
Journal of Research in Teaching 
 

 تدریس پژوهیعلمی فصلنامه 

Vol 7, No 4, Winter 2020  :8931زمستان  –شماره چهارم  –سال هفتم 150-169صفحات 
 

 

 علوم انسانی  هایرشتهطراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای 
 

 3 یآرانرگس کشتی، * 2انیارمحمدیمحمدحسین  1یعیرفه نفیس

 

 

3N. Keshtiaray, * 2M.H. Yarmohammdian ,1 N. Rafiei 

 

 22/03/8931پذیرش مقاله:                  21/02/8931دریافت مقاله: 
Received Date: 2019/08/11           Accepted Date: 2019/12/13 

 

 

 چکیده 

هدف این پژوهش شناسایی  نی؛ بنابرامهم در آموزش اثربخش است عناصر محتوای آموزشی مناسب یکی از هدف:

صورت یک الگوی مفهومی های علوم انسانی در آموزش عالی بهانواع محتوای موردنیاز در آموزش کارآفرینی برای رشته

 باشد.می

نظران حوزه روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون است. حوزه موردپژوهش شامل کلیه صاحب شناسی:روش

نفر  42اد تعدگیری هدفمندازنوع گلوله برفی باشد. با استفاده از روش نمونهفهان میکارآفرینی علوم انسانی شهر اص

 افزار مکسهای انجام شده طبق تحلیل مضامین آتراید استرلینگ و با نرمعنوان نمونه انتخاب شدند. مصاحبهبه
 انجام گردید. 11کیوداورژن 

مضمون فراگیر و در  3مضمون سازمان دهنده و  6مضمون پایه، 132شامل های حاصل از این پژوهش یافته ها:یافته 

 قالب یک الگو ارائه گردید. الگوی مفهومی محتوای آموزش کارآفرینی تبیین شده در سه سطح خودآگاهی،

عنوان اولین سطح محتوای آموزش کارآفرینی وابسته به ارائه به یخودآگاه ترسیم گردید. ییو خودشکوفا یخودکارآمد

عنوان دومین سطح وابسته به ارائه محتوای و ارتباطی تعیین گردید. خودکارآمدی به یادراک فردی، یهایگستیشا
ه عنوان سومین سطح وابسته به ارائای تعیین شد. خودشکوفایی بههای حرفههای مدیریتی و شایستگیشایستگی

وزش کارآفرینی تدوین شده نقش بسزایی های توانگری تعیین گردید. الگوی مفهومی محتوای آممحتوای شایستگی

های علوم انسانی در آموزش عالی خواهد ویژه برای رشتهجانبه در آموزش عالی بهدرارایه یک آموزش هدفمند و همه

 داشت.
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  مسئلهو بیان  مقدمه

آموزش کارآفرینی دردانشگاههاضرورت  هایبرنامهروزافزون منابع و ضرورت کاربرد  شیبا افزا

دی که انتقا ؛ امامطرح شده است شیازپشیب در دانشگاهآموزش کارآفرینی  قانونمند ساختناصولی و 

موارد نیازهای  در اغلب هستند ودنیای واقعیت  دورازبهاست که  آن شودیمبردانشگاههاوارد  عموماً

استخدام شدن را تبلیغ  فرهنگ شتریب. همچنین برنامه درسی موجود کنندیم را فراموشجامعه 

دانشگاه  یهااز رشتهبرخی  وکار درکسبایجاد  ها دربارهدورهکوچکی از  هایینمونه و تنها کندمی

ورود به   .(Bani Si, Panahi & Delfan azari, 2013)د مدیریت بازرگانی وجود دار اقتصاد ومثل 

 بسیار در آموزش عالی علوم انسانی هایرشتهدر ویژهبهدر برخی از رشته ها نیز عرصه کارآفرینی 

ادبیات کارآفرینی برخاسته از حوزه علوم  نکهیباوجودا ،گزارش شده استمحدود و باشک و تردید 

 Rezaei ,Abbospour)و مدیریت است  شناسیجامعه ،شناسیمردم ،یروانشناس انسانی مانند اقتصاد،

, Niknami, Rahimian& Delavar, 2013).   هاتهسایر رشرشد و توسعه علوم انسانی نسبت به بنابراین 

 ،یریپذرقابت ،طلبیاستقالل ،ینوآور ،تیخالق پیشرفت، زهیانگ شغلی، هایفرصتدر مواردی چون 

علوم  در حوزهعالوه براین   (.Mir Arab Razi & Rezai, 2006)حائز اهمیتی نداشته است  سرعت

 طورهبشده به مسائلی که دانشجویان نیازاست در جامعه  ارائهو محتوای  کتاب ،اکثر مطالبانسانی 

توای و ارتباط مح تناسببهشده است، بنابراین باوجود عدم توجه  کمتر توجهعملی با آن روبرو شوند، 

علوم انسانی با واقعیات زندگی و شغلی دانشجویان و محتوای ناقص و ضعیف انتظار ایده  هایرشته

همچنین در برخی  (.Azizi, 2008) خواهد بودپردازی و خالقیت برای این دانشجویان بسیار مشکل 

برای ورود به بازارکار را دلیل از پژوهشها نامناسب بودن محتوای آموزشی برای آماده سازی دانشجویان 

این مساله ذکر می کنند و شناسایی محتوای مناسب آموزش کارآفرینی را جهت ایجاد توانمندیهای 

 (.Jamei, 2018) کارآفریننانه را ضرورتی مهم ذکر می کنند

ر د موردنیازو محتوای  مهارت متفاوتی که از آموزش کارآفرینی، دانش، هاییبندیطبقهو  فیدر تعار

زیاد و مفصلی در این زمینه  هایبندیدسته ، کارآفرینی در آموزش عالی انجام شده است هایآموزش

 مستقیم و غیرمستقیم به محتوای صورتبهکلیه مباحثی که در این پژوهش ، بنابراین نیستموجود 

ا را ب محتوای برنامه های آموزشی دربرخی پژوهشها. شودمی، بیان اندداشتهآموزش کارآفرینی توجه 

. برنامه های مرحله شکل گیری کسب و کار 1 قراردادند:در سه محور کلی  تمرکز برایجاد کسب و کار

 & Ojaghi , Naderi). برنامه های مرحله اجرای کسب و کار 3. برنامه های توسعه کسب و کار 4

Rezaei, 2017) 1محتوای یادگیری کارآفرینی را به پنج بعد خالصه کردند:  ربرخی از پژوهشها.د .

توسعه  هایحیطهشخصی، نیازهای خودی و خانوادگی،  هایقوتو  هاضعفیادگیری درباره خود: درک 

، وکارکسب هایقوتو  هاضعف: درک وکارکسب: یادگیری درباره 4فردی. هایانگیزهفردی، عالئق و 

: 3، الزامات رشد، مدیریت کارکنان و رهبری آینده. وکارکسبی درونی و تهدیدها، نیازها هافرصت
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کارآفرینی: یادگیری چگونگی مدیریت ارتباطات مشتریان بالقوه و  هایشبکهیادگیری در محیط و 

 حمایتی و خدمات پشتیبانی. هایآژانسو رقبا، گسترش و توسعه ارتباطات با  کنندگانعرضهموجود، 

.  وکارکسبو کنترل مؤثر  اندازیراه: یادگیری درباره چگونگی وکارکسبمدیریت  : یادگیری درباره2

   ( Mazbohi: یادگیری درباره ماهیت مدیریت ارتباطات، درک منابع درونی و بیرونی ارتباطات5

Sharghi & Moghadam, 2011 ( . 
سه دسته اصلی قرار برخی از پژوهشها در کارآفرینی در  هایفعالیتآموزشی و  هایفعالیتهمچنین 

 هایبرنامه سازیآمادهی ازرشداقتصادی برای هایحیطهیک موضوع:  عنوانبه( کارآفرینی 1:گرفتند 

یک فعالیت: با یک  عنوانبه( کارآفرینی 4. دهدمیرا پوشش  نیبر کارآفر تمرکز اصلیبا  وکارکسب

