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 چکیده

 جامع علمی كاربرديرتقاي كارآفرينی در دانشگاه ارائه مدل آموزشی جهت ا ،هدف پژوهش حاضر
اين پژوهش به لحاظ هدف است. شده انجامرويکرد پژوهش كیفی و به شیوه نظريه داده بنیاد بود؛ 

آموزش  نهیو افراد آگاه به امر در زم نیخبرگان، متخصصكاربردي است. جامعه آماري شامل 
 غیر تصادفی گیري نمونهو روش كشور  یل غربشما يكاربرد یدر دانشگاه جامع علم نانهيكارآفر

هاي حاصل از از ابزار مصاحبه نیمه ساختاريافته استفاده شد..يافته ها دادهبود. براي گردآوري هدفمند 
 ،ايزمینه(، آموزش يمحور دهي)پد نانهيفرآآموزش كار دهنده تشکیلعوامل پژوهش نشان داد كه 

 نهیشیپ هاي مؤلفه ن،یاست. همچن وكار كسبطرح  و آموزش نانهيكارآفر هايمهارتآموزش 
و فرهنگ  نانهيكارآفر یتیشخص هايويژگی ان،يدانشجو نانهيكارآفر نهیشیپ ن،یمدرس نانهيكارآفر
قصد  هاي مؤلفهو  نانهي( بر آموزش كارآفریعل طي)شرا تأثیرگذار هاي مؤلفه عنوان به نانهيكارآفر
( از امدهای)پ تأثیرپذير هاي مؤلفه عنوان بهمستقل  وكار كسب جاديو ا نانهيرفتار كارآفر نانه،يكارآفر

 شناسايی شدند.  نانهيآموزش كارآفر
 

 .نانهيكارآفر هايمهارتآموزش  ،اي زمینهآموزش  نانه،يآموزش كارآفرهاي كلیدي: واژه
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 مقدمه

منابع و  هاي حوزهامروزي در محیط متالطم و رقابتی حاضر كه رقابت در  ي يافته توسعهكشورهاي 
اند كه از طريقی جز افراد اليق داده هاي نوآوريسرمايه بسیار شديد است، بهاي زيادي به  تأمین

(. در آغاز ايجاد مفهوم كارآفرينی كه براي اولین 2119و همکاران،  1گردد )آگیركارآفرينی حاصل نمی
د يک ايده را به يک بار حدود دو قرن پیش مطرح گشت، تمركز بر تالشهاي سنتی بود كه فر

موفق تبديل می سازد، اما پژوهشات جديد به كارآفرينی به ديد يک فرآيند سیستماتیک  وكار كسب
و  2گیرند )گالواشامل عوامل نگرشی و رفتاري نگاه می كند كه افراد در يک فرآيند آموزشی فرا می

 (. 2112همکاران، 

كنند كه كارآفرينی عالوه بر اشتغال ید میپژوهشگران در تبیین اهمیت آموزش كارآفرينی تاك
زايی، موجب بهبود كیفیت زندگی، بهره وري بهینه از منابع مالی و توسعه اقتصادي جوامع می شود 

(. بعد از ظهور و رواج كارآفرينی در جواملع پیشرفته، موسسات و نهادهاي 2112، 3)گورل و آتسان
هاي آموزشی كارآفرينی قصد به بهبود گزاري آموزش و دورهها با پیشنهاد به برعلمی از قبیل دانشگاه

هاي اخیر، افزايش عالقه در بهبود و همچنین در سال  (2112، 4اين سیستم گرفتند )گالوي و براون
ها فراهم كردن برنامه هاي آموزشی به تشويق و افزايش كارآفرينی مشاهده شده است. دولت

اند به  كردن برنامه هاي آموزشی مناسب كارآفرينی داشته اي براي فراهمتالشهاي قابل مالحظه
هاي مناسب براي كارآفرينی و به ويژه طوري كه موسسات زيادي با افزايش تقاضا براي برگزاري دوره

اند. با وجود اينکه هاي كاربردي آموزش كارآفرينی روبرو شدهجديد برگرفته از دوره وكار كسبايجاد 
عريف كارآفرينی و ابعاد آن وجود ندارد، آموزش كارآفرينانه بسیار مهم تلقی اشتراک نظر در خصوص ت

 (. 1394)مردانشاهی و آقاجانی،  باشدشده و كاربرد آن به شدت در حال رشد می

 هالمس طرح

كارآفرينی از منابع مهم و پايان ناپذير همه جوامع بشري است. منبعی كه بر توان خالقیت انسان 
سوي ديگر بسیار ارزشمند و پايان ناپذير است. امروزه همگان  از يک سو ارزان و ازها بر می گردد، 
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زير زمینی متکی بوده، در  دريافته اند كه جوامعی كه بر منابع انسانی نسبت به جوامعی كه به منابع
بلند مدت موفق تر بوده اند، منابع زير زمینی در كشورهاي جهان سوم بر خالف مزيت هاي آن از 

توسعه يافتگی بشمار آمده است، در صورتیکه عدم وجود اين منابع در برخی از كشورها  له موانعجم
فکر، خالقیت و ابتکار و يا در يک واژه كارآفرينی از  باعث شده است تا آن ها با استفاده از نیروي
 (. 1391احمدپور داريانی و همکاران،جمله كشورهاي پیشرو در جهان كنونی شوند )

ارآفرين اگر چه هدفش ترقی و پیشرفت است، همواره آماده پذيرش خطر و شکست است. فرد ك
، كار آفرين از نظر ماريسون عبارتند از تعهد و عزم راسخ  برخی از بر جسته ترين خصوصیات فرد

خالقیت و اعتماد به  ،داشتنیت قطع تحمل خطر ، ابهام و عدم ،فرصت طلب بودن، قدرت رهبري
كارآفرينان را افرادي می  1وسپر. (1391احمدپور داريانی و همکاران، ه سرآمد بودن )بو تمايل  نفس
كه رقابت را افزايش می دهند، شركت هاي موجود را به چالش می كشانند، به دنبال فرصت هاي  داند

