
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(49 یاپی)پ 1400 زییشماره اول، پا زدهم،یسال س

 

 ی او حرفه یفن  یهادر هنرستان ی نیکارآفر یبرنامه درس  یالگو   یو اعتبارسنج   یطراح 

 4، محمدعلی نادی3*، احمدعلی فروغی ابری 2، محمدحسین یارمحمدیان 1محمدصادق یوسفی پور 

 چکیده 

و   طراحی  پژوهش  کلی  الگوی هدف  درس   اعتبارسنجی  آموزان    ی ن یکارآفر  یبرنامه  دانش  برای 
  ی جامعه آمارهنرستان های فنی و حرفه ای  و اعتبارسنجی آن ازدیدگاه متخصصان و مربیان است  

از    پژوهش، درسمتشکل  برنامه  حوزه  صاحبنظران  و  کارآفر   یمتخصصان  بودندنیو  به کمک   ی  که 
برای ارزیابی کارآفرینی درگام اول    .نفر خبره  این حوزه انتخاب شدند  290نمونه گیری هدفمند تعداد  

برنامه   ارزیابی مؤلفه های کارآفرینی در  ابزار  آن  براساس  تدوین شد، درگام دوم  چارچوب کارآفرینی 
پژوهش با استفاده از روشهای همسانی  حرفه ای  ساخته  شد. پایایی ابزار  ودرسی هنرستان های فنی 

پایایی ترکیبی(  )آلف  درونی از  ای کرنباخ و  با   بود  است  0/ 70باالتر  روش صوری،    و روایی پرسشنامه 
سازه  CVR)  محتوایی  و  میزان  (  از  ها  متغیر  مورد  است  0/ 50در  متخصصان    بیشتر  تایید  مورد 

در استاندارد،   قرارگرفت.  انحراف  ازمیانگین  آماری  وروش    تست،  T  آزمون  بخش  واریانس  تحلیل 
عاملی   افزارهایتحلیل  نرم  وسیله  به  گردید.که  استفاده     SPSS19و   Smart- PLS3تأییدی 

کارآفرینی شامل    است.   دارای اعتبار  پس ازتحلیل داده ها یافته ها نشان داد که چارچوب کارآفرینی  
و نگرشی است. طبق یافته های تحقیق ، اهداف کارآفرینی آشنایی با    سه مولفه کلی شناختی، مهارتی 

دا است.  مفاهیم  کارآفرینانه  مهارت  انگیزه،  آننش،  کارآفرینی  محتوای  نظری  و  ؛    مبانی  یادگیری 
بود.   کارآفرینان  مهارتهای شخصیتی  هاو  ویژگی  ارتباطات،  و  وکار  فعال  مدیریت کسب  رویکردهای 

ارزشیابی؛  روشهای ارائه مستقیم و کاربردی و عملیاتی مناسب اند. همچنین در رویکردهای  تدریس؛  
روشهای ارزیابی حیطه دانش، نگرش، و مهارت حائز اهمیت هستند و در نهایت وضعیت کارآفرینی از  

 حد متوسط پایین تراست. 

 . شاخة فنی و حرفه ای  کارآفرینی،  برنامه درسی کارآفرینی، تحلیل عاملی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه
  ه یژو   به  ان جو  ادفر. ااست  ده بو  برورو  یش افزا  با   ن جها  سراسردر    ریبیکا   آمار   گذشته  ی ها  ده  طی

  ست. بر ا  ادفرا  ین ا  ری کا  تجربه  انفقدآن    الیلاز د  شده اند. یکی   جهامو  رکا  زار با  بهورود    مشکل   با
  ن لتحصیالا   رغفا از    ریبسیاو    دشو   ادفر ا  ریبیکا   مانع  ندانمیتو  زشموآ  رانهمکاو    هوسین  نظر  طبق

قا آموزشی  باشند )مذبوحی     شغل  یافتن  به  درنظام های  این وجود1390،  رانهمکا و    نمی  با  این    (، 
،  1)جبین، فیصل و کتسیولودز معضل در آسیا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری دارد

هرچند پدیده بیکاری، معضلی چندبعدی و پیچیده است و تا کنون راهبردهای متنوعی برای    (.2017
  د خو  به   باید  اد فرا  که  نددکر   دپیشنها   اران سیاستگذ  معظل  ین ا  فعرور  به منظ   آن ارائه شده است، اما

اقدام به راه    معظل   ینا  فعر  رنظام های آموزشی به منظو  از  برخی   بر همین اساس  ند.دازبپر  شتغالی ا
،  3اجینکیون و چاکوون؛  2009،  2میالیو   ن لفا او  موال و  جی آدند)دکر  فرینی رآکا   زش موآ  ی رههادو  اندازی 
تاک  های   پژوهش زیرا    .  ( 2018،  4لینو -دوسی و سیکوال ؛  2017 که آموزش،    د نکنی  م  د یانجام گرفته 

نژاد،    ی، به نقل از مرتض 2011 ،ین یآفرکار   ی بان جهان  ده یکند)د  ی م  فا یا   ی نیمهم در کارآفر   ار یبس  ی نقش
آموزش  (.  1396 امروزه  که  توان گفت  می  متخصصان  های  دیدگاه  بر طبق  می  بنابراین  کارآفرینی 

باشد.   کار  بازار  به  التحصیل  فارغ  جمعیت  آسان  انتقال  برای  ها  شیوه  تاثیرگذارترین  از  یکی  تواند 
آموزش کارآفرینی در دانش آموزان  باعث می شود که آنها مسؤلیت پذیرتر و بعنوان متفکران حوزه  

هر چند موضوع  (.  1397زوقی،  ، به نقل از رضایی و مر 2008اربانو و همکاران،  کارآفرینی تربیت شوند)
اولو  ین یکارآفر بو  یها  تیاز  بررس  رانیا  ژهی کالن جوامع و  اما    ی نشان م  اتیادب  قیدق  یبوده است، 

دهد    ینشان م   ین یکارآفر  اتیمرور ادب  رستان،یدر مقطع دب  ی نیآموزش کارآفر   تیاهم  رغمیدهد که عل 
اند )تارکر و  تمرکز کرده   لسا  44تا    25  ن یب  یبزرگساالن با دامنه سن  ین یکه اکثر محققان بر کارآفر

  نانه یکارآفر   یها  ت یو رشد فعال  ی نینقش دانشگاه ها در آموزش کارآفر  ت ی( و بر اهم2009،  5سلکاک  
همکاران   دیتاک و  )ولکمن   است  صورت 2010،  6شده  در  کارآفرینی،    ی(.   آموزش  موانع  از  یکی  که 

مدیریت و کسب وکار تعریف    های تفکری می باشد که همواره آموزش کارآفرینی را صرفا در دانشکده  
می کرده است. درحالی که بسیاری دیگر از اندیشمندان این حوزه معتقدند، به کارگیری موفق آموزش  

 
1- Jabeen, Faisal & Katsioloudes 
2 - Ejinkeonye, U.B. & Chukwuone 
3- Ejinkeonye & Chukwuone 
4- Deveci & Seikkula-Leino 
5 - Türker, D. & Selçuk 
6 - Volkmann . &  Grünhagen 
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های مدیریت و کسب وکار اتفاق می افتد و آموزش  کارآفرینی معموال در رشته هایی خارج از دانشکده  
محققان بر    اًری راستا اخ  نی (. در هم2009  ،1کارآفرینی متعلق به همه ی سطوح است)لندر و همکاران 