یک طرح  سازیآمادهدر  تمرکز اصلیکارآفرینان با رویکرد در مورد کارآفرینی و همچنین برای 

ان کارآفرین یو استعدادها هاپتانسیل: که به ان ( توانمندسازی کارآفرین3قابل بادوام است.  وکارکسب

 Issaacs, Visser Frierich (، مرتبط می باشدشودمیشناسایی و فعال  هاآناستعداد و اینکه چطور 

& 2007  Brijlal (.  (2011)از منظر یادگیری و  فرآیند آموزش کارآفرینی پروسه Rae & Carswell   

جدید  هایفرصتنو و استفاده از  هایایده منظور خلقبهفردی را  هایتواناییاست که  یاگونهبه 

که در این حوزه مطرح می  جدیدی  در تعاریف (.Deveci & Cepni, 2017) سازدمیشکوفا  خوبیبه

که برای فراگیران دانش،  می شودرشد و تحول فردی جامع تعریف  را شاملآموزش کارآفرینی  شود،

ا ت سازدمیآموزش کارآفرینی فراگیران را قادر  نی؛ بنابراسازدمیو تغییر نگرش را فراهم  هامهارت

دید ج هایگذاریسرمایهو  اجتماع ،شغل کارآفرینی را در زندگی، گیریجهتو  اقیاشت فلسفه تفکر،

دردسته بندیهای موجود در بحث آموزش کارآفرینی  تأثیرگذارسه عنصر  (.Gunna, 2016)بکار برند 

اعتماد بنفس، پیشرفت  گذاریبنیان. پیشرفت فردی:  این امر منجر به 1 دراین زمینه عبارتنداز:

خالقانه، تشویق ذهنیت خالقانه در زمینه کارآفرینی، میل به کسب موفقیت و الهام بخشیدن به عمل 

اشتیاق فرد در  منظوربهالزم  هایمهارتفنی، اقتصادی و  سوادآموزیکاری:  شرفتیپ .4خواهد شد.  

منجر به پیشرفت فردی خواهد شد. این مهم شامل شغل و برنامه  نهایتاًخوداشتغالی و کارآفرینی که 

 دربرگیرندهکارآفرینی: این مهم باید  هایمهارت. توسعه 3درسی کاربردی مورد انتظار خواهد بود. 

، رهبری گروهی، یابیفرصتخالقانه،  صورتبهاجتماعی، شبکه، حل مسئله  هایمهارتآموزش در 

 Isaac (باشددر شغل می هاآن تأثیرفرهنگی بومی و چگونگی  هایفرمو  هافرهنگمشارکت اجتماعی، 

Oyebola , Ademymi Irefin &Olubunmi Olaposi, 2015  (. 

با  مرتبط هایمهارتانجام شده است ، در حوزه کارآفرینی  دیگری کههای پژوهشهمچنین در   

 مالی، هایمهارت نوآوری، هایمهارت فردی، هایمهارت شامل مهارتهای شش گانهکارآفرینی را 

 ,Centobelli (ذکرکردند مهارتهای ارتباطی و راهبردی هایمهارت ،دهیسازمان هایمهارت

Cechione, Esposit & Raffa, 2016 (. همچنین دو مهارت مهم در آموزش کارآفرینی پویا را 

 ,Peris-Ortiz, Acosta-Avarado& Remund (کنندمی انیبو ارتباطات  یمیباکار تمرتبط  هایمهارت

شخصیتی فردی و جمعیت شناختی  هایویژگیتوجه به در تحقیقات دیگری در این زمینه  .)  2017
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 (.Ferreira & Fernandes, 2017) کنندمیموفقیت در آموزش کارآفرینی توصیه  منظوربهرا 

هایی مانند تفکر استراتژیک، آگاهی به نیاز به نوآوری، آمادگی برای برآمدن از عهده تغییرات و مهارت

ی نیز در آموزش کارآفرینی در برخارتباط و توانایی برای شناسایی نیازهای جدید  هایمهارتثباتی، بی

-Alonso-Gonzalez , Pata -Rugeles, Peris-Ortiz & Rueda (از پژوهشها مورد تاکید است 

Armento, 2017.)  بررسی  هب شتریببسیار وسیع در زمینه کارآفرینی که  هایپژوهشباوجود بنابراین

ن ، لکاندداشتهکارآفرینی صرفنظراز محتوای آموزشی توجه  هایآموزشنگرش دانشجویان یا اثرات 

مستقیم و  صورتبه 1396تا  1316داخلی و خارجی محدودی در محدوده زمانی  هایپژوهش

آموزش  موردنیازو محتوای  مهارت غیرمستقیم در نتایج و پیشنهادات پژوهشی خود به دانش،

غلی ش هایپروژه. انجام شوندمیکه به اجمال بررسی  اندداشتهآموزش عالی توجه  در سطحکارآفرینی 

با مشاغل مربوط به رشته  ییآشنا با تدوین طرح شغلی، ییآشنا ول تحصیل،و کارآفرینی در ط

نحوه  یکارورز ،وکارکسببا قوانین  ییآشنا کاربارایانه در حدرفع نیازهای شغلی، ییتوانا تحصیلی،

پژوهش  در برخی یکارگروه و نوآوری، تیخالق کامل با زبان انگلیسی، ییآشنا و ثبت شرکت، تأسیس

دانشگاهی برای توسعه کارآفرینی دانشجویان  هایبرنامهآموزشی در  هایاولویت ترینمهم عنوانبهها 

 در کشور، گذاریسرمایه هایفرصتمعرفی  .(Mir Arab Razi & Rezai, 2006) دهندمیرا پیشنهاد 

و مشتریان مختلف اقتصادی و خدماتی، جرقه خلق ایده و تبدیل آن به ارزش، قدرت تحلیل  بازار ازین

 &Mazbohi, Sharghi) ددارندیتأک افرادآموزش مورد نیاز به در  هافرصتمسائل، ریسک و شناخت 

Moghadam, 2011).  نو و ناب،   هایحلرا ه  وجویجستیابی، فرایند  مسئلهفرایند  همچنین

بخشی  آگاهی ،وکارکسب یحوزهی هافرصتاز  سازیآگاه، وکارکسب یحوزهآشناسازی با شرایط 

وزش از آم وکارکسبناب  هایایده؛ فرایند کاوشگری، استخراج وکارکسب یحوزهنسبت به تهدیدهای 

وزش کارآفرینی آمبرخی از پژوهشها در حوزه در وکار کسبمناسب  هایایدهو پژوهش و پردازش 

 . (Sharif,  Jamshidians, Rahimi& Naderi , 2011)مورد توجه و تاکید می باشد

 هایرشتهباهدف نیازسنجی وضعیت آموزش کارآفرینی در   Safari& Samizadeh (2012)پژوهش

علوم انسانی باوجود بیان وضعیت نامناسب آموزش کارآفرینی چه از دید اساتید و چه از دید دانشجویان 

و  نیقوان و سازمان، تیریمد ،ارتباطات ،وکارکسب طرح ،وکارکسبگنجاندن موضوعاتی مانند مبانی 

 ،وکارکسب سیتاس الکترونیک، وکارکسب مالی، تیریمد ،یحسابدار مقرارت حقوقی و تجاری،

کارآفرینی را برای گسترش دانش و  هایمهارت ،المللوکار بینکسب استراتژیک، تیریمد ،یابیبازار

  .دانندمیکارآفرینانه دانشجویان الزم  هایآگاهیمهارت کارآفرینی و 

کارآفرینی ازجمله  موردنیاز یهابر مهارت   Shekari, Zarie & Yazedkhasti (2016) پژوهش 

 و رییتغاداره  ییتوانا ،ینوآور ،پذیریسکیر ،یشیدوراند شخصی مانندپشتکارو رهبری، هایمهارت

فنی  هایمهارتمالی و نیز  هایمهارت ،وکارکسب اندازیراه ،ریزیبرنامهمدیریتی مانند  هایمهارت

