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چکیده
انتخاب محتوی آموزشی مناسب یکی از عناصر مهم در آموزش اثربخش است ،لذا هدف این پژوهش ارائه مدلی
برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی بود .روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل
مضمون بود .جامعه پژوهش کلیه صاحبنظران حوزه کارآفرینی علوم انسانی شهر اصفهان در سال  79 13بودند.
نمونهها با روش نمونهگیری هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند که با توجه به اصل اشباع نظری
 24نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها با روش مصاحبه جمعآوری و با روش تحلیل مضامین آتراید استرلینگ
سکیودا نسخه  81تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که  134مضمون پایه 6 ،مضمون سازماندهنده و 3
در نرمافزار مک 
مضمون فراگیر شناسایی که این محتواها در قالب یک مدل مفهومی در سه سطح خودآگاهی ،خودکارآمدی و
یهای فردی ،ادراکی و
خودشکوفایی ترسیم گشت .خودآگاهی بهعنوان اولین سطح وابسته به ارائه شایستگ 
یهای
یهای مدیریتی و شایستگ 
ارتباطی ،خودکارآمدی بهعنوان دومین سطح وابسته به ارائه محتواهای شایستگ 
یهای توانگری بود .بر اساس نتایج،
حرفهای و خودشکوفایی بهعنوان سومین سطح وابسته به ارائه محتواهای شایستگ 
مدل محتواهای آموزش کارآفرینی نقش زیادی در ارائه یک آموزش هدفمند و همهجانبه برای رشتههای علوم
انسانی در آموزش عالی دارد.

کلید واژهها :محتواهای آموزش کارآفرینی ،علوم انسانی ،آموزش عالی.
دریافت مقاله8931 /6/ 29 :

پذیرش مقاله8931/9/ 26 :

این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری نویسنده اول است.
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ایران کشوری در حال توسعه است و فرصت کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از

تهای بیشتری برای رشد و پرورش
کشورهای توسعه یافته است .زیرا در این کشورها فرص 
وجود دارد .واژه کارآفرینی بیش از دو قرن نیست که در ادبیات مدیریت و اقتصاد وارد شده و
مانند سایر واژهها تغییرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تکاملی برخوردار بوده است.
آموزش کارآفرینی تنها مختص رشتهها یا دانشکدههای خاص همانند اقتصاد ،مدیریت و
بازرگانی نیست ،بلکه برای همه رشتهها مناسب است .با وجود آشکار شدن تاثیر آموزش
کارآفرینی و رشد کمی قابل مالحظه شاخصهای کمی آموزش کارآفرینی نظیر تعداد دورهها،
یهای صورت گرفته در
دروس ،مدرسان ،موسسات ،شرکتکنندگان ،هزینهها و سرمایهگذار 
آموزش کارآفرینی و نظایر آن هنوز ابهامات فراوانی در خصوص چگونگی آموزش کارآفرینی
وجود دارد (امیدی ،هاشمی ،قلتاش و ماشینچی .)79 13 ،با افزایش روزافزون منابع و ضرورت
کاربرد برنامههای آموزش کارآفرینی در دانشگاهها ضرورت اصولی و قانونمند ساختن آموزش
کارآفرینی در دانشگاه بیش از پیش مطرح شده است ،اما انتقادی که عموما بر دانشگاهها وارد
یشود آن است که به دور از دنیای واقعیت هستند و در اغلب موارد نیازهای جامعه را فراموش
م 
یکند و تنها
یکنند .همچنین برنامه درسی موجود بیشتر فرهنگ استخدامشدن را تبلیغ م 
م 
بوکار دربرخی از رشتههای دانشگاه مثل اقتصاد
نمونههای کوچکی از دورهها درباره ایجاد کس 
و مدیریت بازرگانی وجود دارد (بنیسی ،پناهی و دلفان آذری .)5931 ،در برخی از رشتهها در
آموزش عالی نیز ورود به عرصه کارآفرینی بهویژه در رشتههای علوم انسانی بسیار محدود و با
یشود ،با وجود اینکه ادبیات کارآفرینی برخاسته از حوزه علوم انسانی
شک و تردید انجام م 
مانند اقتصاد ،روانشناسی ،مردمشناسی ،جامعهشناسی و مدیریت است (رضایی .)2931 ،رشد و
توسعه علوم انسانی نسبت به سایر رشتهها در مواردی چون فرصتهای شغلی ،انگیزش پیشرفت،
خالقیت ،نوآوری ،استقاللطلبی ،رقابتپذیری و سرعت اهمیتی نداشته است (میرعرب رضی و
رضایی.)5 38 1 ،

