر از ن 12ساختاریافته و چک لیست تحلیل محتوا است. بدین صورت که در ابتدا با 

س ت، سپهای کارآفرینانه مصاحبه صورت گرفد کارآفرین برای استخراج شایستگیافرا

محتوا طراحی شد تا میزان  تحلیل های استخراج شده چک لیستبراساس شایستگی

 های برنامه درسی رشته کارشناسیایستگی های کارآفرینانه در سرفصلحضور ش

SBM  ه اصلی و مقول 6مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج در بخش مصاحبه بیانگر استخراج

ه(، آگاهی زیر مولف 8های کارآفرینانه شامل: دانش کارآفرینانه )زیر مولفه شایستگی 44

رینی کارآفرینانه زیر مولفه(، فرصت آف 12زیر مولفه(، نگرش کارآفرینانه ) 7ینانه )کارآفر

 زیر مولفه( 4انه )زیر مولفه( و اجتماعی کارآفرین 9زیر مولفه(، مدیریتی کارآفرینانه ) 4)

های ها نشان داد که میزان حضور شایستگیبود. در بخش تحلیل محتوا یافته

مورد غفلت  SBMکارشناسی  های برنامه درسی در رشتهکارآفرینانه در بین سرفصل

های مدیریتی شایستگی رشتهاین ی برنامه درسی هاسرفصلو نیز در  اندقرار گرفته

ین ای کمترهای اجتماعی کارآفرینانه دارکارآفرینانه دارای بیشترین فراوانی و شایستگی

توجه به  با SBMه کارشناسی فراوانی هستند. بنابراین الزم است که برنامه درسی رشت

 های کارآفرینانه مورد بازنگری قرار گیرد. عدم حضور شایستگی

 تیریمدهای کارآفرینانه، آموزش کارآفرینی، برنامه درسی، شایستگی: کلمات کلیدی

 .کوچکیوکارهاکسب

Dr. A.Malekipour, Dr.R.Hakimzadeh, 

Dr.M.Dehghani 
Abstract: This study aimed to analyze the null 
education of entrepreneurial competencies in the 

curriculum of SBM. 

The statistical society consisted Entrepreneurs and all 
curriculum syllabus of SBM Discipline Approved by 

Ministry of Science, Research and Technology of Iran 

2020-2021. To select them, the purposive sampling 
method in the entrepreneurs section and census 

sampling method in the curriculum syllabus for Small 

Business Management were used. In this study the 
research tool was a semi-structured interview and a 

content analysis checklist of entrepreneurial 

competencies. The results of interview led to the 

extraction of six main categories and 44 sub - 

categories of entrepreneurial competencies: 
entrepreneurial knowledge (8 sub-components), 

entrepreneurial awareness (7 sub-components), 

entrepreneurial attitudes (12 sub-components), 
entrepreneurial opportunity (4 sub-components), 

managerial entrepreneurial (9 sub-components) and 

entrepreneurial social capital (4 sub-components). The 
results of content analysis indicated that presence of 

entrepreneurial competencies among the curriculum 

syllabus is neglected in the SBM Discipline. Also, the 
curriculum syllabus of managerial entrepreneurial 

competencies are the highest and the 

entrepreneurial social competencies are the lowest. 
Therefore, the curriculum syllabus of SBM as a major 

of study must be reviewed with the absence of 

entrepreneurial competencies. 
Keywords: curriculum, competency, education 

entrepreneurship, SBM 
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 مقدمه

امروزه مؤسسات آمورش عالی با توجه به تغییرات و تحوالت بین المللی با سرلوحه قرار 

دادن ماموریت نوین خود یعنی پیوند دهند دانشگاه و صنعت کوشش زیادی را برای ایجاد و 

ها ایجاد روح فرهنگ . هدف این نوع دانشگاهاندکردهسازی خود به عنوان دانشگاه کارآفرین پیاده

گذاری جدید است )سازمان یهسرماهای کارآفرینانه و ارآفرینی در دانشجویان و همچنین فرصتک

ها با تأکید بر آموزش کارآفرینی به (. در این نوع دانشگاه2013، 1های اقتصادییهمکار

کارگیری آنها عالوه بر کنند که با بههایی را دریافت میها و مهارتدانشجویان، آنها شایستگی

جانبه آن جامعه ایفا بدیلی را در تسریع پیشرفت همهبود زندگی در سطح فردی، نقش بیبه

ها به الزامات محیطی و پشتیبانی از های پاسخگویی دانشگاهیکی از راهبنابراین کنند. می

در این راستا  .است گیری از کارآفرینی و آموزش کارآفرینیبهره واستفاده  نوین خود، مأموریت

توان از طریق آموزش، پرورش داد انگر این است که کارآفرینی را میهای متعددی بیپژوهش

 9؛ هریس2005، 8؛ کورتکو2004، 7و ماتلی 6؛ میترا2002 ،5و گارتنر 4، شاور 3، پاورز 2گیت وود)

ها . آموزش کارآفرینی یعنی محتوا، روش(2005 ،13و لیتیچ 12، هیل 11؛ هنری2008، 10و گیبسن

اندازی، مدیریت و دهد تا راهیی که انگیزه، شایستگی و تجربه را رشد و توسعه میهاو فعالیت

(. 2012، 16و وسترگارد15، استنبرگ14افزوده را ممکن سازد )موبرگمشارکت در فرایند ارزش

خصوص جوانان در یک سری از ( آموزش کارآفرینی را رشد افراد به2003) 18و ماسی 17لویس

                                                 
1- US Department of Commerce 
2- Gatewood 
3 - Powers 
4 - Shaver 
5 - Gartner 
6- Mitra 
7 - Matlay 
8- Kuratko 
9- Harris 
1 0 - Gibson 
1 1- Henry 
1 2 - Hill 
1 3 - Leitch 
1 4- Moberg 
1 5 - Stenberg 
1 6 - Vestergaard 
1 7- Lewis 
1 8 - Massey 
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دهد هم ایجاد کننده ها این اجازه را میکنند که به آنریف میها تعها و نگرششایستگی

 فرآیندی کارآفرینی تعریفی دیگر آموزش یک وکار و هم جستجو کننده آن باشند. درکسب

 به صورتی بالقوه، توان دارای ولی کارآفرین غیر افراد آن طی که گراستهدف آگاهانه و مند،نظام

ها و ها، توانمندیو این مفهوم نیز بر ویژگی (؛1993، 2و روزل 1گردند )ترپستراتربیت می خالق

وکار بایستی به آن اندازی، رشد و مدیریت کسبهایی تأکید دارد که اشخاص برای راهشایستگی

 (.2002، 3مجهز شوند )گیپ

بر  ( آمده است که آموزش کارآفرینی تنها2008در گزارش کنسرسیوم آموزش اروپا )

ز احس قوی  ارتقا یک به افراد تأکید ندارد بلکه این فرایند بر تفکر خالقانه و وکارآموزش کسب

های کلیدی رچوب اروپا از شایستگیمطابق چا نفس و توانمندسازی مبتنی است.اعتمادبه

اف های دانشجویان هم با اهد( هدف اصلی آموزش کارآفرینی رشد دانش، مهارت و نگرش2004)

متفاوت  ضمن تأکید بر مسیرهای کارآفرینانه است و آموزش کارآفرینی تجاری و هم غیرتجاری با

فراد گام وکار در جهت ارتقا خالقیت، نوآوری و خوداشتغالی ابودن از مطالعات اقتصادی و کسب

توان گفت آموزش کارآفرینی سیاستی است که منجر به فراهم کردن طور کلی میدارد. بهبر می

های ها و نگرشها، دانشها در قالب مهارتشایستگی پرورش و کسب هایی برایمجموعه فعالیت

وکار، افزایش خالقیت، نوآوری و وکار، تثبیت و توسعه کسباندازی کسبافراد برای راه

 شود.ندگی میزهای مواجهه شده در چالش ونفس در مسائل اعتمادبه

های از فعالیت های اساسی جهت حمایتامروزه در کشورهای پیشرفته جهان گام

های کارآفرینانه های دانشگاهی برای آموزش و پرورش شایستگیکارآفرینانه در درون دوره

 های گوناگونهای آموزشی رشتهبرنامه در خوداشتغالی و دانشجویان برداشته شده، و کارآفرینی

است که زیرا اعتقاد بر این  (.2012، 5و اونیل 4قرار گرفته است )بریج زیادی توجه مورد