دارند    د ی تاک  ی ن یکارآفر  ت یبه فعال  م یآموزش در تصم ن یو نقش ا  رستان ی در دب  ی ن یآموزش کارآفر تیاهم
ها  و پرورش نگرش  ین یآموزش کارآفر ی در خصوص اثربخش  ی واهدش ز ی( و ن2003،  2 ی)پترمن و کند

از    یاری(. بس2012  3)مارکوس و همکاران،   کنندی ارائه م   یجوان  نیدر سن  ینی کارآفر  یهای ستگیو شا
تا حدّ ممکن زود آغاز شوند    د ی با  ی نیآموزش کارآفر  یهاباورند که برنامه   ن یحوزه بر ا  نی متخصصان ا

مؤلفه  از  پرورش  و  آموزش  برا  نانیکارآفر  یسازآماده   یاصل   یهاچون    ی برا  ی شغل   افتنی  ی جوان 
)دوس است  س  یخودشان  ثان    (2018  نو،یل-کوالیو  مهارت برنامه  ن یا  اً یو  عادات    یشغل   یهاها 

ا   یانانهیکارآفر جوانان  ذهن  در  م  کندی م  جاد یرا  افراد  توانند ی که  از  برا  ی گذشته  کار    ی که  خود 
جد  کنند، یم اقتصاد  در  موفق  کارمندان  صنعت  شدهی جهان   د ی به  ثالث  ی و  کند.  دانش اًکمک  آموزان  ، 
  تیو در نها  کنندی م   یریگم یتصم  شاننده یآ  یاهستند که درباره شغل حرفه  یادر مرحله   ی رستانیدب

افزا  یی فرماش ی و خو  ی احتمال خوداشتغال  ی رستانی دبآموزان  در دانش   ی ن یکارآفر  سل یتوسعه پتان   ش یرا 
  ی برا  نهیگز   کیبعنوان    ی نیآموزان در خصوص کارآفر دانش   ی آگاه   د ی با  ها رستان یدب  ن، ی. بنابرادهدیم

سال    25(. لذا، تمرکز بر افراد با سن کمتر از  2012دهند )مارکوس  و همکاران،    ش یرا افزا  ی شغل آت
(.   2009است )تارکر و سلکاک،    یافراد ضرور  نیا  شدن   ن یاثرگذار بر کارآفر   یبه منظور فهم فاکتورها

که    اند  کرده  اذعان  محققان  رابطه  همین  فارغ  در  زیادی  تعداد  برای  عمده  دلیل  سه  کلی  بطور 
النی که بیکار هستند وجود دارد که عبارتند از؛ موانع فرهنگی، کیفیت مدارس و ارتباط برنامه التحصی 

برنامه  به  التحصیالن  فارغ  بیکاری  در  اساسی  موانع  از  یکی  بنابراین  کار.  بازار  با  آموزشی  و  درسی 
  سالتو ر   افهدا  تحققرا در   یناپذیررنکا و ا  هکنند  تعیینو    مؤثر  نقش  سی در  برنامه.  درسی ارتباط دارد

در    آموزشی است و   کز امر  قلب   ان عنو  به  سی در  برنامه  قعدارد. در وا  کیفی و    کمی   نظر از    زش موآ  ی ها
(.  به منظور  20044کننده دارد)النبرگ و اورنستین،    تعیین و    ی کلید  نقش   کز امر  ین ا  شکست   یا   توفیق 

برنامه های درسی مبتنی بر کارآفرینی را  پاسخگویی به چالشهای مطرح شده در باال، محققان تدوین  
دهند)هیدات  می  پیشنهاد  آموزشی  موسسات  همکاران،    5برای  های  2015و  برنامه  دیگر  از طرفی   .)

فعلی آموزش به این دلیل که با شرایط کسب و کار و جامعه منطبق نیستند، به شدت مورد انتقاد قرار  

 
1 - Lendner &  Huebscher, 
2 - Peterman . & Kennedy 
3 - Marques, & etal 
4 - Lanenburg, F. C. and A. C Ornstein 
5 . Hidayat 



 1400اييز  پ   ، اول ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑208
 

ترابیشی  و  است)سالمون  بر2005،  1گرفته  در  سطح  (.  و  دانش  بین  واضحی  شکاف  موارد  از  خی 
است)والکت  مشاهده  قابل  آموزان  دانش  می  2009،  2مهارتهای  کارآفرینی  درسی  برنامه  بنابراین   .)

تواند نقشی مهم در بهبود این مهارتها به منظور هماهنگی با ضرورت های اقتصاد مبتنی بر دانش و  
  اذعان (  2005)وهمکاران4  در همین راستا لوئیس (.  2008ن،  و همکارا   3نوظهور فعلی ایفا کند)پایایناکیز 

  را در نوجوانان   جدید   مشاغل   به   ورود  جسارت   و   خطرپذیری   کارآفرینی   آموزش   های برنامه   که  کند می
  دارد،   التحصیلی فارغ   نتایج   در   مثبتی  تأثیر   دهد، می   افزایش  را   خوداشتغالی   احتمال   کند،می   تشویق 
  کوچک   کارهای  و  کسب   مخصوصاً  تجارت   توسعة   و   رشد   در  دهد، می   افزایش  درآمد  از   را شغلی  رضایت 

پ  .(2000  ،   5الیبکپ   و   چارنی)دارد    نقش به  توجه  با  کارآفر  یامدهایلذا  پرورش  توجه    ی نیقابل 
زم در  فرد   یهانه ینوجوانان  اقتصاد   یاجتماع   ،یمختلف  تدویو  درسی    ی الگو  ن ی،  برنامه  جامع 

برا کارآفر  ی کارآفرینی  م  ی رورجوان ض  نان ی پرورش  نظر  ای    . رسدی به  برنامه  هر  در  از طرفی دیگر 
درک   و  منابع  اتالف  و  تکرار  از  جلویری  برای  و خرد جمعی،  های گذشته  پژوهش  نتایج  به  مراجعه 

رسی به ویژه برای دانش  جامع تر ضروری است. از آنجایی که تحقیقات در رابطه با عناصر برنامه د
آموزان در ایران و دنیا محدود است و در تحقیقات خارجی غالبا به یک یا دو عنصر پرداخته شده است.  

 بنابراین پژوهش حاضر از اهمیت بسزایی برخودار است.  