. entrepreneurship
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در تعاریف و طبقهبندیهای متفاوتی که از آموزش کارآفرینی ،دانش ،مهارت و محتوای مورد
نیاز در آموزشهای کارآفرینی در آموزش عالی انجام شده است ،دستهبندیهای زیاد و مفصلی
یباشد .بنابراین مباحثی که به صورت مستقیم و
در زمینه محتوای آموزش کارآفرینی موجود نم 
یگردند .برای مثال محتوای
غیرمستقیم به محتوای آموزش کارآفرینی توجه داشتند ،بیان م 
یشود .1 .یادگیری درباره خود :درک ضعفها و
یادگیری کارآفرینی به پنج بعد خالصه م 
تهای شخصی ،نیازهای خودی و خانوادگی ،حیطههای توسعه فردی ،عالئق و انگیزههای
قو 
تهای کسبوکار ،فرصتها و
فردی .2 .یادگیری درباره کسبوکار :درک ضعفها و قو 
بوکار ،الزامات رشد ،مدیریت کارکنان و رهبری آینده.3 .
تهدیدها ،نیازهای درونی کس 
یادگیری در محیط و شبکههای کارآفرینی :یادگیری چگونگی مدیریت ارتباطات مشتریان
سهای حمایتی و
بالقوه و موجود ،عرضهکنندگان و رقبا ،گسترش و توسعه ارتباطات با آژان 
بوکار :یادگیری درباره چگونگی راهاندازی
خدمات پشتیبانی -4 .یادگیری درباره مدیریت کس 
بوکار و  .5یادگیری درباره ماهیت مدیریت ارتباطات و درک منابع درونی و
و کنترل موثر کس 
بیرونی ارتباطات (کپی 2003 ،1؛ به نقل از مذبوحی ،شرفی و مقدم .)09 13 ،بولتون و تامپسون

2

تهای کارآفرینی را در سه دسته اصلی طبقهبندی کردند.1 .
تهای آموزشی و فعالی 
(  ) 2004فعالی 
کارآفرینی بهعنوان یک موضوع :حیطههایی از رشد اقتصادی برای آمادهسازی برنامههای
یدهد .2 .کارآفرینی بهعنوان یک فعالیت :با یک
کسبوکار با تمرکز بر کارآفرین را پوشش م 
رویکرد در مورد کارآفرینی و همچنین برای کارآفرینان با تمرکز اصلی در آمادهسازی یک
لها و
یشود به پتانسی 
بوکار بادوام است و  .3توانمندسازی کارآفرین :که مرتبط م 
طرح کس 
یشود (به نقل از ایساکس،
استعدادهای کارآفرینان و اینکه چطور استعداد آنها شناسایی و فعال م 

ویسر ،فردریچ و برجالل .) 2007 ،3سه عنصر تاثیرگذار در آموزش کارآفرینی عبارتند از.1 :
پیشرفت فردی :این امر منجر به بنیانگذاری اعتمادبهنفس ،پیشرفت خالقانه ،تشویق ذهنیت
خالقانه در زمینه کارآفرینی ،میل به کسب موفقیت و الهام بخشیدن به عمل خواهد شد.2 .
پیشرفت کاری :سوادآموزی فنی ،اقتصادی و مهارتهای الزم به منظور اشتیاق فرد در
1