کارآفرینی به عنوان یک شایستگی کلیدی منجر به تقویت هر چه بیشتر اعتماد بنفس و تفکر 

های آموزش شود، لذا توجه زیادی به آموزش مبتنی بر شایستگی در برنامهخالق دانشجویان می

(. بنابر گزارش موسسه 2008، 6کارآفرینی در سطح علمی و محیط آموزشی شده است )ازکیوردو

ها ( آموزش کارآفرینی در همه رشته2014)7نی روحیه کارآفرینی دانشگاهی دانشجویانجها

                                                 
1- Terpstra 
2 - Rozell 
3- Gibb 
4- Bridge 
5 - O'Neill 
6- Izquierdo 
7- Guess 
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شود، و در این بین قصد و نیت کارآفرینانه در دانشجویان به شکل چشمگیری افزایش تدریس می

 . (2014، 2و توماس 1)فیلیپ یافته است

کارآفرینی دارد، رشته هایی که از نظر ماهیت بیشترین ارتباط را با آموزش یکی از رشته

های اخیر به عنوان یک رشته نو ظهور در سالاست. این حوزه  3مدیریت کسب و کارهای کوچک

چه در عرضه بین المللی و چه داخلی مورد توجه قشر عظیمی از متقاضیان قرار گرفته است. 

ع وسعه و تعمیق دانش کسب و کار در بین فارغ التحصیالن مقطهدف ایجاد این رشته ت

کمک به برقراری پیوند منطقی بین توسعه دانش فنی و  ،های دانشگاهیکارشناسی سایر رشته

تقویت جنبه کاربردی و عملی دانش مدیریت کسب و کار در ، ارتقاء مهارت کسب و کار در کشور

کمک به ارتقاء تعامالت صنعت و دانشگاه و افزایش سهم دانشگاه در کمک به توسعه ، رکشو

باشد. در این بدیهی است با توجه به اهداف می ونی و تحقق مفهوم دانشگاه کارآفرینمحیط پیرام

کند و رسالت تاسیس این رشته، آموزش کارآفرینی نقش بسزایی را در دستیابی به اهداف ایفا می

گیرد. درسی صورت میکه بخش اعظمی از آموزش کارآفرینی به دانشجویان از طریق برنامه های 

ای (، و نقش تعیین کننده2011شود )نول، ه درسی به عنوان قلب آموزش محسوب میزیرا برنام

های حال چنانچه توجه به آموزش مهارت دهد.بر آموزش کارآفرینی به دانشجویان انجام می

کارآفرینی به دانشجویان در برنامه درسی آنها مورد غفلت قرار گرفته باشد، دستیابی به این 

در ارتباط با پژوهش حاضر تحقیقاتی در داخل و خارج صورت گرفته که  بود.اهداف مبهم خواهد 

 گردد:در زیر به آن اشاره می

مطالعه ( در پژوهشی تحت عنوان 1395ملکی پور، حکیم زاده، دهقانی و زالی)      

های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری تطبیقی برنامه درسی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشته

به این نتیجه رسیدند که عناصر برنامه درسی  های پیشرو آمریکادانشگاه تهران با دانشگاهدر 

)اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی( در آموزش عالی ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. 

های آموزش کارآفرینی در بررسی تطبیقی برنامه( نیز در رساله خود تحت عنوان 1395جنتیان )

های ها و دورهبه این نتیجه دست یافت که برنامه آمریکا، ژاپن و ایران متحدهایاالتهای شگاهدان

وکار بسیار سطحی، عمومی و مقدماتی های غیر کسبآموزش کارآفرینی در ایران برای رشته

های آموزش کارآفرینی وکار جامعیت و تنوع محتوایی ندارد. دورههای کسبباشد و برای رشتهمی

ها نیست. صفری و های آموزش کارآفرینی برای این رشتهوکار مکمل برنامههای کسببرای رشته

نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در "( در پژوهشی تحت عنوان 1391سمیع زاده )

                                                 
1 - Philipp 
2 - Thomas 
3 - Small business management (SBM) 
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وضعیت آموزش کارآفرینی چه از دید به این نتیجه رسیدند که  "های علوم انسانیرشته

. شریف، جمشیدیان، رحیمی و از دید استادان دارای وضعیت نامناسبی استدانشجویان و چه 

تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی "( نیز در پژوهشی تحت عنوان 1390نادری )

های ، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، شیوههابه این نتیجه دست یافتند که هدف "ایران

بی آمـوزش کارآفرینی باید بیش از سطح متوسط در آموزش مدیریت و نظـارت و ارزشیـا

 بررسی عنوان تحت پژوهشی در( 1387) رستمی و عمران صالحی  .کارآفرینی مد نظر قرار گیرد

 دست نتیجه این به دانشجویان کارآفرینی هایویژگی پرورش در دانشگاهی هایتاثیر آموزش

 کارآفرینی هایویژگی پرورش در مناسبی زمینه دانشگاه آموزشی هایبرنامه که یافتند

 . است نکرده فراهم دانشجویان

 استلزامات: کارآفرینانه نیت و کارآفرینی اثربخشی جنسیت،" عنوان در تحقیقی تحت

 کارآفرینی آموزش که دادند نشان( 2007) 3و مارلینو 2، کیسکول1ویلسون"کارآفرینی آموزش

 .کندمی بازی اقتصادی فعالیت شروع قصد و مدیخودکارآ سطح بردن باال در را مهمی نقش

 کارآفرینی هایبرنامه نقش" عنوان مطالعه خود تحت در( 2007) 6و االهم 5، زربیناتی4سوتریس

 این به "فرانسه و لندن دانشگاه دو در مهندسی علوم دانشجویان کارآفرینانه قصد افزایش بر

 آموزشی یبرنامه انتهای و ابتدا در فرینیکارآ قصد و ذهنی هنجارهای که یافتند دست نتیجه

( معتقد است که کارآفرینی خالقیت عملی برای ترکیب منابع و 2007) 7آدمیلوتی .است متفاوت

های شخصی، مالی و منابع دیگر در محیط برای که شامل ویژگی های جدید استها به راهفرصت

 عنوان در طی پژوهشی تحت( 2005) 9دیسونگ و 8شود. سانگدستیابی به موفقیت اقتصادی می

 یافتند دست نتیجه این به"کره و آمریکا هایدانشگاه تطبیقی مطالعه": کارآفرینی آموزش تأثیر

 بافت که صورت بدین است، متفاوت ایکره دانشجویان از آمریکایی دانشجویان فرهنگی بافت که

 ایجاد توانایی و دانش نانه،کارآفری نیت و قصد اصطالحات در آمریکایی دانشجویان فرهنگی

 در گذاریسرمایه اندازیراه قصد و کارآفرینی آموزش اهمیت شناختن رسمیت به گذاری،سرمایه

 .دارند قرار بهتری وضعیت در کارگروهی بر تأکید با کشور از خارج

                                                 
1- Wilson 
2 - Kickul 
3 - Marlino 
4 - Souitaris 
5- Zerbinati 
6 - Al-Laham 
7 - Ademiluyi 
8 - Sang 
9 - Daesung 
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پداگوژی و یادگیری کارآفرینی به عنوان موضوعی  ، از آنجایی کهبا توجه به آنچه گفته شد

، 3و رپوسو 2، فریره1پاکو) آموزشی جهان تبدیل شده است هایهم و قابل رشد در سیستمم

 ایران هـای مهـم نظـام آمـوزش عالـی کشـوریکـی از وظایـف و برنامه(، لذا ضروریست 2016

)شریف و  آمـوزش، توسـعه و بسترسـازی کارآفرینـی و تربیـت کارآفرینـان در جامعـه باشـد

از آنجایی که بخش اعظمی از آموزش کارآفرینی در آموزش  عالی ایران  (.  حال1390همکاران، 

های شود، و کسب شایستگیدر رشته مدیریت کسب و کار از طریق برنامه درسی ایجاد می

گردد که برنامه کارآفرینی برای این دانشجویان بیش از پیش الزم است، لذا این سؤال مطرح می

های آموزش کارآفرینی را مورد توجه قرار داده است؟ ی شایستگیحدتا چه  SBMرشته درسی 

های مغفول از ایستگیتوان با شناخت شانجام این پژوهش به چند دلیل مهم است اول اینکه می

، آنها را در برنامه درسی گنجاند و دلیل دو اینکه، آگاهی از میزان SBMهای رشته برنامه درسی