د نیازهاي برآورده نشده را برآورده كند، فناوري ها را منتقل سازن مناسبی هستند تا در محیط بازار
كنند و همراه با آن به دنبال  عقايد جديدي را خلق و آنها را اجرا كنند، سرمايه گذاري را ترغیب می

دانشگاه كارآفرين با تعدادي از عوامل كلیدي يک  (2112مشاغل جديد هستند. به اعتقاد رابرتسون )
شجويان و كارآفرينی را براي همة دان رهبري قوي كه ظرفیتهاي به شرح زير توصیف می شود:

ارزش  كاركنان در سرتاسر محیط دانشگاهی اش توسعه می بخشد، رابطة قوي با ذينفعان خارجی كه
هاي تفکر به شیوه هاي ترجیحی افراد در استفاده از توانايی هاي فردي  سبکافزوده ايجاد می كنند، 

به منظور سازگاري با كند تا آنها فکر خود را  میاشاره می كند. شناخت سبک هاي تفکر به افراد كمک
طرفی،تحقیقات  از سبک هاي تفکر مختلف تعديل كنند و در عین حال در ارتباطات خود موفق شوند.

ديگر نشان می دهد كه براي ارتقا سطح آموزش، اساتید و دانشجويان بايد اهداف اجزاي دوره و كل 
شركاي در آموزش با  عنوان بهپیشنهاد می كند كه دانشجويان و اساتید  استارک برنامه را بدانند.

در كیفیت، كمیت و شیوه تدريس يا  همیشه «شركا»همديگر كار كنند. او می افزايد، به هر حال، 
و  تجسس تناسب محل تدريس توافق ندارند.دانشجويان بیشتر روش هاي تدريسی را كه همراه با

ندگی و فعالیتهاي روزمره چالش باشد، می پذيرند. بدون مأنوس كردن دانشجويان با پژوهش در ز
 خالق آنها در تولید علم و مشاركت در توسعه كشور ناممکن خواهد بود. استعدادهاي فراگیري، پرورش

 جادياپس از توجه روزافزون به نقش آموزش كارآفرينی در توسعه اقتصادي كشورها از طريق 
 نياز ا تيحما يبرا جامع یستمیگذاران در سطح كالن، س استی، سهاي جديدوكار كسبو  شغل

                                                 
1 Vesper 
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مراكز  ،يمراكز نوآور لیاز قب یو جامع شامل موسسات یبیترك ستمیس ناي. اند كرده جاديعامل مهم ا
 يآنها اجرا تیاز فعال یباشد كه قسمت یم يعلم و فناور هاي پارک ،يانتقال تکنولوژ اكزرشد، مر
هاي وي ديگر مديران شركتاز س(. 2112و همکاران،  1هنرياست ) ینيكارآفر یآموزش يدوره ها

گیرد تاكید نموده و از اين ها نشات میها كه از دانشگاهبزرگ به نیاز به آموزش كارآفرينی در سازمان
 نییتعاند مانند  پرداخت نانهيآموزش كارآفر متغیرهاي مربوط به یاز مطالعات به بررس ياریبس رو

 نیارتباط ب يیشناسا ،ديجد زیمخاطره آم وكار سبك يبه راه انداز میبر تصم ینياثرات آموزش كارآفر
و  يو توسعه اقتصاد ینيآموزش كارآفر نیارتباط ب یبررس سازمان، تیو موفق نانهيآموزش كارآفر

و  2)كروز نانهيبر بهبود نگرش كارآفر ینيكارآفر هاياعتقادات افراد بر نقش آموزش ايادراكات  یبررس
(. موضوعی كه كمتر به آن پرداخته 2115، 4، هارمس2119کاران، و هم 3، آمالیاواتی2119همکاران، 

ي پژوهشات آتی آموزش كارآفرينانه بسیار مهم شده در حالی كه اهمیت زيادي داشته و براي توسعه
عوامل اثرگذار، اثرپذير و همچنین بسترها، راهبردها  ی جامع براي شناسايی و تبیینارائه مدلباشد، می

 ها است.در دانشگاه  نانهيرآفرآموزش كاو موانع 
و  اتوزارت علوم، پژوهش يها( از سو در دانشگاه یني)كارآفر« كاراد » با ابالغ طرح  1329از سال 

ي كارآفرينی ارائه .هاي كشور داده شده استاهمیت جدي به آموزش كارآفرينانه در دانشگاه ي،فناور
كارآفرينی در رشته هاي آموزش عالی و ايجاد ی، اضافه نمودن واحدهاي دانشگاه ي رشته عنوان به

گذاري در آموزش هاي علم و فناوري همگی گواه بر ضرورت توجه و سرمايهی در پارکنيمراكز كارآفر
توان نتیجه گرفت كه مراكز آموزش (. بنابراين می1392ن، محزوو  رضايی زاده كارآفرينانه است )

 ازیكننده ن تأمیندانش و  دیتولی مسئولیت نيزش كارآفرآمودر حال حاضر با تمركز بیشتر بر  عالی
ي حاضر كه عوامل كارآفرين را بر عهده دارند و پژوهشاتی از قبیل مطالعه متخصص یانسان يروین

سازد نقش كلیدي در ارتقاي وضعیت و اثرپذير به همراه بسترها و موانع را تبیین می تأثیرگذار
تحقیق حاضر در پی پاسخگويی به اين سوال است كه چه مدل رو، از اين  كنند.كارآفرينی ايفا می

شمال غرب كاربردي  -در دانشگاه جامع علمی انهكارآفرين ي آموزشجهت ارتقا توان آموزشی می
  ارائه داد؟ كشور
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 مبانی نظري موضوع

در آغاز ايجاد مفهوم كارآفرينی كه براي اولین بار حدود دو قرن پیش مطررح گشرت، تمركرز برر     
 هراي پرژوهش سازد، امرا  موفق تبديل می وكار كسبسنتی بود كه فرد يک ايده را به يک  هايتالش