. Kope
. Bolton & Thompson
3
. Isaacs, Visser, Friedrich & Brijlal
2

36 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره سوم /پاییز 8931

خوداشتغالی و کارآفرینی که نهایتا منجر به پیشرفت فردی خواهد شد .این مهم شامل شغل و
تهای کارآفرینی :این مهم باید
یباشد و  .3توسعه مهار 
برنامهدرسی کاربردی مورد انتظار م 
دربرگیرنده آموزش در مهارتهای اجتماعی ،شبکه ،حل مساله به صورت خالقانه ،فرصتیابی،
رهبری گروهی ،مشارکت اجتماعی ،فرهنگها و فرمهای فرهنگی بومی و چگونگی تاثیر آنها
در شغل و غیره میباشد (ایساک اییبوال ،ادیمی ایرفین و الوبانمی االپوسی.) 2015 ،1

کارآفرینی ابتدا در نظریههای اقتصادی تبلور یافت و بهعنوان عامل اصلی ایجاد ثروت و یا ارزش
بوکار مترادف شده ،در حالی که
یشد .کارآفرینی با ایجاد شغل و کس 
اقتصادی شناخته م 
تهای
بوکار ،مهار 
تهای کس 
اشتغال یک از آثار کارآفرینی است و کارآفرینی عالوه بر مهار 
یشود .کارآفرینی یا
کپذیری را نیز شامل م 
شخصی دیگری چون خالقیت ،نوآوری و ریس 
یکند که چگونه افراد به صورت مستقل و یا در داخل
همان فرایند کشف فرصتها بیان م 
یبینند و چارچوبی جدید از ابزارها و اهداف ایجاد
شهای ناشناخته را م 
سازمانها مسائل و چال 
یکنند تا از آنها استفاده نمایند .مهارت کارآفرینی مفاهیم نوآوری ،مخاطرهپذیری ،ایجاد یا
م 
یسازد .در
تجدید ساختار یک واحد اقتصادی و اجتماعی و استقاللطلبی را به ذهن متبادر م 
یکند .در فضای
واقع کارآفرین ایدهها را یافته و آن را تبدیل به فرصتی اقتصادی و یا اجتماعی م 
کسبوکار ،فرصت فکر جدیدی است که قابلیت تجاری شدن دارد .آگاهی از محیط ،بازار و
یدهد .سپس
نیازهای مشتری و نگرش کارآفرین او را در یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری م 
ینویسد که در آن مسائلی چون بازار محصول یا خدمت ،مسائل
کارآفرین یک طرح تجاری م 
بوکار را
حقوقی و قانونی شرکت ،تأمین سرماه راهاندازی و رشد ،سازماندهی و مدیریت کس 
یکند (زند ،احقر و احمدی .)79 13 ،پروسه یادگیری و فرایند آموزش کارآفرینی به
بررسی م 
یهای فردی را به منظور خلق ایدهها نو و استفاده از فرصتهای جدید به
گونهای است که توانای 

یسازد (دیویسی و کپنی .) 2017 ،2آموزش کارآفرینی را شامل رشد و تحول
خوبی شکوفا م 
تها و تغییر نگرش را فراهم
شها ،مهار 
یکند که برای فراگیران دان 
فردی جامع تعریف م 
یسازد تا فلسفه تفکر ،اشتیاق و
یسازد .بنابراین آموزش کارآفرینی فراگیران را قادر م 
م 
یهای جدید بکار برند
تگیری کارآفرینی را در زندگی ،شغل ،اجتماع و سرمایهگذار 
جه 
. Isaac Oyebola, Adeyemi Irefin & Olubunmi Olaposi
. Deveci & Cepni
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تهایی مانند تفکر استراتژیک ،آگاهی به نیاز به
(گانا .) 2016 ،1آموزش کارآفرینی باید مهار 
تهای ارتباط و توانایی برای
یثباتی ،مهار 
نوآوری ،آمادگی برای برآمدن از عهده تغییرات و ب 
شناسایی نیازهای جدید را در اختیار فارغالتحصیالن قرار دهد (الونسو-گونزالز ،پالتا-راگیلز،

