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، 3، دکتر مجید علی عسگری2سیده فاطمه حسینی

 5، دکتر فاطمه احمدبیگی4*دکتر عباس قلتاش
 و اعتباربخشی مدل برنامهپژوهش حاضر، طراحی  ازهدف  چکیده:

شر آموزش عالی بود. این پژوهش جزء پژوهددرسی کارآفرینی اجتماعی 

ز روش متوالی است. بخش کیفی با استفاده ا های ترکیبی، از نوع اکتشافی

ا می بتحلیل محتوا با رویكرد قیاسی و کدگذاری باز و محوری و در بخش ک

شامل آزمون استنباطی و روش آمار توصیفی و استنباطی  استفاده از

 های هرناپارامتریک خی دو  و همچنین فریدمن جهت رتبه بندی گویه

 گروه، 4. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل عنصر استفاده شد

ی شناسی و کارآفرینریزان درسی، جامعهمتخصصان کارآفرینی، برنامه

به صاحری مظع ناجتماعی و با تكنیک گلوله برفی بود که تا رسیدن به اشبا

و  عمل آمد. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان کارآفرینی به

د. شمتخصصین کارآفرینی اجتماعی  و با روش هدفمند و در دسترس انجام 

امه در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشن

دند. بو ل برخوردارمحقق ساخته استفاده شد که از روایی و پایایی قابل قبو

درسی  متخصص کارآفرینی اجتماعی و برنامه ریز 7سپس با استفاده از نظر 

یان مدل قرار گرفت. در پا تأییدکه مورد  شد  مدل بدست آمده اعتبار بخشی

ن در عنوا 87نهایی برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی با 

 . قالب عناصر دهگانه اکر، طراحی و تدوین شد

آموزش عالی، برنامه درسی، کارآفرینی، کارآفرینی : کلمات کلیدی

 .اجتماعی
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Abstract: The purpose of this study was to design and 
validate a social entrepreneurship curriculum model for Iran 

higher education. This research is a combination of 

consecutive exploratory research. The qualitative part was 

used using content analysis method with deductive approach 

and open and axial coding and in the quantitative part, the 

descriptive and inferential statistical methods were applied 

including inferential and non-parametric Chi-square and 

Friedman tests to rank the items of each element. The 

participants in the qualitative section including 4 groups, 

entrepreneurship specialists, curriculum planners, sociology 

and social entrepreneurship who were interviewed until the 

theoretical saturation of the interview was reached with the 

snowball technique. In addition, the statistical population in 

the quantitative section included entrepreneurship students 

and social entrepreneurship specialists who were selected by 

an available and purposeful method. In the qualitative phase, 

a semi-structured interview and in the quantitative part, a 

researcher-made questionnaire was used as the data collection 

tools. The validity and reliability of the interview and 

questionnaire was assessed and shown to be at the acceptable 

levels. Then, using the opinion of 7 social entrepreneurship 

experts and curriculum planners, the obtained model was 

validated and at the end, the final model of social 

entrepreneurship curriculum in higher education was designed 

and compiled with 87 titles in the form of ten acre elements. 
Keywords: curriculum, entrepreneurship, higher education, 

social entrepreneurship 
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 مقدمه

 سبتن به ،لمللیا بین یفضا، چه در ایران و چه در جتماعیا فرینیرآکا یهااز واژه دهستفاا

-كمحرو  دهبو اههمر هاننساا جتماعیا یهازنیا فعر ینداا فرـب رتاـعب نـیا که اچر ،ستا جدید

الت فزایش مشكهای اخیر با ادر دههدارد.  قدیمیای یشهر هازنیا ینا عـفر ایرـب فرینانهرآکا یها

ل حرای اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، این مقوله به عنوان مسیری ب

ها اهمیت بیشتری یافته مشكالت اجتماعی، ایجاد ارزش اجتماعی و افزایش رفاه انسان

 (. 1396است)عزیزی و مالیجردی، 

و از این فرصت به   (دالنهتعادل ناعا یک )بیند می جامعه را در اجتماعی مشكل کارآفرین

وجود آمده در جهت حل آن مشكل به صورت نوآورانه و ایجاد یک تعادل جدید و پایدارتر اقدام 

 (.  1،2015کند)مانیاکامی

گاه به اجتماعی، هیچ انههای کارآفرینها و ویژگیآموزش و رشد افراد برخوردار از شاخصه

بارت عا به لكه آن نیازمند یک جریان آموزشی و یکند، بخودی خود و در خالء بروز پیدا نمی

 قاطعبهتر نیازمند برنامه ریزی درسی و قبول مسئولیت توسط نظام آموزشی در سطوح و م

 باشد.تحصیلی مختلف به ویژه مقطع آموزش عالی می

های ای پرورش یابند که قابلیت( اعتقاد دارد که دانشجویان باید به گونه2000، 2)گیب

شود که کارآفرینی در قالب و ساختار نانه در آن ها رشد یابد. این امر زمانی محقق میکارآفری

ها و مراکز آموزش، جایگاهی شایسته داشته باشد)امینی و دیگران ، های درسی دانشگاهبرنامه

همانند کار آفرینان اقتصادی و تجاری، جامعه به کارآفرینان اجتماعی هم .(148،ص.  1392

ت، افرادی که تشخیص دهند در کجا فرصتی برای حل برخی نیازهای ارضاء نشده نیازمند اس

طلبد که افراد تحصیل کرده در دانشگاه ها با مهارت و علم کارآفرینی وجود دارد. این موضوع می

اجتماعی آشنایی کافی داشته باشند و بتوانند حتی آن را با رشته تخصصی خود در آمیزند تا یک 

 ماعی موفق باشند.کار آفرین اجت

 یثروت اجتماع دیو تول یارزش اجتماع جادیا ی،اجتماع ینیدر کارآفر یتمرکز و هدف اصل

-بر کشف خلق و بهره یمبتن یندهایبا فرآ یاجتماع ینیکارآفر(. 1400،و همكاران یدیس)است

 یعامل ،عهبه منزله محور توس نیعالوه بر ا .آوردیبه ارمغان م یاز فرصتها ثروت اجتماع یبردار

 ،و همكاران یوقار موسو) شده یجامعه تلق یروشیپ یهاو چالش یحل مشكالت اجتماع یبرا

به  داریتوسعه پا نگونهیبه ا. کندیم جادیا (1400 ،و همكاران یدیس ی)و ارزش اجتماع (1395

                                                 
1 Manyaka 
2 Geeb 
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و   ودهقال )کندیم دایپ انیخلق ارزش و بده و بستان آن جر کیالكتیو د دهیظهور رس

 رایز یاجتماع رییاست آن هم تغ رییمعطوف به تغ یاجتماع ینیکارآفر(. 2022،رانهمكا

ی اجتماعات محل رییتغ یعامل بالقوه برا نانیکارآفر یاز سو یاجتماع یازهایبه ن ییپاسخگو

ها و آن افراد گروه یاست که ط یندیفرآ یاجتماع ینیکارآفر(. 1400 ،و همكاران یدیس است)

 ،شهیکارپ)دهند صیاز آنها را تشخ یناش یهاکنند و فرصت ینیرزش آفرا یاجتماع یهابخش

 ینقش محور یداوطلبانه و مشارکت اجتماع یها تیفعال جیدر ترو یاجتماع نانیکارآفر(. 1398

در  یصرفاً زمان یاجتماع نیکارآفر کیعلت است که  نیا به(. 2022 ،و همكاران یهاماجیرا)دارند

 )خواهد شد یداشته باشد منجر به بهبود اجتماع نیقیکند که یمسودآور شرکت  یهاتیفعال

آورد دوباره یراه به دست م نیاز ا یاجتماع نیرا هم کارآفر یسود (.1399 ،و همكاران یبیحب

 (.2022الل و پارك  .)ندک یم یاجتماع ینیاز کارآفر تیوارد چرخه حما

تفاده انند اسم ینیراز توان بالقوه کارآفاست که با استفاده  نیبه دنبال ا یاجتماع ینیکارآفر

 ،ای نییاشافالح و پ )بپردازد یاجتماع یازهایها به رفع نو شكار فرصت یو نوآور تیاز خالق

 قیرطه از هستند ک یکنشگران یاجتماع یهاو بنگاه یاجتماع نانیاساس کارآفر نیبر ا (.1399

محرکه  یروین(. 1400 ،و همكاران یآبادسعد )آورندیرا به وجود م یاجتماع راتییتغنوآوری، 

 زین یاجتماع ینیکارآفر یشكل سازمان نیبنابرااست،  یمسئله اجتماع یاجتماع ینیکارآفر

 ،انمكارنور پور و ه)کند جیبس یحل مسائل اجتماع یبه طور کارآمد منابع را برا تواندیم

 ینیرکارآف یساز نهیادنه نهیدانشگاه در زم فهیوظ یاجتماع یسازمان ها نیب در (.1399

 ینیارآفرک كهنیدارد و دوم ا یاجتماع تیاست چرا که اوالً دانشگاه مسئول ریخط اریبس یاجتماع

 کننده نید تامتوانینم ییو اقتصاد به تنها یاست که بازار بخش عموم یادهیچیپ دهیپد یاجتماع

د رشد و ا داشتن کارکرب یعال آموزش(. 1400 ،راد و همكاران یداوود) استلزامات آن باشد

 ،زاده یجتبو م یلرگان ینیحس)آوردیمبه ارمغان کشور  کی یجانبه را براهمه شرفتیپ، توسعه

را  یگفرهن یها بستر یاجتماع ینیتواند با توسعه کارآفر یم یآموزش عال نهیزم نیا در(. 1400