 روش پژوهش: 
بود.جامعه   پیمایشی  ازنوع  توصیفی  روش  وازلحاظ  کاربردی  هدف  حاضرازلحاظ  آماری  پژوهش 

  رشته  علمی   هیئت   پژوهش متخصصان و صاحبنظران حوزه برنامه درسی و کارآفرینی شامل اعضای 
ریزی درسی،   رشته   در   دانشگاه   علمی  هیأت  اعضای  برنامه ریزی درسی،   دکترای  دانشجویان   برنامه 

مدیریت    مدیریت  دانشجویان رشته  در حوزه صنعت،  برتر  کارآفرینان  بودند که  کارآفرینی،  کارآفرینی 
   نفر از آنهابا استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه راتکمیل نمودند. 290 تعداد 

 ها ابزار گردآوری داده 
داده های میدانی ارزیابی مولفه های کارآفرینی دربرنامه درسی مدارس فنی وحرفه ای با استتفاده 

استاس بتر    سنجی عناصر برنامه درسی کارآفرینی بود کته  ازپرسشنامه محقق ساخته مربوط به اعتبار
و  کیفتی، هایداده تحلیل مبانی نظری والگوهای  کارآفرینی نتایج یک پژوهش کیفی و در دو مرحله

 
1 . Solomon and Tarabishi 
2 . Woollacott 
3 . Papayannkiz 
4 - Louise & etal 
5 - Charney,  & Libecap 
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 هومن، ؛1390 سیف،)یابیزمینه هایپژوهش  در  پرسشنامه  طراحی  دستورالعمل  از  استفاده  با  همچنین  
درمجموع پرسشنامه نهایی ارزیتابی   شد.ه بودگردآوری شد.  ( تهیه  2004و همکاران،    1؛ بردبوم1386

 بتر  آنهتا  تمتامی  گویه مورد تائید قرار گرفت ، کته  92عناصر برنامه درسی )مولفه های (کارآفرینی با  
رسی ( به بر2010) 2در ادامه با استفاده از روش کُلِی. گزینه ای دریافت گردید  پنج  لیکرت  طیف  مبنای

پرداخته شد.برای روایی صتوری پرسشتنامه   +  1روایی محتوایی پرسشنامه باضریب مثبت ونزدیک به
محقق ساخته ارزیابی مولفه های کارآفرینی دربرنامه درسی مدارس فنی وحرفه ای ازنظرهای صاحب 

اخ نظران استفاده وروایی آن تاییدشد.برای همستانی درونتی آن ازروش تحلیتل گویته وآلفتای کرونبت
استفاده شد.نتایج تحلیل گویه روایی ابزاررامورد تایید قرارداد که هریک ازمولفه ها،ابعاد ونمره کل این 
پرسشنامه  بااستفاده ازروش تحلیل گویه)محاسبه همبستگی بین گویه ها بتانمره کتل( وروش آلفتای 

بدستت آمتد کته  (829/0( تتا )701/0کرونباخ محاسبه شتد  عناصتر برنامته درستی در دامنته ای از)
 آمتار روش از هتاداده تحلیتل و تجزیته پرسشنامه داراری روایی وپایایی باالیی برخورداراستت. بترای

 آمار بخش در و معیار انحراف و میانگین  از  توصیفی  آمار  بخش  در.  گردید  استفاده  استنباطی  و  توصیفی
و همچنتین  Smart- PLS3 افزاربا کمک نرم تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم از استنباطی

که تحلیل ها نشان دادکه مولفته هتای استفاده گردید.    SPSS19افزار  آزمون توصیفی با کمک نرم
 کارآفرینی بانمره کل کارآفرینی ازبارعاملی مناسب برخورداربودند.

 

 نتایج یافته ها : 
درصد( از پاسخ دهندگان   3/70نفر )  203در رابطه با داده های توصیفی، نتایج حاکی از آن بود که  

درصد( از پاسخ دهندگان زن می باشند. در خصوص توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر  27)نفر  78مرد و 
درصد دارای مدرک تحصیلی    37/ 7وهش حاکی از آن است که  حسب مدرک تحصیلی یافته های پژ 

درصد دارای مدرک    30/ 45  درصد دارای مدرک فوق لیسانس و   3/26دکترا یا دانشجوی دکترا بودند،  
و   های    53/5لیسانس  مولفه  کدام  وهمچنین  بودند.  لیسانس  زیر  تحصیلی  مدرک  دارای  درصد 

است؟که  قرارگرفته  موردتوجه  کارآفرینی  درسی  بیشتردربرنامه  نظران  صاحب  ازدیدگاه  کارآفرینی 
برنامه درسی    عناصر   ی و اعتبارسنج   ی به منظور بررس   ترسیم گردید. ،  در ادامه   4تا 1براساس جداول  

 شدند.  برازش  ی مرتبه اول و دومدییتا یعامل   لی با استفاده از تحل یر یگاندازه  یهامدل ،   کارآفرینی

 

 
1 . Bradburn 
2 - Coaley 
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 گیری عناصر برنامه درسی کارآفرینیارزیابی مدل اندازه 
و   آموزش  روشهای  محتوا،  اهداف،  عنصر؛  چهار  شامل  کارآفرینی  درسی  برنامه  عمده  عناصر 

 هایی تشکیل شده است.  ارزشیابی هستند. هر یک از این عناصر از زیرمولفه 
 

، برای مدل  AVE ،CV Com , Red(: مقادیر بار عاملی، ضرایب پایایی، 1جدول )

 کارآفرینیگیری متغیر اهداف برنامه درسی  اندازه

عنصر  
برنامه 
 درسی 

 گویه ها  زیر مولفه ها 
بار 

 عاملی 
آلفای  
 کرونباخ 

پایایی 
 ( CRترکیبی)

میانگین 
واریانس 
استخراج  

 (AVEشده)

شاخص  
 اشتراک

(CV 

COM ) 

شاخص  
  یافزونگ

(CV 

Red ) 

 

R2 

ی 
رین

رآف
 کا

سی
در

ه 
نام

 بر
ف

هدا
ا

 

 یو نگرش ها ، تمایلزه یانگافزایش  
   نانهیکارآفر

Q1 826/0 

727/0 844/0 644/0 351/0 176/0 315/0 Q2 744/0 

Q3 836/0 

 افزایش مهارت های کارآفرینی 

Q4 676/0 

792/0 857/0 548/0 462/0 319/0 590/0 
Q5 707/0 

Q6 747/0 

Q7 771/0 

Q8 795/0 

 کارآفرینی های افزایش شایستگی 

Q9 717/0 

749/0 842/0 572/0 531/0 295/0 517/0 
Q10 768/0 

Q11 812/0 

Q12 723/0 

 راه اندازی و توسعه کسب و کار 
Q13 881/0 

715/0 864/0 761/0 485/0 269/0 343/0 
Q14 863/0 

کشف و توسعه استعداد و توانایی  
 کارآفرینی 

Q15 758/0 
703/0 822/0 699/0 375/0 236/0 387/0 

Q16 908/0 

  تی و شخص اتیخصوصایجاد و توسعه 
 نانه یکارآفر

Q18 708/0 

789/0 855/0 542/0 385/0 345/0 653/0 
Q19 772/0 

Q21 701/0 

Q22 730/0 

Q23 771/0 

 ر یی نگرش نسبت به تغایجاد و اصالح 
Q24 852/0 

752/0 864/0 762/0 496/0 309/0 438/0 
Q25 894/0 

 ی هبرر  وی تیریمد یمهارتهاتوسعه 
Q26 732/0 

701/0 801/0 669/0 627/0 160/0 158/0 
Q27 896/0 
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 ی نیکارآفر یدیکل یارزشهاتوسعه  
Q28 841/0 

708/0 838/0 634/0 451/0 282/0 473/0 Q29 829/0 

Q30 715/0 

 نانه یکارآفر  یدانش و آگاهافزایش 
Q31 857/0 

717/0 833/0 629/0 378/0 275/0 448/0 Q32 862/0 

Q33 640/0 

 

)به جزء    1طور که در جدول  همان  دلیل  20،  17مشخص است همه گویه ها  به  بارهای  (  اینکه 
باالی   آنها  بر متغیر    5/0عاملی  بار عاملی مناسبی  تمامی گویه ها دارای  در مدل آورده شدند و  بود 

