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، دکتر محمد جوادی 2*، دکتر مرضیه دهقانی1داود باوفا

 4، دکتر رضا محمد کاظمی3پور
ها و رشته علوم التحصیالن دانشگاهبیکاری فارغ :هچکید

تربیتی یکی از علل توجه همگان به بحث کارآفرینی است. برای 

های کارآفرینی مورد تربیت دانشجویانی کارآفرین، بایستی شایستگی

یابی به مهمترین توجه قرار گیرد. هدف از مطالعه حاضر، دست

در برنامه درسی رشته علوم  هاهای کارآفرینی و بررسی آنشایستگی

های کارآفرینی با روش سنترپژوهی از است. شایستگی تربیتی بوده

ها، پس از بررسی روایی محتوایی آن متن مطالعات استخراج شده و

در برنامه درسی رشته علوم تربیتی مورد بررسی قرار گرفت. 

های کارآفرینی به چهار طبقه خصوصیات فردی و شایستگی

شد. بررسی  طبقه بندی، دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی یازمینه

محتوای برنامه درسی علوم تربیتی نشان داد آموزش کارآفرینی به 

های این رشته عنوان یک درس تخصصی فقط برای یکی از زمینه

های کارآفرینی لحاظ شده و در سایر دروس نیز توجه به شایستگی

های مطالعه حاضر ه یافتهبا توجه ب است.کم یا بسیار کم بوده

ریزان درسی رشته علوم تربیتی، درس شود، برنامهپیشنهاد می

کارآفرینی را برای همه دانشجویان رشته علوم تربیتی ارائه دهند. 

های کارآفرینی در تدوین سایر شود، شایستگیهمچنین پیشنهاد می

 دروس این رشته نیز  مدنظر باشد. 
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Abstract: The widespread unemployment of 

universities graduates and graduates of educational 
sciences is one of the main reasons of sifting toward 

entrepreneurship. Entrepreneurial competencies 

should be considered in order to train entrepreneur 
students. The aim of this study was to achieve the 

most important competencies and to evaluate them in 

the curriculum of educational sciences. 
The entrepreneurial competencies were obtained by 

meta-synthesis. The curriculum of educational 

sciences was studied after evaluation of their content 
validity. The entrepreneurial competencies are 

classified under four categories: individual and 

context characteristics, knowledge, attitudes and 

entrepreneurial skills. The study of curriculum of 

educational sciences showed that entrepreneurship 
education as a specialized lesson has been considered 

only for one of the four fields of this discipline. 

According to the findings of this study, it is suggested 
that, curriculum planners should develop and offer 

lessons of entrepreneurship for all students in the field 

of educational sciences. It is also recommended that 
the entrepreneurial competencies should be 

considered in the modeling of other lessons of this 

discipline.  
Keywords: curriculum, entrepreneurial competencies, 
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 مقدمه
های اخیر، یک مسئله جهانی است و امروزه بیش از هر زمان دیگری کارآفرینی در دهه

(. یکی از دالیل اهمیت این موضوع، 2011، 1نک و گرینوزش دارد )بیشترین ارتباط را با آم
دهند که خالقیت ارتباط کارآفرینی با خالقیت و رشد اقتصادی است، زیرا مطالعات نشان می

کند و فرد کارآفرین موتور محرک ارتقاء نقش اصلی را در فرآیند رشد اقتصادی کشورها بازی می
 (.2013، 2الیندو و مندزپیکاسوشتر است )گهایی برای کسب منفعت بیفعالیت

به طورکلی، کارآفرینی موضوعی بسیار مهم در همه موسسات آموزشی است و همه مردم 
 کنندنسبت به ایجاد روحیه کارآفرینی در جامعه احساس تعهد می به نوعی درگیر آن بوده و

 (.2013، 3)فایول
ارآفرین فردی است که یک ام وبستر کنامه آنالین مریاما کارآفرین کیست؟ براساس لغت

پذیری با هدف درآمدزایی دارد. از نظر شومپیتر کارآفرین کند و تمایل به ریسکشغل را ایجاد می
(. طبق تعریف 1390فردی است که ترکیبات جدیدی در تولید ایجاد کند )داریانی و مقیمی،

مد و تغییر جامعه به شغل و درآ (، تأثیر عملکرد فرد کارآفرین بر جامعه، ایجاد2013) 4گامز
ای مثبت است که این تغییر با ظرفیت باال برای کار و تعهد، سخاوت، سخت کوشی، کار شیوه

ای تر و مشارکتی موثرتر در خلق جامعهگروهی و مشارکت در ایجاد ساختار اجتماعی قوی
 (. 2017 ،5شود )گاترز و باکوئروهماهنگ و با شأن و مرتبه عالی، نشان داده می

موزش کارآفرینی منجر به درک دانشجویان از شغل، اهداف آن، ساختار، ارتباطات آ
شود. بسیاری از مطالعات درونی در مشاغل و همچنین ارتباط مشاغل با اقتصاد و جامعه می

اند که آموزش کارآفرینی تأثیر زیادی بر دیدگاه دانشجویان بر کارآفرینی دارد و تأکید کرده
 (. 2008، 6شوند )چونگها به برخی مشاغل عالقمند میذراندن این دورهان پس از گدانشجوی

هایی همچون های درسی باید بر شایستگی(، برنامه2002) 7از نظر ابراهیم و سوفانی
پذیری فراگیران تأکید کنند، رویکردهای آموزشی نیز باید استقالل، ابتکار، خالقیت و ریسک

، پذیرش اشتباه و یادگیری از اشتباه کنند )ایلهان ارتونا و تصمیم گیریفراگیران را تشویق به 
 (.  2011، 8گورل
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اما با وجود اهمیت آموزش کارآفرینی در سطح آموزش عالی، آموزش کارآفرینی در 
مند کردن دانشجویان به ها، عالقهاست و در این برنامههای درسی رسمی پیش بینی نشدهبرنامه