كنرد كره   جديد به كارآفرينی به ديد يک فرآيند سیستماتیک شامل عوامل نگرشی و رفتاري نگاه مری 
نسرانی  (. كارآفرينی يک نوع كنش ا2112گیرند)گالوا و همکاران، افراد در يک فرآيند آموزشی فرا می

شود. با وجود اين، اقتصاددانان به اين امر اذعران  است كه در عرصه كار و فعالیت اقتصادي متبلور می
اي فرا اقتصادي است. كارآفرينی فرايند ابتکار و نروآوري و ايجراد كسرب و    دارند كه كارآفرينی پديده

از منرابع اسرت.   كارهاي جديد در شرايط مخاطره آمیز از طريرق كشرف فرصرت هرا و بهرره گیرري       
كارآفرينی تبديل ايده نو به محصول با خدمات است كه از نتايج آن می توان به افرزايش بهرره وري،   

برا ابرالغ طررح     1329از سال  (.3: 1392پورداريانی، احمدپور كارآيی و اثربخشی سازمانی اشاره كرد)
اوري، اهمیت جدي به آمروزش  ها( از سوي وزارت علوم، پژوهش و فن )كارآفرينی در دانشگاه« كاراد»

دانشرگاهی، اضرافه     رشرته  عنروان  بهكارآفرينی  هاي كشور داده شده است. ارائهكارآفرينانه در دانشگاه
هاي علرم و  آموزش عالی و ايجاد مراكز كارآفرينی در پارک هايرشتهنمودن واحدهاي كارآفرينی در 

آمروزش كارآفرينانره است)رضرايی زاده و     گرذاري در فناوري همگی گواه بر ضرورت توجه و سررمايه 
درصد از تولیرد آتری ناخرالص     51، بايد 1414(. از سوي ديگر، بر اساس برنامه توسعه 1392محزون، 

كارآفرينانه باشد كه دلیرل تردوين و تصرويب     هايفعالیتداخلی كشور نه از منابع نفتی بلکه از محل 
رود؛ به آموزش كرارآفرينی مکررراد در   لت به شمار میاليحه ايجاد سازمان نظام كارآفرينی از سوي دو

 اين اليحه اشاره شده است: 

 هاي عمومی و تخصصی همراه با تقويت اخالق و  اهداف كلی: تعمیق و گسترش آموزش
 آزادانديشی و روحیه خالقیت.

 .الزامات اجرايی: ايجاد تحول در نظام آموزشی و پژوهشی كشور 

 ار نظام تربیتی، آموزشری و پژوهشری كشرور بره منظرور      راهبردهاي كالن: اصالح ساخت
هراي براتقوا، كرارآفرين،    تربیت و توانمندسازي سرمايه انسانی با تاكید بر پرورش انسران 

هرا و نیازهراي    خودباور و خالق، نوآور و توانا در تولید علم و فنراوري متناسرب برا ارزش   
 جامعه.
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 عنروي از فعراالن در حروزه آمروزش و     هاي مرادي و م اقدامات كوتاه مدت: انجام حمايت
 سازي كارآفرينی. فرهنگ

شود كه براي افرزايش تعرداد افررادي كره     هايی اطالق میآموزش كارآفرينانه به مجموعه فعالیت
گردد. همچنین ايجاد اعتماد به نفرس در افرراد   مستقل نمايند، برگزار می وكار كسباندازي اقدام به راه

و  1هرا بیران شرده اسرت)جونز    هاي اين نروع آمروزش  ل از ديگر شاخصهبراي فعالیت به صورت مستق
هاي آموزشی در حیطه كارآفرينی در دو سرطح مطررح   ( برنامه2112) 2(. به نظر هاپ2112همکاران، 

 شود: می
هراي  وكار كسرب ترين محرک براي شروع فعالیت صاحبان ها قويالف( در سطح فرد، اين آموزش

هراي مسرتقل در انردازه    وكار كسرب نی كه افراد تشويق به راه انردازي  كوچک مستقل است، بدين مع
 شوند.كوچک می

يابرد كره بره دنبرال     ها به تعلیم و تربیت مديرانی اختصاص میب( در سطح سازمان، اين آموزش
 ها هستند.هاي تشخیص و بهره برداري از فرصتتوسعه مهارت

نه، يادگیري فنون بره اجررا گذاشرتن دانرش     درحالی كه يکی از اهداف اساسی آموزش كارآفرينی 
شرکاف   تواننرد می فقط كه می دهد پرورش را افرادي سنتی آموزش (.2112و همکاران،  3است)ديف

 تولیرد  راسرتاي  در عظریم  حركتری  درحالی كه آمروزش كارآفرينانره   پركنند را شده تعريف شغلی هاي
اسرت.   آوري فرن  و صرنعت  برا  دانشرگاه  اتصرال  يکی از اهردافش  كه است هادانشگاه در كارآفرينان
 نیسرت،  يرادگیري  برر  مبتنری  دانشگاه آموزشی نظام كه حالی در باشند شناس بايد فرصت كارآفرينان
 كررارآفرين افررراد پرررورش بررراي عرردم  عرراملی خررود ايررن و اسررت تعلرریم بررر مبتنرری آمرروزش

 (.1392پورآتشی،است)
يرک رويکررد مفیرد و كراربردي برراي       وانعن بهموفق به آموزش كارآفرينانه  هايسازمانمديران 

. كنندمیكارآفرينی تالش زيادي هاي برنامهمالی  تأمینمی نگرند و براي  وكار كسبمطالعه اقتصاد و 
موفق مانند گوگل و آي بی ام مشاهده نمود  هايشركتدر  توانمیرا  هاگذارياين سرمايه  هايمثال
  .(2119و همکاران، 4م می دهند)زابلیناهنگفتی در اين زمینه انجا هايسرمايهكه 

در كارآفرينی سطح ارتقاي ، جاي رسدمی، به نظر كارآفرينیبا توجه به مطالب گفته شده در زمینه 
و خصوصاد دانشگاه جامع علمی و كاربردي كه هدف اصلی آنها  هادانشگاهآموزشی مانند  هايسازمان
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-با چالش هادانشگاهدر ارتقاي كارآفرينی . باشدمیی ارتقاي سطح رفاه و زندگی در جامعه است، خال