سطح   در  تی  نمره  توجه  با  عاملی  بارهای  این  و  هستند،  خود  به  مربوط  دار    01/0مکنون  معنی 
باخ استفاده  شد. میزان این  باشند. برای بررسی پایایی مدل از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفای کرونمی

از   باالتر  باید  معیار  همان   70/0دو  ترکیبی)باشد.  پایایی  است،  مشخص  باال  جدول  در  که   طور 

pدرسی    -دلوین برنامه  اهداف  متغیر  به  مربوط  های  مؤلفه  تمامی  کرونباخ  آلفای  و  گلدشتاین( 
 گیرد.  تایید قرار می  گیری مورد است لذا، پایایی مدل اندازه  70/0کارآفرینی باالتر از 

برای بررسی روایی مدل اندازه گیری از روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. برای بررسی  
 ( استخراج شده  از شاخص میانگین واریانس  این  AVEروایی همگرا  استفاده گردیده است. میزان   )

  0/ 50اهداف برنامه از میزان  باشد. این شاخص در مورد همه مولفه های    0/ 50شاخص باید باالتر از  
گیری اهداف برنامه درسی کارآفرینی  بیشتر است که خود دلیل بر روایی همگرای مناسب مدل اندازه 

آزمون فورنل  از  اندازه گیری    -است. همچنین  واگرای مدل  یا  روایی تشخیصی  بررسی  الرکر جهت 
س استخراج شده زیرمولفه های اهداف  استفاده گردید و نتایج حاکی از آن بود که جذر میانگین واریان 

باشد، که این خود  برنامه درسی کارآفرینی بیشتر از حداکثر همبستگی آن با متغیرهای پنهان دیگر می
 باشد.بیان کننده روایی تشخیصی مناسب مدل اندازه گیری مورد بررسی می 

متقاطع) روایی  با  اشتراک  شاخص  توسط  گیری  اندازه  مدل  بر CV Comکیفیت  شد.(   رسی 

از کیفیت الزم برخوردار   انعکاسی  اندازه گیری  این شاخص عددی مثبت را نشان دهد، مدل  چنانچه 
مشخص است، مقادیر شاخص اشتراک با روایی متقاطع مثبت و باال   طور که در جدول باالاست. همان 

در همه متغیرها،    Q2میزان نماید. همچنین  باشد، که این خود کیفیت مدل اندازه گیری را تایید می می
باشد که این خود نشان دهنده کیفیت باالی مناسب مدل اندازه گیری است.  ی م  15/0مثبت و باالتر از 

   .نماید بینی پیش را  انعکاسی زا  درون مکنون  متغیرهای  نشانگرهای تواندی م  به عبارت دیگر، مدل
اهد که  داد  نشان  دوم  مرتبه  عاملی  تحلیل  نتایج  ادامه  کارآفرینی)در  درسی  برنامه  و    زهی انگاف 

ها کار   توسعهی،  نیکارآفر   های ی ستگ یشای،  نیکارآفر   ی ها  مهارت،  نانهیکارآفر  ی نگرش  و  ،  کسب 
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توانا  استعداد تغ  نگرش،  نانهیکارآفر  تیشخصی،  نیکارآفر   یی و  به  و    یتیری مد  یمهارتها،  ریینسبت 
آگاه   دانش ی،  نیکارآفر  ید یکل  یارزشها ی،  رهبر مناسبی هستند و  نانهیکارآفر  یو  عاملی  بار  دارای   )

 کنند.   یا ابعاد متغیر اهداف برنامه درسی کارآفرینی، عمل  نشانگر عنوان  به توانند یم

، برای مدل  AVE ،CV Com , Red(: مقادیر بار عاملی، ضرایب پایایی، 2جدول )

 کارآفرینییادگیری برنامه درسی  -گیری متغیر راهبردهای یاددهی اندازه

 ها  گویه  متغیر 
بار 

 عاملی 
آلفای  
 کرونباخ 

پایایی 
 ( CRترکیبی)

میانگین 
واریانس 
استخراج  

 (AVEشده)

شاخص  
 اشتراک

(CV 

COM ) 

شاخص  
  یافزونگ

(CV 

Red ) 

 

R2 

ی
ده

یاد
ی 

ها
رد

هب
را

-
ی 

رین
رآف

 کا
ی

یر
دگ

یا
 

 

 ارائه عمومی 
Q33 875/0 734/0 

 
864/0 

 
761/0 

 
435/0 

 
342/0 

 
483/0 

 Q34 887/0 

 ارائه مستقیم 

Q35 632/0 

708/0 

 
820/0 

 

535/0 
 

561/0 
 

319/0 
 

613/0 
 

Q36 798/0 

Q37 777/0 

Q38 708/0 

روشهای مبتنی بر  
 فناوری

Q39 781/0 
702/0 

 
779/0 

 
543/0 

 
384/0 

 
338/0 

 
525/0 

 
Q40 624/0 

Q41 795/0 

 خودراهبری
Q42 844/0 

762/0 856/0 747/0 351/0 
271/0 

 
564/0 

 Q43 885/0 

 روشهای تعاملی 

Q45 680/0 

829/0 
 

876/0 
 

543/0 
 

264/0 
 

398/0 
 

757/0 
 

Q46 734/0 

Q47 627/0 

Q49 756/0 

Q50 806/0 

Q51 805/0 

کاربردی و روشهای 
 عملیاتی 

Q52 829/0 

769/0 855/0 601/0 512/0 358/0 607/0 
Q53 835/0 

Q54 841/0 

Q57 562/0 

( به دلیل بارهای عاملی پایین حذف  56،  55،  48،  44نتایج تحلیل عاملی نشان داد که گویه های )
( بر متغیر مکنون مربوط به خود بودند، و  0/ 5مناسبی)باالی  شدند، اما سایر گویه ها دارای بار عاملی  

باشند. برای بررسی پایایی مدل از دو  معنی دار می   01/0این بارهای عاملی با توجه نمره تی در سطح  
باشد. پایایی    70/0معیار پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده  شد. میزان این دو معیار باید باالتر از  

متغیر    -دلوینp ترکیبی) به  مربوط  های  مؤلفه  تمامی  کرونباخ  آلفای  و    ی راهبردهاگلدشتاین( 



 213❑یو حرفه ا یفن یدر هنرستان ها ینیکارآفر یبرنامه درس  یالگو یو اعتبارسنج یطراح

 

 

از  ریادگی-یادده ی باالتر  کارآفرینی  برنامه درسی  در  اندازه   70/0ی  مدل  پایایی  لذا،  مورد  است  گیری 
 گیرد.  تایید قرار می 

ه گردید. برای بررسی  برای بررسی روایی مدل اندازه گیری از روایی همگرا و روایی واگرا استفاد
( استفاده گردیده است و این شاخص  AVEروایی همگرا از شاخص میانگین واریانس استخراج شده )

بیشتر است که خود دلیل بر    50/0ی از میزان  ریادگی -یادده ی  ی راهبردهادر مورد همه زیر مولفه های 
نامه درسی کارآفرینی است.  ی برر یادگی-ی اددهی  ی راهبردهاگیری  روایی همگرای مناسب مدل اندازه

فورنل آزمون  نتایج  گیری،    -همچنین  اندازه  مدل  واگرای  یا  تشخیصی  روایی  بررسی  جهت  الرکر 
ی  ر یادگی-ی اددهی  یراهبردهاحاکی از آن بود که جذر میانگین واریانس استخراج شده زیرمولفه های  

باشد، که این خود  پنهان دیگر میبرنامه درسی کارآفرینی بیشتر از حداکثر همبستگی آن با متغیرهای  
 باشد.   بیان کننده روایی تشخیصی مناسب مدل اندازه گیری مورد بررسی می 

( بررسی  CV Comهمچنین کیفیت مدل اندازه گیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع)
باشد، که نشان دهنده  می نتایج نشان داد که مقادیر شاخص اشتراک با روایی متقاطع مثبت و باال   شد.