شود تا سیاستگزاران و مولفان برنامه نانه در برنامه درسی باعث میهای کارآفریحضور شایستگی

عمل آورند، براین  بهدرسی مربوطه اقدامات الزم را برای بازنگری برنامه SBMدرسی رشته 

در برنامه درسی رشته  های کارآفرینانهشایستگیاساس هدف این پژوهش تحلیل آموزش مغفول 

SBM .است 

 

 شناسی پژوهشروش

 شده است، به با روش مصاحبه و تحلیل محتوا انجام کهاز نوع کیفی است،  هش حاضرپژو

 یهازمانتواند مورد استفاده سانتایج آن می است، چوناز نوع کاربردی  نیز لحاظ اهداف پژوهش

گیرد گروه اول شامل یمجامعه پژوهش حاضر دو گروه را در بر  قرار گیرد.و متولی گیرنده تصمیم

امه ی برنکارآفرین در حوزه مدیریت کسب و کار است و گروه دوم شامل کلیه سرفصل هاافراد 

ین ا است. در 1400-99در سال  SBM تهدرسی وزارت علوم، تحقیقات و وفناوری برای رش

گیری روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب افراد کارآفرین و ازپژوهش از روش نمونه

 های اینهای استفاده شده است که بر این اساس کلیه سرفصلسرشماری برای انتخاب سرفصل

یل تحل ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و چک لیست رشته مورد بررسی قرار گرفت.

 رفت:گنجام ا زیر به طریقمحتوا است. فرایند این پژوهش در دو مرحله مصاحبه و تحلیل محتوا 

                                                 
1 - Paco 
2- Ferreira 
3 - Raposo 
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از افراد کارآفرین با روش نمونه گیری هدفمند  نفر 12( بخش مصاحبه: ابتدا با 1مرحله 

مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد، مدت مصاحبه برای هر کدام از 

ها در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته دقیقه طول کشید، فرایند تحلیل داده 40تا  25آنها بین 

به نقل از ادیب، پرویزی و صلصالی، ؛ 1395) 1که با روش پیشنهادی اسمیت استقرایی بود

تولید اطالعات، تجریه و مرحله: ها سه ( مورد تحلیل قرار گرفت. اسمیت برای تحلیل داده1392

در مرحله اول ابتدا تمام  ها و تلفیق موردها ارائه کرده است. براین اساس پژوهشگرتحلیل داده

کند. در مرحله بعد سپس بر روی کاغذ پیاده میده،  و های ضبط شده را با دقت مرور کرمصاحبه

ها در ابتدا مضامین فرعی استخراج و بعد با ادامه مقایسه و در نظر با مطالعه و مقایسه نوشته

و از  رویکردبه همان کند، و در نهایت استخراج میگرفتن تفاوتها و شباهتها مضامین اصلی را 

ها از راهبرهایی همچون . جهت تعیین اعتبار دادهشوندنهایی شناسایی می طبقات، ادغامطریق 

بازبینی مصاحبه شوندگان و بازبینی پژوهشگران همکار استفاده شد. برای قابلیت اطمینان در 

های کیفی را داده لیوتحلهیتجزپژوهش حاضر از یک ناظر خارجی که سابقه پژوهش کیفی و 

 لیت اطمینان پژوهش هم ایجاد شد.که بدین صورت در نهایت قاب داشت، نیز استفاده شد

های استخراج شده در مرحله قبل، ابزار چک (تحلیل محتوا: براساس شایستگی2مرحله 

د ششایستگی کارآفرینانه در زیر مجموعه شش دسته طراحی  44لیست تحلیل محتوا شامل 

شته رسی رهای برنامه دهای کارآفرینانه در سرفصلحضور شایستگی (. تا میزان1-)جدول

SBM و گردید استفاده محتوایی روایی از ابزار، روایی تعیین مورد تحلیل قرار گیرد. برای 

 از پس و رفتگ قرار کارآفرینی و افراد کارآفرین متخصصان از نفر چهار اختیار در فهرست وارسی

هم از یی پژوهش برای حصول اطمینان از پایا گرفت. قرار استفاده و تأیید مورد اعمال اصالحاتی،

ر و وهشگروش ویلیام اسکات استفاده شد، به این شکل که قسمتی از محتوا کتب توسط خود پژ

ب یک متخصص خارجی که به روش تحلیل محتوا آشنایی الزم را داشت، تحلیل شد که ضری

های به دست آمد. واحد تحلیل در این پژوهش مضمون هر یک از سرفصل %88توافق حاصل 

های وتحلیل محتوا سرفصلها، بعد از تجزیهاین رو برای پاسخ به سؤال است. ازSBM  رشته

 های آن ارائه گردید.جداولی برای فراوانی هر سازه و زیر مقوله برنامه درسی رشته
 

 

 

 

 

                                                 
1- Smith 
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 . چک لیست تحلیل محتوا1جدول

سازهای شایستگی  ردیف

 کارآفرینانه

 ایستگی کارآفرینانهشهای سازه های زیر مولفه

-وکارطرح کسب -وکارسبطراحی مدل ک -وکاراخالق کسب ش کارآفرینانهدان 1

 حقوق -وکاراندازی کسباهر -وکارالمللی سازی کسببین

 راحی محصولط -ازاریابی کارآفرینانهب -وکارکسب

 -طلبیستقاللا-کنترل درونی -تحمل ابهام -پشتکار -خودآگاهی نگرش کارآفرینانه 2

 -خوشبینی -هتفکر نقادان -تفکر خالق -نهخودکارآمدی کارآفرینا

 ویاپردازیر -وحیه ریسک پذیریر -روحیه ماجراجویی

 دانش با جدید طالعاتا ارتباط -جدید اطالعات جستجو در مهارت کارآفرینانه آگاهی 3

 برای رسانه بهترین قالانت در مهارت -جدید اطالعات ارزیابی -قبلی

 در پژوهش زا استفاده در مهارت -ایرایانه هایمهارت -پیام انتقال

 وکار، آینده نگریکسب

 آفرینیفرصت 4

 کارآفرینانه

 -هارت حل مسئلهم -گیریمهارت تصمیم -هافرصت استفاده از

 نوآوری

 -وکارکسب در پروژه مدیریت رتمها -وکارکسب در رهبری مهارت کارآفرینانه مدیریتی 5

 -راهبردی ریزیبرنامه هارتم -وکارکسب در دانش مدیریت مهارت

 -معکوس مهندسی از استفاده رد مهارت -کارکنان مدیریت مهارت

 واناییت -وکارکسب در حرانب مدیریت -مالی مدیریت هایمهارت

 روشن گزاری هدف

 هایشایستگی 6

 اجتماعی

 هارتم -کارکنان با روابط حفظ رد مهارت -اجتماعی سازیشبکه

 گیفرهن میان هایمهارت -مذاکره

 

 های پژوهشیافته

 های کارآفرینانهتحلیل کیفی بخش مصاحبه برای تدوین سازه شایستگیبخش اول: 
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 ههای اصلی، فرعی و نمونه کدهای اولی. مقوله2جدول 