هايی نظیر غفلت از جايگاه فرهنگ كارآفرينی دانشگاه، عدم توجه به برنامه ريزي دقیق منابع انسانی، 
، خروج نیروهاي كیفی هادانشگاهعدم توجه به سند چشم انداز بیست ساله در زمینه تعالی نوآوري در 

ه اصل توسعه دانش و... مواجه است، از اينرو پرداختن به مقوله كارآفرينی و از دانشگاه، عدم توجه ب
با  ی كهكارآفرينهايی با توجه به مولفه رسدمی. از طرفی نیز به نظر رسدمیارتقاء آن ضروري به نظر 

از  يجامع علمی كاربردخود به همراه دارد و پیامدهايی كه بايد در دانشگاه، قابل لمس باشند، دانشگاه 
اين رويکرد سود نمی برد. در اين راستا، پژوهش حاضر قصد دارد با مرور ادبیات سوابق پژوهشی و 
همچنین استفاده از نظر خبرگان و افراد آگاه به امر، به اين سوال اساسی پاسخ دهد كه چه مدلی 

 ارائه كرد؟ر شمال غربی كشو جامع علمی كاربرديدانشگاه  جهت ارتقاي كارآفرينیآموزشی می توان 

 پیشینه پژوهش

كارآفرينی را  هادانشگاهكه اكثر  سازدمیبررسی پیشینه ادبیات نظري آموزش كارآفرينانه مشخص 
گیري( لحاظ نموده و مراحل پیشین را مرورد   )مرحله بعد تصمیم وكار كسباندازي  تمركز بر فرايند راه

در تصمیم گیري وي  بیندمیكه فرد كارآفرين يی هاآموزشاند. اين در حالی است كه غفلت قرار داده
كه چه عوامل و عناصرري   كندمیگیري كارآفرين بررسی  نقش مهمی ايفا می كند. در مرحله تصمیم

را انتخاب نمايد)صریف و   وكار كسباندازي يک  ي شغلی مختلف راههاگزينهتا از میان  شودمیباعث 
 (.1393همکاران،

كه اهمیت موضوع آموزش كارآفرينانه بیش از پریش مطررح    دهدمیبررسی پیشینه تحقیق نشان 
نیاز به واحدهاي بره خصروص    هادانشگاهاست و بايد به اين موضوع بیشتر پرداخت، به طور نمونه در 

شخصی، مديريتی و فنری در ايرن نروع از     هايمهارتكارآفرين تاكید شده است. همچنین به آموزش 
كه موفقیت آموزش كارآفرينانه نیازهاي جامعه را در  اندكردهتاكید  هاپژوهشآموزش اشاره شده است. 

و دانشجويان را با محیط كسب و كار آشنا ساخته  كندمیاز قبیل اشتغال زايی برطرف  هاحوزهبسیاري 
اهمیت بررسی عوامرل   هاپژوهش. همچنین، دهدمیكارآفرينانه را پرورش  هايمهارتو استعدادها و 

-مشخصهفرهنگی، تجربه پیشین فرد مدرسان،  هايمحرکاز قبیل  اندكردهرپذير را تاكید اثرگذار و اث

مدرسان و فراگیران و رفتار كارآفرينانه، قابلیت تفکر دانشجو و ساختار سازمانی دانشرگاه. فوايرد    هاي
ه فناورانر  هراي فرصرت آمده است از قبیل كشرف و خلرق    هاپژوهشآموزش كارآفرينانه در بسیاري از 

علرم وفنراوري، بهبرود فرهنرگ      هراي پرارک توسط دانشجويان، رشد كسب وكارهاي مستقل، ايجراد  
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آمروزش   هراي شریوه كارآفرينانه و رويکرد كارآفرينانة دانشجويان. برخری تحقیقرات نیرز بره اهمیرت      
م مديران و مسووالن نظا هاپژوهش. برخی اندنمودهسنتی و مدرن اشاره  هايشیوهكارآفرينی از قبیل 

. قصرد،  انرد نمروده را در بهبود آموزش كارآفرينانره برجسرته    هاآن آموزشی را خطاب قرار داده و نقش
شخصیتی كارآفرينانه و گرايش كارآفرينانه دانشجويان هم از سروي پژوهشرگران    هايويژگی نگرش،

شابه با عنروان  م هايیپژوهشبا وجود فقدان  .اندشدهيی در اين زمینه ارائه هامدلمهم شمرده شده و 
مرتبطی با آمروزش كرارآفرينی صرورت پذيرفتره      هايپژوهشاخیر  هايسالپژوهش حاضر، در طی 

و  2(، اوريلرری2119(، زابلینررا و همکرراران) 2112و همکرراران) 1جانسررون هرراآناسررت. در میرران  
ش ( نتايج مفیدي برراي پرژوه  2112و همکاران) 3( و پريمند2119(، آگیر و همکاران)2119همکاران)

حاضر داشته اند. همچنین آنچه از پیشینه و ادبیات پژوهش در خصوص آموزش كارآفرينانره اسرتنباط   
در نظر گرفته شرده   هاي مؤلفهمی شود تعريف واحد و منحصر بفردي ارائه نشده است و نتیجه ابعاد و 

نرام بررده شرده    نیز به مثابه تغییرات زمان و محیط متفاوت بوده است. اما آنچه در تمامی پژوهش ها 
 هراي مهرارت تکیه پژوهشگران بر آموزش كارآفرينانه و تاثیر آن برر ارتقراي    رسدمیمشترک به نظر 

مدل آموزشری جهرت    هاي مؤلفهدر نهايت بر اساس مرور مبانی نظري، كارآفرينانه دانشجويان است. 
هرا و  ت. در زير، اين مولفره و عوامل اثرگذار و اثرپذير از آن مورد شناسايی قرار گرفارتقاي كارآفرينی 

 باشند:عوامل بر اساس مستندات پژوهشی قابل مشاهده می

كره برا هردف     شرود میگفته  هايیفعالیتبه مجموعه آموزش كارآفرينانه : آموزش كارآفرینانه