(.تحقیقات نشان 2008ها جایگاهی ندارد )چونگ، ت مثبت در آنجاد تغییراکارآفرینی و ای
های علوم انسانی ها و به ویژه رشتهدهد که وضعیت آموزش کارآفرینی در سطح دانشگاهمی

های آموزش کارآفرینی شامل هدف، محتوا، روش های مختلف برنامهنامطلوب است و بخش
آموختگان به بازار کار و تصدی مشاغل مختلف انشرای ورود دتدریس و ارزشیابی کارایی الزم را ب

این در حالی است که مطابق با برنامه درسی اصلی رشته  (.1391ندارند )صفری و سمیع زاده، 
رود پس از گذراندن دوره، بتوانند فراخور زمینه مورد آموختگان انتظار میعلوم تربیتی، از دانش

ال شده و در یکی از چهار زمینه این رشته ایفای کار و اشتغعالقه و تحصیل خود وارد فضای 
(. اما متأسفانه  با توجه به آمار 11/8/94نقش کنند )برنامه درسی رشته علوم تربیتی، مصوب 

(، آمار بیکاری 1392ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران )
های علوم انسانی بخش قابل توجهی از ن رشتهآموختگانشالتحصیالن دانشگاه باال بوده و دافارغ

(. این موضوع، تبیین کننده 1390دهند )سیف نراقی و اوالدیان، این بیکاران را تشکیل می
 هاآن های ایران و به خصوص رشته علوم تربیتی است زیرااهمیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه

به دست دارند. مهترین هدف از آموزش کارآفرینی در  بعدی را هایعنان آموزش و پرورش نسل
آموزش عالی، تربیت دانشجویی خالق، با انگیزه، فعال و هوشیار، تصمیم گیرنده، رهبر، با اعتماد 

ها، توانمند در برقراری ارتباط، توانمند در مذاکره، حلّال به نفس باال، آماده مقابله با چالش
با تفکر سیستمی، یادگیرنده، مستقل، قادر به زندگی در شرایط  ر گروهی،مشکالت، توانمند در کا

 (. 2013، 1ها است )مارتین و یوکوکننده فرصتنامطمئن و همچنین شناسایی

های مرتبط با آن ها و ویژگیهدف از آموزش کارآفرینی، توسعه رفتار کارآفرینی، مهارت
ت؟ اگر کارآفرینی قابل آموزش است، ارتقاء آموزش اس(. اما آیا کارآفرینی قابل 2013، 2است )نایا

در پاسخ به سوال اول،  3های کارآفرینانه را باید به عنوان هدف قرار دهد؟ هیبلکدام شایستگی
های آموزشی و توسعه صنعتی کار موفق از طریق برنامهوکند که طریقه خلق یک کسببیان می

کثر مباحث بنیادی مربوط به کارآفرینی قابل د است، ا( نیز معتق1996) 4پذیر است. هاینسامکان
کنند که دست یابی به (. مطالعات دیگر نیز بیان می2010، 5آموزش و تدریس هستند )هارفست

کارآفرینی تحت تأثیر دو عامل طبیعت و تربیت است. طبیعت شامل عواملی مانند ژنتیک، هوش، 
حت تأثیر محیط و اکوسیستم تربیت ت مندی است؛ در حالی کهشخصیت، خالقیت و عالقه
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(. اگر بپذیریم کارآفرینی قابل آموزش است، 2014، 1پیرامون انسان است )آنتونیو و همکاران
( 1998) 2های کارآفرینانه است. هانتهدف از آموزش کارآفرینی تربیت افرادی با شایستگی

های ی، ویژگیگیزش فردکند که رفتار شایسته برآیند عوامل مختلفی شامل انپیشنهاد می
شخصیتی، درک از خود، دانش یا مهارت است و البته این متغیرها ارتباطاتی با یکدیگر دارند که 

های شخصیتی شامل دانش، (. شایستگی2010، 3است )میشل مور و راولیبه خوبی تعریف نشده
های گی(. مطالعات زیادی پیرامون شایست2010، 4نگرش و مهارت افراد هستند )سانچز

های کارآفرینانه به دو طبقه کلی؛ است. در رویکردی، شایستگی ارآفرینانه صورت گرفتهک
شوند. ویژگی شخصیتی شامل می طبقه بندیهای شخصیتی و متغیرهای دموگرافیک ویژگی

چالش ذهنی مثبت، توفیق طلبی، خطرپذیری، شکست ناپذیری، مرکز کنترل درونی و نیاز به 
دموگرافیک شامل شرایط کودکی، تحصیالت، پایگاه اجتماعی، الگوی  ل است و متغیرهایاستقال

ای با روش سنتزپژوهی، (. در مطالعه1390باشد )داریانی و مقیمی، نقش و تجربه کار قبلی می
های کارآفرینانه معرفی شد. در برنامه ها و مهارتاهداف آموزش کارآفرینی شامل رشد شایستگی

های اصلی الگو معرفی شدند مولفه دانش، نگرش و مهارت، مولفهمطالعه مذکور سه  پیشنهادی
(. نتایج مطالعه دیگری در رشته علوم تربیتی نشان داد، خالقیت، 1396)مرتضی نژاد و همکاران، 

پذیری، آینده پژوهی، مدیریت تغییر، توانایی رهبری و مدیریت، مهارت حل مسئله، مسئولیت
اطالعات بایستی کانون توجه فعالیت های یاددهی یادگیری  باطی و نیز فناوریهای ارتمهارت

نشان داد، برخی خصوصیات فردی شامل ای مقطعی مطالعه(. 1388باشد )کوثری و نوروززاده، 
نیاز به موفقیت، خطرپذیری، ابتکار عمل و مرکز کنترل درونی بر قصد کارآفرینی دانشجویان 

های کارآفرینانه ای مروری، برخی شایستگی.  در مطالعه(2011ونا و گورل، تأثیر دارد )ایلهان ارت
ریزی، مالکیت معنوی، شامل خالقیت، ابتکار در حل مسائل، تفکر انتقادی، خطرپذیری، برنامه