د 
ک

به
اح

ص
م

ها 
 

مقوله  نمونه کدهای اولیه مصاحبه شوندگان

های 

 فرعی

مقوله های 

 اصلی

، 2،م1م

، 5،م3م

 11، م10م

شرفت خدا، فکر کردن به خدمت به مردم، فکر کردن به خدمت به پیتوکل به 

ئل وکار، حالل و حرام را دانستن مساجامعه، تأکید بر رقابت سالم در کسب

 ... ووکار، منشور اخالقی داشتن، کسب

اخالق 

 وکارکسب

نه
نا

ری
آف

ار
ش ک

دان
 

، 2، م1م

، 5، م4م

 9، م8،م7م

، شناخت ، شناخت نیازهای کشورهای آنتبلیغات کردن و آشنایی با روش

گذاری و نیازهای  بازار، شناخت صنعت مربوطه، شناخت پنچ مارکینگ، نام

 وکار ارزش محور، و ...وکار، ایجاد یک کسببرند سازی خوب برای کسب

 بازاریابی

، 5، م2م

م، 8، 6م

 10م

 وکاروکار، تدوین کسبطراحی کردن بیزینس پلن، تعیین نیازهای  طرح کسب

ارا، کوکارهای اثربخش و به توجه به نیازها و انتظارات اجتماعی، تدوین کسب

 .وکارهای اشتغال آفرین و ..تدوین کسب

تدوین 

طرح 

 وکارکسب

، 2، م1م

 8، م7، م5م

وکار، انتخاب بهترین مدل از های کسبوکار، آشنایی با مدلداشتن الگو کسب

وکار در آن حوزه، های کسبمدلوکار، شناخت الگوها و های کسببین مدل

 وکار و ...ایی کسبها در مراحل ابتدآزمایش مدل

مدل 

 وکارکسب

، 2، م1م

 11، م5م

انینی وکار اطالعات، تنظیم قوثبت اثر، آشنایی در مورد مسائل و قوانین کسب

وکار وکارهای نوآورانه را ترویج دهد، تدوین قوانین مشخص در کسبکه کسب

 وکارها و ...ایت دولت از کسبخود برای حم

حقوق 

 وکارکسب

ی سیاربنوع دیزاین خدمات یا چیزی که ارائه می شود خیلی مهم است، افراد  9، م8،م7م

می  بدون توجه به چگونگی محصول وارد حوزه کارافرینی می شوند که شکست

 ... وخورند، حتما فرد کارآفرین به زیبایی بسته و محصول باید فکر کند 

راحی ط

 محصول

، 10، م9م

 ،11م

یکی از  اشد،یک کارآفرین باید دورنمایی از محصول خود فراتر از مرزها داشته ب

مللی ن الموفقیت های مه برای هر کارآفرین آشنایی با کشورهای دیگر است، بی

 سازی برای توسعه کارآفرینی یک سکوی پرتاب برای پیشرفت است و ...

بین المللی 

 سازی
 

، 10، م1م

 ،3م

بتدا اتی در عالیعلم مشکالت را برای راه اندازی اقدام را باید داشته باشید، هر ف

ا چنان بد آننیازمند چگونگی راه اندازی است، در استارت کار فرد کارآفرین بای

با  کار آگاهی کامل گام بردارد که در مرحله ابتدایی یعنی به راه انداختن

ندازی اه اآفرینان به علت اینکه با موانع رمشکلی مواجهه نشود، خیلی از کار

 آشنایی ندارند شکست می خورند و ... 

راه اندازی 

کسب و 

 کار

ن پشتکارسختی زیادی کشیدن، کنترل کردن سختی، دلسرد نشدن از نتیجه، تالش ، 2، م1م گ ر ش ک  ا ر آ ف ر ی ن ان  ه
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د 
ک

به
اح

ص
م

ها 
 

مقوله  نمونه کدهای اولیه مصاحبه شوندگان

های 

 فرعی

مقوله های 

 اصلی

، 4، م3م

، 6، ه5م

 9، م8، م7م

رفتن از ادعا داشتن و پشتکار، باال نبردن انتظارات، درس گزیاد کردن، کم

وکار، قاطع بودن در موقع شکست، کار زیاد برای موفقیت در کسب

 ها و .. های مهم، صبور بودن در مواقع روبه روشدن با سختیگیریتصمیم

، 2، م1م

، 4، م3م

، 6، م5م

، 8، م7م

 12، م9م

از  رفتنگوام شروع کردن با سرمایه کم، توقع سود نداشتن در مراحل ابتدایی، 

پذیری، پایین های فردی و اجتماعی ریسکبانک و دیگر مؤسسات، ویژگی

وکار را بپذیرند، الگو بودن برای ایجاد حس ها، مخاطرات کسبآوردن قیمت

 پذیری در دیگر اعضا و...ریسک

پذیرریسک

 ی

، 3، م2م

، 5، م4م

، 7، م6م

، 10، م8م

 12، م11م

یت ن دست پاگیر برای خالقفع موانع و قوانیهای طوفان مغزی، رایجاد گروه

ه و بیشتر کارکنان، پرورش ایده خوب، خارج کردن خود از یک چارچوب بست

 گیری از ترکیب مسائل مختلف برای ایجاد ایده جدید و ...ای، بهرهکلیشه

 خالقیت

، رؤیاپردازی نسبت به آینده شغلی، پرهیز از موفقیت در یک شغل ساکن 12، م2م

پردازی برای اپردازی در چگونگی رسیدن به موفقیت، شجاعت در خیالرؤی

 های جدید و ..ایجاد برای یافتن ایده

رویا 

 پردازی

، 3، م2م

 9، م7، م5م

ت وکار، اعتماد به کارکنان، بهبود ادراکانفس به خود، اعتماد به کسباعتمادبه

ها تان را بخاطر موفقیتز گاهی خودهای خود، هر اها و تواناییافراد از قابلیت

 ها و ...تشویق کنید، اعتماد مدیریت نسبت به شایستگی

خودکارآمد

 ی

، 3، م1م

 9، م6، م5م

ند، ی داخودت را باید بشناسی، یک کارآفرین موفق نقاط ضعف و قوت خود را م

د واهیوقتی بدونی چند مرده حالج هستید یقینا در اقدامات ها ثابت قدم خ

 بود، و ...

  آگاهیخود

، 9، م5م

 11، م10م

گی ویژ بعضی وقتا باید مثل یک خبرنگار دنبال چالش بگردید، ماجراجویی یک

 ... فرد کارآفرین است، من سعی می کنم به عمق کار و ماجرا پی ببرم، و

روحیه 

 ماجراجویی

ان یگرای دباید از اینکه کسی عیب کار شما را به شما بگوید نترسید، از نقده 8، م5، م1و

یی که ی هاباید به عنوان فرصت استفاده کرد، خیلی وقت ها از دل این راهنمای

 افراد از شما می کنند که ممکن است بعضی وقتا به شما برخورد، کمک

 بسیاری به شما می کند. از انتقادات دیگران استقبال کنید، و ...

تفکر 

 نقادانه
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د 
ک

به
اح

ص
م

ها 
 

مقوله  نمونه کدهای اولیه مصاحبه شوندگان

های 
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، 10، م7م

 11م

 رامشآشته باشید، یک فرد کارآفرین با وقتی کاری می کنید، نگاه مثبت دا

ش و پیرخاظر و تصور مثبت فعالیت می کند، اگر قرار استبا بدبینی کارتون 

 ببرید ره به جایی پیش نخواهید برد، و ...

 خوشبینی

، 10، م6م

 12م

روحیه  در موقع سختی ها خورد را نبازید، وقتی با یک مشکل مواجه می شود،

د وجو سیر کارآفرینی پیچیدگی ها و ابهامات زیادیخود را حفظ کنید، در م

 دارد، و ...

 تحمل ابهام

، 2، م1م

، 11، م6م  

 یک کارآفرین فقط خودش به خودش بیشترین کمک را می کند، خودتان را

قط فنباید بازیچه شانس یا موارد خارجی بدونید، سرنوشت یک کارآفرینی 

ه بچنان دارد، فرد کارآفرین آندست خودش است، کارآفرین به کار خود ایمان 

 ... وکار خود اعتقاد دارد که از زخم زبان های دیگران دلسرد نمی شود، 

کنترل 

 درونی

، 5، م4، 1م

، 9م  

ه کاشد در کارتان مستقل باشید، یک کارآفرین باید آنچنان شخصیتی داشته ب

جود ودر  وقتی تنها هم بماند با استقالل کامل عمل کند، استقالل طلبی باید

 یک کارآفرین نهادینه شود، و ...

استقالل 

 طلبی

، 2، م1م

، 5، م4م

، 10، م6م

 12م

نگری در خصوص ایجاد محصوالت جدید، نگری برای توسعه شرکت، آیندهآینده

مدت، دوراندیشی در توسعه تعیین نیازهای آینده، پرهیز از تفکر کوتاه

ش زا، ار دادن خود در شرایط چالکر کردن و قرهای خود و کارکنان، فتوانمندی

یر بینی مشکالت آینده، آگاهی از تغییرات و فرایندهای جدید برای تغیپیش

 مسیر آینده، و ...