م تی یهامهارت ایکالن  خرد و یهادر گروهمربیگری، بازیگری و ایفاکنندگی نقش  هایمهارت مانند
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 نظارت دیداری و کالمی، ارتباطات ایشفاهی  ارتباطات ،یداریشن ،ینوشتار کالن، خرد وسازی 

ی و اجرای امور آموزشی تیریمد مشارکتی، تیریمد ،وکارکسب تیریمد ،ایحرفهفنی و  هایحیطهبرم

 ,Mojab .دارند تأکیددرون و برون و میان فردی محیط کسب  مهارت فاوا و فاوای آموزشی،

Zaefarjan& Dazian (2010)   آموزش کارآفرینی  نهیدرزمنوع شایستگی  ازدهیبر در پژوهش خود

فردی و کار تیمی، نوآوری، بین هایمهارت: دارند ازجمله تأکیدبرای دانشجویان فناوری اطالعات 

پذیری، تمایل به یادگیری، خواندن و نوشتن، پذیری، ریسکبلندپروازی، قابلیت انطباق و انعطاف

ریاضیات، علوم و فناوری، ارتباط: شنیدن و صحبت کردن، تفکر انتقادی و تحلیلی که نهایتادر دو 

  .دسته کلی شایستگی کارآیی فردی و تحصیلی قرارمی گیرند

است  نیا انگریبنیز Isaac Oyebola, Adeyemi Irefin & Olubunmi Olaposi ( 2015) نتایج پژوهش

، حتی اگر نتوانند برای اندگرفتهکه آن دسته از دانشجویانی که تحت آموزش کارآفرینی قرار 

 یبراا ربه تحوالت فردی و شخصیتی و داشتن  ذهنی خالق و مبتکر  یابیدست خودکارآفرین باشند،

مباحث  به تکامل با توجهکه  شودمیمطرح  مسئلهبنابراین این . دانندمیاین افراد بسیار باارزش و مهم 

 هایرشتهو مطلوب آموزش کارآفرینی برای  موردنیازو مفاهیم آموزش کارآفرینی، محتوای آموزشی 

گاه از دید با استفادهلذا این پژوهش درنظردارد باشد؟  تواندیمآموزش عالی چه  در سطحعلوم انسانی 

 موردنیاز هایمهارتعلوم انسانی ضمن شناسایی دانش و  هایرشتهحوزه کارآفرینی در  نظرانصاحب

آموزش کارآفرینی را برای تمامی افراد با نیازها  یمحتوا برای آموزش کارآفرینی، هاآن موردتوافقو  

ستر بعلوم انسانی شناسایی کند و باارایه یک الگوی مفهومی  هایرشتهمتفاوت در  یهایتوانمندو 

جهت ترغیب و فعالیت بیشتر دانشجویان و فعاالن آموزشی علوم انسانی در حوزه کارآفرینی را  الزم

 مهیا سازد.

 
 

 پژوهش شناسیروش

 از نوعکیفی  هایپژوهشکاربردی وازنظرداده درزمره  یهاپژوهش از نوعپژوهش حاضرازنظرهدف 

ز اپیاده شده  هایمصاحبهبه شیوه استقرایی استفاده گردید. جهت تحلیل مضمون  تحلیل مضمون

و گزینشی بر مبنای  یمحور استفاده شد. فرایند کدگذاری باز، 11کیوداورژن  افزار مکسنرم

 هیو پادهنده  سازمان به سه صورت فراگیر،  Attired- Stirling (2001)مضمون دیدگاه  بندیطبقه

 . (Abedi Jafari, 2011)استخراج گردید 

 علوم انسانی که نانیاز کارآفرگروه  از سهمتشکل  شوندگانمصاحبهجهت انتخاب  موردپژوهشحوزه 

آموزش کارآفرینی  نظرانصاحب ،باشدمیانسانی  ها علومآنکارآفرینی  و نوعرشته تحصیلی 

نسانی غیر علوم ا نظرانصاحب شدند وعلوم انسانی که کارآفرین شناخته  هایرشتهواساتیددانشگاهی 

 تحوزه علوم انسانی بوده اس ها درآنانسانی بوده اما نوع کارآفرینی  علوم ریغ هاآنکه رشته تحصیلی 
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. نمونه پژوهش با استفاده از روش باشندیمشهر اصفهان مشغول به کارآفرینی  حاضر درکه در حال 

نی کارآفری رشد و از مراکزکارآفرینان علوم انسانی  و اطالعاتهدفمندبااستخراج اسامی  گیرینمونه

 گردید نفر استخراج 7تعداد  شهر اصفهانبازرگانی  و اتاقصنعتی اصفهان  دانشگاه دانشگاه اصفهان،

 هایکارآفرینسه کارآفرین اولیه  قیاز طرسپس نفراز این افراد فراهم شد،  3که تنها امکان مصاحبه با 

ر ددیگری  هایکارآفرین مجدداًشناسایی شده  هایاز کارآفرینبعدی شناسایی و مصاحبه شدند و 

سیدن این تعداد تا رشدند و  و مصاحبهشناسایی  ایزنجیره ای شیوه گلوله برفیعلوم انسانی به  حوزه

نفر  42 مورد مصاحبهیافت ونهایتاتعدادنمونه  انجام شده ادامه یهادر مصاحبهنظری  حد اشباعبه 

نیمه  از مصاحبهاطالعات  آوریجمعبیان شده است. جهت  1شماره  در جدولبه تفکیک  گردید که

ماه  مصاحبه  7دقیقه انجام وطی  90تا  25مصاحبه باافرادبین  زمانمدت  ساختاریافته استفاده گردید.

که   Guba & Lincoln (1985) از روشگردید. برای تامین روایی و پایایی  آوریجمعهاتکمیل و 

پذیری و تایید پذیری است  نانیاطم انتقال، تیقابل مشتمل برشاخص های چهارگانه مقبول بودن،

  .  (Aghili, Almelhoda& Fathivajorgah, 2019)دیگرداستفاده 

برای تامین مقبولیت تالش شده است تا چارچوب موضوعی پژوهش درزمینه محتوای آموزش 

کارآفرینی ازسایر مولفه های آموزش کارآفرینی جداشود. برای تامین قابلیت انتقال تالش شد تا تحلیل 

های انجام شده چندین بار تکرار شود و از نظرات اصالحی و تاییدی چند متخصصی که در پژوهش 

ر نداشتند، استفاده شود. برای تامین اطمینان پذیری تالش شد تادر تمامی مراحل عالوه برضبط حضو

دراین پژوهش باتوجه به عدم امکان هماهنگی بعدی جهت صدا، یادداشت برداری نیزانجام گردید و 

 .کنترل ازسوی اعضاءاستفاده شد از روشتاییدمتن های مصاحبه پیاده شده باافرادمصاحبه شونده 

اززمان مصاحبه وانتهی جلسه فرصتی جهت انعکاس وبازگشت محتوای جلسه به مصاحبه  لذادرهربخش

هابرداشت کرده است باآنچه که  از مصاحبهشونده داده شدتابررسی شودکه آیاآنچه محقق 

 بیان کرده اندتطابق وهمخوانی داردیاخیر.  شوندگانمصاحبه
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 شوندگانمصاحبهمشخصات  (:1)جدول 

 فراوانی گروه ردیف

 
 

1 

 

  نظرانصاحب

غیرعلوم انسانی 

کارآفرین در حوزه 

 علوم انسانی 

 1 درسی ریزیبرنامهکارشناسی فنی مهندسی  وارشد 

 1 کارشناسی ارشد طراحی صنعتی و کارشناسی مهندسی

 1 دکتری شیمی

 1 دکتری کامپیوتر

 4 غیرعلوم انسانی نظرانصاحبمجموع 

 

 

 

4 

 
 

 

 

و  نظرانصاحب

 اساتیدکارآفرین  

 علوم انسانی

 1 کارشناسی زبان و ادبیات ارامنه

 2 دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

 1 دکتری زبان انگلیسی

 1 دکتری اقتصاد

 1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 8 و اساتید علوم انسانی نظرانصاحبمجموع 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 کارآفرینان