، 5دوام در شرایط نامطمئن، تصمیم گیری، قضاوت و تفکر مستقل معرفی شدند )افا و همکاران
 رآفرینانه به سه حیطه اصلی دانش، نگرش و مهارت های کای، شایستگی(. در مطالعه دیگر2011

های شغلی و دنیای کار، دانش شد. حیطه دانش شامل سه زیر طبقه شناخت فرصتطبقه بندی 
مالی و شغلی و دانش سازمانی و فرآیندها بود. حیطه نگرش شامل توانایی بازخورد دادن، هویت 

اشتیاق کارآفرینی و استقامت و حیطه  ، فعالیت های خالقانه، شور وکارآفرین، خودکارآمدی
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های بین فردی بود های استراتژیک، مدیریت منابع و مهارتمهارت نیز شامل فرصت یابی، مهارت
 (.2017، 1)زنر و همکاران

به طور خالصه آموزش کارآفرینی در سطح آموزش عالی، کلیدی برای حل مشکل 
(. چنین 2017، 2رفته کشور است )آالچی ش دارویی برای اقتصاد به کمابیکاری و همچنین نو

های الزم برای شروع یک شغل را در دانشجویان ارتقاء دهد )گاترز و آموزشی بایستی مهارت
(. آموزش کارآفرینی باید منجر به توانمند شدن دانشجویان تا سرحد شروع یک 2017باکوئرو، 

ل مسئله، تفکر انتقادی و هایی همچون حیل شود و مهارتکار پس از فراغت از تحصوکسب
 (. 2017، 3ارتقاء دهد )دوسی و سپنی های ارتباطی رامهارت

اگر بپذیریم آموزش کارآفرینی راه حل مهم و کلیدی برای حل معضل بیکاری 
حی کنیم، یکی از های با کیفیتی برای آموزش کارآفرینی طراالتحصیالن است، باید برنامهفارغ

های کارآفرینانه است که در این مطالعه به آن ها، بحث شایستگیارکان در این برنامه مهمترین
ها و به آموختگان دانشگاهاست. بنابر اهمیت آموزش کارآفرینی در اشتغال دانشپرداخته شده

همترین ویژه رشته علوم تربیتی، بر آن شدیم تا به وسیله یک مطالعه سنتزپژوهی، م
فرینان را استخراج کرده و به وسیله آن، برنامه درسی رشته علوم تربیتی های کارآشایستگی

، برگرفته از وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و 1395)مطابق با آخرین نسخه بازنگری شده سال 
ها بررسی کنیم. سواالت پژوهش شامل موارد زیر فناوری( را از نظر توجه به این شایستگی

 است:ودهب

 اند؟های کارآفرینانه اشاره کردهبا آموزش کارآفرینی به کدام شایستگیمطالعات مرتبط  -
های کارآفرینانه در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی چه میزان به شایستگی -

 است؟توجه شده
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دف از آموزش همانطور که در بخش مقدمه و پیشینه اشاره شد، مطالعات مختلف، ه
ای دانند. اما مطالعات گستردههای کارآفرینانه در فراگیران میا تقویت شایستگیکارآفرینی ر

های متعددی اشاره پیرامون آموزش کارآفرینی صورت گرفته و این مطالعات به شایستگی
 های کارآفرینی در مطالعه حاضر، از روشیابی به شایستگیاند، بنابراین برای دستکرده

است، زیرا سنتزپژوهی نوعی پژوهش تلفیقی است و هدف از دهبهره گرفته ش4سنتزپژوهی
قی، گرد هم آوردن مطالعات گوناگون و پراکنده است در جهت نیل به دانش های تلفیروش

                                                 
1 Zenner et al.  
2 ALACHI 
3 Deveci & Cepni 
4 The research synthesis  
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باشد )شورت، ریزی میتلفیقی برای حل مسائل جاری یا مسائل نیازمند تصمیمات عملی یا برنامه
هایی فلسفی هستند که برای جمع ل پیش فرضتلفیقی و یا ترکیبی شامهای (. روش1396

ها گیرند و هدف آنهای کمی و کیفی بهره میآوری و تجزیه و تحلیل داده ها از ترکیب روش
(. تأکید سنتزپژوهی، 1394درک بهتر از موضوعات مورد پژوهش است )کرسول و پالنوکالرک، 

یا روابطی بدیع است. مطابق با  ی با هدف خلق دیدگاه هاتلفیق مطالب در چارچوب ادراکی خاص
آمده باید خصوصیات (، برای تعیین میزان کفایت دانش تلفیقی به دست1983) 1نظر وارد

ترین مطلب درباره شاملیت، دو پهلو نبودن، کاربردی بودن و اجماع درنظرگرفته شود. شاید جامع
را برای سنتزپژوهی  ( باشد. وی شش مرحله9831) 2مراحل انجام سنتزپژوهی، مراحل رابرتس

 (:1396است )شورت،  دهد که در مطالعه حاضر نیز از آن استفاده شدهشرح می

 مراحل سنتزپژوهی در مطالعه حاضر -1جدول 

 جزئیات در مطالعه حاضر مراحل سنتزپژوهی
اول: شناسایی نیاز، 
جستجوی اولیه، شفاف 

 یازکردن ن

های کارآفرینان شناسایی شد و با این هدف، ویژگیمسئله و نیاز شامل 
 جستجوی مقدماتی و عمومی برای کسب دیدگاه کلی صورت گرفت.