پیریز-ارتیز و روئدا-ارمنگات.) 2017 ،2

شها کمتر درباره
شهایی درباره آموزش کارآفرینی انجام شده است ،اما این پژوه 
پژوه 

رشتههای علوم انسانی انجام شدند .برای مثال فریرا و فرناندس ) 2017 ( 3توجه به ویژگیهای
شخصیتی فردی و جمعیتشناختی را به منظور موفقیت در آموزش کارآفرینی توصیه کرد.

تهای کارآفرینی را
سنتوبیلی ،سرچیونی ،اسپوسیت و رافا ) 2016 ( 4شش مهارت مرتبط با مهار 

تهای فردی ،نوآوری ،مالی ،سازماندهی ،راهبردی و ارتباطی شناسایی کرد .نتایج
شامل مهار 
پژوهش ایساک اییبوال و همکاران (  ) 2015بیانگر آن است که آن دسته از دانشجویانی که تحت
آموزش کارآفرینی قرار گرفتهاند ،حتی اگر نتوانند برای خود کارآفرین باشند ،دستیابی به
تحوالت فردی و شخصیتی و داشتن ذهنی خالق و مبتکر را برای این افراد بسیار باارزش و مهم

یدانند .مجاب ،زیفاریان و دازیان ) 2010 ( 5ضمن پژوهشی بر یازده نوع شایستگی در زمینه
م 

آموزش کارآفرینی برای دانشجویان فناوری اطالعات تاکید کردند که این یازده شایستگی
فپذیری،
نفردی و کار تیمی ،نوآوری ،بلندپروازی ،قابلیت انطباق و انعطا 
تهای بی 
شامل مهار 
کپذیری ،تمایل به یادگیری ،خواندن و نوشتن ،ریاضیات ،علوم و فناوری ،ارتباط (شنیدن
ریس 
و صحبت کردن) ،تفکر انتقادی و تحصیلی بودند که در دو طبقه کلی شایستگی فردی و
تحصیلی قرار میگیرند .همچنین شکاری ،زارعی سبهتی و یزدخواستی ( )5931ضمن پژوهشی
تهای کارآفرینی
با عنوان «نقش الگوی آموزشهای کارآفرینیمدار کسبوکار بر مهار 
کارآموزان مراکز فنی و حرفهای :مطالعه موردی استان اصفهان» بر مهارتهای مورد نیاز
تهای شخصی مانند پشتکار و رهبری ،دوراندیشی ،ریسکپذیری،
کارآفرینی از جمله مهار 
بوکار،
تهای مدیریتی مانند برنامهریزی ،راهاندازی کس 
نوآوری ،توانایی اداره تغییر و مهار 
1