 بود.  0/ 15در همه متغیرها، مثبت و باالتر از  Q2کیفیت مدل اندازه گیری است. همچنین میزان
نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که   ادامه  ی برنامه درسی  ریادگی -ی اددهی  یراهبردها در 

عموم کارآفرینی) فناور  ی مبتن   ی روشها،  میمستق  ارائهی،  ارائه  ی،  تعامل  ی روشهای،  ودراهبرخی،  بر 
عمل  یکاربرد   یروشها و  ات یو  مناسبی هستند  عاملی  بار  دارای  ابعاد    نشانگر   عنوان   به  توانند ی می(  یا 
 کنند.   ی برنامه درسی کارآفرینی، عملری ادگی-یادده ی  ی راهبردهامتغیر 

، برای مدل  AVE ،CV Com , Red(: مقادیر بار عاملی، ضرایب پایایی، 3جدول )

 ی  نیکارآفر ی برنامه درس  ی محتواگیری متغیر  اندازه

  متغیر 
گویه 

 ها
بار 

 عاملی 
آلفای  
 کرونباخ 

پایایی 
 ( CRترکیبی)

میانگین 
واریانس 
استخراج  

 (AVEشده)

شاخص  
 اشتراک

(CV 

COM ) 

شاخص  
  یافزونگ

(CV 

Red ) 

 
R2 

محتوای  
برنامه 
درسی  

 کارآفرینی 

 

  خود،  درباره یادگیری
  های ویژگی و مهارتها

 کارآفرینی   شخصیتی

Q58 794/0 
712/0 

 
844/0 

 
732/0 

 

371/0 
 

273/0 
 

454/0 
 Q59 913/0 

یادگیری درباره سازمان  
 و مدیریت

Q60 886/0 
724/0 870/0 769/0 591/0 

490/0 
 

639/0 
 Q61 869/0 

یادگیری درباره کسب  
 و کار 

Q62 765/0 
792/0 

 
879/0 

 
709/0 

 
327/0 

 
479/0 684/0 Q63 894/0 

Q64 861/0 

 Q65 782/0 701/0 771/0 628/0 486/0 248/0 465/0یادگیری مبانی نظری 
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   Q66 803/0 کارآفرینی 

 با رابطه در یادگیری
 ارتباطات  مدیریت

Q67 850/0 719/0 
 

865/0 
 

763/0 
 

293/0 
 

406/0 525/0 
Q68 897/0 

 با رابطه در یادگیری
 کار  و کسب مدیریت

Q69 806/0 
705/0 

 
835/0 

 
629/0 

 
435/0 

 
422/0 

 
684/0 Q70 816/0 

Q71 757/0 

گویه   داد که  نشان  عاملی  تحلیل  اما  72)شماره  نتایج  پایین حذف شد،  عاملی  بارهای  دلیل  به   )
( بر متغیر مکنون مربوط به خود بودند، و این بارهای  0/ 5سایر گویه ها دارای بار عاملی مناسبی)باالی  

با توجه نمره تی در سطح   از دو  معنی دار می   0/ 01عاملی  پایایی مدل  ادامه برای بررسی  باشند. در 
گلدشتاین( و آلفای   -دلوینp آلفای کرونباخ استفاده  شد. میزان پایایی ترکیبی)  معیار پایایی ترکیبی و

است لذا،    0/ 70ی باالتر از  ن یکارآفر  یبرنامه درس  یمحتواکرونباخ تمامی مؤلفه های مربوط به متغیر  
 گیرد.   گیری مورد تایید قرار می پایایی مدل اندازه 

میانگین   از شاخص  روایی همگرا  بررسی  )برای  استخراج شده  استفاده گردیده  AVEواریانس   )
بیشتر    0/ 50ی از میزان  ری ادگی-ی اددهی  ی راهبردهااست و این شاخص در مورد همه زیر مولفه های  

ی است.  نیکارآفر   ی برنامه درس  یمحتواگیری  است که خود دلیل بر روایی همگرای مناسب مدل اندازه
فورنل آزمون  نتایج  گیری،    -همچنین  اندازه  مدل  واگرای  یا  تشخیصی  روایی  بررسی  جهت  الرکر 

های   زیرمولفه  شده  استخراج  واریانس  میانگین  جذر  که  بود  آن  از  درس  ی محتواحاکی    ی برنامه 
کننده  باشد، که این خود بیان  ی بیشتر از حداکثر همبستگی آن با متغیرهای پنهان دیگر مین یکارآفر

 باشد.     روایی تشخیصی مناسب مدل اندازه گیری مورد بررسی می 
( بررسی  CV Comهمچنین کیفیت مدل اندازه گیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع)

باشد، که نشان دهنده  نتایج نشان داد که مقادیر شاخص اشتراک با روایی متقاطع مثبت و باال می  شد.
 بود.  0/ 15در همه متغیرها، مثبت و باالتر از  Q2ست. همچنین میزانکیفیت مدل اندازه گیری ا

نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که   ادامه  یادگیری  ی )ن یکارآفر  یبرنامه درس   یمحتوادر 
خود مهارتهادرباره  سازمانکارآفرین،    شخصیت  و  ،   درباره  کار،  یادگیری  و  کسب  درباره  ،  یادگیری 

( دارای بار عاملی مناسبی هستند و  مدیریت کسب و کارو    مدیریت ارتباطات،  کارآفرینیمبانی نظری  
 کنند.   ی ، عمل ن یکارآفر ی برنامه درس  یمحتوایا ابعاد متغیر   نشانگر عنوان  به توانند یم
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، برای مدل  AVE ،CV Com , Red(: مقادیر بار عاملی، ضرایب پایایی، 4جدول )

 ی برنامه درس  ی ابیارزش یراهبردهاگیری متغیر  اندازه

  متغیر 
گویه 

 ها
بار 

 عاملی 
آلفای  
 کرونباخ 

پایایی 
 ( CRترکیبی)

میانگین 
واریانس 
استخراج  

 (AVEشده)

شاخص  
 اشتراک

(CV 

COM ) 

شاخص  
  یافزونگ

(CV 

Red ) 

 

R2 

 یراهبردها
برنامه   یابیارزش

 ی درس

 دانش  یابیارز
Q73 740/0 721/0 

 
843/0 

 