 رانیبه ارت به ینگاه میبا ن ،دینما جادیا یتیریمد ی،پژوهش ی،نظام آموزش یدر جهت بازمهندس

 ،ارانهمك وراد  یداوود)شودیدوچندان م یاجتماع ینیبه حوزه کارآفر یورود آموزش عال تیاهم

روز  دیکنند به علت تاکیم انیب (2022 ،کنگ و همكاران)خاطر است که  نیهمبه  (،1400

-یرگزار مرا ب یماعاجت ینیکارآفر یهاها دورهاز دانشگاه یاریبس یاجتماع ینیافزون بر کارآفر

 .دوسعه دهنترا  نایدانشجو یاجتماع نانهیکارآفر یآمار و رفتارها، هایآگاه قیطر نیتا از ا کنند

 15آکسفورد( در  اس و ی، استنفورد، ال بای، کلمبیبرکل یوسیکسب و کار) یدانشكده ها

ها  نه تنها ین دانشگاه. دانشجویان ااندحوزه داشته نیدر ا یدرس یهاها و برنامهرشته ریسال اخ

ها باید با مفهوم کارآفرینی اجتماعی آشنا شوند، بلكه باید مهارت ها، توانایی ها و نگرش آن
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ها باید دانشجویان را نسبت به تأسیس موسسه اجتماعی تقویت گردد. آنها معتقدند دانشگاه

 (.104، ص. 1393تشویق کنند تا کارآفرینانه فكر کنند)اعالمی و رحیمیان، 

شته باشند باید به این نكته توجه دا 21تدوین کنندگان برنامه درسی دانشگاهی در قرن 

های دغدغه های دانشگاهی باید پاسخگوی شرایط وهای درسی در راستای اهداف و رسالتبرنامه

 ونماید ای در راستای حل مسائل و رشد جامعه ایفا میفعلی و آینده باشد و نقش سازنده

ناسبت مامعیت و مختلف را در راستای نیازها و تحوالت قرار داده، به نحوی که از ج هایرشته

الت الزم برخوردار بوده و ضمن پاسخگویی و توجه به نیازهای فردی دانشجویان به مشك

، ص. 1397ه،اجتماعی و به ارزشها و میراث فرهنگی نیز بپردازد)خاقانی زاده و فتحی واجارگا

12). 

ن شترك بیها و همچنین در تفاهم نامه مکه در سند اسالمی شدن دانشگاهقابل ذکر است 

وضوع مبه  26/12/96وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مورخ 

ساس بر ا ها توجه ویژه مبذول شده است. در ضمنکارآفرینی و موضوعات اجتماعی در دانشگاه

گی جمهوری پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهن قانون برنامه 64از ماده  "ب"بند

وظف است نسبت به تحول و ارتقاء علوم انسانی در م(، دولت 1400-1396اسالمی ایران)

حات یا اصال ییراتها در ابعاد اسالمی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغدانشگاه

 الزم را هتمامدرسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو ادر امور مربوط به سرفصل ها و کتاب های 

اسالمی  هوریبه عمل آورد و آن را در اولویت قرار دهد)قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جم

ی مجلس شورای اسالمی(. درضمن یكی از مهم ترین مباحث امروز 95 /14/12ایران)مصوب

ی محسوب مم که مورد تأکید وزارت علوم های نسل سومخصوصاً در حوزه کارآفرینی و دانشگاه

ان و با عنو 1399ای که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال شود و همچنین در بیانیه

ر حال دهای جامعه محور و کارآفرین اعالم نمودند به اهمیت این موضوع می افزاید. دانشگاه

در هیچ  دهند  و لیكنا انجام میها و اقداماتی رها در حوزه کارآفرینی فعالیتحاضر دانشگاه

جوی دانشگاهی در حوزه کارآفرینی اجتماعی قدمی بر داشته نشده است، لذا آموزش دانش

م ز اهکارآفرین اجتماعی که دارای دغدغه های حل مسائل و مشكالت مردم و جامعه باشد ا

 فعالیت و دغدغه هر دانشگاه می تواند باشد.

 رنامهوهش های زیادی صورت گرفته ولیكن در زمینه بدر حوزه کارآفرینی اجتماعی پژ

ز ارخی بدرسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی و یا اهمیت آن پژوهش بسیار اندك است. 

 پژوهش های انجام شده در این زمینه در سال های اخیر عبار تند از:
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 یبرا یآیا فرصت است؟ )تاکنون( از دست رفته یاجتماع ینیکارآفر ایآ»  با عنوان پژوهشیدر . 1

به این  (1،2021)ایریس ریچ هورف,« است؟ شواهد و مدارك از آلمان یموسسات آموزش عال

نتیجه رسید که اگرچه محتوای مربوط به کارآفرینی اجتماعی در جهان در حال افزایش است  اما 

به عنوان یک اجتماعی  ینیاستفاده صریح از این مفهوم در آلمان وجود ندارد و آموزش کارآفر

 کل هنوز در هیچ برنامه درسی ادغام نشده است.

در  یاجتماع ینیآموزش کارآفر »ای با عنوان در مطالعه (2،2020)هیرست و همكاران .2

در  یاجتماع ینیکارآفر یمحتوا به این مهم دست یافت که، «ی لیتكم التیموسسات تحص

است و این آسیبی است که هر  افتهیتوسعه ن کیآکادم یهابه اندازه برنامه یدانشگاه یهابرنامه

 رشته دانشگاهی متحمل می شود.

 نیدر ب یاجتماع ینیکارآفر تیعوامل مؤثر بر ن» با عنوان  ی( در پژوهش2018)، وانگ وی. 3

 هیرماس ،یعاجتما تیمسئول ،یکه همدل دیمهم رس نیبه ا«  وانیتا یدانشگاه کشاورز انیدانشجو

 مؤثر است. یاجتماع ینیکارآفر تیبر ن یو خودکارآمد یتماعاج تیو حما یاجتماع

وانمند کردن تو  یاجتماع نیکارآفر تی( در پزوهش خود با عنوان ترب2017و همكاران، )  دیواق.4

آموزش  که دندیرس جهینت نیبه ا یاجتماع ینی: آموزش کارآفرلمیدانش آموزان با استفاده ازف

 یله بتواند به مقاب یآورد که م یم دیتعامل پد یرارا ب یارزشمند یفرصت ها SEپرورش 

 یلش عاآموز یدهنده در آموزش ها لیبه عنوان عنصر تشك دیکمک کند که با یاجتماع یعدالت

 هم باشد.

 ینیفر: آموزش کارآیدر آموزش عال دیجد كردیرو» را با عنوان  یقی( تحق2016) ، دابل.5

ر د دیجد یكردی، رو یاجتماع ینیکارآفر كردیکه رو دیسر جهینت نیانجام داد و او به ا «یاجتماع

-اهرجهت ارائه  انیودانشج یفرد یها ییساز توسعه توانا نهیاست و زم یی آموزش عالتوسعه

 یعاجتما ینیتحقق و آموزش کارآفر یباشد. برایم یحل مشكالت اجتماع یبرا یابتكار یهاحل

 د.گرد جادیا انیدر دانشجو ینفكر منطقو  یهمدل ت،ی، خالقییخودکفا یمهارت ها دیبا

نگ با عنوان فره ی( در پژوهش1400محمدرضا) ،یپور گونیمحمد جواد؛ م ،یجامه بزرگ.6

 دکهدنیسر جهینت نیبه ا یاجتماع ینیکارآفر یتوسعه شرانیپ ،یدانشگاه نیکارآفر ستمیاکوس

 ،یمیت یكاربا هم یسازمانفرصت ها، بعد  ییشناسا ه نفساعتماد ب زه،یانگ جادیبا ا یبعد فرد

ب، مناس یسازابه آموزش و محتو یبخش تیفیبا ک یبعد آموزش ،یرفتار شهروند و یزیربرنامه

ه ب یبخش تیفیبا ک یو بعد پژوهش یسازفرصت ت،یخالق ،یریپذسکیبا ر بعد کسب و کار

 .دینمایکمک م یاجتماع ینیفرآبه توسعه کار یبا خلق ارزش اجتماع آورانهپژوهش فن

                                                 
1 Iris Rickhoff 
2 Hirst et ai 
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در  یماعاجت ینیبا عنوان عوامل مؤثر بر کارآفر ی(در پژوهش1400زاده و همكاران) یخسرو.7

 ،ینیرآفرکا یراهبردها نیکه تدو افتندیمهم دست  نیبه ای استان مرکز یورزش یهاسازمان

 ینوآور ،ینیکارآفر یهاهبرنام نیتدو ،یریخطرپذ ،یشگامیها، پاز فرصت یبردارو بهره ییشناسا

 ریاثت یرزشو یدر سازمان ها یاجتماع ینیبر کارآفر بیبه ترت ینیکارآفر یهااقدام مانجا و

 .داشتند

به  شیگرا ریبا عنوان  تاث یقی( در تحق1400عابد، عماد) و نیشهاب الد ،یروحان فیشر.8

 نیبه ا19 -دیوکبر شبكه روابط در بحران  دیها با تاکاپاستارت تیبر موفق یاجتماع ینیکارآفر

ها اپتستارا تیبر موفق یدار یمعن ریتاث یاجتماع ینیبه کارآفر شیکه گرا افتندیدست  جهینت

 تیاحتمال موفق برخوردارند، یتریکه از شبكه روابط قو یاجتماع نانی. در واقع کارآفراستداشته

 بحران دارند.  طیدر شرا یشتریب

یران انی اجتماعی در نظام آموزش عالی ریتحلیل وضعیت ترویج کارآف »در پژوهشی با عنوان .9