دوم:بازیابی اطالعات و 
 جستجوی منابع 

های فارسی و های آموزش کارآفرینی در پایگاهجستجوی گسترده با کلیدواژه
ط وارد مطالعه ها، مطالعات مرتبچکیدهالتین صورت گرفت.پس از خواندن 

 شدند. 
سوم: انتخاب، و 

 سازماندهی مطالعات
پس از انتخاب اولیه بر اساس چکیده، کل متن مطالعات انتخابی خوانده و در 

 های کارآفرینان وارد سنتز شدند. صورت اشاره به ویژگی
چهارم: تعیین 

 چارچوبی مفهومی 
 اولی برای هر مطالعه، کارآفرینان در قالب جد هایمقوله های مرتبط با ویژگی

 ها تسهیل شود.شدند تا مقایسه بین آن
پنجم: ترکیب و تفسیر 

 ملموس در قالب 
آمده در مرحله قبل توسط نرم افزار تحلیل داده های کیفی جداول به دست
MAXQDA ار در های با بیشترین تکرنسخه ده کدگذاری شدند تا ویژگی

 ید. مطالعات به دست آ

 
های سند به دست آمده از پایگاه 208474در مرحله سنتزپژوهی از بین مجموع 

ProQuest- Science direct- Scopus- Google Scholar- Magiran-  Sivilica -
SID- noormags- IranDoc  و جستجوی مطالعات مرتبط با آموزش کارآفرینی، پس از

، زبانی )انگلیسی و فارسی( و نوع مطالعه )تحقیقی به بعد(  2000انی )سال اعمال محدودیت زم
یا مروری(، وجود کلیدواژه در عنوان و در دسترس بودن مقاله و پس از حذف مطالعات تکراری، 

                                                 
1 Ward  
2 Roberts 
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های کارآفرینانه مطالعه وارد سنتزپژوهی شده و مفاهیم مربوط به شایستگی 236در نهایت 
های کارآفرینانه وارد مرتبط با شایستگی هایارات حاوی کلیدواژهاستخراج شد. کلمات و عب

نسخه  MAXQDAجداول تحلیل محتوای مربوط به هر مطالعه و در نهایت وارد وارد نرم افزار 
کلیدواژه اولیه یا مفاهیم،  1386ده  شد تا مورد کدگذاری و طبقه بندی اولیه قرار گیرد. از بین 

دست آمد. با استناد به اینکه، ارآفرین( بهینانه/ ویژگی های فرد کمقوله )شایستگی کارآفر 92
های شخصیتی و های کارآفرینان را به دو طبقه ویژگیمتون مرتبط با کارآفرینی، ویژگی

های ( و به طور کلی شایستگی1390کنند )داریانی و مقیمی، متغیرهای دموگرافیک تقسیم می
 (، 2011اد است )سانچز، دانش، نگرش و مهارت افرکارآفرینی متشکل از صفات شخصیتی، 

مقوله های به دست آمده به چهار مضمون خصوصیات زمینه ای و فردی، دانش کارآفرینی، 
ها و نگرش کارآفرینی و مهارت کارآفرینی تقسیم شدند. بعد از دست یابی به مفاهیم، مقوله

شدند. در نهایت شده و برخی نیز ادغام  در متون، حذف 5های با فراوانی کمتر از مضامین، مقوله
شایستگی کارآفرینانه )یا همان مقوله ها( باقی ماندند که برای بررسی روایی محتوایی آن ها،  58

تن از متخصصان کارآفرینی قرار گرفت. حدنصاب پذیرش  12ای در اختیار در قالب پرسشنامه
اس تعداد ( بر اسCVRیی محتوایی )و در مورد ضریب روا 0.70( حداقل CVIروایی محتوایی )

هایی که حدنصاب روایی محتوایی را کسب بود. بنابراین شایستگی 0.56نفر( یعنی 12ارزیابان )
شایستگی باقی ماند که در شکل یک آمده است.  47نکردند، حذف شدند. در نهایت 

های شایستگیهای کارآفرینانه در بعد دانش، نگرش و مهارت برای بررسی توجه به شایستگی
. الزم به ذکر است، برای نده در برنامه درسی رشته علوم تربیتی مورد استفاده قرار گرفتکارآفرینان

ها، اساتید راهنما و مشاور و همچنین یک دانشجوی دکترای رشته برنامه اطمینان از اعتبار یافته
حل کدگذاری، به دست (. بر تمامی مرا2015، 2)مورس 1ریزی درسی به عنوان ارزیابی همکاران

 اند. مضامین و همچنین بررسی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی نظارت داشته ردنآو

 

 گزارش یافته ها

های مطالعات مرتبط با آموزش کارآفرینی به کدام شایستگیسوال اول پژوهش: 
 اند؟کارآفرینانه اشاره کرده

ت مستخرج از ها و عبارابین کلیدواژه ها توضیح داده شد، ازهمانطور که در بخش روش
مضمون اصلی به دست آمدند. نمونه ای از روش  4شایستگی یا مقوله در قالب  92متون، 

 آمده است:  2ها و مضامین از مفاهیم اولیه در جدول استخراج مقوله

 

                                                 
1 Peer review or debriefing   
2 Morse  
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 نمونه ای از استخراج مقوله ها و مضامین از مفاهیم -2جدول 

 مفاهیم مقوله مضمون

ت صیاخصو
 ایزمینه

از وضع عدم رضایت 
 موجود

نارضایتی شغلی، عدم رضایت از شغل، چالش با 
 کارفرما، عدم رضایت از وضع موجود

حسابداری، حسابرسی، بودجه، بودجه بندی،  حسابداری و بودجه دانش کارآفرینی
 شناسایی منابع بودجه 

گاهی از نیاز شناخت بازار، آگاهی از بازار، آ شناخت بازار و مشتریان
 اخت تقاضامشتریان، شن

خودآگاهی، آگاهی از ظرفیت ها و  خود آگاهی نگرش کارآفرینی
های خود، آگاهی از نقاط قوت و محدودیت
 ضعف خود

خود مدیریتی، مدیریت خود، خود هدایتگری،   خود مدیریتی
 کنترل بر زندگی خود، مدیریت زندگی خود

تعهد برای رسیدن به ی، مندگرایی، هدفهدف هدف گرایی
ف، تعیین هدف، میل به هدف، توجه به هد

 گذاریهدف، هدف
تفکر استراتژیک، تفکر خالق، تفکر انتقادی،  مهارت در انواع تفکر مهارت کارآفرینی