591/0 
 

514/0 
 

262/0 
 

501/0 
 Q74 797/0 

 نگرش  یابیارز

Q77 819/0 

773/0 869/0 
689/0 

 
628/0 

 
542/0 

 
783/0 

 
Q78 876/0 

Q79 793/0 

و  یرفتار یابیارز
 ی مهارت

Q80 770/0 

822/0 
 

876/0 
 

586/0 
 

246/0 
 

500/0 
 

893/0 
 

Q81 828/0 

Q82 755/0 

Q83 746/0 

Q87 725/0 

عملکرد   یابیارز
 ی واقع

Q89 733/0 

786/0 
 

858/0 
 

603/0 
 

375/0 
 

235/0 441/0 
Q90 819/0 

Q91 745/0 

Q92 805/0 

بارهای عاملی  ( به دلیل  88،  86،  85،  84،  76،  75نتایج تحلیل عاملی نشان داد که گویه های )
( بر متغیر مکنون مربوط به  0/ 5پایین حذف شدند، اما سایر گویه ها دارای بار عاملی مناسبی)باالی  

معنی دار بودند. در ادامه برای بررسی   01/0خود بودند، و این بارهای عاملی با توجه نمره تی در سطح 
  -دلوینp ده  شد. میزان پایایی ترکیبی)پایایی مدل از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفا

متغیر   به  مربوط  های  مؤلفه  تمامی  کرونباخ  آلفای  و  درس  یاب یارزش  ی راهبردهاگلدشتاین(    ی برنامه 
 گیری مورد تایید قرار گرفت.   است لذا، پایایی مدل اندازه  70/0ی باالتر از ن یکارآفر

است واریانس  میانگین  از شاخص  روایی همگرا  بررسی  )برای  استفاده گردیده  AVEخراج شده   )
بیشتر است که   50/0از میزان    یابیارزش  یراهبردهااست و این شاخص در مورد همه زیر مولفه های  
اندازه  مدل  مناسب  همگرای  روایی  بر  دلیل  درس   ی ابی ارزش  یراهبردها گیری  خود  ی  نیکارآفر  ی برنامه 

الرکر جهت بررسی روایی تشخیصی یا واگرای مدل اندازه گیری،   -است. همچنین نتایج آزمون فورنل
از آن بود که جذر میانگین واریانس استخراج شده زیرمولفه های   برنامه    ی ابی ارزش  یراهبردهاحاکی 

می دیگر  پنهان  متغیرهای  با  آن  همبستگی  حداکثر  از  کننبیشتر  بیان  خود  این  که  روایی  باشد،  ده 
 باشد.      تشخیصی مناسب مدل اندازه گیری مورد بررسی می 
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( بررسی  CV Comهمچنین کیفیت مدل اندازه گیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع)
باشد، که نشان دهنده  نتایج نشان داد که مقادیر شاخص اشتراک با روایی متقاطع مثبت و باال می  شد.

 بود.  0/ 15در همه متغیرها، مثبت و باالتر از  Q2. همچنین میزانکیفیت مدل اندازه گیری است
نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که   ادامه  یادگیری  ی )ن یکارآفر  یبرنامه درس   یمحتوادر 

خود مهارتهادرباره  سازمانکارآفرین،    شخصیت  و  ،   درباره  کار،  یادگیری  و  کسب  درباره  ،  یادگیری 
( دارای بار عاملی مناسبی هستند و  مدیریت کسب و کارو    مدیریت ارتباطات،  کارآفرینیمبانی نظری  

 کنند.    ی ، عمل ن یکارآفر ی برنامه درس  یمحتوایا ابعاد متغیر   نشانگر عنوان  به توانند یم

 

 بحث و نتیجه گیری 
حال    که  یابیممی   در   جهانی   توسعه  و  رشد   روند  به  نگاهی   با در  و  پیشرفته  کشورهای  اکثر  در 

ترین منبع توسعه نگاه شده است. در همین رابطه با توجه  ی کارآفرینی بعنوان اصلی توسعه، به مقوله 
توسعه اهمیت  یافته و درحال های دانشگاهی مرتبط با کارآفرینی در کشورهای توسعه به افزایش رشته 

شود )اکبری،  تربیت کارآفرینان بیشتر مشخص می   ی کارآفرینی و نظام آموزش و پژوهش در توسعه
کارآفرینی   های  برنامه  امروزه   حقیقت   در (.  1385   مهم   از  یکی   به  یافته   توسعه   کشورهای  در   درسی 
  اهداف  اغلب شامل درسی  های برنامه  است. این شده تبدیل فعالیتهای دانشگاهی ترین گسترده و  ترین

آموزش   روش  و   کارآفرینی   آموزش   های   برنامه  محتوای   کارآفرینی،   آموزش    شوند می   مناسب   های 
بنابراین برای شناسایی سواالت پایه از قبیل؛ برای چه )اهداف(، چه چیزی)محتوا(،    (.1383  احمدپور،)

چگونه) روش آموزش( و برای چه کسانی)مخاطبین(، چارچوب برنامه درسی کارآفرین احتماال به طور  
ارتباط دارند و برای طراحی    موثرتر و کارآمدتر عمل می کند، با یکدیگر  برنامه  زیرا مولفه های این 

اثربخش آن نیازند درک این ارتباطات و اجزا هستیم. بنابراین برای طراحی برنامه در نظر گرفتن این  
(. بر همین اساس در این تحقیق، با توجه به اهمیت  2004اجزا بسیار مهم هستند)آلبرتی و همکاران،  

از سوی صاحبنظران که نشان از ضرورت توجه و اهتمام به آنها در برنامه درسی را دارد،  عناصر مطرح  
به بررسی عناصر برنامه درسی کارآفرینی برای دانش آموزان مراکز کار و دانش پرداخته شد.  نتایج  

ر  از نظر مصاحبه شوندگان عمده ترین هدفها دتحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم نشان داد که  
  ی مهارت ها  شی افزا،  نانهیکارآفر   یو نگرش ها  لی تما  زه،یانگ  شیافزابرنامه درسی کارآفرینی شامل؛  

و توسعه استعداد    کشف،  و توسعه کسب و کار  یانداز  راهی،  نیکارآفر   یهایستگیشا  شیافزا ی،  ن یکارآفر
و اصالح نگرش نسبت   جادیا،  نانهیکارآفر  تیو شخص  ات یو توسعه خصوص  جاد ی ای،  ن یکارآفر  ییو توانا
تغ رهبر  ی تیری مد  یمهارتها  توسعه ،  رییبه  و    ش یافزا ی،  نیکارآفر   ی دی کل  یارزشها   توسعهی،  و  دانش 
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تحقیقات    نانهیکارآفر   ی آگاه نتایج  با  راستا  هم  یافته  این  نص(،  2010)ایماسالوببودند.  و    ریبن 
همکاران)2014ی) وجلبنیب و  آلبرتی  ادوارد   یتو یپ(،  2004(،  هولس(،  2012)و  و  (،  2015)نگیراش 

سور  یهاران  ، یموس  ات،ی دایه س  س،یمور(،  2015)رمنیو  و  و    یتی ه،  2018ی)مان(،  2013)نگلیون 
طراحان 2004) گورمن بودند.  باید   درسی   های  برنامه  (،    خاص   طور   به  را   برنامه   های   هدف   معتقدند 

(.  2010نمایند)ماسولبیا،   تعیین   را   مورد آنها   در  قضاوت   و  سنجش   معیارهای  همچنین و  نمایند   مشخص
( با بررسی بیش از  2000)  1در همین راستا فیت  . باشدمی   درسیبرنامه  عنصر  نخستین   ،هدف   در واقع