 نگریآینده

نه
نا

ری
آف

ار
ی ک

اه
آگ

 

، 2، م1م

، 6، م5م

 9، م8م

وکارهای  کشورهای خارجی، آگاهی از چگونگی استفاده از پژوهش در کسب

گیری از زبان مهندسی برای حرکت ربوطه، بهرههای آماری در حوزه مروش

بهبود  ها و الگوها،بهتر به جلو، پژوهش در تحلیل شرایط و محیط، کار با مدل

 ی و ...های پژوهشگری نیروی انسانمهارت

استفاده از 

پژوهش در 

 وکارکسب

 

، 5، م2م

، 8، م7م

 10م

گیری از ر، بهرهوکاگیری از اکسل در کسبمهارت در تایپ ده انگشتی، بهره

وکار، افزارهای آماری، استفاده از فضای اینترنت برای پیشرفت کسبنرم

 های کامپیوتری برای مدیریت زمان و ...گیری از  مهارتبهره

مهارت 

 ایرایانه

، 5، م1م

، 7، م6م

، 10، م9م

 12م

ات طالعمنابع جستجو اطالعات را شناختن، انتخاب بهترین اطالعات از بین ا

ا جویی در زمان رتجو شده، روش جستجو اطالعات از منابع معتبر و صرفهجس

ها با وکار، بیشتر موفقیتآموخته باشید، شناخت سایت معتبر در حوزه کسب

 شوند و ...جستجو و کشف کردن ایجاد می

جستجو 

اطالعات 

 جدید
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 ابد، یکییش وقتی چیزی را نمی دانید به دنبال آنها برید تا یادگیری شما افزا 

یزی چقتی کاآفرین باید حافظه خوبی برای یادگیری معنادار داشته باشد، من و

ی رتبط ملی مرا یاد می گیرم برای اینکه بهتر استفاده کنم آنها را با مطلب قب

 کنم، و ...

ارتباط 

اطالعات 

جدید با 

 دانش قبلی

یق دق العاتمدام باید دانش خود را مورد ارزیابی قرار دهید، بدون کسب اط 

ید تا ر دهمطالب را مورد تایید قرار ندهید، آگاهی خود را مورد بازنگری قرا

 داشته های خود را افزایش دهید، و ...

ارزیابی 

اطالعات 

 جدید

خیلی  نید،کوقتی مذاکره می کنید، مهمترین منبع برای انتقال پیام را انتخاب  

ر بلکه از روش های دیگوقتا همه چیزی فقط با حرف زدن درست نمی شود 

واع به ان د کههم می توان برای تعامل استفاده کرد، یک کارآفرین یقینا نیاز دار

 منابع انتقال پیام برای موفقیت بیشتر آشنا باشد، و ...

مهارت در 

انتقال 

بهترین 

رسانه برای 

 انتقال پیام

، 3، م2م

، 6، م4م

، 9، م8م

، 11، م10م

 12م

ها به بهترین وکار، استفاده از فرصتوانع در کسبتشخیص صحیح مشکالت و م

ییرات ، تغنحو ممکن ، به نیازهای مردم و بازار به عنوان یک فرصت نگاه کردن

 ها، و ...و تحوالت را به چشم یک فرصت دیدن، توانایی تحلیل و ارزیابی فرصت

استفاده از 

 هافرصت

نه
نا

ری
آف

ار
ت ک

ص
فر

 

یاز نر مسیر خود روبرو می شود که اینجا یک کارآرین با مشکالت زیادی د 

ن راه هتریاست مهارت حل مسئله بداند، یک کارآفرین باید از بین راه حل ها ب

 وایط حل بتواند انتخاب کند، در مواقع چالش زاد قدم اول این است که شر

 چالش را تعریف کند و...

 حل مسئله

ظه م لحکارآفرین در تما فرایند تصمیم گیری یکی از مهارت هایی است که یک 

نب را جوا های کارآفرینی با آن سرو کار دارد، وقت اقدام و تصمیم گیری تمام

می برای اخذ بهترین تصمیم مورد توجه قرار دهد، هر گز سرخود تصمیم ن

و  دهد گیرد ابتدا با مشورت از افراد خبره وضعیت را مورد بررسی قرار می

 سپس اقدام می کند و...

تصمیم 

 ریگی

، 3، م2،م1م

، 6، م5م

های کاربردی کردن تبدیل ایده به عمل، خاص بودن خدمات شما، روش

های گرایی، استفاده از نوآوریمحصول، دگرگون کردن صنعت با نگاه عمل

 نوآوری
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، 10، م7م

 12م

های نوآورانه، خلق نوآوری درون سازمانی، و های برتر، شناسایی ایدهکارآفرین

... 

، 4، م1م

، 6، م5م

، 8، م7م

 10، م9م

های های محصول درجاهای دور، شناخت تخصصمدیریت کارکنان و نمایندگی

از  های مدیریت، آگاهیمورد نیاز، یک کارشناس داشته باشید، آگاهی از سبک

های های بهبود توانایی کارکنان، آگاهی از چگونگی جذب و استخدام نیروروش

 توانمند و ...

مدیریت 

 کارکنان

م
نه

نا
ری

آف
ار

ی ک
یت

یر
د

 

، 2، م1م

، 5، م4م

 9، م8م

ریزی، عجله نکردن در شروع کار و آهسته گام برداشتن، پیشرفت طبق برنامه

 ریزی خطی را دانستن، تعیینسناریو نوشتن برای صفر تا صد کار، برنامه

انداز روشن، تعریف دقیق اهداف چشموضعیت موجود، در نظر داشتن یک

 و ... عملیاتی و کاربردی

ریزی برنامه

 راهبردی

، 2، م1م

، 6، م5م

، 10، م8م

 12م

وکار، های تسریع دانش در کسبایجاد یک اتاق فکر، جلسه با کارکنان، روش

های موفق و نشر ایده، تشویق اعضا به اشتراک دانش، مستندسازی تجربه

های نامهها و برهای موفق نهادهای دیگر، کاربرد ایدهناموفق، بکار گیری تجربه

 موفق و...

مدیریت 

 دانش

، 2، م1م

، 5، م3م

، 10، م8م

 11م

ه شناخت صفر تا صد پروژه، استفاده از روش اجایل، نگاه کنسرسیومی ب

های های رسیدن به اهداف پروژه، مدیریت پروژه با فناوریها، روشپروژه

 ها و ...وژهبندی دقیق پراطالعاتی و ارتباطی، زمان

مدیریت 

 پروژه

، 5، م4م

، 9، م6م

 12م

شناخت اهداف صنعت، تعیین چند هدف فرعی، تعیین حوزه مشخص برای 

دف هن و ارائه خدمت و یا تولید محصول، قابیلت شناسایی انتظارات زیر نفعا

گزاری متناسب با آن، تدوین اهداف کلی و جزئی کاربردی جهت تحقق 

 اتی و ...تی و خدمهای صنعاقدامات، هدف گزاری صحیح بر مبنای واقعیت

مهارت در 

تعیین 

هدف 

گزاری 

 روشن

، 3،م2، م1م

، 8، م6م

، 11، م10م

 12م

طرف  ا ازنقش یار استراتژیک سازمان را داشتن، نفوذ بر کارکنان، پذیرفت شم

انداز چشمکارکنان به شکل قلبی، تحریک تشویق درونی اعضا، قابلیت ایجاد یک

ستان و ری، توجه به نیازها و عالیق زیردآوپذیر، تحریک درونی اعضا به نوجمع

... 

 رهبری 

مهارت های، داشتن دانش الزم تأمین سرمایه کردن، آشنایی با حساب دخل خرج، 2، م1م
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،  5، م4م

، 9، م6م

، 11، م10م

 ،12م

وکار، قابلیت و مهارت الزم برای های الزم برای کسبجهت تخمین هزینه

داشتن دانش و مهارت الزم جهت وکار، بندی صحیح جهت تحقق کسببودجه

 وکار از منابع مختلف و ...های کسبتأمین هزینه

 مالی

، 2، م1م

، 7، م5م

 10، م9م

 خونسردی برای در نظر گرفتن تمام جوانب بحران، سرعت عمل در روبرو

چیز، آمادگی برای شرایط وضعیت چالش آور برای رو جمع جور کردن همه

ها و خطرات ت پیش رو، شناسایی و تخمین ریسکبحرانی و مدیریت مشکال

 وکار، و ...فعلی و آینده در طول روند طراحی و اجرای کسب

مهارت 

مدیریت 

 بحران

، 2، م1م

،  5، م4م

، 9، م6م

، 11، م10م

 ،12م

ادن درار قبرگشتن به کاری که انجام میدی، باال و پایین کار رو مورد تحلیل 

وکار نه قرارگیری اجزا برای ایجاد یک کسببرای شناخت مسیر، شناخت چگو

 ی معکوسهای صحیح مهندسدر کنار هم، آشنایی با روش

مهندسی 

 معکوس

، 4،م2، م1م

، 6، م5م

، 8، م7م

، 10، م9م

 11م

های کاربردی، مشورت کالسی، روابط با افراد با رشتهروابط با دانشجوهای هم

موقع در خصوص ارتباط هخورد بهای افراد، بازکردن با دیگران، شناخت ویژگی

عی ی، سبه کارکنان، تعامل با ذینفعان، تعامالت با بخش دولتی و بخش خصوص

ت ه، مهارای، بازدید از کارهای تولیدی افراد در آن حوزدر تهیه تیم کاری حرفه

 در گفتار با دیگران و ...