تفکر مستقل، تفکر جانبی، تفکر ساده و بی 
تکلف، تفکر خارج از جعبه، تفکر مفهومی، 

، تفکر علیتی، تفکر نوآورانه، تفکر کارآفرین
بی، تفکر سیستاتیک، تفکر انتقالی، تفکر بازتا

 گراتفکر بینش

مهارت در راه اندازی و 
 خلق شغل

خلق شغل، خلق کسب و کار، راه اندازی شغل، 
 راه اندازی کسب و کار

مشارکت، همکاری و کار 
 گروهی

مشارکت گروهی، مشارکت پذیری، کارگروهی، 
کاری، همکاری با همکاری با افراد مختلف، هم

 شرکاء 

 
 

ای ، در ها، برای سنجش روایی و در قالب پرسشنامهشایستگی یا مقوله 58در ادامه، 
هایی که روایی الزم را کسب نکردند، از بین اختیار متخصصان کارآفرینی قرار گرفتند. شایستگی

ت کارآفرین، شایستگی شامل سن کارآفرین، تحصیال 11ها حذف شدند. پس از حذف شایستگی
رآفرین در نزدیکان، عدم رضایت از وضع موجود، دانش فناوری اطالعات، دانش الگوی نقش کا
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کارآفرینی، تمایل به کسب سود باال، تمایل به یادگیری مادام العمر، بودن درشرایط مبهم و 
شایستگی به شکل  47ناممطئن، آغازگر تغییر و مدیریت آن و مهارت در تدوین طرح شغلی، 

 انه درآمد که در شکل یک مشاهده می شود: های کارآفرینمدل شایستگی

 

 
 های کارآفرینانهمدل شایستگی -شکل یک

 

در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی چه میزان به  سوال دوم پژوهش:
 است؟های کارآفرینانه توجه شدهشایستگی

، تنها تجارب گذشته نمره روایی الزم را رج از متونای مستخزمینه از بین خصوصیات
تواند به عنوان هدف یا محتوا در برنامه درسی مدنظر قرار کسب کرد که این خصوصیت نیز  نمی

های مربوط به دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی در اهداف، گیرد. بنابراین سایر شایستگی
تربیتی بررسی گردید تا میزان ی برنامه درسی رشته علوم سرفصل ها، روش تدریس و ارزشیاب

ها در برنامه درسی علوم تربیتی مشخص گردد. نتایج این بررسی، در توجه به این شایستگی
و نمودار یک مشاهده می شود. برای مقایسه بهتر نتایج این بررسی، میزان توجه  5و  4، 3جداول 

 است. درصد محاسبه شدهواحدهای هر بخش، به صورت های کارآفرینانه به تناسب به شایستگی
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 بررسی توجه به دانش کارآفرینی در برنامه درسی رشته علوم تربیتی -3 جدول

 
محتوای برنامه درسی های 

 اصلی
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حد

وا
 

70 
حد

وا
 

18 
 واحد

18 
 واحد

18 
 واحد

18 
 22 واحد

حد
وا

 

 مالی و تجاری

0 0 1 2 0 0 0 

 ایحرفه
9 24 

7 6 8 7 10 

 بازاریابی

0 0 0 1 0 0 0 

 مذاکره

0 0 0 0 0 0 0 

 اخالق 

1 2 0 0 0 0 0 

 جهی و بودحسابدار

0 0 1 1 0 0 1 
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 شناخت بازار و مشتریان

0 0 0 0 0 0 0 

 جمع

10 26 

9 10 

8 7 11 

 درصد %

50 

1
4/37 

50 

55/
55 

44/
44 

38/
88 50 

 
 

شود، توجه به دانش کارآفرینی در دروس مشاهده می 3همانطور که در جدول شماره 
زشی و دروس اختیاری پایه، دروس تخصصی تکنولوژی آموزشی، دروس تخصصی مدیریت آمو

درصد یا بیشتر( و در دروس اصلی، دروس تخصصی آموزش و پرورش 50از متوسط ) بیشتر
کودکان با نیازهای ویژه و دروس تخصصی آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان کمتر از 

 است. درصد(  بوده 50متوسط )کمتر از  

 رسی رشته علوم تربیتیبررسی توجه به نگرش کارآفرینی در برنامه د -4جدول 

محتوای برنامه درسی های 

 اصلی
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70 
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18 
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 واحد

18 

 واحد

22 

 واحد

 0 0 0 0 0 0 0 خودآگاهی

 0 0 0 0 0 0 0 خود مدیریتی

 0 0 0 0 0 0 0 یادگیری از تجارب

 1 0 0 0 0 0 0 نگری آینده

 0 0 0 0 0 0 0 گراییهدف

 0 0 0 0 0 0 0 گراییعمل

 0 0 0 0 0 0 0 پشتکار



یاظمپور ، دکتر رضا محمد ک ی، دکتر محمد جواد یدهقان هیداود باوفا ، دکتر مرض  

 1398 انپاییز و زمست، 20، شماره 10دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                   198

 

 

 0 0 0 0 0 0 0 اعتماد به نفس

 0 0 0 0 0 2 1 رونیمرکز کنترل د

 0 0 0 0 0 0 0 ل طلبی استقال

 0 0 0 0 0 0 0 گراییموفقیت

 0 0 0 0 0 0 0 پویایی و اشتیاق به کار

 0 0 0 0 0 1 0 خودکارآمدی

 0 0 0 0 0 0 0 پذیریانعطاف

 0 0 0 0 0 0 0 پذیریریسک

 0 0 0 0 0 0 1 پذیریمسئولیت

 0 0 0 0 0 0 0 فرهنگ کارآفرینی

 0 0 0 0 0 0 0 وحیه کارآفرینیر

 0 0 0 0 0 0 0 قصد کارآفرینی

 1 0 0 0 0 3 2 جمع

 54/4 0 0 0 0 28/4 10 درصد

 
شود، توجه به نگرش کارآفرینی در تمامی مشاهده می 4همانطور که در جدول شماره 

علوم دروس رشته علوم تربیتی ده درصد و کمتر و حتی در مورد دروس تخصصی هر چهار زمینه 
  است.تربیتی، صفر بوده