ایج  نتمقاله منتشر شده به بررسی اهداف ارائه شده در رابطه با برنامه درسی کارآفرینی پرداخت.    108
درصد از مقاالت بررسی شده در این رابطه، آموزش کارآفرینی را بعنوان    32تحقیق وی نشان داد که  

به   نسبت  افراد  نیت)قصد(  و  ارزشها  نگرش،  رفتار،  بر  تاثیر  آن  هدف  که  بینند  می  آموزشی  فرایند 
ایجاد یک جامعه کارافرین(. بطور مشابهی) از    32کارآفرینی است)بعنوان مثال  مقاالت کسب  درصد( 

درصد نیز    9درصد در رابطه با راه اندازی کسب و کار جدید و    18مهارتهای شخصی در کارآفرینی،  
اند.   بعنوان اهداف برنامه های کارآفرینی ذکر کرده  در همین زمینه  مدیریت شرکت های کوچک را 

نامه کارآفرینی بحث اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه اهداف بر(  بیان می کند که  2010)ایماسالوب
فرهنگ   و  روح  کارافرینی،  نگرش  افزایش  یا  ایجاد  منظور  به  عمدتا  کارافرینی  آموزش  که  کنند  می 
سرمایه   یک  ایجاد  با  را  آن  هدف  نیز  مقاالت  دیگر  برخی  است.  جامعه  و  افراد  میان  در  کارافرینی 

نند. برخی از پژوهش ها  گذاری جدید)ریسک کردن جدید( و ایجاد و توسعه کسب و کار مرتبط می دا
و   روح  کارآفرینی،  نگرش  افزایش  یا  ایجاد  منظور  به  عمدتا  کارآفرینی  آموزش  که  اند  کرده  بحث 

همکاران،   و  است)هنری  جامعه  و  افراد  میان  در  کارآفرینی  اگرمن،  2005فرهنگ  و  هیتی  ؛  2004؛ 
هدف آن را با ایجاد یک    (. برخی دیگر از محققان نیز2006؛ کو و میشل،  2005گالووی و همکاران،  

سرمایه گذاری جدید)ریسک کردن جدید( و ایجاد شغل مرتبط می دانند و یا هدف آن را مشارکت در  
جامعه به وسیله کمک به کارافرینان محلی)بومی( برای راه اندازی و توسعه کارشان می دانند)هنری و  

ر هدف آن را تسهیم و به اشتراک  (. همچنین برخی نی2005؛ ماتلی،  2004؛ کیربی،  2005همکاران،  
و همکاران،   دانند)هنری  افراد می  میان  در  کارآفرینی  مهارتهای  و همکاران،  2005گذاری  گالووی  ؛ 

ادوارد  یتو یپ  .( 2005 بررس(  2012)و  آمر   ی نیآموزش کارآفر   ی به  نتا  کا یدر  و  پرداختند  انگلستان    ج یو 
و    ی راه انداز  ند یعبارتند از؛ حداقل دانش کسب و کار و فرا  ی ریادگی   یامدها ینشان داد که اهداف و  پ

کسب وکار، رفتار،    کی  یورود به تجارت و مراحل راه انداز  ند یدرک فرا  ؛ین یکارآفر  یها  نهیزم  ریسا
  ی با زندگ   ان یدانشجو   ،ین یکارآفر  ی عموم  ی ها  یستگ یکسب شا  نانه،یکارافر  یمهارتها   عهنگرش و توس

 
1 . Fiet 
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ی را بشناسند که همه  نیشغل کارآفر   یبرا   زش یانگ  ، ین یکارآفر  یدیکل  یشهاآشنا شوند، ارز  نیکارافر
 این عوامل و اهداف در تسهیل فرایند ورد به کارآفرینی کمک می کند.  

  ی ر یادگمهم ترین محتوا در برنامه درسی کارآفرینی عبارتند بودند از؛ ی های تحقیق،  مبنای یافته  بر
  ی ر یادگ؛ یتیر یدرباره سازمان و مد  یر یادگ ی؛ ین یکارآفر  ی تیشخص  یها   ی ژگ ی درباره خود، مهارتها و و

 درباره کسب و کار 
ین یکارآفر   ینظر  یمبان  یریادگی مد  یریادگ ی؛  با  رابطه  یارتباطات  تی ر یدر  با    یر یادگ؛  رابطه  در 

. بر طبق این یافته ها میتوان اذعان کرد که این یافته هم راستا با نتایج تحقیقات  کسب و کار  ت یریمد
عزیز)2010ماسالوبیا) و  زاففریان  مجاب،  چائو  نگیجانپ(،  2015)لوجنسیف(،  2011(،  (،  2016) و 

همکاران  یمرتض (،  2004)گلف(،  2008)ویلوسزک و  عبدالکریم1396)نژاد  ادوارد    ی تویپ (،  2018) (،  و 
(2012 )  ،( لیبکپ  و  )( 2008)ویلوسزک(،  2000چارنی  یانگ  و  ارنست   ،2011( سولومون   ،)2008  ،)

 بودند.   (، 2016کریم)
برخی از محققان  .  ستا  ب مطلوو    مناسب  شیزمو آ  ایمحتو  بنتخاا  اف،هدا   تحققدر    مگا  نخستین

نظر می رسد  معتقدند که یکی از چالشهای عمده در برنامه های کارافرینی، تدوین محتوا می باشد. به  
که هر دوره و برنامه آموزشی در هر موسسه رویکرد خاص خودشان را در ایجاد و تدوین برنامه درسی  

،  1کارافرینی دارند. بنابراین این موضوع منجر به دامنه وسیعی از برنامه های کارافرینی شده است )هیلز 
فیت)کار    ک یدر  (.   1998 ا (2000تحقیقاتی  در    افت یدست    جه ینت  ن ی به  تنها  برنامه)دوره(    19که 

شناسا  116از    شی بکارآفرینی  مختلف   مختلف  د  ییموضوع  طبق  بر  اگرچه  (  1996هینز)  دگاه ی شد. 
وابسته است.    دانش آموزان  ویژه و الزامات مشخص و    ازها یبه نی برنامه های درسی کارآفرینی  محتوا
محتوا(  2000فیت)  نی همچن که  است  ها  ی معتقد  کارآفریندوره  متنوع هستند  ار یبس  ی ی  و  ،  متفاوت 
( نیز در یک نظر نسنجی  2002. سولومون) دشوار است  اریآنها بس  نیاهداف  مشترک ب  ن ییتع  نیبنابرا

مبنی  آمریکا  در  دانشجویان  که    ارائه   بیشتر   دانشگاه   در   دروسی   چه   اینکه   بر  از  داد  نشان    53  شود، 
 و  کسب  خلق  درصد  30و    کوچک  کارهای  و  کسب  مدیریت  درصد  36کارآفرینی،    درس   افراد  درصد

( با عنوان آموزش کارآفرینی  2008انتخاب کردند. همچنین در یک تحقیق مشابه چیونگ)  را  جدید   کار
دربرنامه درسی دوره متوسطه هنگ کنگ بیان می کند که محتوای برنامه درسی کارافرینی در هنگ  

مالی مسائل  بازاریابی،  و  مدیریت  دانش  از؛  عبارتند  مهارتهای    کنگ  رهبری،  مهارتهای  مدیریت،  و 
حساب و کتاب، مهارتهای حل مساله، مهارتهای خود مدیریتی. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در  
و   مسائل  هم  دهنده  پشش  که  محتوا  از  ای  مجموعه  بایست  می  کارآفرینی  درسی  برنامه  طراحی 

 
1 Hills 
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ه قرار گیرد و هم محتواهایی در رابطه با  چالشهای کسب و کار و مدیریت آنها باشد بایستی مورد توج
 خصوصیات و مهارتهای مورد نیاز یک فرد کارآفرین باید مورد توجه قرار گیرد. 