-مری كارآفرينانه از سوي ديگر انجرام   هايمهارتپرورش نگرش و طرز فکر كارآفرينانه از يک سو و 

نوآورانه آنها را به  هايشیوهجديد خلق نموده و با استفاده از  هايايدهتا كند میفراد كمک و به اگیرد 
(.  ابعراد  2113، 5؛ ادياگبونیرا 2119، 4هاي جديد مسرتقل تبرديل سرازند)يوكوياما و بیرچلری    وكار كسب

 هراي مهرارت ، آمروزش  ايزمینره در اين پرژوهش شرامل آمروزش    آموزش كارآفرينانه  دهنده تشکیل
 شود:است كه در ادامه هر يک از اين ابعاد تعريف می وكار كسبكارآفرينانه و آموزش طرح 

كه هدف آنها ايجراد زمینره و    شودمیآموزشی گفته  هايفعالیت: به مجموعه اي زمینهآموزش 

از طريرق مشراركت دادن    توانرد هرا مری  آموزشتقويت روحیه و نگرش كارآفرينانه در افراد است. اين 
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و تشويق آنها به  وكار كسب هايايدهآنها با كارآفرينان و صاحبان  ويان در صنعت، تقويت رابطهدانشج
 نو و خالقانه اجرا گردند. هايايدهعملی سازي 

كره هردف    شرود میآموزشی گفته  هايفعالیتبه مجموعه كارآفرینانه:  هايمهارتآموزش 

در دانشجويان است تا با يادگیري مراحل ايجاد  روكا كسبجديد  هايايدهخلق  هايمهارتآنها ارتقاي 
ها، میزان احتمال موفقیت آنها در اقدامات كارآفرينانه وكار كسبجديد و فنون مديريتی  وكار كسبيک 

 بیشتر شود.

كره هردف آنهرا     شرود مری آموزشی گفتره   هايفعالیتبه مجموعه : وكار كسبآموزش طرح 

آتری شران انجرام     وكرار  كسرب ت درباره كارهايی كره در  س افزايش سطح آگاهی دانشجويان از سندي
اطالعات جامعی راجع  وكار كسب. در آموزش طرح دهندمیها را انجام  خواهند داد و اين كه چگونه آن

هاي بازار، تحلیل  ، استراتژيوكار كسببه اين موارد به دانشجويان داده می شود: خالصه اجرايی، شرح 
مالی و برنامه مديريتی و عملیاتی. همچنین -، عوامل اقتصاديوكار كسب رقبا، برنامه طراحی و توسعه

 (.2112و همکاران،  پريمند)را عملی سازند وكار كسبكه چگونه يک طرح  شودمیبه آنها آموزش داده 

در اين پرژوهش شررايط اثرگرذار عبارتنرد از: پیشرینه كارآفرينانره مدرسرین و        عوامل اثرگذار: 

شخصیتی كارآفرينانه و فرهنگ كارآفرينانه كه در ادامه هر يک از اين عوامل  يهاويژگیدانشجويان، 
 شود:تعريف می

 هراي آمروزش  مدرسرین  كارآفرينانره  هراي فعالیتبه مجموعه كارآفرینانه مدرسین:  پیشینه

هراي مسرتقل را   وكار كسرب جاد و مديريت اي زمینهكه میزان تجربه آنها در  شودمیكارآفرينانه اطالق 
در  هرراآن. پیشررینه كارآفرينانره مدرسررین بسررتگی دارد برره فعالیرت پیشررین و فعلرری   كنرردمرریعیرین  ت

و شبکه اجتماعی وسریع   وكار كسبهاي مستقل از دانشگاه، تعادل بین وظايف دانشگاهی و وكار كسب
 .وكار كسبدر صنعت و محیط 

 هراي دورهدانشرجويان   كارآفرينانه هايفعالیتبه مجموعه كارآفرینانه دانشجویان:  پیشینه

هاي مستقل وكار كسبجاد و مديريت اي زمینهكه میزان تجربه آنها در  شودمیآموزشی كارآفرينی گفته 
در  هرا آن. پیشینه كارآفرينانه دانشرجويان بسرتگی دارد بره فعالیرت پیشرین و فعلری       كندمیرا تعیین 

 هرا آنو شبکه اجتماعی  وكار كسبو هاي مستقل از دانشگاه، تعادل بین وظايف دانشگاهی وكار كسب
 (.2115، 1)رائهوكار كسبدر صنعت و محیط 
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كه اكثر  شودمیفردي گفته  هايويژگیبه مشخصات و كارآفرینانه:  شخصیتی هايویژگی

شامل نیاز به موفقیت، كنترل درونی،  هاويژگی. در اين پژوهش، اين دهندمیكارآفرينان از خود نشان 
و همکراران،  1)اسرتربیک باشندمری آوري، تحمل ابهام، ريسک پذيري و پیش فعالی استقالل طلبی، نو

2111.) 

كه از  شودمیبه مجموعه عقايد، باورها، هنجارها و بايد و نبايدهايی گفته فرهنگ كارآفرینانه: 

 . وجودمیکندكارآفرينانه و تقويت وضعیت كارآفرينی در يک سازمان يا نهاد حمايت  هايفعالیتايجاد 
كارآفرينانه  هايفعالیتي اعضا به انجام و تقويت اين نوع از فرهنگ در يک نهاد باعث افزايش انگیزه

 (.2114، 2)يیلديزشودمی

در اين پژوهش عوامل اثرپذير يا پیامردها عبارتنرد از قصرد كارآفرينانره، رفترار      عوامل اثرپذیر: 

 .اندشدهف مستقل كه در ادامه تعري وكار كسبكارآفرينانه و ايجاد 

: به معنی وجود نیت و طرح جدي براي انجام اقدامات كرارآفرينی و همچنرین   قصد كارآفرینانه

تالش براي رفع مشکالت كارآفرينی است. قصد كارآفرينانه به هدف شغلی كارآفرينانه و مصمم بودن 
 (.2111و همکاران،3مستقل می انجامد)انگل وكار كسببراي ايجاد يک 

كه اغلرب   دهندمیكه افراد كارآفرين از خود بروز  شودمی: به رفتارهايی گفته انهرفتار كارآفرین

و همکراران،  4)كوراتکرو  گرردد مری از خالقیت و ابتکار آنها نشات گرفته و باعث نروآوري و پیشرگامی   
2115.) 