 بررسی توجه به مهارت کارآفرینی در برنامه درسی رشته علوم تربیتی -5جدول 

محتوای برنامه 
 درسی های اصلی
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تجزیه و تحلیل 
 اطالعات

0 0 0 0 0 0 0 

سازماندهی 
 اطالعات

0 1 0 0 0 0 0 

 1 1 1 0 0 2 0 خالقیت

 0 1 0 0 0 4 0 انواع تفکر

اخت و خلق شن
 فرصتها

0 0 0 1 0 0 0 

 0 1 0 1 0 1 0 تصمیم گیری

 0 0 0 0 0 1 0 بکارگیری دانش

 0 1 0 1 0 2 0 حل مسئله

راه اندازی وخلق 
 شغل

0  0 1 0 0 0 

 1 1 1 1 1 3 1 ارتباطات

 1 1 0 1 0 0 1 کارگروهی

 0 0 0 0 0 0 0 شبکه سازی

 0 0 0 0 0 0 0 مشتری مداری

 0 0 0 1 0 0 0 سودخلق ثروت و 

 0 1 0 0 0 0 0 پروژهمدیریت 

 0 0 0 0 0 0 0 مدیریت زمان

مدیریت منابع 
 انسانی

0 3 0 1 0 0 0 

 0 0 0 4 1 5 0 رهبری و مدیریت

 0 0 0 4 0 5 0 ریزیبرنامه

 3 7 2 16 2 27 2 جمع

 63/13 88/38 11/11 88/88 11/11 57/38 10 درصد

 
مهارت کارآفرینی در دروس  شود، توجه بهمشاهده می 5ه همانطور که در جدول شمار

 57/38درصد، دروس اصلی  10درصد بوده اما در دروس پایه  88/88تخصصی مدیریت آموزشی 
درصد، دروس تخصصی تکنولوژی آموزشی و دروس تخصصی آموزش و پرورش کودکان با 
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 88/38ستان و دبستان درصد، دروس تخصصی آموزش و پرورش پیش دب  11/11نیازهای ویژه 
 است. درصد بوده 63/13در دروس اختیاری  درصد و

واحد( است،  18از آن جایی که تعداد واحدهای چهار زمینه رشته علوم تربیتی یکسان )
ها مقایسه ای از نظر توجه به شایستگی های کارآفرینی به تفکیک عناصر اصلی می توان بین آن

م داد. این مقایسه در نمودار زیر تدریس و روش ارزشیابی( انجابرنامه درسی )هدف، محتوا، روش 
 قابل مشاهده است:

های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی به توجه به شایستگی -1نمودار 
 تفکیک اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی

 

 
 

های یستگیمی شود، بیشترین توجه به شاهمانطور که در نمودار فوق مشاهده 
کارآفرینانه در بعد هدف، مربوط به زمینه مدیریت آموزشی و کمترین مربوط به آموزش و پرورش 
کودکان با نیازهای ویژه است. در بعد محتوا بیشترین توجه مربوط به مدیریت آموزشی و کمترین 

توجه  در بعد روش تدریس، بیشترین آن مربوط به آموزش و پروش دبستان و پیش دبستان است.
مربوط به تکنولوژی آموزشی کمترین آن مربوط به مدیریت آموزشی است. در نهایت در بعد 
ارزشیابی، بیشترین توجه مربوط به تکنولوژی آموزشی و کمترین آن مربوط به آموزش و پرورش 

کارآفرینی به تفکیک  هایدبستان و پیش دبستان است. به طورکلی بیشترین توجه به شایستگی
اصلی برنامه درسی، در زمینه تکنولوژی آموزشی  و کمترین آن در زمینه آموزش و عناصر 

 پرورش دبستان و پیش دبستان بوده است. 
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 تفسیر و نتیجه گیری

های کارآفرینانه با روش یکی از اهداف مطالعه حاضر، استخراج مهمترین شایستگی
ای، شامل: متغیرهای زمینه شایستگی در چهار طبقه 58آن است که حاصل سنتزپژوهی بوده

ای شامل سن، تحصیالت، دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی است. متغیرها یا خصوصیات زمینه
الگوی نقش کارآفرین در نزدیکان، عدم رضایت از وضع موجود و تجارب گذشته بود که تنها 

خصوصیات در کرد. نکته جالب اینکه، این تجارب گذشته نمره روایی محتوایی الزم را کسب 
ها داشتند. یافته ها نشان داد، دانش مالی و نسبت به دیگر شایستگیمطالعات نیز فراوانی کمتری 

ای و شناخت بازار و ای، بازاریابی، مذاکره، بودجه و حسابداری، اخالق حرفهتجاری، دانش حرفه
ای پیرامون طالعهند. همسو با این نتایج، مهای دانش کارآفرینی هستمشتریان جزء شایستگی

خصوصیات کارآفرینی مدیران دانشگاهی، دانش مالی، حسابداری و بازاریابی را جزء دانش 
(. نتایج سنتزپژوهی 1392شایستگی کارآفرینانه معرفی کرد )عزیزی، شفیع زاده و اکبرزاده، 
 گرایی،نگری، هدف، آیندهحاضر نشان داد، خودمدیریتی، خودآگاهی، یادگیری از تجارب

گرایی، پشتکار، اعتماد به نفس، مرکز کنترل درونی، پویایی و گرایی، استقالل طلبی، موفقیتعمل
پذیری، فرهنگ کارآفرینی، پذیری، انعطافپذیری، ریسکاشتیاق به کار، خودکارآمدی، مسئولیت

ایج، نی هستند. همسو با این نتهای نگرشی کارآفریروحیه کارآفرینی، قصد کارآفرینی، شایستگی
(، پشتکار، خودآگاهی، تمایل به یادگیری، بازگشت به 2015، 1مطالعه دیگری )کینت و برت