دیگر نتایج تحقیق در رابطه با روشهای آموزش کارآفرینی حاکی از آن بود که بر طبق نظر افراد  
از:   عبارتند  کارآفرینی  آموزش  روشهای  ترین  ف  وی دی وی)فناور  بر  یمبتن  یروشهامهم  آموزش  لمیو   ،

کار(،  ن یآنال و  کسب  سازی  شبیه  گروه ی)تعامل   یروشها،  کار  و  تشکیبحث  و    فکر  ی تاقهاا  ل ی، 
خالق  ینوآور   ی کارگروها حضور تیو  پاسخ  و  پرسش  راهبر  یروشهای(،  ،  و  خود    خواندن ی)مطالعه 

معرفی  روشهای  cd  مانند  شی زموآ  منابع  فردی،  عمومی(،  ارائه  ارائه  روشهای  سخنرانی(،  )کارگاه، 
، روش  ی اکتشاف  یپروژه ها و روشها ی)ات یو عمل   ی کاربرد  یروشهامستقیم)آموزش مستقیم کالسی( و  

عمل  یکاربرد  ی ها نوآوری،    ر بتکاا   تمرین ،  نو  ی ها  دهی ا  ح طرو  خالقیت  ای بر  فرصت  دیجا ا   ،ی و  و 
پروژه توسط دانش آموز، روش    ف یعردر حال اجرا، فراهم کردن فرصت ت  یدخالت افراد در پروژه ها

(. بطور کلی نتایج تحقیق در خصوص روشهای تدریس در برنامه  شده  ی سازه یشب  یهات یموقع  سی تدر
ماسالوبیا)  تحقیقات  نتایج  با  کارآفرینی  فاتوکی)2010درسی  فیلوجنس)2014(،    (، 2014)نایچ(،  2015(، 

چائو  نگ یجانپ(،  2018)  م یعبدالکر ا  یفالورجان   ، یآراست (،  2001)و  و  (،  2018) مانپوری و  لوناپان 
و  ن یبنیز  (، 2011)وارجید همکاران)2014)نی بلی و  و  نژاد  مرتضی  و  ) 2000)تیف(،  1396(،   ،)2001 )  ،
،  (2008چونگ)،  (2016)   میکر  ،( 2011و همکاران)    تزی مار(،  2008، )(2002سالومون )،  (2002)  ندلیه

مثال   بطور  بود.  راستا  رحمانهم  و  بررسی  2018)ساموئل  هدف  با  تحقیقی  در    س ی تدر  ی روشها( 
  ی ر یادگیپروژه،    یبرمبنا  ی ریادگی   یروشهابه این نتیجه دست یافت که    نانه ینوآورانه و آموزش کارآفر

 .  ندشبا یم  ین ینوآورانه آموزش کارآفر سی تدر یها، بعنوان روشها ی مساله محور، باز
را  بنابراین می توان گفت که امروزه بسیاری از محققان معتقدند که این موضوع که آیا کارافرینی  

آنرا   توان  می  که  است  شده  ثابت  زیرا  است.  اهمیت  بی  حاضر  حال  در  نه  یا  داد  آموزش  توان  می 
(. بنابراین در حالی که تصمیم گیری موسسات آموزشی برای اجرای دوره  2010آموزش داد)ماسالوبیا،  

ماهنگی  های کارافرینی مشکل نیست، اما برای اساتید در انتخاب روشهای تدریس به منظور ایجاد ه 
با اهداف دوره، محیط و حتی انواع دانش آموزان در برنامه می تواند چالش برانگیز باشد. بنابراین سوال  
اصلی از اینکه آیا می توان کارافرینی را آموزش داد؟ به این سوال که چگونه می توان کارافرینی را  

به روش  بررسی مقاالتی که   بنابراین  یافته است.  تغییر  اند،    آموزش داد؟  پرداخته  تدریس کارافرینی 
نشان می دهد که  محققان در رابطه با بهترین شیوه آموزش دارای اختالف عقیده هستند، اما عالرغم  
تواند   نمی  تدریس  سنتی  روشهای  بر  اتکاء صرف  که  دارند  اذعان  محققان  عقیده همه  اختالف  این 

باشد، لذا آنچه که مهم به نظر می رسد    پاسخگوی نیازها و اهداف کارآفرینی در برنامه های آموزش
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سمت   به  بایستی  کارآفرینی  آموزش  برای  رودانش  کار  های  آموزشگاه  و  مدارس  که  است  این 
 بکارگیری روشهای نوین تدریس حرکت کنند.  

از دیدگاه   ارزشیابی در برنامه درسی کارآفرینی  ترین روشهای  داد که عمده  نتایج نشان  سرانجام 
بودند از؛ روشهای ارزیابی حیطه دانش)امتحانات رسمی تستی و تشریحی عمدتا با    صاحبنظران عبارت

سنجش کارافرینی،  زمین  در  دانشجویان  دانش  ارزیابی  تحصیلی(،    پیشرفت  گیری  اندازه  و  هدف 
نگرش) ارزیابی حیطه  رضا روشهای  از شاخص  ن  یاب یارز  ،یسنج   تیاستفاده  و  ی،  نیکارآفر  تینگرش 

کا  ارزشهای  در  واقعی)تغییر  عملکرد  ارزیابی  روشهای  درگرآفرینانه(،  و  و   یری مشارکت  کسب  در 
  اندازی  خوداشتغالی، راه  دانش آموز، اقدام به شروع کسب و کار،  یعملکرد واقع  یاب ی، ارزدی جد  یکارها

مهارت)  وسیله  به  استارآپ و  رفتار  ارزیابی  روشهای  و  هاافراد(  طرح  کار،    یارائه  و  کسب  خالقانه 
تحقیقات  ،  یعمل   یفعالیتهاو  تکالیف  نتایج  با  راستا  هم  ها  یافته  این  کارآفرینی(.  طرح  یک  نوشتن 
ادوارد  یتویپ(،  2015)  لوجنس یف(،  2004آلبرتی) عبدالکریم) 2012)و  و  2018(،  نژاد  مرتضی   ،)

  ، ماسالوبیا (2009ران )مالکوم  و همکا(،  2002(، سالومون و همکاران)2004(، هنری)1396همکاران)
، می باشد. اخیرا مشاهده شده است که ارزیابی تاثیر برنامه های  (1395کشته گر و همکاران)،  ( 2008)

اساس   همین  بر  است.  کرده  جلب  خود  به  مختلف  ذینفعان  از  را  زیادی  توجهات  کارآفرینی 
این موضوع   پیدا کردن  برای  دانشجویان و محققان کارآفرینی  دارد  سیاستگذران،  ارزش  واقعا  آیا  که 
اند)ماتلی،   کارآفرینی کرد، مشتاق شده  آموزش  در  بیشتری  گذاری  لیبکاپ،  2005سرمایه  و  چارنی  ؛ 

2000  .) 
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