 تماعی در نظام( به این نتیجه رسیدند که به کارآفرینی اج1395رحیمیان، عباسپور و داوودی )« 

 باشد.شود و کمتر کسی با این مفهوم آشنا میآموزشی کشور توجهی نمی

 آموزش طراحی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی درهدف کلی از انجام این پژوهش 

 باشد و سواالت تحقیق هم شامل موارد ذیل می باشد:عالی ایران می

 یاصل یهاسوال

 ؟چگونه است یشده درآموزش عال یطراح یاجتماع ینیکارآفر یمدل برنامه درس -1

 یفرع یهاسوال

 نرایا یدر آموزش عال یاجتماع ینیکارآفر یعنصر منطق در برنامه درس یژگیو 1-1

 ست؟یچ

 انریا یدر آموزش عال یاجتماع ینیکارآفر یدر برنامه درسعنصر اهداف  یژگیو 2-1

 ست؟یچ

 انریا یدر آموزش عال یاجتماع ینیکارآفر یعنصر محتوا در برنامه درس یژگیو 3-1

 ست؟یچ

موزش در آ یاجتماع ینیکارآفر یدر برنامه درس یریادگی یهاتیعنصر فعال یژگیو 4-1

 ست؟یچ رانیا یعال

 نرایا یدر آموزش عال یاجتماع ینیارآفرک یعنصر معلم در برنامه درس یژگیو 5-1

 ست؟یچ
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 رانیا یالدر آموزش ع یاجتماع ینیکارآفر یعنصر مواد و منابع در برنامه درس یژگیو 6-1

 ؟ستیچ

 نرایا یدر آموزش عال یاجتماع ینیکارآفر یعنصر زمان در برنامه درس یژگیو 7-1

 ست؟یچ

 نرایا یزش عالدر آمو یاجتماع ینیکارآفر یعنصر مكان در برنامه درس یژگیو 8-1

 ست؟یچ

 انریا یدر آموزش عال یاجتماع ینیکارآفر یبندی در برنامه درسعنصر گروه یژگیو 9-1

 ست؟یچ

 یالعدر آموزش  یاجتماع ینیکارآفر یدر برنامه درس یابیعنصر ارزش یژگیو 10-1

 ست؟یچ رانیا

-مهبرنا از منظر متخصصان یاجتماع ینیکارآفر یشده  برنامه درس یمدل طراح ایآ  -2

 ازاعتبار الزم برخوردار است؟ ،یاجتماع ینیو کارآفر یدرس یزیر

 

 روش شناسی پژوهش

های کاربردی و با توجه به رویكردهای اتخاذ شده، پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش

-ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بوده که در دو بخش کیفی و کمی اجرا شده است. از میان طرح

سب ترین روش برای انجام تحقیق پیش رو طرح متوالی اکتشافی های مطالعات ترکیبی، منا

های روش متوالی اکتشافی آن است که گردآوری و تجزیه و تحلیل داده در از ویژگیاست، زیرا 

زمان و ترتیبی اتفاق خواهد افتاد، در این روش اولویت دو رویكرد کمی و کیفی به صورت غیر هم

لیل داده در هر کدام از رویكردها به صورت مستقل و ترتیبی با رویكرد کیفی است، تجزیه و تح

. ابتدا با استفاده از روش کیفی شود، و از نتایج کیفی در گام کمی استفاده خواهد شدانجام می

های کمی بررسی عقاید و نظرات نمونه پژوهش استخراج و سپس تعمیم پذیری نتایج با روش

بندی قیاسی فی از نوع تحلیل محتوای کیفی و مقولههای کیشود. این پژوهش جزء پژوهشمی

توان روش تحقیقی برای دار( بوده است. تحلیل محتوای کیفی را می)تحلیل محتوای جهت

مند، کدبندی و بندی نظامهای متنی از طریق فرایندهای طبقهتفسیر ذهنی محتوایی داده

نظریه یا تحقیقاتی قبلی درباره یک سازی یا طراحی الگو و مدل شناخته شده دانست. گاه تم

های بیشتری نیازمندند. در این اند کم هستند و یا کامل نیستند و یا به توصیفپدیده که مطرح

گزیند. این روش معموالً بر دار را بر میحالت محقق کیفی، روش تحلیل محتوا با رویكرد جهت

دار گسترش مفهومی جهت کنند، هدف تحلیل محتوایاساس روش قیاسی تقسیم بندی می
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چارچوب نظریه است، این چارچوب به طرح کدگذاری اولیه و ارتباط بین کدها کمک 

های حاصل از مصاحبه  (. در این پژوهش، ابتدا اطالعات و داده1390کند)ایمان و نوشادی،می

ش آوری شده و با روش کد گذاری باز و محوری کد گذاری شد. در بخنیمه ساختاریافته جمع

دوم) کمی( نیز از روش های آزمون آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون استنباطی و 

 های هر عنصر استفاده شد. ناپارامتریک خی دو  و همچنین فریدمن جهت رتبه بندی گویه

در بخش اعتبار بخشی هم از روش دلفی استفاده شد. بر اساس نظرات منخصصین 

خشی، باربصصان به اجماع نسبی برسند. در ادامه روند اعتتغییراتی در مدل داده شد تا متخ

رآفرینی ی کااصالحات الزم بر اساس نظرات افراد متخصص انجام شد و در نهایت مدل برنامه درس

 در آموزش عالی تدوین و طراحی شد.اجتماعی 

 

 گیری و ابزار پژوهشجامعه و روش نمونه

 بخش کیفی

یات صصین کارآفرینی اجتماعی، تمامی اعضای همشارکت کنندگان شامل اساتید و متخ

ستان اآزاد  وهای دولتی ریزی درسی دانشگاههای جامعه شناسی، کارآفرینی و برنامهعلمی رشته

ساس، با اند که گردآوری اطالعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بر این اتهران بوده

س از پها وله برفی مصاحبه انجام شد. دادهاستفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تكنیک گل

ه احبه نیمها نیز با استفاده از مصنفر به اشباع رسید. ابزار پژوهش جمع آوری داده 17مصاحبه با 

-یژگیوی بر های مشابهی مبنساختار یافته انجام شد که در آن از تمام مشارکت کنندگان سوال

حتوا در ما مشاکر پرسیده شد. مانند: ) به نظر  های برنامه درسی بر اساس عناصر برنامه درسی

-ه روشاز چ تواند داشته باشد؟برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی چه ویژگی می

نامه ین برتوان استفاده کرد؟ نظر خود را در مورد ویژگی زمان و مكان در اهای تدریسی می

 درسی بفرمائید و...            

 یبخش کم

 آماری شامل دانشجویان ارشد و دکتری کارآفرینی و متخصصین کارآفرینی جامعه

ب شدند. از گیری هدفمند و در دسترس انتخانفر با روش نمونه 51اجتماعی بوده است که تعداد

وهش هم نفر هم متخصص کارآفرین اجتماعی بودند. ابزار پژ 16نفر دانشجو،  35این تعداد 

اعی ی اجتمکه از مدل اولیه طراحی شده برنامه درسی کارآفرینای بود پرسشنامه محقق ساخته

 ها بدست آمد. در آموزش عالی توسط مصاحبه
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ی ش دلفدر بخش سوم)کیفی( جهت اعتبار بخشی مدل اولیه از روش دلفی استفاده شد. رو

ر ه منظوبگیرد. یكی از کاربردهای این روش ، های مختلفی مورد استفاده قرار میبه شیوه

نتج شده وهش مها و الگوهایی که از پژرخواهی از خبرگان و متخصصان برای تأیید اعتبار مدلنظ

-های نمونهیوهدر این مرحله از نمونه گیری هدفمند مالك محور که یكی از ش .باشداست، می

ساس ا بر اهگیری، نمونهباشد، استفاده شد. در این شیوه نمونههای کیفی میگیری در پژوهش

 (.1396شوند)عجم و دیگران ،شناسایی می های مشخصیمالك

 ها در بخش کیفی:اعتبار یابی داده

تن نكه مالف( اعتبار یابی توسط مصاحبه شوندگان: برای اعمال این روش، عالوه بر ای

ای هافتهها با مشارکت کنندگان در میان گذاشته شد، یمصاحبه و کدهای مستخرج از مصاحبه

 رد.قرار گی زیابیها مورد ارکنندگان قرار گرفت تا یافتهیار تعدادی از مشارکتنهایی نیز در اخت

مل ب(سه سویه سازی: در این روش هم اطالعات مورد نیاز از چند گروه متفاوت شا

ه جامعمتخصصین کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی و اعضای هیات علمی برنامه ریزی درسی و

 شناسی جمع آوری شد.

ی  و دگذارها را ک: در این راستا دو تحلیل گر کیفی به طور جداگانه دادهج(مرور همتا

 تحلیل کردند.

خارج  علمی د( برررسی انتقال پذیری: نتایج نهایی با سه نفر از متخصصان و اعضای هیات

 د.شاز گروه مصاحبه شوندگان در میان گذاشته شد ومیزان توافق آنها بررسی و تأیید 

 ش کمییابی در بخاعتبار

لفای از آ در مورد روایی پرسشنامه از دو روایی محتوایی و سازه ای و جهت پایایی نیز

 کرونباخ استفاده شد.