كه افراد كرارآفرين برراي پیراده     شودمی: به مجموعه اقداماتی گفته مستقل وكار كسبایجاد 

و يرا شرركت    وكرار  كسرب كه شامل راه اندازي يرک   دهندمیخود انجام  كارآفرينانه هايطرح سازي
 مستقل است.

 

 پژوهشروش 
كنندگان محدود بررسی و در اين طرح پژوهشگر ابتدا از لحاظ كیفی موضوع پژوهش را با شركت

توجه به مطالب فوق و  هاي كیفی نسبت به ساخت ابزار مورد نظر اقدام نمود. باسپس بر مبناي يافته
جامع دانشگاه  آموزشی جهت ارتقاي كارآفرينیاز آنجاكه در اين پژوهش هدف اصلی طراحی مدلی 
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منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع در زمینه ابعاد، است و به شمالغرب كشور علمی كاربردي
پیشینه مرتبط با موضوع بررسی ، ابتدا به مطالعه ادبیات و ارتقاي كارآفرينیهاي مولفه ها و شاخص

مثابه تکنیکی پژوهشی براي درک بیشتر و  پرداخته شد، سپس از مصاحبه و روش تحلیل محتوا به
 جامع علمی كاربرديدانشگاه  مدل آموزشی جهت ارتقاي كارآفرينیهاي ها و مؤلفهشناسايی شاخص

مدل ن و افراد آگاه در زمینه خبرگان، متخصصیجامعه آماري بخش كیفی پژوهش شامل . پرداخته شد
هاي  بود. ويژگی شمال غربی كشور جامع علمی كاربرديدانشگاه  آموزشی جهت ارتقاي كارآفرينی

خبرگان پژوهش كه به تأيید اساتید راهنما و مشاور رسیده بود، افرادي بودند كه از نظر آگاهی و 
بتوانند با ارائه اطالعات دقیق نمادي از كه  برجسته بوده و اينارتقاي كارآفرينی اطالعات در زمینه 

غیر گیري هاي اين پژوهش و تعیین اين گروه از خبرگان از روش نمونهجامعه باشند. براي تعیین نمونه
هاي كه هدف از مصاحبه، اكتشاف و توصیف عقايد و نگرش استفاده شد. درصورتی 1هدفمند تصادفی
 11-25توان از تعداد دسترس می ه به زمان و منابع قابلشوندگان باشد، در اين صورت با توج مصاحبه

شونده با  عنوان مصاحبه نفر به 21نمونه براي انجام مصاحبه استفاده نمود كه در اين پژوهش تعداد 
 (، ارائه شده است. 1شوندگان در جدول ) توجه به اصل اشباع در نظر گرفته شد. مشخصات مصاحبه

 شوندگان شناختی مصاحبه( آمار جمعیت 1جدول )
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

مديران ارشد 
 دانشگاه

4 

 تحصیالت

 4 لیسانس فوق

 سن

 39تر از  پايین
 سال

1 

 9 سال 45تا  41
معاونین آموزشی 

و پژوهشی 
 دانشگاه

2 
دكتري 
 تخصصی

 5 سال 51تا  42 12

د مطلع در اساتی
 موردمطالعهحوزه 

 جنسیت 11

 5 سال 51باالي  2 زن

 13 مرد
سابقه 

 كار

 5 سال 11زير 
 9 سال 21تا  11

 2 21باالي 
 

صورت هدفمند تعدادي از  هاي اكتشافی به آوري اطالعات ابتدا براي انجام مصاحبه براي جمع
ها حضور يافته و  هاي الزم در محل كار آن ال هماهنگیخبرگان دانشگاهی انتخاب شده و پس از اعم

ها مصاحبه شد. همچنین از روش كدگذاري باز، كدگذاري محوري استفاده شده است. در اين  با آن

                                                 
1
 Goal orinted 
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شوندگان،  هاي انفرادي با مصاحبههاي نیمه ساختاريافته استفاده شد. در مصاحبهپژوهش از مصاحبه
ها بر گرفته از موضوع، مدل و  حبه استفاده شد كه اين سؤالبراي بررسی مقدماتی پنج سؤال مصا

-الؤسهاي زير پژوهشگر اهداف پژوهش بود كه در جدول زير به آن اشاره شده است. عالوه بر سؤال

كنندگان در حین مصاحبه مطرح  هاي فرعی ديگري نیز در كنار هر سؤال براي درک تجارب شركت
 كرد.

 برگانهاي مصاحبه باخ( سؤال2جدول)

 سؤال ردیف
 اند؟دهنده آموزش كارآفرينانه در دانشگاه جامع علمی كاربردي كدام از ديدگاه شما عوامل تشکیل 1
 از ديدگاه جنابعالی عوامل اثرگذار بر آموزش كارآفرينانه در دانشگاه جامع علمی كاربردي چیست؟ 2
 علمی كاربردي چه پیامدهايی به دنبال دارد؟از ديدگاه جنابعالی آموزش كارآفرينانه در دانشگاه جامع  3

4 
شامل چه آموزش كارآفرينانه در دانشگاه جامع علمی كاربردي سازي  ها پیادهكننده به نظر شما تسهیل

 مواردي است؟

5 
شامل چه مواردي آموزش كارآفرينانه در دانشگاه جامع علمی كاربردي سازي  به نظر شما موانع پیاده

 است؟

2 
را آموزش كارآفرينانه در دانشگاه جامع علمی كاربردي توان شما با چه سازوكارهاي اجرايی میبه نظر 

 سازي كرد؟ پیاده
 

مدل آموزشی جهت هاي مناسب براي آوري نظرات در مورد شاخصدر حین مصاحبه به جمع
شد. شايان ذكر به آن پرداخته شد و عوامل اصلی و فرعی مورد نظر بررسی و نهايی ارتقاي كارآفرينی 