حفظ 

روابط با 

 دیگران

نه
نا

ری
آف

ار
ی ک

اع
تم

اج
 

، 2، م1م

 8، م7، م3م

 ، 5، م4م

 وهی،جلسه با افراد معروف در حوزه مربوطه، ایجاد شبکه برای کارهای گر

 گیری از فضای مجازی برای ایجاد شبکه الکترونیکی، ایجاد شبکه بابهره

ای از دانشجوها برای ها، ایجاد یک شبکهذینفعان، شرکت کردن در کنفرانس

فراد ، ایجاد شبکه با اخارج از کشور سازی با افرادکارشناسی کارهای، شبکه

 متخصص و همکارای داخلی و ...

 سازیشبکه

، 8، م1م

 10، م5م

ها، شرکت در سفر خارج از کشور و تقویت تعامالت برای درک فرهنگ

های متفاوت، های جدید از فرهنگالمللی برای کسب ایدههای بینکنفرانس

ه ب، توجه ن حوزه در جهانالمللی، آگاهی از کارها آآشنایی با استانداردهای بین

المللی، دیدار با کارآفرینان خارجی، کسب المللی، کسب زبان بینتغییرات بین

 ها و ...های ارتباطی با فرهنگسبک

مهارت 

میان 

 فرهنگی
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، 3، م5م

، 7م

 10،م8م

ابع أمین منها، مهارت مذاکره با افراد برای تمهارت مذاکره و ارتباط من با بانک

 رکایمذاکره برای فروش محصول، مهارت مذاکره برای ایجاد ش مالی، مهارت

های سرمایه گزاران، تجاری، آشنایی به شخصیت شناسی، انگیزها و بینش

 تشخیص زمان برای اراده امتیازات به طرفین در صورت لزوم و ...

مهارت 

 مذاکره

 

وله مق 6بیانگر  های کارآفرینانهنتایج بخش مصاحبه برای سازه تحلیل محتوا شایستگی

قوله اخالق زیر م 8زیر مولفه است. بدین صورت که مقوله دانش کارآفرینانه شامل  44اصلی و 

اندازی وکار، راهالمللی سازی کسبوکار، بینوکار، طرح کسبوکار، طراحی مدل کسبکسب

ش وکار، بازاریابی کارآفرینانه و طراحی محصول است. مقوله نگروکار، حقوق کسبکسب

طلبی، لزیر مقوله خودآگاهی، پشتکار، تحمل ابهام، کنترل درونی، استقال 13کارآفرینانه 

 حیه ریسک، روخودکارآمدی کارآفرینانه، تفکر خالق، تفکر نقادانه، خوشبینی، روحیه ماجراجویی

 وجستج در تزیر مقوله مهار 6گیرد. مقوله آگاهی کارآفرینانه پذیری و رویاپردازی را در بر می

 انتقال در تجدید، مهار اطالعات قبلی، ارزیابی دانش با جدید اطالعات جدید، ارتباط اطالعات

وکار کسب در پژوهش از استفاده در ای و مهارترایانه هایپیام، مهارت انتقال برای رسانه بهترین

گیری، ت تصمیمها، مهارزیر مقوله استفاده از فرصت 4آفرینی کارآفرینانه قرار دارد. مقوله فرصت

مهارت  زیر مقوله 9شود. مقوله مدیریتی کارآفرینانه مهارت حل مسئله و نوآوری را شامل می

وکار، وکار، مهارت مدیریت دانش در کسبوکار، مهارت مدیریت پروژه در کسبرهبری در کسب

از  دهریزی راهبردی، مهارت مدیریت کارکنان، مدیریت مالی، مهارت در استفامهارت برنامه

گیرد. وکار و توانایی هدف گزاری روشن را در بر میکسب در بحران مهندسی معکوس، مدیریت

سازی اجتماعی، مهارت در حفظ روابط با زیر مقوله شبکه 4سازی کارآفرینانه نیز مقوله شبکه

 شود.نگی را شامل میهای میان فرهکارکنان، مهارت مذاکره و مهارت

س اسا بر SBMکارشناسی  رشتههای برنامه درسی در سرفصلتحلیل محتوا بخش دوم: 

 های کارآفرینانهسازه تحلیل محتوا شایستگی
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  های دانش کارآفرینانهشایستگی.تحلیل محتوا سازه 3 جدول

 فراوانی   وکارهای کوچکمدیریت کسب کارشناسی رشته

 های دانشی کارآفرینانههای سازه شایستگیگویه

 1 وکارسباخالق ک 1

 0 وکارطراحی مدل کسب 2

 1 وکارطرح کسب 3

 1 وکارالمللی سازی کسببین 4

 0 وکاراندازی کسبراه 5

 4 وکارحقوق کسب 6

 0 بازاریابی کارآفرینانه 7

 0 طراحی محصول 8

 7 جمع فراوانی

 

ی برنامه هاهای دانشی کارآفرینانه در بین سرفصلوضعیت سازه شایستگی 3جدول شماره 

 رشتهاین های برنامه درسی دهد. براساس این جدول در سرفصلرا نشان می SBMرشته درسی 

وکار هر کدام با المللی سازی کسبوکار و بینوکار، طرح کسبهای اخالق کسبشایستگی

ل توجه شده است. ولی به شایستگی های طراحی مد 4وکار با فراوانی و  حقوق کسب 1فراوانی 

 وکار، بازاریابی کارآفرینانه و طراحی محصول در سر فصل های برنامهاندازی کسبوکار، راهکسب

توان نتیجه گرفت که امکان آموزش اخالق توجه نشده است. بنابراین می SBMدرسی 

های وکار در بین سرفصلوکار، حقوق کسبالمللی سازی کسبوکار و بینوکار، طرح کسبکسب

ولی امکان  تهران تعریف شده است. در دانشگاهSBM  وزارت علوم در رشتهرسی مصوب برنامه د

وکار، بازاریابی کارآفرینانه و اندازی کسبوکار، راههای طراحی مدل کسبآموزش دیگر شایستگی

 بینی نشده است.طراحی محصول پیش
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  های نگرش کارآفرینانه. تحلیل محتوا سازه شایستگی4 جدول

وکارهای مدیریت کسب ناسیکارش رشته

 کوچک 

 فراوانی

 های نگرش کارآفرینانهگویه سازه شایستگی

 0 خودآگاهی 1

 0 پشتکار 2

 0 تحمل ابهام 3

 0 کنترل درونی 4

 0 طلبیاستقالل 5

 0 خودکارآمدی کارآفرینانه 6

 3 تفکر خالق 7

 1 تفکر نقادانه 8

 0 روحیه ماجراجویی 10

 0 یریپذروحیه ریسک 11

 0 رؤیاپردازی 12

  فراوانی

 

های برنامه های نگرشی کارآفرینانه در بین سرفصلوضعیت سازه شایستگی 4جدول شماره 

رشته به این های برنامه درسی دهد. براساس این جدول در سرفصلرا نشان می SBMدر  درسی

اهی، پشتکار، ت، ولی خودآگتوجه شده اس 1و تفکر نقادانه با فراوانی  3تفکر خالق با فراوانی 

ی، روحیه طلبی، خودکارآمدی کارآفرینانه، روحیه ماجراجویتحمل ابهام، کنترل درونی، استقالل

 پذیری و رؤیاپردازی توجه نشده است. ریسک
  های آگاهی کارآفرینانه. تحلیل محتوا سازه شایستگی5جدول 

 فراوانی وکارهای کوچک مدیریت کسب کارشناسی رشته

 آفرینانههای آگاهی کارهای سازه شایستگیگویه

 0 مهارت در جستجو اطالعات جدید 1

 0 ارتباط اطالعات جدید با دانش قبلی 2

 0 ارزیابی اطالعات جدید 3
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 فراوانی وکارهای کوچک مدیریت کسب کارشناسی رشته