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

با رویكرد قیاسی)تحلیل محتوای   در این پژوهش که ابتدا از روش تحلیل محتوای کیفی

شد، بدین صورت عمل شد که، در مرحله  گذاری باز و محوری انجامدار( و روش کدکیفی جهت 

ای که ها بر مبنای کدگذاری باز انجام شد و به این شكل که اولین متن یا دادهاول، تحلیل داده

ها، خروجی کدگذاری باز ای از مفهومآمد با عنوان نكات کلیدی کدگذاری شد. مجموعه بدست

دگذاری محوری نسبت به استخراج مقوله ها به روش کبود. در مرحله دوم پس از استخراج مفهوم

اقدام شد. آنگاه محقق دانش جدید را طبق رویكرد قیاسی در چارچوب نظری که دیگران 
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ساختند) عناصر برنامه درسی اکر( قرار داد و خروجی این مرحله، طراحی مدل اولیه برنامه 

 درسی کارآفرینی اجتماعی بود.

 وین شده در قالب یک پرسشنامه با طیفدر بخش دوم و کمی هم از مدل اولیه تد

ز دانشجویان انفر  51لیكرت)خیلی زیاد تا خیلی کم(تنظیم و پس از تایید روایی و پایایی بین 

پس د. سارشد و دکتری و متخصصین کارآفرینی اجتماعی توزیع شد واعتبار یابی آن بدست آم

رسی مه ددی به متخصصان برنابرای اعتبار بخشی مدل طراحی شده برنامه درسی ، مدل پیشنها

 هدر این مرحل آوری شد.و کارآفرینی اجتماعی ارائه شد و نظر آنان درباره هر یک از عناصر جمع

ف مقاله و ، آگاهی از دانش موضوعی) تالیPh.Dهایی مانند مدرك تحصیلینمونه بر اساس مالك

ات ذکر صالحادند. در پایان کتاب و...( و تجربه عملی در زمینه کارآفرینی اجتماعی انتخاب ش

ر داعی شده توسط متخصصین انجام شد و در نهایت مدل نهایی برنامه درسی کارآفرینی اجتم

 الی بر اساس الگوی اکر طراحی شد.آموزش ع

 

 یافته ها

ر مجموع دگروه متخصصان پس از توصیف و تفسیر غنی،  4ساختاریافته از درمصاحبه نیمه

از انجام  داده استخراج شد که پس 179اره عناصر برنامه در قالب شوندگان دربپاسخ مصاحبه

هوم بدست مف 99در مرحله دوم و در کدگذاری محوری نیز مفهوم تبدیل و  99کدگذاری باز به 

  .مقوله تبدیل شد 86آمده به مجموع 

ای اختهسخرده مقوله بدست آمده در کدگذاری محوری،  پرسشنامه محقق  86در ادامه از 

واریانس  ( و میزانCRگویه طراحی شد که  جهت تایید پایایی، بر اساس پایایی مرکب ) 86 با

 0.7که بزرگتر از  0.78( محاسبه شد ومشاهده شد که پایایی مرکب AVEاستخراج شده )

دن مدل است که نشان دهنده مناسب بو 0.4محاسبه شده و واریانس استخراج شده بزرگتر از 

درسی  ریزی نیز توسط شش نفر از اساتید و متخصصین کارآفرینی و برنامهاست. روایی محتوایی 

(، ای در قسمت روایی واگرا)روش فورنل الکربرررسی وتایید شد. همچنین جهت روایی سازه

های دیگر بیشتر هرسازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه AVEماتریس نشان داد که جذر 

 باشد. این ماتریس درها میابل قبول بودن روایی واگرای سازهشده است که این مطلب حاکی از ق

 جدول زیر نشان داده شده است.
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 AVEماتریس جذر ضرایب  -1جدول

 
مبستگی آن ههرسازه از ضرایب  AVEباشد، جذر گونه که از جدول فوق مشخص میهمان

اگرای وول بودن روایی های دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبسازه با سازه

 باشد.ها میسازه

 سپس با استفاده از آزمون کای دو و فریدمن که انجام شد نتیجه ذیل بدست آمد:

ایید شد. این بدین تدو بررسی و  -ها با آزمون خیها در گویهفرضیه برابر بودن پاسخ به گزینه

ز انجام ست. پس اجود نداشته اها ومعنی که در این سواالت تفاوت معناداری در پاسخ به گزینه

 ها آزمون فریدمن انجام شد.آزمون کای دو، جهت اهمیت و رتبه بندی گویه

یل ز تحلاست و قابل ذکر است در هر سوال بعد ادر ذیل پاسخ به سواالت پژوهش بیان شده 

سپس با  ابی ویدو اعتبار های هر عنصر ابتدا با آزمون کایمحتوا) کذگذاری باز و محوری( گویه

دگذاری کعم از اای از تمامی مراحل ها رتبه بندی شدند. در سوال اول نمونهآزمون فریدمن گویه

دیت در محدو به دلیلل دو و فریدمن بیان شده است و در مابقی سواالت باز ومحوری، آزمون کای

 محوری پرداخته شد. جدول کدگذاریتنها به حجم مقاله، 

 

 پاسخ به سواالت پژوهش:

برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران در  منطقویژگی عنصر  :اول والس

 چیست؟

دول جه در کمانند عناصر دیگر ابتدا به تحلیل مصاحبه با روش کدگذاری باز پرداخته شد 

 شود:ذیل مشاهده می
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 کدگذاری باز) عنصر منطق( -2جدول 

کد مصاحبه 

 شونده
 داده باز -مفهوم

 در دانشجو باید ایجاد احساس و دغدغه حل مسائل اجتماعی مطرح شود 2-4-9-11

1-3-10-11-

17 

ن آوقع نیازهای اجتماعی باید  رفع و حل گردد زیرا درصورت برطرف نكردن به م

 شودتبدیل به مشكل اجتماعی می

بوطه های مرباید فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در جامعه توسعه یابد و و چالش 5-6-8-9-13

 های مرتبط گسترش یابدشناخته و حل شود و اقدامات و فعالیت

6-7-12-14-

16-17 

 باید مشكالت اجتماعی را خوب بشناسیم و به حل آن بپردازیم

1-3-4-5-8-

9-10-12-13-

15-16- 

 عدالت اجتماعی باید در سراسر جامعه و حتی جهان بر قرار باشد

11-13-14-

16-17 

ها با توجه به این که اکثر کشورها و کمک به دولت جهت رفع مشكالت جامعه

 دارای مشكالت اقتصادی هستند باید به رشد اقتصاد جامعه کمک کرد.

2-4-6-10-

16-17 

ی و ای داشته باشیم که رشد همزمان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعما باید جامعه

 اشیم.ای داشته بسیاسی و ... داشته باشیم تا بتوانیم جامعه پیشرفته

 مقوله دست یافتیم: 6سپس کدگذاری محوری انجام شد که به 
 کدگذاری محوری) عنصر منطق(-3جدول 

 مقوله

 وسعه  و ارتقا فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در جامعه.ت- 1

 شناخت دقیق مشكالت جامعه وحل به موقع آن. –2

 ناخت دقیق نیازهای جامعه و حل به موقع آن.ش-3

 جتماعی.گسترش عدالت ا -4 

 شد متوازن و توسعه همه جانبه در جامعه.ر -5

 کمک به اقتصاد جامعه -6
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 قمربوط به عنصر منط4 نتظار و باقیمانده در گویهافراوانی مورد  -7دولج

 :در مرحله اعتبار یابی هم که پرسشنامه تهیه شد به نتایج ذیل دست یافتیم

ه بهای مربوط هجداول زیر فراوانی مشاهده شده، فراوانی مورد انتظار و باقیمانده را در گوی

 دهد.عنصر منطق را نشان می
 

 صر منطقمربوط به عن1 ورد انتظار و باقیمانده در گویهمفراوانی  -4جدول

 توسعه  و ارتقاء فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در جامعه. -1

 Observed N Expected N Residual 

4.00 32 20.0 12.0 

5.00 8 20.0 -12.0 

Total 40   

 

 مربوط به عنصر منطق2 یمانده در گویهفراوانی مورد انتظار و باق -5جدول

 آن  حل و جامعه در مشكالت دقیق شناخت -2

 Observed N Expected N Residual 

4.00 22 20.0 2.0 

5.00 18 20.0 -2.0 

Total 40   

 مربوط به عنصر منطق3 فراوانی مورد انتظار و باقیمانده در گویه -6جدول

 آن موقع به حل و جامعه نیازهای دقیق شناخت -3

 Observed N Expected N Residual 

3.00 1 13.3 -12.3 

4.00 26 13.3 12.7 

5.00 13 13.3 -.3 

Total 40   

 اجتماعی عدالت گسترش -4

 Observed N Expected N Residual 

3.00 1 13.3 -12.3 

4.00 30 13.3 16.7 

5.00 9 13.3 -4.3 

 Total 40   
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 قمربوط به عنصر منط 5نتظار و باقیمانده در گویهافراوانی مورد  -8جدول

 
 مربوط به عنصر منطق 6 ده در گویهفراوانی مورد انتظار و باقیمان -9جدول

 جامعه اقتصاد به کمک -6

 Observed N Expected N Residual 

4.00 22 20.0 2.0 

5.00 18 20.0 -2.0 

Total 40   

 

دو بررسی -های فوق با آزمون کایها را در گویهجدول زیر فرضیه برابر بودن پاسخ به گزینه

 کند.می

 آزمون کای دو-10جدول 

Test Statistics 

 

Chi-

Square 

df Asymp. 

Sig. 