علوم انسانی دارای  

رشته و نوع 
کارآفرینی در حوزه 

 علوم انسانی 

 1 دکتری مدیریت استراتژیک

 4 کارشناسی علوم تربیتی و ارشد زبان انگلیسی

 4 ارغ التحصیل دکتری مدیریت بازرگانیفدانشجوو 

 1 دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

 1 فارسی کارشناسی ارشد ادبیات

 1 کارشناسی تاریخ

 1 فرهنگی و دانشجوی ارشد روانشناسی ریزیبرنامهکارشناسی ارشد 

 1 کارشناسی مدیریت بازرگانی

 1 درسی ریزیبرنامهدانشجوی دکتری 

 1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

جمع 

 نهایی

 

 مجموع کارآفرینان علوم انسانی 

 شوندگانمصاحبهتعداد کل 

12 

24 

 

 های پژوهشیافته

 ذیل بدست آمد: هاییافتهدرپاسخ به سوال پژوهشی ذیل 

 حوزه کارآفرینی علوم انسانی چیست؟ نظرانصاحبمحتوای آموزش کارآفرینی ازدیدگاه  -1

مفهوم درزمینه  1113مکس کیودا و فرایند کدگذاری باز   افزارنرمپس از پیاده سازی مصاحبه ها در 

مقهوم مشترک  10405مفهوم استخراج شده   1113 از مولفه های آموزش کارآفرینی استخراج گردید.

درحیطه محتوای آموزش کارآفرینی قرارداشت، پس از تلفیق و ادغام مفاهیم مشترک از طریق 

مضمون  6پایه، مضمون 132 انجام شده مضامین بندیهطبقکدگذاری محوری و انتخابی و برمبنای 
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مضمون فراگیر درسه سطح محتوای آموزش  3مضمون سازمان دهنده فرعی و  2سازمان دهنده اصلی،

 .شودمیبه تفضیل بیان  گردید کهاستخراج  2، 4،3کارآفرینی طبق جداول شماره 

بیانگر این است  4در سطح اول محتوای آموزش کارآفرینی، فرایند تحلیل مضامین طبق جدول شماره 

 هاییستگیشا فردی، هایشایستگیمضمون سازمان دهنده اصلی  3مضمون پایه مشترک به  65

مضمون سازمان  2ادراکی )این مضمون سازمان دهنده اصلی نتیجه تلفیق  هایشایستگیارتباطی و 

 کارآفرینی و مهارت تحصیلی( تبدیل شدند. مهارت کارآفرینی، نگرش فرعی دانش کارآفرینی، دهنده

سازمان دهنده استخراج شده نیز به یک مضمون فراگیر خودآگاهی تبدیل شدند که به  نیمضام

مضمون پایه  132حاصل ازپژوهش از  هاییافتهبیان شده است. طبق  4شماره  در جدولتفکیک 

مضمون پایه مشترک )تخیل و  46مضمون پایه در یک حیطه قرار داشتند که  65بدست آمده  

 ،زهیباانگ ،لبیطاستقالل طلبی، کمال ، خودباوری،تفکرخالقانه تصویرسازی، بلندپروازبودن، تنوع طلبی،

 ،به هنر، خطرپذیری ییآشنا ،یاپردازیرو ، حس زیباشناختی،استقامت بنفس، رقابت طلبی، اعتماد

 پردازی، دهیا خالقیت، مهارت ،شجاعت ،جسارت ،پذیریسکیر ،صبروتحمل چالشگر، ذهن ،پشتکار

مضمون به یک مضمون سازمان دهنده  65 ( ازینوآور وعالقه  شخصی، زهیانگ بیان باال، قدرت

 (.4فردی تبدیل شدند )مطابق با جدول شماره  هایشایستگی

بین رشته  شناخت مضمون پایه )مباحث کارآفرینی، 5مضمون دیگر دریک حیطه قرار داشتند که  41

 ( به مضمون سازمانموردنیازپژوهشی  مباحث تغییرمسیرفعالیت، اصول کاربردی هررشته، دانش ای،

 ینگرش سنت رییتغ مضمون پایه )یادگیری مادام العمر، 7دهنده فرعی دانش کارآفرینی تبدیل شدند. 

 عادتها، کتر سازی کارآفرینی، یبوم به سختیهای کارآفرینی، توجه به کارو فعالیت، لیتما نمره دهی،

مضمون  10به مضمون سازمان دهنده فرعی نگرش کارآفرینی تبدیل شدند. (خوب کارکردن نگرش

 ادهاستف ،مسئلهطرح  ییتوانا راههای جدید، کشف دغدغه های اجتماعی، طرح تفکرسیستمی،)پایه 

 لیتحل عملی، یخودآگاه برای سازمانها، مسئله طرح تئوریها درعمل، یاجرا ازمدل داخلی درعمل،

 6به مضمون سازمان دهنده فرعی مهارت کارآفرینی تبدیل شدند.  (انتقادی، تبدیل ایده به عمل

 یهارتهاارتقام کامپیوتری، هایمهارت پژوهشی، هایمهارت یادگیری، هایمهارتمضمون پایه )

تحصیلی تبدیل  هایمهارتتخصصی( به مضمون سازمان دهنده  دانش نوشتاری، مهارت عمومی،

مضمون سازمان دهنده فرعی دانش  2مضمون به  65مضمون پایه مشترک از  41بنابراین ؛ شدند

مضمون  2کارآفرینی و مهارت تحصیلی تبدیل شدند و سپس این  مهارت کارآفرینی، نگرش کارآفرینی،

ادراکی تبدیل شدند )مطابق  هایشایستگیسازمان دهنده فرعی به یک مضمون سازمان دهنده اصلی 

 (.4با جدول شماره 

 و فن بیان، نفوذدرافراد، یسخنور بیان، قدرت بدن، زبان مضمون پایه مشترک )روابط اجتماعی، 11

بازبانهای  ییآشنا ارتباطی، هایمهارت مذاکره، هایمهارت ارتباط میان فردی، مهارت طات،ارتبا اصول

ارتباطی تبدیل  هایشایستگیمضمون به یک مضمون سازمان دهنده  65کارتیمی( از  مهارت مختلف،
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ادراکی و  هاییستگیشا فردی، هایشایستگیبنابراین ازسه مضمون سازمان دهنده ؛ شدند

 موردنیازاولین سطح از محتوای  عنوانبهارتباطی یک مضمون فراگیر خودآگاهی  هایشایستگی

 (.4آموزش کارآفرینی استخراج گردید )مطابق با جدول شماره 

 
 فرایند تحلیل مضامین سطح اول محتوای آموزش کارآفرینی (: 2)جدول 

سطح اول محتوای 
 آموزش کارآفرینی

مضامین 
 فراگیر

مضامین 
سازمان 

 دهنده اصلی

مضامین 
سازمان 

دهنده 

 فرعی

 مضامین پایه

 (مضمون 65)

اه 
دگ
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ی 
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خ
 

 

 

 یهاشایستگی

 فردی

، رخالقانهتفک تخیل و تصویرسازی، بلندپروازبودن، تنوع طلبی،
نفس، ب اعتماد ،زهیباانگ ،طلبیاستقالل طلبی، کمال خودباوری،

 ییناآش ،یاپردازیرو ، حس زیباشناختی،استقامت رقابت طلبی،

 ،صبروتحمل چالشگر، ذهن ،پشتکار به هنر، خطرپذیری،

 پردازی، دهیا خالقیت، مهارت ،شجاعت ،جسارت ،پذیریسکیر
 (مضمون 46) ینوآور وعالقه  شخصی، زهیانگ بیان باال، قدرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهاشایستگی

 ادراکی

 دانش

 

 کارآفرینی

 نشدا بین رشته ای، شناخت مباحث کارآفرینی،

 تغییرمسیرفعالیت، اصول کاربردی هررشته،

 (مضمون 5) ازیموردنپژوهشی  مباحث

 

نگرش 

 کارآفرینی

نگرش سنتی نمره  رییتغ یادگیری مادام العمر،

 به سختیهای توجه به کارو فعالیت، لیتما دهی،

 تها،عاد ترک سازی کارآفرینی، یبوم کارآفرینی،

 مضمون( 7کارکردن )خوب  نگرش

 
 