-براي حصول اطمینان از روايی ابزار و به دقیقه بود. 91تا  31است كه مدت زمان انجام مصاحبه بین 

ها از ديدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید و منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن يافته
زمان از طور همچنین بهمتخصصان دانشگاهی كه در اين حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

براي محاسبه پايايی بازآزمون از در ادامه  ها كمک گرفته شد. كنندگان در تحلیل و تفسیر داده مشاركت
در يک  ها آنعنوان نمونه انتخاب شده و هر كدام از  هاي انجام گرفته چند مصاحبه بهمیان مصاحبه

كُدهاي مشخص شده در دو فاصله زمانی فاصله زمانی كوتاه و مشخص دوباره كُدگذاري شد. سپس 
هاي ها با هم مقايسه شدند. در اين پژوهش ضريب پايايی بین كدگذاريبراي هر كدام از مصاحبه

در ادامه محقق به همراه اين  درصد به دست آمد كه بیانگر قابل قبول بودن آن است. 21 شده انجام
عنوان  ی كه بهدرون موضوعدرصد توافق همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را كدگذاري كرده و 

 رود با استفاده از فرمول زير محاسبه شده است:شاخص پايايی تحلیل به كار می
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درصدتوافق درونی  
(تعدادتوافقات) 

كلتعداد كدها
     

در اين فرمول تعداد توافقات اشاره به تعداد كدهاي مشترک و يکسان بین محقق و كدگذار 
باشد.  تعداد كل كدها نیز مجموع كدهاي استخراجی بین محقق و كدگذار همکار میهمکار اشاره دارد. 

 دست آمد:درصد به 23ترتیب پايايی حاصل از دو كدگذار با توجه به محاسبات زير  اين به

درصدتوافق درونی  
 (  )

   
        

 یافته ها
دهنده و  ار، تشکیلمركزي و پراكندگی مربوط به عوامل اثرگذ هايشاخصدر جدول زير، 

دهد كه فرض نرمال بودن  ینشان م جينتاعوامل اثرپذير نمايش داده شده است. الزم به ذكر است، 
 قرار دارند. -1و  1 نیب ي در بازه یدگیو كش یچولگ ريكه مقاد يیقابل قبول است از آنجا

 دهنده و عوامل اثرپذیر هاي آماري عوامل اثرگذار، تشکیل ( مشخصه3جدول )

انحراف  میانگین ابعاد تغیرهام
 معیار

 كشیدگی چولگی

 آموزش كارآفرينانه
 

 1613 -1623 1621 3622 اي زمینهآموزش 

 1651 1611 1622 3692 كارآفرينانه هايمهارتآموزش 

 1623 1642 1622 461 وكار كسبآموزش طرح 

 1622 -1619 1621 3692 مدرسین پیشینه كارآفرينانه شرايط علی

 1622 1614 1621 3622 دانشجويان كارآفرينانه شینهپی

 1612 1622 1625 3652 شخصیتی كارآفرينانه هايويژگی

 1642 1615 1629 4611 فرهنگ كارآفرينانه

 1611 -1622 1621 4622 قصد كارآفرينانه پیامدها

 1652 -1622 1621 3622 رفتار كارآفرينانه

 1622 -1622 1622 3622 مستقل وكار كسبايجاد 
 

 اند. گذاري شده(، نام4ها در جدول )هاي موجود اين مولفهبر اساس ادبیات، پیشینه و نظريه
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 هاي موجودشناسایی شده بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه هاي مؤلفه( 4جدول )

 تعداد گویه مؤلفه بعد
 پديده محوري

 
 2 اي زمینهآموزش 

 2 نهنايكارآفر هايمهارتآموزش 

 2 وكار كسبآموزش طرح 

 2 نیمدرس نانهيكارآفر نهیشیپ عوامل اثرگذار

 2 دانشجويان ينانهيكارآفر نهیشیپ

 19 نانهيكارآفر یتیشخص هايويژگی

 5 فرهنگ كارآفرينانه

 2 نانهيقصد كارآفر عوامل اثرپذير

 2 نانهيرفتار كارآفر

 5 مستقل وكار كسبايجاد 
 

  وامل شناسايی شده فوق مدل مفهومی نهايی پژوهش به قرار زير است:بر اساس ع
 

 
 پژوهش نهیشیو پ ينظر یبر مبان یپژوهش مبتن یمدل مفهوم( 1شکل )
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 جمع بندي و نتیجه گیري 

تعالی با  در زمینه رشد ونظام آموزش عالی را هايی است كه دنیاي امروز پر از پیچیدگیبطوركلی 
-سازمان ريزان،را بعنوان برنامه در كلیه سطوح و مديران است رو ساختهبهاي رومشکالت عديده

ارائه مدل اين شرايط رو كرده است. در بهاي فراوان روبا چالشمختلف  هاي حوزهدهندگان و رهبران 
در همین راستا، پژوهش حاضر نیز درصدد،  تواند راهگشا باشد،میآموزشی جهت ارتقاي كارآفرينی 

 بودشمال غربی كشور  جامع علمی كاربرديمدل آموزشی جهت ارتقاي كارآفرينی دانشگاه ارائه مدل 
 باشد. ی آت یازهاين گويبتواند پاسخ تا

)گويه( موجود، سه مؤلفه اصلی قابل شناسايی است. بر  هايشاخصنتايج نشان داد كه از میان 
 وكار كسبطرح  آموزشو  نانهيركارآف هايمهارت آموزش، ايزمینهآموزش  هاي مؤلفهاين اساس، 

در ارتباط با اين يافته پژوهش، برخی  شناسايی شدند. آموزش كارآفرينانهبراي تبیین متغیر 
 هايآموزش( در تبیین 2119پژوهشگران به نتايجی همسو دست يافتند. براي نمونه، آگیر و همکاران)

 نيكارآفر هايبنگاهدانشگاه و  انیم تعاملكه از طريق  نانهيكارآفر هايمهارتكارآفرينی به نقش 
 سيمتخصص تدربا استفاده از  ايزمینهآموزش  هاآن. همچنین اندنموده؛ اشاره گرددمیحاصل 