 رتقاء فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در جامعها -1
a14.400 1 0.000 

 ناخت دقیق نیازهای جامعه و حل به موقع آنش -2
b23.450 2 0.000 

 ناخت دقیق مشكالت در جامعه و حل آنش -3
a400. 1 0.527 

 سترش عدالت اجتماعیگ -4
b33.650 2 0.000 

 عهرشد متوازن و توسعه همه جانبه در جام -5
a6.400 1 0.011 

 به اقتصاد جامعه کمک-6
a400. 1 0.527 

 

 جامعه در جانبه همه توسعه و متوازن رشد -5

 Observed N Expected N Residual 

4.00 28 20.0 8.0 

5.00 12 20.0 -8.0 

Total 40   
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در بقیه  و 0.05بزرگتر از  6، 3های با توجه به نتایج جدول فوق، مقادیر احتمال در گویه

گتر هایی که مقدار احتمال بزردهد در گویهمحاسبه شده است که نشان می 0.05موارد کمتر از 

گردد. بدین معنی که در این ها تأیید میمحاسبه شده، فرض برابری فراوانی گزینه 0.05از 

 ست.اها وجود نداشته سواالت تفاوت معناداری در پاسخ به گزینه

 کند.های مورد بررسی را با آزمون فریدمن مقایسه و رتبه بندی میجدول زیر گویه
 آزمون فرید من -11جدول 

Ranks 

 Mean Rank Chi-Square Asymp. Sig. 

 در اجتماعی کارآفرینی فرهنگ ارتقاء -1

 جامعه
3.14 

12.764 0.026 

 به حل و جامعه نیازهای دقیق شناخت -2

 آن موقع
3.48 

 و جامعه در مشكالت دقیق شناخت -3

 آن حل
3.90 

 3.15 اجتماعی عدالت گسترش -4

 در جانبه همه توسعه و متوازن رشد- 5

 جامعه
3.45 

 3.89 جامعه اقتصاد به کمک -6

 

نابراین بین بمحاسبه شده،  0.05با توجه به این که مقدار احتمال آزمون فریدمن کمتر از 

ترین پایین 4باالترین و گویه  3شود که گویه ها اختالف معناداری وجود دارد. مشاهده میگویه

 رتبه را دارد.

برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران در  اهداف سوال دوم: ویژگی عنصر

 چیست؟

 کهد گویه بدست آم 31ها در این مرحله )کدگذاری باز( که در مجموع از برایند مصاحبه

 31های بدست امده در عنصر هدف از در مرحله بعد و بر اساس کدگذاری محوری، مفهوم

 شود.مقوله کاهش یافت که در ذیل مشاهده می 13به 
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 کدگذاری محوری) عنصر هدف( – 12جدول 

 مقوله

 الف( دانش:

 ادی و فرهنگی و اجتماعی به طور همزمان()رشد اقتص یادگیری توسه پایدار -7

 ری شناخت دقیق مسائل اجتماعییادگی -8

 های افراد کارآفرین اجتماعیشنایی و یادگیری ویژگیآ -9

 قی،اجتماعی و فرهنگیهای اقتصادی، حقوقانون یادگیری -10

 ب( نگرش:

 ت اجتماعیایجاد حس مسئولی  -11

 یجاد روحیه فضیلت )نوع دوستی، ارزش آفرینی، داوطلبانه و بشر دوستانه(ا -12

 ج( مهارت: 

 یط کارآفرینی اجتماعیشناخت شرا -13

 كوفا نمودن توان بالقوه دانشجویان در زمینه توسعه و تحول اجتماعیش -14

 های زندگی )فردی و اجتماعی( مهارتیادگیری  -15

 پذیرییسکمدیریت خطر پذیری و ر -16

 یادگیری کشف فرصت  -17

 وانایی استفاده خالق و بهینه از منابع محدودت -18

 ذاررهبری اجتماعی تاثیرگ -19

 

برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران در  محتواسوال سوم: ویژگی عنصر 

 چیست؟

ه بباز  تدا مصاحبه با متخصصین انجام شد و پس از تحلیل محتوا در مرحله کدگذاریاب

، ها کدگذاری محوری انجام شد و به سه بخش اقتصادیسپس بر روی گویهمفهوم رسیدیم و 13

 تیم.مقوله طبق جدول ذیل دست یاف 16اجتماعی و روان شناسانه تقسیم شد که در کل به 
 عنصر محتوا( کد گذاری محوری) -13جدول

 مقوله

 الف( اقتصادی:

 دانش اقتصادی و مالی -20

 بازاریابی -21

 ب( اجتماعی:

 دانش ایده پردازی -22
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 مقوله

 جذب حامی -23

 دانش کارتیمی -24

 جتماعیدانش بین فرهنگی و ا -25

 ای و شبكه مجازید رسانهدانش سوا -26

 نوآوری اجتماعی -27

 کار، لقتصاد اجتماعی و حقوق اجتماعی(ار )حقوق کار، جامعه شناسی دانش ک -28

 ج( روان شناسانه:

 تاری و مهارتی کارآفرینان اجتماعیهای شخصیتی و رفانش شناخت ویژگید -29

 دانش تقویت انگیزه -30

 مهارت فن سخنوری  -31

 دانش برنامه ریزی -32

 تحمل شكست -33

 خالقیت -34

 ایجاد انگیزه درونی -35

 

ر ارآفرینی اجتماعی دبرنامه درسی کدر  های یادگیریفعالیتصر سوال چهارم: ویژگی عن

 آموزش عالی ایران چیست؟

پس از  گروه در رابطه با ویژگی عنصر فعالیت یادگیری خواسته شد که 4نظر متخصصان 

دگذاری کحله پس از گدگذاری باز به مرو  مفهوم رسیدیم  6تحلیل محتوا و کدگذاری باز به 

 .مقوله تخصصی به شرح جدول ذیل رسیدیم 7مفهوم به  6ن ر آمحوری رسیدیم که د
 ادگیری(کدگذاری محوری) عنصر فعالیت های ی -14جدول 

 مقوله

 پژوهش محوری -36

 مباحثه و مناظره - 37

 مشارکت مبتنی بر همیاری - 38

 پرسش و پاسخ -39

 هدف آزاد -40

 ایفای نقش -41

 های هنری مرتبطفعالیت -42
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ن الی ایراعبرنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش در  معلمویژگی عنصر سوال پنجم: 

 چیست؟

های معلم و مدرس از مصاحبه شوندگان به مواردی که پس از مصاحبه در مورد ویژگی

ری روی محوپس از انجام کدگذاری و مورد دست یافته شد  7صورت کدگذاری باز تحلیل شد به 

 ت یافتیم که شرح ان در جدول ذیل امده است:مقوله در دو بعد دس 9ن به آ
 کدگذاری محوری) عنصر معلم( -15جدول

 مقوله

 شرایط عمومی:

 روان شناسی شخصیت آشنا با علم -43

 یل کنندهآموزشگر و سپس تسه -44

 توانایی استعداد یابی -45

 اختصاصی:

 های کارآفرینی اجتماعیشنا به فعالیتآ -46

 نی اجتماعیکارآفری تجربه کاری در زمینه -47

 های کارآفرینی اجتماعیرتباط دانشجویان با محیطا -48

 اجتماعی دارای هوش و بصیرت -49

 ویان جهت بازار کارهای بالقوه دانشجوانایی بالفعل نمودن ظرفیتت -50

 الق و توانایی انتقال به دانشجویانخ -51

موزش ی در آه درسی کارآفرینی اجتماعبرنامدر  مواد و منابع یادگیریسوال ششم: ویژگی عنصر 

 عالی ایران چیست؟

س از پدیم که مفهوم رسی 8پس از مصاحبه و تحلیل محتوا در مرحله کدگذاری باز به 

دول ذیل جمقوله دست یافتیک که در  7انجام کدگذاری باز به کدگذاری محوری رسیدیم که به 

 شود:مشاهده می
 (و منابع یادگیریمواد  کدگذاری محوری) عنصر -16جدول

 مقوله

 کتاب -53

 های علمیمقاالت و کنفرانس -54

 های مستند آموزشی و تجربیفیلم -55

 های آموزشیگزاری کارگاهها و دورهبر -56

 های کارآفرینی اجتماعی ایرانی و خارجیایتس -57

 ها و موسسات آموزشییر دانشگاههای آموزش مجازی سابینار و دورهو -58
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 مقوله

 ع مرتبط با زمینه عالیق و نیازهای دانشجومناب -59

ان الی ایرعبرنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش در  زمانویژگی عنصر  سوال هفتم:

 چیست؟

ب ذیل که در قال مده در جدولهای بدست آلیل کدگذاری باز ویژگیپس از مصاحبه و تح

ه مقول 8اخته شد که به پس به تحلیل کدگذاری محوری پردو مفهوم بدست آمده است  4

 شود:رسیدیم که در جدول ذیل مشاهده می
 کدگذاری محوری) عنصر زمان( -17جدول

 مقوله

 ها به طور رسمی و در دانشگاهمان بندی فعالیتز -60

 ارج دانشگاهخها  به طور غیر رسمی و در مان بندی فعالیتز -61

 خارج از دانشگاه ودر درون  ها به طور رسمی و غیر رسمی ومان بندی فعالیتز -62

 ملیع واحد 1 و تئوری واحد 2 صورت به هافعالیت زمانبندی -63

 عملی واحد 2و تئوری واحد 1 صورت به هافعالیت بندی زمان- 64

 عملی واحد1 و تئوری واحد 1 صورت به فعالیت بندی زمان -65

 تئوری فقط واحد 2 صورت به فعالیت بندی زمان -66

 عملی فقط واحد 2 صورت به فعالیت بندی زمان-67

 

الی عبرنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش در  مكانویژگی عنصر  سوال هشتم:

 ایران چیست؟

ن به در آ جهت این عنصر هم ابتدا به تحلیل محتوا با روش کدگذاری باز پرداخته شد که

ه در مقوله رسیدیم ک 6ه به مفهوم دست یافته شد که پس کدگذاری محوری انجام شد ک 10

 یل مشاهده شد.جدول ذ
 (مکان کدگذاری محوری) عنصر -18جدول

 مقوله

 راحی محیط آموزشی نزدیک به زمینه فعالیتط -68

 ستفاده از فضای داخلی دانشگاه جهت آموزش بهترا -69

 استفاده از فضای خارج از دانشگاه به صورت ذیل::

 های دولتی و نیمه دولتی.مكان -70

 های خصوصیمكان -71

 های دارای مشكالت و مسائل اجتماعیكانم -72
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 مقوله

 نزل مسكونی جهت انجام کارهای کارآفرینی اجتماعیم -73

 

ی وزش عالبرنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آمدر  گروه بندیسوال نهم: ویژگی عنصر 

 ایران چیست؟

رسیدیم  مفهوم 6باز به  های متخصص و تحلیل محتوا و کدگذاریپس از مصاحبه با گروه

جدول  مقوله تبدیل شد  که به شرح 5ها به که پس از کدگذاری محوری تعداد و عناوین مقوله

 باشد:ذیل می
 کدگذاری محوری ) عنصرگروه بندی( -19جدول 

 مقوله

 روه بندی مكمل با توجه به مهارت اعضاگ -74

 ل بر اساس عالیقگروه بندی مكم -75

 مل بر اساس نیازهاگروه بندی مك -76

 گروه بندی بر اساس جنسیت-77

 ساس رشته تحصیلیگروه بندی بر ا-78

 

 زش عالیبرنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آمودر  ارزشیابیویژگی عنصر  سوال دهم:

 ایران چیست؟

ه بباز  و کدگذاریجهت دستیابی به ویژگی عنصر ارزشیابی پس ازمصاحبه و تحلیل محتوا 

 مقوله دست یافتیم: 8کدگذاری محوری انجام شد که به  سیدیم و بعد آنمفهوم ر 7
 (ارزشیابی کدگذاری محوری) عنصر -20جدول

 مقوله

 خود ارزیابی -79

 ته )کمی و کیفی(ارزشیابی آمیخ -80

 ارزشیابی عملی -81

 ارزشیابی تئوری -82

 محسوس و غیر مستقیمارزشیابی نا -83

 ارزشیابی گروهی -84

 یابی فرایندیارزش -85

 رزشیابی از استعدادها و عالیق دانشجویانا -86



...یاجتماع ینیکارآفر یمدل برنامه درس یو اعتباربخش یطراح  

 165 

 

زیر  هایتهمچنین در راستای اعتبار بخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی، فعالی

 صورت گرفته است:

 یابی مخاطب یا بازبینی توسط مصاحبه شوندگان:الف( اعتبار

زی رینامهو بر صصین کارآفرینی اجتماعیبرای انجام این کار پس از هر بار مصاحبه) با متخ 

افته حت یدرسی(  مضامین استخراج شده از مصاحبه در اختیار مصاحبه شونده قرار گرفته و ص

 گرفت.ها مورد باز بینی و نهایتًا تایید ایشان قرار می

 یابی از منظر متخصصان:ب( اعتبار

احب ختیار متخصصان و صبرای اعتبار بخشی مدل، مدل برنامه درسی طراحی شده در ا

 فت.قرار گر اییدنظران رشته برنامه درسی قرار گرفته و از منظر ایشان مورد بازبینی، تعدیل و ت

 ج( بررسی معیار انتقال پذیری:

گروه  رج ازبرای انجام این کار، مدل برنامه درسی در اختیار متخصصان و صاحب نظران خا

 ت.از منظر آنها نیز مورد بررسی قرار گرفمصاحبه شونده قرار گرفته و اعتبار مدل 

ن از ت 7ا بدر پایان جهت اعتبار بخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی بدست آمده 

ن، از نفر از متخصصا 5متخصصان برنامه ریزی درسی و کارآفرینی اجتماعی مصاحبه شد که 

صاحبه شونده، نفر گروه م 5از مصاحبه شوندگان مرحله اول و دونفر خارج از این گروه بودند . 

ز دو او   سه تن از صاحب نظران برنامه ریزی درسی و  دوتن از متخصصین کارآفرینی اجتماعی

وده عی بنفر خارج از گروه هم یک نفر برنامه ریز درسی و یک نفر متخصص کارآفرینی اجتما

ی د و داراادندأیید قرار است. طی مصاحبه های مستقل از هر یک از آنها فرآیند پژوهش را مورد ت

رتبه  ولیهانظر مثبت به مدل بودند و فقط چند نظر اصالحی داشتند که اصالحات الزم از مدل 

موزش آدر  بندی شده انجام شد و طبق شكل ذیل،  مدل نهایی برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی

 ویژگی و مشخصات عناصر دهگانه اکر طراحی و تدوین شد: 87عالی  با 
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 بحث و نتیجه گیری

لی زش عاهدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی درآمو

( و 2020،( و )هیرست2021های مطرح شده در پژوهش) ایریس، بود. بر اساس پیشینه

امه درسی ( از آنجائی که در ایران و سایر کشورها در حوزه برن1395)رحیمیان و همكاران، 

ن آبه  ها که در متنکارآفرینی اجتماعی پژوهشی صورت نگرفته است وفقط در بعضی دانشگاه

 درسی منسجم ( ، به صورت فوق برنامه و بدون ارائه یک مدل برنامه2020اشاره شد) بیل بورك، 

ت نیروی شود. بنابراین جهت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی اجتماعی و تربیو علمی آموزش انجام می

ه رنامبکارآفرینی اجتماعی نیاز به آموزش است و آن هم امكان پذیر نیست جز طراحی مدل 

ه شد. با توجه لذا در این پژوهش به این مهم پرداخت .هادرسی  و آموزش آن در مدارس ودانشگاه

مدل برنامه  ی)و در پاسخ به سوال اصلی اول یعن  عناصر دهگانه اکر و مدل نهایی بدست آمدهبه 

 ربوطمهای فرعی ( و سوالدرسی کارآفرینی اجتماعی طراحی شده درآموزش عالی چگونه است؟

ت که از جه اسپردازیم، ذکر این نكته قابل توبه آن، به توضیح هریک از عناصر دهگانه اکر می

اروارد هلوانیا، ، پنسهای معتبر دنیا مانند استانفورد، دوكکه متأسفانه در بعضی از دانشگاه آنجائی

جویان ه دانشجوش محتواهایی با موضوع کارآفرینی اجتماعی ببرنامه و خودو ... به صورت فوق

گو سی، الشود و همچنین با توجه به اینكه آموزش آنها براساس عناصر برنامه درآموزش داده می

 ورزشیابی ن و اباشد، بنابراین در رابطه با بعضی از عناصر مانند مكان و زماو مدل خاصی  نمی

ین گروه بندی که به صورت تخصصی فقط در مدل برنامه درسی یافت می شود و تنها در ا

ر این باشد،  لذا دپژوهش مصاحبه انجام شد، پژوهشی که بتوان به آن استناد کرد موجود نمی

رسی امه داز عناصر برنامه درسی فقط به بیان ویژگی هر عنصر از دیدگاه متخصصان برندسته 

 شود:پرداخته می

در برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی  منطقویژگی عنصر : 1بحث در مورد یافته  سوال  -

 در آموزش عالی ایران چیست؟

در تار عنكبوت برنامه  باشد.که مهمترین عنصر در الگوی اکر)تارعنكبوتی( می منطقعنصر 

کننده ارتباط بین درسی، منطق یا چرایی نقش مرکزی دارد و در جایگاه پیوند دهنده و برقرار

این اهمیت هم مورد تاکید کلیه متخصصان و مصاحبه شوندگان بوده است کند. ها عمل میمؤلفه

جامعه و حل به  که موارد ذیل به عنوان ویژگی آن مطرح و تأیید شد: شناخت دقیق مشكالت

موقع آن که از اهمیت باالیی در منطق برخوردار است و از دیگر موارد در عنصر منطق شامل 

ی همه جانبه در جامعه، کمک به اقتصاد جامعه گسترش عدالت اجتماعی، رشد متوازن و توسعه

دند که و در نهایت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در جامعه از دیگر موارد عنصر منطق به حساب آم

(، حسینی لرگانی و 2022های دیگران از جمله، القوده و همكاران)های فوق را در پژوهشویژگی
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(، واقید و 1399(، نورپور و همكاران)1395(، وقار موسوی و همكاران)1400مجتبی زاده)

توان مشاهده نمود.گویه شناخت دقیق مشكالت جامعه ، کمک به اقتصاد ( می2017همكاران)

شناخت دقیق نیازهای جامعه و حل به موقع آن رتبه های اول تا سوم را به خود  جامعه و

اختصاص دادند. رشد متوازن و توسعه همه جانبه، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقا فرهنگ 

کارآفرینی اجتماعی هم رتبه های بعدی را داشتند که نشان از اهمیت کمتر و یا اولویت کمتر آن 

 باشد.متخصصان می در عنصر منطق از دید

برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در  اهداف : ویژگی عنصر2بحث در مورد یافته سوال  -

 در آموزش عالی ایران چیست؟

نشجو ساند و داکند آن را به انجام بر، همان چیزی است که مدرس تالش میهدفعنصر 

هت این ت. جصورت گرفته اس گاهی دست یابد و هدف بیانگر نحوه ارزیابی یادگیریباید به آن آ

سائل و مبا  عنصر، اکثر مصاحبه شوندگان تاکید برموضوعات اجتماعی داشتند. از قبیل: آشنایی

، مشكالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مدیریت ریسک اجتماعی

بع منا دودهای فردی و اجتماعی، مدیریت محارزش اجتماعی و موضوعات دیگر از قبیل مهارت

دید از  یگراندتوان در تحقیقات موجود و آشنایی با کارآفرینی اجتماعی که موضوعات فوق را می

مجتبی  (، حسینی لرگانی و2022(، رایاماجهی و همكاران)2022جمله: ، القوده و همكاران)

ی و (، سید1399(، نورپور و همكاران)1396(، دریكوند)1395(، رحیمیان و همكاران)1400زاده)

ینكه در دلیل اهمیت موارد فوق و ا (2018یووانگ) و(1399(، فالح و پاشایی)1400همكاران)

ائل های شناخت مسراستای منطق برنامه درسی می باشد کامال قابل انتظار هستند. گویه

عی جتمااجتماعی، یادگیری توسعه پایدار و حرکت به سوی آن وایجاد و هوشیاری مسئولیت ا

ی قانون ادگیریهای ایجاد روحیه فضیلت، رهبری اجتماعی تاثیر گذار، وم و  گویهرتبه اول تا س

حدود و مابع های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، توانایی استفاده خالق  و بهینه از من

ا هشتم رم تایجاد شخصیت وروحیه افراد کارآفرین اجتماعی در دانشجو به ترتیب گویه های چها

رین ایین تهای زندگی) فردی و اجتماعی( پدهند. گویه یادگیری مهارتصاص میرا به خود اخت

 د.رتبه و شناخت شرایط کارآفرینی اجتماعی هم دررتبه کمی باالتر از آن قرار دارن

در برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی  محتوا: ویژگی عنصر 3بحث در مورد یافته  سوال  -

 در آموزش عالی ایران چیست؟

های هر آن چیزی است که قرار است بر اساس هدف و با استفاده از فعالیت محتواعنصر 

یادگیری متناسب، فراگیر بیاموزد. در این تحقیق هم موارد متفاوتی از جمله موارد ذیل جهت 

عنصر محتوا مطرح شد که تقریباً تمامی مصاحبه شوندگان بعدهای اجتماعی و روان شناختی و 
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گرفتند. محتواهای پیشنهادی شامل بازاریابی، دانش کار، دانش برندینگ، اقتصادی را در نظر 

دانش اقتصادی و مالی) اقتصادی( و دانش بین فرهنگی و اجتماعی، دانش کارتیمی، نوآوری 

اجتماعی) اجتماعی( و دانش ایده پردازی، جذب حامی، دانش برنامه ریزی، تقویت انگیزه و 

و همكاران) (، عمر 2020های هایبیل بورك)که در پژوهشتحمل شكست) روان شناختی( است، 

-می  (1400خسروی زاده و همكاران) و (1400بزرگی و همكاران)جامه (،2016(، دابل )2016

پردازی و جذب حامی جزء باالترین رتبه را کسب یابی و دانش ایدهتوان یافت که در این بین بازار

یژگی های شخصیتی و رفتاری ، دانش سواد رسانه ای  نمودند و  لذت بخش بودن محتوا، دانش و

 و تحمل شكست هم به ترتیب جز پایین ترین رتبه بودند.

در برنامه درسی  یادگیریفعالیت هایویژگی عنصر  :4بحث در مورد یافته  سوال  -

 کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران چیست؟

درسی  ه اگر متناسب با اهداف برنامه، عنصر دیگری است کیادگیریفعالیت هایعنصر 

ری ارگیکباشد، در موفقیت آن بسیار موثر است و انتخاب اهداف و محتوای متناسب بدون به 

 دگیری وتواند اثر بخش باشد اهمیت فعالیت یایادگیری متناسب نمی –فعالیت های یاددهی 

 یل بهذید است که در های حوزه برنامه درسی مورد تاکروش  تدریس مناسب در تمام پژوهش

 شود:نتایج این تحقیق اشاره می

ط، های هنری مرتبهای پرسش و پاسخ، ایفای نقش، مباحثه و مناظره، فعالیتروش

ن ه ایمشارکت مبتنی بر همیاری و هدف آزاد به ترتیب رتبه یكم تا آخر را کسب کردند ک

توان یم( 2020گ و همكاران)ری( و1400بزرگی و همكاران)های جامهها را در پژوهشویژگی

 مشاهده نمود.

در برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی  مدرسویژگی عنصر : 5بحث در مورد یافته  سوال  -

 در آموزش عالی ایران چیست؟

ز جمله عناصری که نقشی بسیار ا، عنصر دیگری است که به آن پرداخته شد، مدرس عنصر

های مختلفی توسط مصاحبه شوندگان معلم است. ویژگی مهم و تأثیر گذار در تربیت انسان دارد،

اعالم شد از جمله: آموزشگر، تسهیل گر، دارای تجربه کارآفرینی اجتماعی، آشنا با محیط 

کارآفرینی اجتماعی، دارای شناخت استعداد بالقوه و توانایی بالفعل نمودن آن، خالق ودارای 

(، احمدی 1400های جامه بزرگی و همكاران)توانایی آموزش خالقیت که این نتایج با پژوهش

های (یكسان است. رتبه اول تا سوم که جزء ویژگی1394(، کرمانی و همكاران)1396فارسانی)

دهد که یک مدرس باید با مهم یک مدرس کارآفرینی اجتماعی از دید متخصصان است نشان می

شد، این بدان معنی است که کارآفرینی اجتماعی  و محیط آن آشنا باشد و آموزشگر خوبی با
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تر که شامل خالقیت، اگاهی به علم های دیگر و یا پایینتر است از رتبهتخصص و تجربه مهم

 باشد.روان شناسی شخصیت  و هوش و بصیرت اجتماعی می

در برنامه درسی کارآفرینی  مواد و منابعویژگی عنصر : 6بحث در مورد یافته  سوال  -

 ی ایران چیست؟اجتماعی در آموزش عال

ت یا ای کسب معرفهای اصلی و ریشهها و خاستگاهبه سرچشمهمواد و منابع آموزشی 

-کر میگانه اشود و هم عنصر هفتم از عناصر دههای مورد استفاده دانشجویان گفته مییادگیری

ل را ذی موارد شود. متخصصینهای مرتبط پرداخته میباشد که با استفاده از آن به آموزش محتوا

 پیشنهاد نمودند:

ی و اعی ایرانهای مجازی کارآفرینی اجتمها و صفحههای آموزشی وکانالها و سامانهسایت

رسوم مرونا کهای مجازی در دنیا به دلیل شیوع ویروس خارجی که به دلیل توجه ویژه به آموزش

های هو دور وبینارها و همچنین برگزاری های مستند آموزشی، مقاالت و ژورنالشده است. فیلم

ات جامه حقیقآموزشی وکتاب از موارد دیگر جهت منابع و مواد آموزشی بودند که در با نتایج ت

یكسان  (2017(، واقید و همكاران)1400(، شریف روحانی و همكاران)1400بزرگی و همكاران)

 وقاالت مهای آموزشی، ها، مستنداست، که این نشان دهنده آن است که منابعی مانند سایت

ر ن و دآها که رتبه یكم تا سوم را کسب کردند به دلیل به روز بودن علم و تخصص ژورنال

روز  لیل بهها به دها و کتابای برخوردار است و همچنین کارگاهدسترس بودن از اهمیت ویژه

 های پایین تری قرار دارد.نبودن و هم هزینه باال و در دسترس نبودن در رتبه

در برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در  زمانویژگی عنصر  :7مورد یافته  سوال بحث در  -

 آموزش عالی ایران چیست؟

های برنامه درسی مورد توجه قرار ، یكی از عناصری است که کمتر در مدلزمانعنصر 

های تحصیلی است گرفته است. زمان آموزش یكی از عناصر کلیدی در برنامه درسی تمامی رشته

-بطه تنگاتنگی با عنصر هدف و محتوا دارد. در کمتر پژوهشی عنصر زمان مد نظر قرار میو را

گیرد ولیكن در این تحقیق، مصاحبه شوندگان با عنوان رسمی و غیر رسمی و هم به صورت 

واحد تئوری و عملی نظرات تخصصی خود را اعالم کردند. تعدادی از آنها موافق رسمی بودن و در 

ای هم به طور غیر رسمی  و در خارج دانشگاه و تعدادی هم اعالم کردند به هردو دانشگاه و تعد

صورت رسمی و غیر رسمی باشد و در مورد واحد درسی هم تعدادی موافق واحد عملی بیشتر و 

تعدای هم موافق واحد تئوری بیشتر و بعضی از متخصصین هم یكسان بودن واحدها را اعالم 

بایست به صورت واحد عملی بیشتر و دهد که برنامه درسی مییکردند. رتبه بندی نشان م
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تئوری کمتر تدریس شود و این به اهمیت توجه به بعد عملی و کسب تجربه در درس کارآفرینی 

 افزاید.اجتماعی می

در برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در  مكانویژگی عنصر : 8بحث در مورد یافته  سوال  -

 یست؟آموزش عالی ایران چ

تر کند. بیش، عنصری است که به مكان آموزش و یادگیری توجه میفضا و مكانعنصر 

چه دولتی و  مصاحبه شوندگان به غیر از فضای داخل دانشگاه، موافق فضاهای خارج از دانشگاه،

ل حهای دارای مسأله اجتماعی را به دلیل اهمیت چه خصوصی بودند و تعدادی هم مكان

تماعی و ت اجدادند. تعداد اندکی هم خوابگاه دانشجویی را جهت رفع مشكال مشكالت مدنظر قرار

 رایطیک نفر هم منازل مسكونی دانشجویان را به دلیل ایجاد کسب و کارهای خانگی در ش

رج از ای خاهشویم که حضور در مكان کرونایی اعالم نمود. در رتبه بندی عنصر مكان متوجه می

بعد  وماعی خصوصی به دلیل توجه بیشتر به موضوع کارآفرینی اجت هایدانشگاه به ترتیب مكان

ر است رخورداهای دارای مساله اجتماعی از اهمیت بهای دولتی و نیمه دولتی و سپس مكانمكان

ین تری ی پایها و ... که در رتبه هاو  منزل شخصی و محیط آموزشی داخل دانشگاه و کتابخانه

 یت کمتریاهم که بعد تئوری برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی از قرار دارند ، نشان از آن است

 برخوردار است.