مهارت 

 کارآفرینی

 دغدغه های اجتماعی، طرح تفکرسیستمی،
 ،مسئلهطرح  ییتوانا راههای جدید، کشف

تئوریها  یاجرا ازمدل داخلی درعمل، استفاده

 یخودآگاه برای سازمانها، مسئله طرح درعمل،

 10عمل )انتقادی، تبدیل ایده به  لیتحل عملی،
 (مضمون

 مهارت

 تحصیلی 

 پژوهشی، هایمهارت یادگیری، هایمهارت

 عمومی، یارتقامهارتها کامپیوتری، هایمهارت

 (6) یتخصص دانش نوشتاری، مهارت

 یهاشایستگی

 ارتباطی

و فن بیان،  یسخنور بیان، قدرت بدن، زبان روابط اجتماعی،

 ارتباط میان فردی، مهارت ارتباطات، اصول نفوذدرافراد،

بازبانهای  ییآشنا ارتباطی، هایمهارت مذاکره، هایمهارت

 مضمون( 11کارتیمی ) مهارت مختلف،
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حوزه کارآفرینی مرتبط با مضامین استخراج شده در سطوح  نظرانصاحب هایمصاحبهنمونه ای از    

 .شودمی ارائهو خودشکوفایی به اجمال  یخودکارآمد خودآگاهی،

که دردسته بندی کارآفرینان علوم انسانی قراردارد، بیان نمود  3دراین راستا مصاحبه شونده شماره     

که: کتابهایی در زمینه ارتباط موثر و زبان بدن در کارم خیلی بهم کمک کرد باالخره بتدریج فهمیدم 

دیگران را شاد کنم و اجراکننده خوبی هستم این باعث شد راه خودم را پیدا خیلی خوب می توانم 

چطور آن را در  دانندمیخوبی دارند اما ن هایایدهخیلی ها  االن کنم و کارم را با کودکان شروع کنم.

ید و جا می زنند ما با شوندمیبگیرد زود ناراحت  هاآنانتقادی به  یاگرکس کنند. ارائهبرابر دیگران 

کنیم که کارآفرینی یک شبه اتفاق نمی افتد خیلی باید  تأکیددرمباحث کارآفرینی به افراد عالقمند 

 ...صبور بود باید تمرین کرد

که دردسته بندی اساتید کارآفرین در حوزه علوم انسانی قراردارد، بیان  7مصاحبه شونده شماره     

ش برسدیکنوع رشد و خودشکوفایی اتفاق افتاده که انسان به باالترین حدوجودی خود نکهیا نمود که:

همه دنبال کارآفرینی هستند بدون اینکه خودشون  و  االن می تواند کاری را هم ایجاد کند.

مهارتهایشان را بشناسند، چه مهارتها و دانشهای کاربردی تو رشتش بلد هست یا چه چیزهایی هست 

و کالسهایم بیشتر دانشجوها را تشویق می کنم که متفاوت  دردانشگاهها که باید و الزمه بداند.

اجرا کرد وبا کمک هم بررسی می کنیم چطور  شودمیفکرکنندو هرچی می خوانند را بگویند کجا 

دانشجوها مشارکت  همه در واقعیت و با قوانین سازمانی که هست اجرا کنیم. شودمیاین ایده را 

 ...توانایی هاشون پی می برنند و این خیلی مهم هست  هم خودشون و دوستانشون به کنندمی

که دردسته بندی کارآفرینان علوم انسانی قراردارد، بیان نمود که: در  41مصاحبه شونده شماره 

یک سخنران از بخش صنعت می آورند  نهایتاً شودمیعلوم انسانی اگرصحبتی از کارآفرینی  هایرشته

ه کارآفرینی ربطی به رشته ما ندارد چون به نظرآنها کارافرینی یعنی ما نتیجه می گرفتیم ک نهایتاًو 

هرچی می خواندم می خواستم یک جا استفاده کنم مثال یک مطلب در مورد کاشت  کال ایجاد شغل.

گوجه فرنگی می خواندم بالفاصله تو حیاط منزلمون گوجه می کاشتم تو رشته ام هم همینطور بود 

یاد گرفتم مثل آچار فرانسه بودم هرکسی کاری داشت به من وصل می شد اما بود را  افزارنرمهرچی 

تاحدی آشنا شدم و چیزی که  هاآنی کارآفرینی شرکت کردم و با مباحث هادورهاینها کافی نبود تو 

خدمات بود بعد از شناخت بیشتر دنبال نیازهای محل زندگیم  ارائهبرام جالب بود شناسایی نیاز و 

 ...م را بازنان دارای مشکالت اقتصادی و خانوادگی شروع کردم رفتم و کار

بیانگر این  3در سطح دوم محتوای آموزش کارآفرینی فرایند تحلیل مضامین طبق جدول شماره     

مدیریتی و  هایشایستگیسازمان دهنده اصلی  مضمون 4مضمون پایه مشترک به  26است که 

سازمان دهنده استخراج شده نیز به یک مضمون فراگیر  نیاممض تبدیل شدند. ایحرفه هایشایستگی

 132حاصل ازپژوهش از  هاییافتهبه تفکیک بیان می گردد. طبق  ؛ کهخودکارآمدی تبدیل شدند

مضمون پایه  12مضمون پایه در یک حیطه قرار داشتندکه  26مضمون پایه مشترک بدست آمده 
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کارگیری ب ییتوانا ،یرفتارسازمان مدیریت، ییتوانا زمان، تیریمد ،ریزیبرنامه ،گذاریسرمایهمشترک )

با  ییاآشن منابع،  تیریمد مالی، مهارت ،وکارکسب تیریمد کارآفرینی، تیریمد کارآفرینی دیگران،

مضمون به یک  26کیفیت فعالیت( از  کنترل ذهن، تیریمد مالی، تیریمد مباحث مدیریت و رهبری،

 (.3مدیریتی تبدیل شدند )مطابق با جدول شماره  هایشایستگیمضمون سازمان دهنده 

 باحثم تبلیغات، اصول فعالیت، سودآوربودن مضمون پایه مشترک )مباحث اقتصادی و مالیاتی، 34

 بتث با مباحث حقوقی بازار کار، ییآشنا مالی و حسابداری، مباحث ،مهیب مشتری، جذب ،وکارکسب

 ،یبرندساز کسب درآمد، روش معامله، مباحث شناسی، مخاطب ،نسبت به بازارکار شناخت شرکت،

 باحثم فعالیت کوچک، اندازیراه نوین بازاریابی، یروشها با ایین های سازمانی، ییآشنا تولید، مباحث

فنی  مهارت نگاریهای اداری، نامه ،وکارکسبهای  مدل ،وکارکسبدر ینوآور ،وکارکسبایجاد 

 مهارت ،تولید ییتوانا طراحی فعالیت، ییتوانا قراردادبستن، نحوه هزینه های جاری، محاسبه تخصصی،

( اخالقی در کار اصول اقتصادی فعالیت، هیتوج فروش، مهارت بازاریابی، مهارت ایجاد و کسب فرصت،

تبدیل شدند )مطابق با جدول  ایحرفه هایشایستگیمضمون به یک مضمون سازمان دهنده  26 از

یک مضمون  ایحرفه هایشایستگیمدیریتی و  هایشایستگی(. دو مضمون سازمان دهنده 3شماره 

دومین سطح ازمحتوای آموزش کارآفرینی استخراج گردید )مطابق با  عنوانبهفراگیر خودکارآمدی را 

.  شودمی ارائهانجام شده در ارتباط با سطح دوم درهمین راستا  از مصاحبهای  نمونه (.3جدول شماره 

غیرعلوم انسانی کارآفرین در حوزه علوم  نظرانصاحبکه دردسته بندی  11مصاحبه شونده شماره 

انسانی  قرارداردبیان نمود که: اینکه یک کاری را عملیاتی کنی موفقیت بزرگی هست اما یادگیری 

این  یبرا مباحثی مثل ایجاد برند درفعالیتی که داری مبحث مهمی است که باید جدی گرفته شود.