پوياي دانشگاه  هايقابلیت( در شناسايی 2119اوريلی و همکاران). انددانستهی را مهم نيكارآفر
اشاره نموده و اين  وكار كسبايجاد  هايمهارت كارآفرينانه از قبیل هايمهارتكارآفرين، به آموزش 

 ضروري دانسته اند.  انيبه دانشجو ینيانتقال دانش كارآفرامر را در 
 اثرگذار بر آموزش كارآفرينانه نشان داد هاي مؤلفهدر شناسايی در خصوص  هايافتهدر ادامه 

است. بر اين اساس، با توجه )گويه( موجود، چهار مؤلفه اصلی قابل شناسايی  هايشاخصكه از میان 
 نهیشیپ، نیمدرس نانهيكارآفر نهیشیپشامل آموزش كارآفرينانه اثرگذار بر  هاي مؤلفهبه ادبیات نظري 

در اين شناسايی شدند.  نانهيكارآفر فرهنگو  نانهيكارآفر یتیشخص هايويژگی، انيدانشجو نانهيكارآفر
با يافته پژوهش حاضر همخوانی دارد، از  شده انجامهاي حاصل از پژوهش هاييافتهخصوص، برخی 

اشاره كرد كه ( 2112) (OECD)و توسعه  ياقتصاد يهمکار سازمانآن جمله می توان به تحقیق 

 هايسازماننقش دانشگاه، دولت و به  ینيكارافرآموزش گذار بر توسعه  ریتاث هاي مؤلفه یبررس در
. در اين پژوهش انگیزه نیز از عوامل شخصیتی دمیکننمربوطه در توسعه فرهنگ كارآفرينی اشاره 

 كارآفرينی موثر ذكر شده است.
تاثیر پذير از آموزش كارآفرينانه در دانشگاه جامع علمی  هاي مؤلفههمچنین در شناسايی 

نتیجه شد كه از میان شاخصهاي )گويه( موجود، سه مؤلفه اصلی قابل شناسايی است. بر اين كاربردي، 
شامل قصد  جامع علمی كاربرديدانشگاه در آموزش كارآفرينانه تاثیر پذير از از  يها مؤلفهاساس، 
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انگل و مستقل بودند. همسو با اين يافته،  وكار كسبكارآفرينانه، رفتار كارآفرينانه و ايجاد 
انجام  تینكه باعث رشد  داندمیرا محصوص آموزش كارآفرينی  نانهيقصد كارآفر( 2111)همکاران
 افزايش اشتغالبه  و شودمی ینيرفع مشکالت كارآفر يتالش برا نیو همچن ینيكارآفراقدامات 

جانسون و . همچنین، انجامدمیمستقل  وكار كسب کي جاديا يو مصمم بودن برا نانهيكارآفر
كه قصد و رفتار كارآفرينانه در حد زيادي وابسته به آموزش است و  كنندمی( بیان 2112همکاران)

مؤثر بر  یتیشخص يهایژگيو تيبا تقوتاثیر دارند و  نانهيدر قصد كارآفرنیز  خصیتیش هايويژگی
را در  ياقتصاد نانيداد و حركت كارآفر ةرا در جامعه توسع ینيكارآفر هیروح توانی م نانهيقصد كارآفر

د از كه بع اندگرفته( نتیجه 2115)كوراتکو و همکاران. نمود لیتسه كارآفرينانه يهاتیفعال ریمس
و ابتکار  تیخالق همراه باكه  شودمیايجاد  نيافراد كارآفردر  نانهيرفتار كارآفرآموزش كارآفرينی يک 

 .گرددمی یشگامیو پ يآنها باعث نوآور
 

 پیشنهادها
 گردد: یم يهارا يرز یشنهاداتبدست آمده پ هاييافتهبا توجه به  يتدر نها 

 شدداشته با یشتريبا صنعت مشاركت ب دانشگاه. 

 ارتباط با صنعت در دانشگاه فعال تر اقدام كند دفتر. 

 شود یدمستقل تاك وكار كسب يجادا هايارزش ی،آموزش هايدوره يستدر در. 

 يردصورت پذ ينانهاقدامات كارآفر يقدر دانشگاه از طر ينیكارآفر آموزش. 

 شود یشترب ياننوآورانه به دانشجو هايايدهخلق  هايمهارت آموزش. 

 يانبره دانشرجو   یرا دن یاز منابع بره روز آموزشر   وكار كسب يريتمد هايمهارت و دانش 

 .آموزش داده شود

 بره   یرا دن یاز منرابع بره روز آموزشر    ينانهشبکه و روابط كارآفر يجادا هايمهارتو  دانش

 .آموزش داده شود ياندانشجو

 يانبره دانشرجو    يرد جد وكار كسب يجادا یحقوق يلبه روز در خصوص مسا هايآموزش 

 .داده شود

 و  يرد جد وكرار  كسرب  يراه انرداز  يبرا یمنابع مال تأمینبه روز در خصوص  هايآموزش

 .داده شود يانمستقل به دانشجو

 يانموجود به دانشرجو  يها فرصت  يابیو ارز یصدر خصوص تشخ يمورد هايآموزش 

 .داده شود
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 داده شود آموزش يانمجزا به دانشجو يدوره  يک عنوان به وكار كسبطرح  تهیه. 

 يندنما يساز یرا اجرا و عمل وكار كسبآموزش داده شوند كه چگونه طرح  دانشجويان. 

 داده شود  وكار كسب يکاز  يیخالصه اجرا ي یهدر خصوص ته هايیآموزش. 

 داده شود يدخدمت جد يامحصول  يکارائه  يدر خصوص راهکارها هايیآموزش. 

 زار و عناصر آن داده شودبا يابیو ارز یلدر خصوص تحل هايیآموزش. 

 داده شود يابیبازار يها يدر خصوص استراتژ هايیآموزش. 

 داده شود وكار كسب يک یمال يابیو ارز یلدر خصوص تحل هايیآموزش. 
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