در برنامه درسی کارآفرینی  بندیگروهویژگی عنصر  :9بحث در مورد یافته  سوال  -

 اجتماعی در آموزش عالی ایران چیست؟

 بندیهم نظرات متخصصین برنامه ریزی درسی مطرح شده بود. گروهبندی گروهدر عنصر

مل های مكبندیدر این تحقیق گروهیل و تسهیل عملكرد آموزش مهم است. بسیار در تكم

بر اساس  های اعضا،  بر اساس نیازهای دانشجویان،مختلفی نظر داده شد که بر اساس مهارت

های آموزشی و همچنین بر اساس عالقه و جنسیت مطرح شد که با تحقیق عمر و گروه

خص ( یكسان است که مش1399( و فالح و پاشایی)1400مكاران)(، سیدی و ه2016همكاران)

در  پایین بندی هستند و جنسیت جزء رتبههای مهمی در گروهشد مهارت و نیاز و عالیق شاخص

 گروه بندی در برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی به حساب می آید.

رسی کارآفرینی برنامه ددر  ارزشیابیویژگی عنصر : 10بحث در مورد یافته  سوال  -

 اجتماعی در آموزش عالی ایران چیست؟

بایست متناسب های برنامه درسی است میکه یكی از عناصر مهم در مدل ارزشیابیعنصر 

های فراگیران برای با سایر عناصر باشد. در فرایند ارزشیابی تعیین چگونگی سنجش یادگیری

ارزشیابی تئوری، عملی، آمیخته) کمی  بررسی میزان پیشرفت ایشان مدنظر است.در این مدل به

و کیفی( و طرح دانشجویی از موارد مورد تأکید همه اساتید و متخصصان بوده است و تعدادی 
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هم به ارزشیابی گروهی، فرایندی، نامحسوس و غیر مستقیم پرداختند. چند نفری هم به خود 

ند. رتبه اول تا سوم ارزشیابی به ارزیابی و مدنظر قرار دادن استعداد و عالیق دانشجو تأکید کرد

های پایین تر هم به ارزشیابی نامحسوس و ارزشیابی تئوری، عملی و آمیخته پرداخته شد و رتبه

 غیر مستقیم و خود ارزیابی اختصاص یافت.

ی ویژگ در راستای سوال اول) طراحی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی( و همچنین

 شود: اکر ، موارد ذیل پیشنهاد می مطرح شده در عناصر دهگانه

ینی ارآفرکهای حاصل از سوال اول) ویژگی منطق در برنامه درسی با استناد به یافته -1

 شود:اجتماعی( موارد ذیل پیشنهاد می

 های کارآفرینی اجتماعی و آموزش آن توسط دولت در جهت حل حمایت از طرح

 یهای جامعه و گسترش عدالت اجتماعمشكالت و آسیب

  های مورد نیاز اعطای فرصت مطالعاتی به اساتید متخصص در جهت پژوهش

-شگاهدان کارآفرینی اجتماعی، کمک به اقتصاد جامعه، توسعه پایدار و کسب تجارب از

 های موفق دنیا.

 اربرد  کص از ریزان درسی به طور خالزوم آگاهی مسئولین دانشگاه به طور عام و برنامه

 جتماعی در برنامه درسیو اهمیت کارآفرینی ا

رسی دنامه های حاصل از سوال دوم وسوم) ویژگی هدف و محتوای بربا استناد به یافته -2

 شود:کارآفرینی اجتماعی( موارد ذیل پیشنهاد می

  آموزشی و ضمن خدمت توسط متخصصین کارآفرینی اجتماعی هایبرگزاری دوره 

ان شجویاستای تربیت و آموزش دانجهت ارتقاء علمی و تخصصی اساتید و معلمان در ر

 به عنوان کارآفرین اجتماعی

 ی،ستنوع دو یهابه عنوان دروس فوق برنامه با موضوع یآموزش یهادوره یبرگزار 

 ی،ریپذسکیر ی،و اجتماع یفرد هایی مهارتاجتماع یهاقانونی، اجتماع تیمسئول

 و ... کشف فرصت، تیخالق

 فوق رتصو به هاکارآفرینی اجتماعی در دانشگاههای آموزشی و عملی برگزاری دوره 

 یاجتماع نیبا تمام مشخصه فرد کارآفر یدانشجوی تتربی راستای در برنامه

   عه جام وتاسیس و راه اندازی مراکز کارآفرینی اجتماعی در دفتر ارتباط با صنعت

 دانشگاه

 دگیری دریاهایعنصر فعالیت  یژگی) وچهارمحاصل از سوال  یهاافتهیبا استناد به   -3

 شود:یم شنهادیپ لی( موارد ذیاجتماع ینیکارآفر یبرنامه درس
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 های شناختی ادگیری متنوع متناسب با سبکی -های یاددهی به کارگیری فعالیت

 مانند)پرسش و پاسخ، ایفای نقش، پژوهش محوری و ...( دانشجویان

 راه  وی ایجاد ها براانگیزه در آنهای خالقانه و نوآورانه دانشجویان و ایجاد حمایت از ایده

 های مهم در جامعه.اندازی کارآفرینی اجتماعی و حل یک مشكل و آسیب

 ینیکارآفر یمه درسدر  برنا مدرس یژگی) وپنجمحاصل از سوال  یهاافتهیبا استناد به  -4

 شود:یم شنهادیپ لی( موارد ذیاجتماع

  زش جهت آشنایی با اهداف آموبرگزاری کارگاه جهت اساتید کارآفرینی اجتماعی

 برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه

 ا.هاستفاده از کارآفرینان اجتماعی موفق به عنوان اساتید مدعو در دانشگاه 

 ی هارههای آموزشی و ضمن خدمت ویژه اساتید و معلمان با عنوان دوبرگزاری دوره

 و تسهیل گری. روان شناسی شخصیت، استعداد یابی، ایجاد خالقیت

ه برنام در ی مواد و منابع یادگیریژگیوشش)حاصل از سوال  یهاافتهیبا استناد به  -7

 شود:یم شنهادیپ لی( موارد ذیاجتماع ینیکارآفر یدرس

  س ر کالدارتباط موثر با کارآفرینان اجتماعی موفق و دعوت از ایشان و حضور آنها

 درس و گفتگوی هدفمند با دانشجویان 

 های کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه.ها و جشنوارههمایش برگزاری 

 های تابکانند ها و دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه مامكانات آموزشی الزم در کتابخانه

 های آموزشینامه کارآفرینان اجتماعی موفق، فیلمهای زندگیتخصصی ، کتاب

 کارآفرینی اجتماعی و ...

رنامه در ب ی زمان و مكانژگیوهفت و هشت)از سوال حاصل  یهاافتهیبا استناد به  -8

 :شودیم شنهادیپ لی( موارد ذیاجتماع ینیکارآفر یدرس

 زدیک ننایی های کارآفرینی اجتماعی و بازدید علمی از این محیط و آشارتباط با محیط

 های آن با فعالیت

 اطی ارتب لینکهای دولتی و خصوصی کارآفرینی اجتماعی و ایجاد ارتباط موثر با محیط

 با دانشجویان و کارورزی و آموزش عملی.

 هایطهای عملی در محیبرنامه درسی به صورت تئوری و عملی برگزار شود که دوره 

 نشجوکارآفرینی اجتماعی و دارای مساله  و آسیب اجتماعی برگزار شود تا در دا

 خالقیت ایجاد شود.
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 م بههاجتماعی اختصاص یابد تا  در هفته حداقل دوساعت را به فعالیت کارآفرینی 

به  صورت دوره ای منطم در ذهن دانشجو یادگیری مداوم ایجاد شود و هم فعالیت

 صورت عملی انجام شود تا ایجاد انگیزه نماید.

 ینیرکارآف یرسدر برنامه د بندیگروه یژگی)ونهمحاصل از سوال  یهاهافتیبا استناد به  -9

 :ودشیم شنهادیپ لی( موارد ذیاجتماع

 ه گرو دانشجویان در کالس های آموزشی متناسب با مهارت ها و نیازها و عالیقشان

 بندی شوند.

 ینیکارآفر یرسددر  برنامه  ارزشیابی یژگی)ودهمحاصل از سوال  یهاافتهیبا استناد به -8

 :شودیم شنهادیپ لی( موارد ذیاجتماع

 صورت ینی اجتماعی چه بهشود هم حین فعالیت و هم بعد آموزش کارآفرپیشنهاد می 

دی و ت فرفوق برنامه و چه به صورت برنامه درسی در دانشگاه حتما ارزشیابی به صور

ند و ی شوتئوری و هم عملی و گروهی صورت گیرد تا افراد مستعد و عالقه مند شناسای

 بتوان آنها را به مراکز کارآفرینی اجتماعی دولتی و یا خصوصی لینک داد.
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