 مالی مباحث زیادی در زمینه شناخت نسبت به بازار کار و مشتری، هایمهارتالزمه دانش و  مسئله

و حسابداری داشته باشید و نکته مهم این است که همه اینها را  مهیب و حقوقی و قوانین سازمانی،

د فقیت تو کمک کنتاحدی باید بدانی اما یک تیم قوی که همه اینها را داشته باشد می تواند به مو

  ...البته بشرطی که تیم خوبی انتخاب کرده باشید و اهداف مشترکی داشته باشند 
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 فرایند تحلیل مضامین سطح دوم محتوای آموزش کارآفرینی(: 3)جدول 

سطح دوم 

محتوای آموزش 

 کارآفرینی

مضامین 

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده اصلی

 مضامین پایه

 (مضمون 26)
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 هایشایستگی
 مدیریتی 

 مدیریت، ییتوانا زمان، تیریمد ،ریزیبرنامه ،گذاریسرمایه

 تیریمد بکارگیری کارآفرینی دیگران، ییتوانا ،یرفتارسازمان
 منابع،  تیریمد مالی، مهارت ،وکارکسب تیریمد کارآفرینی،

 تیریمد مالی، تیریمد با مباحث مدیریت و رهبری، ییآشنا

 (مضمون 12) تیفعالکیفیت  کنترل ذهن،

 

 
 

 هایشایستگی

 ایحرفه

 

 

 

 
 

 

 یغات،تبل اصول فعالیت، سودآوربودن مباحث اقتصادی و مالیاتی،
مالی و  مباحث ،مهیب مشتری، جذب ،وکارکسب مباحث

 شرکت، ثبت با مباحث حقوقی بازار کار، ییآشنا حسابداری،

 معامله، مباحث شناسی، مخاطب نسبت به بازارکار، شناخت

 با ایین ییآشنا تولید، مباحث ،یبرندساز کسب درآمد، روش
 فعالیت کوچک، اندازیراه نوین بازاریابی، یروشها های سازمانی،

های  مدل ،وکارکسبدر ینوآور ،وکارکسبایجاد  مباحث

 همحاسب فنی تخصصی، مهارت نگاریهای اداری، نامه ،وکارکسب

 طراحی فعالیت، ییتوانا قراردادبستن، نحوه هزینه های جاری،
 بازاریابی، مهارت ایجاد و کسب فرصت، مهارت تولید، ییتوانا

کار اخالقی در  اصول اقتصادی فعالیت، هیتوج فروش، مهارت

 مضمون( 34)

 

 

بیانگر این  2محتوای آموزش کارآفرینی فرایند تحلیل مضامین طبق جدول شماره در سطح سوم     

توانگری تبدیل  هایشایستگیسازمان دهنده اصلی  مضمون 1مضمون پایه مشترک به  43است که 

 که ؛سازمان دهنده استخراج شده نیز به یک مضمون فراگیر خودشکوفایی تبدیل گردید مضمون شد.

مضمون پایه بدست آمده  132حاصل از پژوهش از  هاییافتهطبق ن می گردد. به تفضیل درذیل بیا

 ،تالشگر مضمون پایه مشترک )کنترل درونی، 43مضمون پایه در یک حیطه قرار داشتند که  43

نیاز  احساس ،ینیتفکرکارآفر ،تفکرنقادانه طلبی، قیتوف نگری، ندهیآ ،یتیریخودمد پذیری، تیمسئول

کوچک  فکرکردن و بزرگ ،عملگرابودن ،نظم ،مسئله حل به تغییر، شیگرا کارآفرینی، هیروح اجتماعی،

 کنترل اضطراب، مهارت فکرکردن، مهارت ،یخودگردان سالمت جسمانی، آموزش عمل کردن،

حس مسئولیت  دارکردنیب بکارگیری استعدادهای فردی، ییتوانا رشته خود درجامعه، یریبکارگ

 هایشایستگییک مضمون سازمان دهنده  ( بهدرست از حواس استفاده نی،کارآفری تیریمد اجتماعی،

 (. 2توانگری تبدیل شدند )مطابق با جدول شماره 
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انجام شده و  هایمصاحبهباتوجه به محتوای مضامین پایه و مضمون سازمان دهنده و مفاهیم ضمنی 

 عنوانبهبود، خودشکوفایی  یخودکارآمد باتوجه به اینکه محتوای دو سطح قبل شامل خودآگاهی،

سومین مضمون فراگیر برای سومین سطح متعالی از محتوای آموزش کارآفرینی مورد تایید اساتید 

انجام شده در ارتباط با سطح  از مصاحبهدرانتخاب مضامین انتخاب شده درنظرگرفته شد. نمونه ای 

دسته بندی کارآفرینان علوم انسانی  که در 4مصاحبه شونده شماره  .شودمی ارائهسوم درهمین راستا 

کردم تعداد زیادی فارغ التحصیالن رشته  اندازیراهقراردارد، بیان نمود که: درسته مجموعه ای که 

 ریزیمهبرناو تاریخ مشغول به فعالیت هستند و باهرفعالیت جدیدی که  یروانشناس ادبیات فارسی،

ل قبل و حتی دیروز خودمان فرق کردیم اما می کنیم همه با همه رشد می کنیم و نسبت به سا

دغدغه اصلی من این است که ما درآینده مادربزرگهایی که بتوانند قصه بگویندو با قصه گویی نقش 

تربیتی داشته باشند یا کم خواهیم داشت یا اصال نداریم ...جالبه که مشکالت کودکان هم هرروز بیشتر 

بهتر از مادر و مادربزرگهایی که یاد می گیرند با قصه با بچه بنابراین چی بهتر از قصه و چی  شودمی

 کمک کنند. هاآنهاشون دوست باشند و چطوری به 

 
 فرایند تحلیل مضامین سطح سوم محتوای آموزش کارآفرینی(: 4جدول )

سطح سوم 

محتوای 

آموزش 
 کارآفرینی

مضامین 

 فراگیر

مضامین 

سازمان دهنده 

 اصلی

 مضامین پایه

 مضمون( 43)
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 هایشایستگی

 توانگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندهیآ ،یتیریخودمد پذیری، تیمسئول ،تالشگر کنترل درونی،

نیاز  اساحس ،ینیتفکرکارآفر ،تفکرنقادانه طلبی، قیتوف نگری،

 ،ظمن ،مسئله حل به تغییر، شیگرا کارآفرینی، هیروح اجتماعی،
 آموزش فکرکردن و کوچک عمل کردن، بزرگ ،عملگرابودن

کنترل  مهارت فکرکردن، مهارت ،یخودگردان سالمت جسمانی،

بکارگیری  ییتوانا رشته خود درجامعه، یریبکارگ اضطراب،

 تیریمد حس مسئولیت اجتماعی، دارکردنیب استعدادهای فردی،
 (مضمون 43حواس )درست از  استفاده کارآفرینی،
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 مکس کیودا افزارنرمشبکه مضامین محتوای آموزش کارآفرینی با 

 

 گیری بحث و نتیجه

در علوم انسرررانی  هایرشرررتههدف پژوهش حاضرررر طراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای 

مضمون  3آموزش کارآفرینی شامل  . نتایج پژوهش حاضرردریافت که محتوایباشردمیعالی  آموزش

 فردی، هایشایستگیمضمون سازمان دهنده ) 6و خودشرکوفایی(، یخودکارآمد فراگیر )خودآگاهی،

بنابراین این ؛ مضرررمون پایه می تواند باشرررد 132 ( وو توانگری ایحرفه ،یتیریمد ،یارتباط ،یادراک

سرراختارمند و هدفمند درسرره سررطح  صررورتبهپژوهش سررعی دارد محتوای آموزش کارآفرینی را 

علوم انسانی در آموزش عالی و فعاالن حوزه  هایرشتهیک الگوی مفهومی برای دانشجویان  صورتبه