 آفرینانههای آگاهی کارهای سازه شایستگیگویه

 3 ایهای رایانهمهارت 5

 1 مهارت در استفاده از پژوهش در کسب و کار 6

 0 نگریآینده 7

 4 فراوانی

 

های برنامه های آگاهی کارآفرینانه در بین سرفصلیت سازه شایستگیوضع 5جدول شماره 

 رشتهاین های برنامه درسی دهد. براساس این جدول در سرفصلرا نشان میSBM  رشته درسی

وکار با و مهارت در استفاده از پژوهش در کسب 4 ای با فراوانیهای رایانهبه شایستگی مهارت

های مهارت در جستجو اطالعات جدید، ارتباط لی به شایستگیتوجه شده است. و 1 فراوانی

تقال برای ان سانهاطالعات جدید با دانش قبلی، ارزیابی اطالعات جدید، مهارت در انتقال بهترین ر

 ست. توجه شده ا 0نگری با فراوانی پیام و آینده
  آفرینی کارآفرینانههای فرصت. تحلیل محتوا سازه شایستگی6 جدول

 فراوانی وکارهای کوچک مدیریت کسب کارشناسی هایهرشت

آفرینی های فرصتهای سازه شایستگیگویه

 کارآفرینانه

 0 هافرصت استفاده از 1

 3 گیریمهارت تصمیم 2

 4 مهارت حل مسئله 3

 0 نوآوری 4

 7 جمع کل فراوانی

های برنامه ن سرفصلهای آگاهی کارآفرینانه در بیوضعیت سازه شایستگی 6جدول شماره 

این های برنامه درسی دهد. براساس این جدول در سرفصلرا نشان می SBMرشته در  درسی

و حل  3 گیری با فراوانی، مهارت تصمیم1 یهای استفاده از فرصت با فراوانمهارت بهرشته 

وجه ت 0اوانی فر توجه شده است. ولی به مهارت استفاده از فرصت و نوآوری با 4مسئله با فراوانی 

 شده است. 
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  های مدیریت کارآفرینانه. تحلیل محتوا سازه شایستگی7جدول 

 فراوانی وکارهای کوچک مدیریت کسب کارشناسی رشته

 های مدیریت کارآفرینانههای سازه شایستگیگویه

 4 وکاردر کسب مهارت رهبری 1

 2 وکاردر کسب مهارت مدیریت پروژه 2

 0 وکارت دانش در کسبمهارت مدیری 3

 2 ریزی راهبردیمهارت برنامه 4

 5 مهارت مدیریت کارکنان 5

 0 مهارت در استفاده از مهندسی معکوس 6

 11 مالی های مدیریتمهارت 7

 0 وکارکسب در بحران مدیریت 8

 0 توانایی هدف گزاری روشن 9

 24 جمع کل فراوانی

 

های ای مدیریت کارآفرینانه در بین سرفصلهوضعیت سازه شایستگی 7جدول شماره 

رشته این های برنامه درسی دهد. براساس این جدول در سرفصلنشان میSBM  درسیبرنامه 

ریزی راهبردی با ، برنامه2 ، مدیریت پروژه با فراوانی4 وکار با فراوانیهای رهبری کسبمهارت به

ه است. ولی به توجه شد 11 ت مالی با فراوانیو مدیری 5 ، مدیریت کارکنان با فراوانی2 فراوانی

 در بحران وکار، استفاده از مهندسی معکوس، مدیریتدر کسب های مدیریت دانشمهارت

 ست. اوکار و هدف گزاری روشن توجه نشده کسب
 های اجتماعی کارآفرینانه . تحلیل محتوا سازه شایستگی8جدول 

 فراوانی وکارهای کوچکمدیریت کسب کارشناسی رشته

 های اجتماعی کارآفرینانههای سازه شایستگیگویه

 0 سازی اجتماعیشبکه 1

 1 مهارت در حفظ روابط با کارکنان 2

 1 مهارت مذاکره 3

 0 های میان فرهنگیمهارت 4

 2 جمع کل فراوانی
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های های اجتماعی کارآفرینانه در بین سرفصلوضعیت سازه شایستگی 8جدول شماره 

به رشته این های دول در سرفصلدهد. براساس این جرا نشان می SBM امه درسیبرن

ت. اما به توجه شده اس 1 های حفظ روابط با کارکنان و مهارت مذاکره هر کدام با فراوانیمهارت

 توجه شده است.  0 انیهای میان فرهنگی با فراومهارت وسازی اجتماعی های شبکهشایستگی
 SBM رنامه درسیهای کارآفرینانه در بلیل محتوا سازه. خالصه تح9 جدول

 فراوانی وکارهای کوچکمدیریت کسب کارشناسی رشته

 های کارآفرینانهسازه شایستگی

 7 های دانشی کارآفرینانهسازه شایستگی 1

 4 های نگرشی کارآفرینانهسازه شایستگی 2

 4 های آگاهی کارآفرینانهسازه شایستگی 3

 7 آفرینی کارآفرینانههای فرصتشایستگیسازه  4

 24 های مدیریتی کارآفرینانهسازه شایستگی 5

 2 های اجتماعی کارآفرینانهسازه شایستگی 6

 19 جمع کل فراوانی

 

های های اجتماعی کارآفرینانه در بین سرفصلوضعیت سازه شایستگی 9جدول شماره 

های برنامه درسی اساس این جدول در سرفصلدهد. برنشان می را SBMرشته برنامه درسی 

 ،24راوانیهای مدیریتی کارآفرینانه با فبه ترتیب بیشترین به کمترین، سازه شایستگی رشتهاین 

های نگرشی شایستگی ، 7آفرینی کارآفرینانه با فراوانی های دانشی کارآفرینانه و فرصتشایستگی

 2های اجتماعی کارآفرینانه با فراوانی و شایستگی 4انی کارآفرینانه و آگاهی کارآفرینانه با فراو

 توجه شده است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

هایی است یکی از رشته SBMامروزه رشته کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک یا 

های آموزش عالی مستلزم توجه بیشتری به آموزش که از نظر ماهیت نسبت به دیگر رشته

ها ایجاد تواند با استفاده از پتانسیل برنامه درسی رسمی دانشگاهکه امر میباشد، کارآفرینی می

های کارآفرینانه در شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تحلیل آموزش مغفول شایستگی

ها در بخش مصاحبه بیانگر یافته بود. SBMهای برنامه درسی رشته کارشناسی سرفصل

زیر مولفه(،  8قوله اصلی شامل مقوله دانش کارآفرینانه )م 6زیر مولفه در قالب  44استخراج 
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زیر  4زیر مولفه(، فرصت کارآفرینانه ) 7زیر مولفه(، آگاهی کارآفرینانه )  12نگرش کارآفرینانه )

زیر مولفه( بود. در بخش  4زیر مولفه( و اجتماعی کارآفرینانه )  9مولفه(، مدیریت کارآفرینانه )

های کارآفرینانه برنامه درسی نیز نشان داد که میزان حضور شایستگیهای تحلیل محتوا سرفصل

های ملکی پور و اند. یافتهمورد غفلت قرار گرفته SBMی برنامه درسی هاسرفصلدر بین 

(، با نتایج این پژوهش همخوانی 1390) (، شریف و همکاران1395( جنتیان )1395همکاران )

های کارآفرینانه در برنامه درسی ه به عدم حضور شایستگیتوان گفت با توجبنابراین می دارد؛

SBM های توسعه کشور، و همچنین ها در سطح کالن برای برنامهتوانایی دانشجویان این رشته

رنگ ها زندگی کمدر سطح خرد برای کسب خالقیت، نوآوری و اعتماد بنفس در مقابله با چالش

تشکیل این رشته آموزش نیروی انسانی متخصص خواهد بود. این در حالی است که هدف از 

ها و ها، موسسهبرای راه اندازی کسب و کارهای جدید و نیز نیروی مناسب برای حرکت سازمان

های دولتی و خصوصی در مسیر کارآفرینی است. در زیر وضعیت هر کدام از شرکت

بحث و بررسی قرار  مورد SBMی برنامه درسی رشته هاسرفصلدر های کارآفرینانه شایستگی

 گیرد.می

های دانش کارآفرینانه نشان داد که در های این پژوهش در ارتباط با شایستگییافته

وکار، وکار، طرح کسبهای اخالق کسبشایستگی SBM رشتههای برنامه درسی سرفصل

های طراحی مدل وکار وجود دارد، اما شایستگیوکار و حقوق کسبالمللی سازی کسببین

های برنامه وکار، بازاریابی کارآفرینانه و طراحی محصول در سرفصلاندازی کسبوکار، راهکسب