ریزی برای آینده، استقالل طلبی، توانایی متقاعد کردن، شبکه سازی، آگاهی، قاطعیت، برنامه
های کارآفرینانه شایستگیها، شناخت بازار و رفتار اجتماعی آگاهانه به عنوان شناسایی فرصت

های کارآفرینانه (، شایستگی2017کمی کیفی )دوسی و سپنی، مطرح کردند. در یک مطالعه
ها، خالق پذیری، شناسایی فرصتمورد نیاز برای آموزش ضمن خدمت به معلمان شامل ریسک

ا در بین بودن و هوش هیجانی بود، در حالی که هوش هیجانی در مطالعه حاضر فراوانی کمی ر
 در مرحله اول حذف گردید.  مطالعات داشته و

های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی کم یا به طور کلی توجه به شایستگی
های های کارآفرینانه هدف تمام برنامهبسیار کم است و این در حالی است که توجه به شایستگی

-ل کارآفرینی جوانیا مد 2زش کارآفرینی یداکآموزش کارآفرینی است، چنان که در مدل آمو
های توسعه در عمل که یک مدل اروپایی آموزش کارآفرینی است، هدف اصلی، توسعه شایستگی

های کارآفرینانه مدنظر در این مدل شامل ابتکار عمل، ارتباط با باشد. شایستگیکارآفرینانه می
پذیری، پذیری، مسئولیتها، ریسکهای مختلف، جستجو و فرصت یابی، فروش ایدهمجموعه

                                                 
1 Kyndt & Baert 
2 YEDAC 
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، 1ها به عمل و خلق محصول یا خدمات با ارزش افزوده است )دیویدسن و کلیتوتبدیل ایده
ریزی (.  در مدل آموزش کارآفرینی دیگری تحت عنوان مدل پیشنهادی آموزش برنامه2014
ت، توسعه سازمانی و پذیری، توانایی رهبری و مدیریکار، افزایش اعتماد به نفس، ریسکوکسب
 (. 2004، 2هدف از آموزش هستند )هونیگ ،بیارزیا

نتایج بررسی توجه به نگرش کارآفرینی در برنامه درسی علوم تربیتی نشان داد، توجه به 
نگری، مرکز کنترل درونی، ها بسیار کم است، اما یافته جالب اینکه، توجه به آیندهاین شایستگی

شود. همسو با این نتایج، یافته ه مییری در بین سرفصل ها مشاهدپذخودکارآمدی و مسئولیت
ها (، پیرامون عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاه1389ای )اوالدیان و همکاران، های مطالعه

های کارآفرینانه افراد است دهد، خالقیت و منبع کنترل درونی جزء مهمترین شایستگینشان می
 ریزان قرار گیرد. برنامه های آموزش کارآفرینی مدنظرکه بایستی در برنامه

های کارآفرینی که در نتایج مطالعه حاضر به دست آمده است، قصد یکی از نگرش
نیز توسعه  3کار فایول و گایلیوکارآفرینی است که در پیوستار آموزش کارآفرینی و کسب

نامه آفرینی به عنوان هدف از برهای کارآفرینانه، تغییر در نگرش، درک و قصد کارشایستگی
(. مشابه با این یافته، در یک 2014، 4است )رحمان و دیآموزش کارآفرینی مطرح شده

(،  پیرامون آموزش کارآفرینی به دانشجویان علوم تربیتی 2013نظرسنجی )مارتین و یوکو، 
گذاری، دانش نسبت های کارآفرینانه، تصمیم به سرمایهای بر شایستگیمعلوم شد، چنین برنامه

های خرد مانند ارتباطات، مذاکره و حل مسئله و در نهایت قصدکارآفرینی، ها و مهارتبه فرصت
 تأثیر گذار است. 

های کارآفرینانه در یافته مهم دیگر در مطالعه حاضر، بررسی میزان توجه به شایستگی
سط یا کمتر و در بخش برنامه درسی رشته علوم تربیتی است که در بخش دانش، در حد متو

است. در بخش مهارت نیز، فقط در دروس تخصصی زمینه بسیار کم و حتی صفر بودهنگرش 
های کارآفرینی توجه نشان داده اند و این توجه در سایر دروس و مدیریت آموزشی، به مهارت

ی تحت ها بسیار کم یا کمتر از متوسط است. نکته جالب توجه اینکه، برنامه درسسایر زمینه
زشی فقط به عنوان درس تخصصی زمینه مدیریت آموزشی در نظر گرفته عنوان کارآفرینی آمو

ها از گذراندن چنین درسی حتی به عنوان دروس اختیاری است، در حالی که سایر زمینهشده
های کارآفرینی را محروم هستند. شاید بتوان علت توجه بیشتر زمینه مدیریت آموزشی به مهارت

صصی و همچنین وجود درس های تخصصی در زمینه چنین درسی به عنوان درس تخوجود 

                                                 
1 Davidsen & Klito 
2 Honig 
3 Fayolle & Gailly  
4 Rahman & Day 
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ریزی، حسابداری، مدیریتی و خصوصیات مشترک مبحث مدیریت با کارآفرینی از جمله برنامه
 ارتباطات، دانش مالی و تجاری و رهبری دانست. 