 کند.  ارائهآموزش کارآفرینی 

محتوای خودآگاهی تعیین گردید  ارائهسطح اول محتوای آموزش کارآفرینی دراین پژوهش مبتنی بر 

. تحقق باشدمیو ارتباطی  یادراک فردی، هایشایستگیه سطح که وابسته به محتوایی در س

تخیل و )فردی باتاکید برمحتوای مضامین پایه استخراج شده فردی درحیطه  هایشایستگی

 ،زهیباانگ ،لبیطاستقالل طلبی، کمال ، خودباوری،تفکرخالقانه تصویرسازی، بلندپروازبودن، تنوع طلبی،

 ،به هنر، خطرپذیری ییآشنا ،یاپردازیرو ، حس زیباشناختی،استقامت بنفس، رقابت طلبی، اعتماد

 پردازی، دهیا خالقیت، مهارت ،شجاعت ،جسارت ،پذیریسکیر ،صبروتحمل چالشگر، ذهن ،پشتکار

که چگونگی روشهای آموزش و شودمیامکان پذیر  (ینوآور وعالقه  شخصی، زهیانگ بیان باال، قدرت

 دیگری گنجانده شده است.تحقق این محتوا در مقاله 
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 Isaac Oyebola Ademymi (2015) فردی دراین پژوهش با نتایج تحقیقات هایشایستگیتحقق 

Irefin & Olubunmi Olaposi,  اولین عنصرتاثیرگذارآموزش کارآفرینی  عنوانبهکه پیشرفت فردی را

که   Centobelli, Cechione& Esposit  (2016)  همچنین با نتایجدرنظرمی گیرد، همخوانی دارد. 

 ,Mazbohi (2011)نتایج  دارد و با یهمخوان فردی در آموزش کارآفرینی دارد، هایمهارتبر  تأکید

Sharghi & Moghadam  عنوانبهکه یادگیری درباره خود و شناسایی نقاط قوت و ضعف شخصی را 

تایج ن اولین بعد از محتوای یادگیری کارآفرینی درنظرمی گیرد، بانتایج این پژوهش همخوانی دارد.

 هایشایستگینیزمبنی برتاکیدآموزش کارآفرینی بر  Mojab, Zaefarjan& Dazian (2010)پژوهش

علوم انسانی همخوانی  هایرشتهفردی برای دانشجویان فناوری اطالعات با نتایج این پژوهش  برای 

ی شخصی و ارتقای هامهارتبر تأکید Shekari, Zarie & Yazedkhasti (2016)نتایج  دارد. همچنین با

بانتایج این پژوهش همخوانی  دانندمیموثر ایحرفهکارآفرینی مراکزفنی و  هایآموزشآن را برای 

دومین مضمون سازمان دهنده اصلی اولین  عنوانبهادراکی در این پژوهش  هایشایستگیتحقق  دارد.

ادراکی بدست آمده نتیجه ادغام  هاییستگیشا سطح از محتوای آموزش کارآفرینی استخراج گردید.

کارآفرینی  مهارت کارآفرینی، نگرش مضمون سازمان دهنده فرعی در چهارحوزه دانش کارآفرینی، 2

 ادراکی درابعاد چهارگانه دانش کارآفرینی، هایتگیشایس ارائه نی؛ بنابراباشدمیتحصیلی  هایمهارتو 

، همچنین هرکدام از مضامین شودمیکارآفرینی، نگرش کارآفرینی و مهارت تحصیلی محقق  مهارت

سازمان دهنده فرعی از طریق مضامین پایه استخراج شده خود دراین پژوهش امکان پذیرخواهد شد 

 . شودمیکه به تفکیک بیان 

کارآفرینی باتاکید بر تحقق دانش کارآفرینی برمضامین پایه استخراج شده درزمینه محتوای آموزش 

 اصول کاربردی هررشته، دانش بین رشته ای، شناخت : )مباحث کارآفرینی،شودمیهای ذیل محقق 

(. چگونگی تحقق این محتوا نیازمندبکارگیری سایرمولفه موردنیازپژوهشی  مباحث تغییرمسیرفعالیت،

ش کارآفرینی است که در مقاالت دیگری از این نویسندگان مطرح شده است. محتوای های آموز

آموزش کارآفرینی باتاکید برتحقق نگرش کارآفرینی برمضامین پایه استخراج شده درزمینه های ذیل 

به  وجهت به کارو فعالیت، لیتما نگرش سنتی نمره دهی، رییتغ : )یادگیری مادام العمر،شودمیمحقق 

. محتوای آموزش (خوب کارکردن نگرش عادتها، ترک سازی کارآفرینی، یبوم سختیهای کارآفرینی،

کارآفرینی باتاکیدبر تحقق مهارت کارآفرینی برمضامین پایه استخراج شده درزمینه های ذیل محقق 

 ،مسئلهطرح  ییتوانا راههای جدید، کشف دغدغه های اجتماعی، طرح تفکرسیستمی،) :شودمی

 عملی، یخودآگاه برای سازمانها، مسئله طرح تئوریها درعمل، یاجرا ازمدل داخلی درعمل، استفاده

. محتوای آموزش کارآفرینی باتاکیدبرتحقق شودمیمحقق  (انتقادی، تبدیل ایده به عمل لیتحل

 هایمهارت: )شودمیتحصیلی برمضامین پایه استخراج شده درزمینه های ذیل محقق  هایمهارت

 دانش نوشتاری، مهارت عمومی، یارتقامهارتها کامپیوتری، هایمهارت پژوهشی، هایمهارت ادگیری،ی

 مهارت کارآفرینی، نگرش مضمون سازمان دهنده فرعی دانش کارآفرینی، 2 نی؛ بنابراتخصصی(
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کارآفرینی و مهارت تحصیلی ازطریق محتوای مضامین استخراج شده در این پژوهش  امکان تحقق 

 .سازدمیادراکی را برای فراگیران در آموزش عالی محقق  هایشایستگی

آموزش  موردنیازیکی از محتواهای  عنوانبهادراکی  هایشایستگیدسته بندی انجام شده در مورد 

ده پراکن صورتبهکارآفرینی در نتایج پژوهش ها و پیشنهادات داخلی و خارجی مقاالت ده سال اخیر 

پراکنده در قالب دانش یا مهارت بیان شده است و یا بسیاری از دسته بندیها  تصوربهو محدود و 

 ،تلفیق دانش عنوانبهبراساس مهارت است و به بعد نگرش در آموزش کارآفرینی که در این پژوهش 

 شایستگی استفاده شده است توجهی نشده است. ازجمله نتایج پژوهش عنوانبهو مهارت  نگرش

(2006) Mir Arab Razi & Rezai   و  تیخالق به زبان انگلیسی، ییآشنا با رایانه، که برتوانایی کار

 هایتگیشایستحصیلی و مهارت کارآفرینی  مهارت دارند با دانش کارآفرینی، تأکیدنوآوری درفعالیت 

 (2011)و Safari & Samizadeh (2012) پیشنهادات پژوهشی  ادراکی این پژوهش همخوانی دارد. 

Sharif, Jamshidians, Rahimi& Naderi, هایمهارتبرمباحث و مبانی کارآفرینی و  تأکید که 

ادراکی این پژوهش  هایشایستگیکارآفرینی  هایمهارتکارآفرینی دارند با بخشی از دانش و 

باتاکید برقدرت تحلیل مسائل    Mazbohi, Sharghi & Moghadam (2011)نتایج  نیزهمخوانی دارد.

 & Shekari, Zarie نتایج کارآفرینی این پژوهش همخوانی دارد. هایمهارتو شناخت فرصتها با 

Yazedkhasti (2016)  کارآفرینی این پژوهش و با  هایمهارتباتاکید بر نوآوری و توانایی تغییر با

 هایمهارت عنوانبهدراین پژوهش  فنی که هایمهارت عنوانبهتحصیلی و نوشتاری  هایمهارت

 & Isaac Oyebola , Ademymi Irefin نتایج تحقیقات تحصیلی مشخص شده است همخوانی دارد.