مند و (، برو1393) مغفول مانده است. در این راستا فراهانی و همکاران SBM رشتهدرسی 

اند، که تا ( در پژوهش خود به نتایجی اشاره کرده1385(، بدری و همکاران )1392همکاران )

ها یبراین با توجه به اهمیت این شایستگبناهای این تحقیق همخوانی دارد. با یافتهحدودی 

های دانشی کارآفرینانه در دانشجویان ضروریست توان استدالل کرد که برای ایجاد شایستگیمی

ین اریزیان درسی در حوزه این رشته توجه خاصی را به گنجاندن که سیاستگذاران و برنامه

 برنامه درسی داشته باشند.ها در مؤلفه

های نگرش کارآفرینانه نیز بیانگر این است که یافته دیگر این پژوهش در خصوص شایستگی

آموزش تفکر خالق و تفکر نقادانه تعریف شده است.  امکان SBMهای برنامه درسی در سرفصل

طلبی، استقالل های خودآگاهی، پشتکار، تحمل ابهام، کنترل درونی،ولی امکان آموزش شایستگی

بینی نشده پذیری و رؤیاپردازی پیشخودکارآمدی کارآفرینانه، روحیه ماجراجویی، روحیه ریسک

( با 1392(، شریف و همکاران )1395) (، جنتیان1395های ملکی پور و همکاران )یافتهاست. 

انه زیر های نگرش کارآفریننتایج این پژوهش همسو است. همانطور که گفته شد بخش شایستگی

طلبی، خودکارآمدی هایی همچون خودآگاهی، پشتکار، تحمل ابهام، کنترل درونی، استقاللمقوله
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پذیری، ماجراجویی و رؤیاپردازی شامل کارآفرینانه، تفکر خالق، تفکر نقادانه، روحیه ریسک

 ای نگرشی نقش بی بدیلی را در سوق دادن دانشجویان به سویبر این اساس مؤلفه شود.می

یک حالت یگانه عامل یادگیری پایدار منجر به به عنوان کند. زیرا این مولفه کارآفرینی ایجاد می

از این رو برای افزایش اقدام کارآفرینانه در بین دانشجویان خواهند شد.  و عصبی آمادگی روانی

، ها نگرشی همچون: خودآگاهی، پشتکار، تحمل ابهام، کنترل درونیضرورت دارد که مؤلفه

پذیری و رؤیاپردازی طلبی، خودکارآمدی کارآفرینانه، روحیه ماجراجویی، روحیه ریسکاستقالل

 های برنامه درسی این رشته تعریف شود.در سرفصل

های آگاهی کارآفرینانه نیز نشان داد که در های این پژوهش در ارتباط با شایستگییافته

ای و مهارت در استفاده از های رایانهمهارت به شایستگی SBM رشتههای برنامه درسی سرفصل

های مهارت در جستجو اطالعات جدید، وکار توجه شده است. ولی شایستگیپژوهش در کسب

ن رسانه هتریارتباط اطالعات جدید با دانش قبلی، ارزیابی اطالعات جدید، مهارت در انتقال ب

نجایی توان نتیجه گرفت از آاند. بنابراین میتهنگری مورد غفلت قرار گرفبرای انتقال پیام، آینده

ه است، های روز افزون بشری منجر به تولید گسترده اطالعات از منابع گوناگون شدکه پیشرفت

بال آن برای همسویی با این تحوالت و به دن SBMبنابراین نیاز است که دانشجویان رشته 

 ند.ها را کسب کنموفقیت در حوزه کارآفرینی این شایستگی

های این پژوهش نشان داد در آفرینی کارآفرینانه یافتههای فرصتدر ارتباط با شایستگی

گیری و های استفاده از فرصت، مهارت تصمیممهارت به SBMهای برنامه درسی رشته سرفصل

حل مسئله توجه شده است. ولی به مهارت استفاده از فرصت و نوآوری توجه نشده است. ملکی 

های هایی از یافته( در بخش1392(، شریف و همکاران )1395) (، جنتیان1395ران )پور و همکا

لذا نیاز است  های این پژوهش مطابقت دارد.اند، که با یافتهخود به نتایج مشابهی گزارش کرده

های این پژوهش همچنین مهارت استفاده از فرصت و نوآوری در این رشته پیش بینی شود. یافته

های برنامه درسی این های مدیریتی کارآفرینانه نشان داد که در سرفصلبا شایستگیدر ارتباط 

ریزی راهبردی، مدیریت کارکنان و وکار، مدیریت پروژه، برنامههای رهبری کسبرشته مهارت

وکار، استفاده از مهندسی در کسب های مدیریت دانشمدیریت مالی توجه شده، ولی به مهارت

وکار و هدف گزاری روشن پرداخته نشده است. ملکی پور و کسب در حرانب معکوس، مدیریت

( در پژوهش خود به نتایجی اشاره 1392(، شریف و همکاران )1395) (، جنتیان1395همکاران )

توان نتیجه گرفت به طور کلی می های این تحقیق همخوانی دارد.اند، که تا حدودی با یافتهکرده

توجه گستردگی، ماهیت و همچنین اهمیت آن در خصوص چگونگی  های مدیریتی باشایستگی
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استفاده از منابع مالی، جذب، تعیین راهبرد، هماهنگی، ارزشیابی و نیز استخدام نیروهای 

 کند.متخصص تاثیر زیادی را در کارآفرینی دانشجویان این رشته ایفا می

ن است که در این پژوهش بیانگر ای هاینانه یافتههای اجتماعی کارآفریدر ارتباط با شایستگی

های حفظ روابط با کارکنان و مهارت مذاکره پرداخته شده، به مهارت SBMهای رشته سرفصل

اند. های میان فرهنگی همچنان مغفول ماندهسازی اجتماعی و مهارتهای شبکهاما شایستگی

ارت با کارکنان و مه رفت که امکان آموزش مهارت در حفظ روابطتوان نتیجه گبنابراین می

تعریف شده است. ولی امکان  SBMکارشناسی  های برنامه درسی رشتهمذاکره در سرفصل

توان استدالل کرد افراد بینی نشده است. به طور کلی میها پیشآموزش دیگر شایستگی

 قیت درخوبی از این موضوع اطالع دارند که موفهای اجتماعی بهکارآفرین در ارتباط با شایستگی

ست، بلکه های رهبری، مدیریتی، بازاریابی، تعهد و... نیکارآفرینی تنها در گرو کسب شایستگی

های چگونگی های درون مرزی و برون مرزی و نیز کسب روشبا ایجاد یک سری شبکه نیاز است

 اتطه نظراز رویکردها و نقمؤسسات مالی  و هاجذب و اقناع صاحبان ایده، دولتمذاکره ضمن 

ها همچنین در خصوص وکار خود سود ببرد. در پایان یافتهآنها برای بهبود و پیشرفت کسب

نشان داد که  SBMی برنامه درسی هاسرفصلهای کارآفرینانه در بین وضعیت سازه شایستگی

های اجتماعی های مدیریتی کارآفرینانه با بیشترین فراوانی و سازه شایستگیبه شایستگی

سزایی های اجتماعی نقش بمترین توجه شده است، این در حالی است که شایستگیکارآفرینانه ک

 کند.را در تثیبت و توسعه کارآفرینی ایجاد می

 که ضروریست SBMتوان گفت، با توجه اهمیت آموزش کارآفرینی در رشته کلی می طوربه

شته رنگری برنامه درسی این عالی اقدامات الزم را برای باز ریزیان آموزشاندرکاران و برنامهدست

سوی ه بههای کارآفرینانه و به دنبال آن سوق دادن دانشجویان این رشتدر راستا کسب شایستگی

غل شیفه و تا ضمن افزایش نگاه کارآفرینانه دانشجویان در هر وظ عمل آورند، کارآفرینی به

های کارآفرین ی دانشگاهها یعنسوی نسل سوم دانشگاههای کشور بهمختص خود، حرکت دانشگاه

ت از های این پژوهش قابل ذکر اسبا همه این اوصاف در ارتباط با محدودیترا تسهیل کنند. 

 ذهنیتقیق در این تح د، ممکن استنگیرپارادایم تفسیری قرار می مطالعات کیفی در آنجایی که

 .شده باشددر ارائه نتایج تاثیرگذار  و سوگیری پژوهشگر مشارکت کنندگان
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