رینانه در های کارآفدهد توجه به شایستگیهمسو با نتایج مطالعه حاضر که نشان می
ای تطبیقی  )حکیم زاده و ه علوم تربیتی کم یا بسیار کم است، مطالعهبرنامه درسی رشت

های علوم اجتماعی و رفتاری (، که برنامه درسی آموزش کارآفرینی را در رشته1395همکاران، 
های جهان مقایسه کرده بود، نشان داد، برنامه درسی آموزش در دانشگاه تهران با دانشگاه

های ن موضوع محور و سنتی است، در حالی که برنامه درسی دانشگاهکارآفرینی در دانشگاه تهرا
پیشرو در جهان شایستگی محور است به طوری که اهداف برنامه درسی بر اساس تقویت تفکر 

ها، پرورش خالقیت، های بین رشته ای، شناسایی فرصتهای کارآفرینی، مهارتدرباره مهارت
گذاری و آشنایی با ان، تأمین مالی دانشجو برای سرمایهرمایه، مالقات با کارآفرینارزشیابی س

مبانی کارآفرینی تمرکز دارد. این در حالی است که در دانشگاه تهران، این برنامه فقط بر تقویت 
تفکر و آشنایی دانشجو با مبانی کارآفرینی متمرکز است. این مطالعه و مطالعات دیگر نشان 

های علوم انسانی و علوم تربیتی، با ان، به خصوص در رشتهکه آموزش کارآفرینی در ایردهد می
ایده آل های جهانی فاصله زیادی دارد و یکی از گام های ضروری برای رسیدن به این ایده آل 

های کارآفرینانه الزم برای این رشته و مدنظر قرار دادن آن ها در تعیین ها، تعیین شایستگی
 محتوای آموزشی است. اهداف و

توجه است، برای نیل به موفقیت در آموزش کارآفرینی باید مدنظر داشت که  شایان
کارآفرینی باید به شکل یک فرهنگ درون دانشکده ای درآید و آموزش عالی بایستی تمهیداتی 

زمند برنامه درسی در این راستا بیشتر نیالذا  .برای کارآفرین شدن فارغ التحصیالن بیاندیشد
(. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد، توجه به 2010، 1د )کریوال و مکمسونتغییر خواهد بو

ای که های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی به عنوان رشتهشایستگی
های بعدی هستند، کم است و این آموزش و پرورش نسل )بعنوان سکانداران(آموختگان آن دانش

گذارد، بلکه اثرات ان رشته علوم تربیتی تأثیر منفی میآموختگسئله نه تنها بر کارآفرینی دانشم
ریزان آموزشی و بعدی نیز غیرقابل تصور است. پس چه بهتر که برنامه دوره هایمنفی آن در 

زشی به درسی به این مسئله توجه بیشتری نشان داده و کارآفرینی را سرلوحه تمام اقدامات آمو
 خصوص در سطح آموزش عالی قرار دهند. 

 شنهاداتپی

های کارآفرینانه صورت شود، مطالعات بعدی در زمینه طراحی ابزار شایستگیپیشنهاد می
های به دست آمده در این مطالعه برای توانند، از شایستگیگیرد. همچنین محققان دیگر می

دانشگاهی استفاده کنند. محققان دیگر نیز می  هایرشته درسی های بررسی سایر محتوای برنامه

                                                 
1 kriewall & Makemson 
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 های های به دست آمده در این مطالعه برای بررسی سایر محتوای برنامهانند، از شایستگیتو
ها می توانند در طراحی هدف و محتوای های دانشگاهی استفاده کنند. این شایستگیرشتهدرسی 

های کارآفرینانه نباید قرار گیرد. شایستگیریزان درسی برنامه درسی کارآفرینی مدنظر برنامه
به برنامه درسی کارآفرینی محدود شود، بلکه بایستی در سایر دروس و تمامی رشته ها حتی 

هدف از آموزش همه دروس، تربیت دانشجویانی کارآفرین و خالق باشد، زیرا بکارگرفته شود و 
ویی برای اقتصاد به کما رفته کشور همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد، کارآفرینی نوش دار

 ان بایستی به آن اهتمام ورزند. است و همگ
 

 فهرست مأخذ فارسی

(.  مبانی کارآفرینی. نشر فراندیش چاپ 1390احمدپور داریانی، محمود، مقیمی، سید محمد )
 دوازدهم،  تهران.

(.  بررسی 1389ی )اوالدیان، معصومه، سیف نراقی، مریم، نادری، عزت ا...، شریعتمداری، عل
دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظور فراهم  رینی از دیدگاه عوامل موثر بر توسعه کارآف

ریزی آموزشی(. نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی گرایش )مدیریت و برنامه
 18: 81-104فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی. 

نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی کشور در سال  بررسی وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی و
تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی، . ا1392لغایت  1389های 

 مرکز گردآوری و تحلیل آمار. 

(. مطالعه تطبیقی 1395، ملکی پور، احمد )حکیم زاده، رضوان، دهقانی، مرضیه، زالی، محمدرضا
های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتاری در دانشگاه تهران امه درسی آموزش کارآفرینی در قلمرو رشتهبرن

 38: 89-113های پیشرو جهان. نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. با دانشگاه

ای هکارآفرینی بر اساس ویژگی رش (. مقایسه نگ1390سیف نراقی، مریم، اوالدیان، معصومه )
فردی و متغیرهای شغلی و تحصیلی در خصوص عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در برنامه درسی دوره 

 3( 2: )113-132کارشناسی علوم تربیتی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. 
رجمه مهرمحمدی، محمود و شناسی مطالعات برنامه درسی. ت(. روش1396شورت، ادموند سی. )

 ها )سمت(. چاپ پنجم، تهران.لعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاههمکاران. سازمان مطا
(. نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در 1391صفری، سعید، سمیع زاده، مهدی )

 7( 1: )65-79های علوم انسانی. فصلنامه فناوری آموزش. رشته
ترکیبی ترجمه کیامنش، های پژوهش (. روش1394ویکی، پالنو کالرک. ) کرسول، جان دبلیو،

 علیرضا، سرایی، جاوید. نشر آییژ. چاپ دوم، تهران
های عناصر چهارگانه برنامه درسی مقطع (. تبیین ویژگی1388کوثری، مریم، نورورززاده، رضا )

-18ریزی در آموزش عالی. و برنامه های کارآفرینی. فصلنامه پژوهشکارشناسی با تأکید بر پرورش مهارت
1 :54  
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(. تبیین عناصر 1396تضی نژاد، نیلوفر، عطاران، محمد، حسینی خواه، علی، عباسی، عفت )مر
برنامه درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی )سنتز پژوهی(. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی.  

142-105 ( :9 )5  
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