Olubunmi Olaposi (2015)   در  یابیفرصتو  مسئله حل برمهارتهای کارآفرینی، تأکیدکه

ادراکی این پژوهش همخوانی  هایشایستگیکارآفرینی  هایمهارتکارآفرینی دارند با  هایآموزش

که تاکیدبرمهارت  Centobelli, Cechione, Esposit &Raffa (2016)دارد. همچنین با بخشی از نتایج 

 ادراکی این پژوهش همخوانی دارد.  هایشایستگیکارآفرینی  هایمهارتنوآوری دارد با 

محتوای خودکارآمدی تعیین  ارائهسطح دوم محتوای آموزش کارآفرینی در این پژوهش مبتنی بر 

. باشدمی ایحرفه هایشایستگیمدیریتی و  هایشایستگیگردید که وابسته به محتوایی در دو سطح 

 هطیدرحمدیریتی باتاکید برمحتوای مضامین پایه استخراج شده فردی  هایشایستگیتحقق 

بکارگیری  ییتوانا ،یرفتارسازمان مدیریت، ییتوانا زمان، تیریمد ،ریزیبرنامه ،گذاریسرمایه)

با  ییاآشن منابع،  تیریمد مالی، مهارت ،وکارکسب تیریمد کارآفرینی، تیریمد کارآفرینی دیگران،

 تحقق .شودمیکیفیت فعالیت( محقق  کنترل ذهن، تیریمد مالی، تیریمد مباحث مدیریت و رهبری،

مباحث ) طهیدرحباتاکید برمحتوای مضامین پایه استخراج شده فردی  ایحرفه هایشایستگی

 ،مهیب مشتری، جذب ،وکارکسب مباحث تبلیغات، اصول فعالیت، سودآوربودن اقتصادی و مالیاتی،

 زارکار،نسبت به با شناخت شرکت، ثبت با مباحث حقوقی بازار کار، ییآشنا مالی و حسابداری، مباحث

با ایین های  ییآشنا تولید، مباحث ،یبرندساز کسب درآمد، روش عامله،م مباحث شناسی، مخاطب
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 ینوآور ،وکارکسبایجاد  مباحث فعالیت کوچک، اندازیراه نوین بازاریابی، یروشها سازمانی،

هزینه های  محاسبه فنی تخصصی، مهارت نگاریهای اداری، نامه ،وکارکسبهای  مدل ،وکارکسبدر

 هارتم ایجاد و کسب فرصت، مهارت تولید، ییتوانا طراحی فعالیت، ییتوانا قراردادبستن، نحوه جاری،

 . شودمیاخالقی در کار( محقق  اصول اقتصادی فعالیت، هیتوج فروش، مهارت بازاریابی،

انجام شده اکثریت پژوهشها در حوزه آموزش کارآفرینی به  هایپژوهشباتوجه به بررسی نتایج  

   , Mir Arab Razi & Rezai (2006) هایپژوهشتوجه دارند، مانند  وکارکسبضرورت مباحث 

Safari& Samizadeh (2012), Sharif, Jamshidians, Rahimi& Naderi (2011)     به مباحثی چون

توجه اروککسب طرح ،وکارکسبو ثبت شرکت، مبانی  تأسیس، نحوه وکارکسبآشنایی با قوانین 

 طوربهاین پژوهش همخوانی دارد و دراین پژوهش  ایحرفه هایشایستگیکه با برخی از  ،اندداشته

شناسایی نموده  ایحرفهو نگرش  مهارت را درابعاد دانش، ایحرفه هایشایستگیمشخص و گسترده 

 & Safari & Samizadeh (2012) Shekari, Zarie  نتایجها ازجمله پژوهشدیگر از  یدربرخ است.

Yazedkhasti (2016) ,  Mojab , Zaefarjan& Dazian (2010)   مالی و  مدیریتی  هایمهارتبه

ف گسترده ابعاد مختل صورتبهکلی توجه شده است که با بخشی از نتایج این پژوهش که  صورتبه

 علوم انسانی هایرشتهمدیریتی استخراج شده است، همخوانی دارد و می تواند برای  هایشایستگی

 در آموزش کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.

ابسته و گردید کهمحتوای خودشکوفایی تعیین  ارائهسطح سوم محتوای آموزش کارآفرینی مبتنی بر 

امین توانگری باتاکید برمحتوای مض هایشایستگی. تحقق باشدمیتوانگری  هایشایستگیبه محتوای 

 ندهیآ ،یتیریخودمد پذیری، تیمسئول ،تالشگر پایه استخراج شده فردی درحیطه )کنترل درونی،

به  شیگرا ،کارآفرینی هیروح نیاز اجتماعی، احساس ،ینیتفکرکارآفر ،تفکرنقادانه طلبی، قیتوف نگری،

 ،سالمت جسمانی آموزش فکرکردن و کوچک عمل کردن، بزرگ ،عملگرابودن ،نظم ،مسئله حل تغییر،

 ییتوانا رشته خود درجامعه، یریبکارگ کنترل اضطراب، مهارت فکرکردن، مهارت ،یخودگردان

 ادهاستف کارآفرینی، تیریمد حس مسئولیت اجتماعی، دارکردنیب بکارگیری استعدادهای فردی،

آموزش کارآفرینی  هایپژوهشسطح از نتایج پژوهش کمتر در  . اینشودمیدرست از حواس( محقق 

تحقق خودشکوفایی  منظوربهمورد توجه قرار گرفته است. درحالی که رسالت اصلی تمامی آموزشها 

در افراد صورت می گیرد وگرنه محتوای مباحث در گذر زمان محکوم به فناست و قدیمی خواهد شد 

به توانگرشدن یک فرد در ابعاد انسانی و انسانیت کمک کند. نتایج  شده بتواند ارائهمگر آنکه مباحث 

یکی از  عنوانبهکه بلندپروازی را  Mojab, Zaefarjan& Dazian (2010) این پژوهش با نتایج پژوهش

 آموزش کارآفرینی درنظرمی گیرند، همخوانی دارد.  موردنیازسرفصل های 

 تأکید که Isaac Oyebola , Ademymi Irefin &Olubunmi Olaposi (2015)همچنین با نتایج 

 ؛بردستیابی تحوالت فردی و شخصیتی دارد بامضمون خودشکوفایی این پژوهش همخوانی دارد

انجام شده و مضامین استخراج شده الگوی  هایمصاحبهبنابراین با توجه به تحلیل های حاصل از 
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 ذیل قابل صورتبهعلوم انسانی در آموزش عالی  هایرشتهمفهومی محتوای آموزش کارآفرینی برای 

 . باشدمی ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الگوی مفهومی محقق ساخته محتوای آموزش کارآفرینی 
 

علوم انسانی در آموزش  هایرشتهشده محتوای آموزش کارآفرینی برای  ارائهطبق الگوی مفهومی 

 یخودکارآمد ،(و ارتباطی یادراک فردی، هایشایستگیازطریق کسب )عالی درسه سطح خودآگاهی 

 هایشایستگیو خودشکوفایی )ازطریق کسب  (ایحرفهمدیریتی و  هایشایستگی)ازطریق کسب 

سطوح مختلف نیز از طریق مضامین پایه استخراج شده  هایشایستگی تحقق .شودمیمحقق  (توانگری

متناسب با ابعاد وجودی انسان داشته  جانبههمهد و می تواند نقش بسزایی درارایه یک آموزش هدفمن

بذکراست در سایرتحقیقات مرتبط به این پژوهش کلیه مولفه های موثردر آموزش  الزم باشد.

شده  اولیه اعتبار سنجی شوندگانمصاحبهعلوم انسانی شناسایی و توسط  هایرشتهکارآفرینی برای 

 است.
 

 
 

 

  خودآگاهی

 

محتوای آموزش 

کارآفرینی برای 

رشته های علوم 

آموزش  انسانی در

 عالی

  شایستگی های ادراکی

 شایستگی های ارتباطی

 خودکارآمدی

 

 شایستگی های فردی

 شایستگی های مدیریتی

 مدیریتی
  شایستگی های حرفه ای

شایستگی های  خودشکوفایی

 توانگری
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