. Gunna
. Alonso-Gonzalez, Plata-Rugeles, Peris-Ortiz & Rueda-Armengot
3
. Ferreira & Fernandes
4
. Centobelli, Cerchione, Esposit & Raffa
5
. Mojab, Zaefarian & Dazian
2
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یگری و ایفاکنندگی
یگری ،باز 
تهای مرب 
تهای فنی مانند مهار 
تهای مالی و نیز مهار 
مهار 
مسازی خرد و کالن ،نوشتاری ،شنیداری،
تهای تی 
نقش در گروههای خرد و کالن یا مهار 
ارتباطات شفاهی یا ارتباطات دیداری و کالمی ،نظارت بر حیطههای فنی و حرفهای ،مدیریت
کسبوکار ،مدیریت مشارکتی ،مدیریت امور آموزشی و اجرایی فاوا و فاوای آموزشی ،مهارت
بوکار تاکید کردند .صفری و سمیعزاده (  )19 13در
درون ،برون و میان فردی محیط کس 
پژوهشی با عنوان «نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی» با توجه به بیان وجود وضعیت
نامناسب آموزش کارآفرینی چه از دید اساتید و چه از دید دانشجویان ،گنجاندن موضوعاتی
بوکار ،طرح کسبوکار ،ارتباطات ،مدیریت و سازمان ،قوانین و مقررات
مانند مبانی کس 
حقوقی و تجاری ،حسابداری ،مدیریت مالی ،کسبوکار الکترونیک ،تاسیس کسبوکار،
تهای کارآفرینی را برای گسترش
بازاریابی ،مدیریت استراتژیک ،کسبوکار بینالملل و مهار 
یدانند .نتایج پژوهش
یهای کارآفرینانه دانشجویان الزم م 
دانش و مهارت کارآفرینی و آگاه 
مذبوحی و همکاران (  )09 13با عنوان «برنامه درسی آموزش کارآفرینی» حاکی بر معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری در کشور ،نیاز بازار و مشتریان مختلف اقتصادی و خدماتی ،جرقه
خلق ایده و تبدیل آن به ارزش ،قدرت تحلیل مسائل ،ریسک و شناخت فرصتها در افراد تاکید
نمودند .عالوه بر آن شریف ،جمشیدیان ،رحیمی و نادری (  )09 13ضمن پژوهشی با عنوان
«تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی درآموزش عالی ایران» فرایند مسالهیابی ،فرایند جستجوی
بوکار ،آگاهسازی از فرصتهای حوزه
راه حلهای نو و ناب ،آشناسازی با شرایط حوزه کس 
بوکار ،فرایند کاوشگری ،استخراج
کسبوکار ،آگاهیبخشی نسبت به تهدیدهای حوزه کس 
بوکار از آموزش و پژوهش و پردازش ایدههای مناسب کسبوکار را در
ایدههای ناب کس 
آموزش کارآفرینی تاکید کردند .میرعرب رضی و رضایی ( )5 38 1ضمن پژوهشی با عنوان
«آموزش و پژوهش کارآفرینی ،راهکاری برای ارتقاء رشتههای علوم انسانی» انجام پروژههای
شغلی و کارآفرینی در طول تحصیل ،آشنایی با تدوین طرح شغلی ،آشنایی با مشاغل مربوط به
بوکار،
رشته تحصیلی ،توانایی کار با رایانه در حد رفع نیازهای شغلی ،آشنایی با قوانین کس 
کارورزی نحوه تاسیس و ثبت شرکت ،آشنایی کامل با زبان انگلیسی ،خالقیت ،نوآوری و کار
تهای آموزشی در برنامههای دانشگاهی برای توسعه
گروهی با بهعنوان مهمترین اولوی 
کارآفرینی دانشجویان پیشنهاد کردند.
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با توجه به تکامل مباحث و مفاهیم آموزش کارآفرینی ،محتوای آموزشی مورد نیاز و مطلوب
یتواند باشد؟ در
آموزش کارآفرینی برای رشتههای علوم انسانی در سطح آموزش عالی چه م 
نتیجه این پژوهش در نظر دارد با استفاده از دیدگاه صاحبنظران حوزه کارآفرینی در رشتههای
تهای مورد نیاز و مورد توافق آنها برای آموزش
علوم انسانی ضمن شناسایی دانش و مهار 
یهای متفاوت در
کارآفرینی ،محتوای آموزش کارآفرینی را برای تمامی افراد با نیازها و توانمند 
رشتههای علوم انسانی شناسایی و با ارائه یک مدل مفهومی بستر الزم جهت ترغیب و فعالیت
بیشتر دانشجویان و فعاالن آموزشی علوم انسانی در حوزه کارآفرینی را مهیا سازد .در نتیجه،
هدف این پژوهش ارائه مدلی برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در
آموزش عالی بود.
سواالت تحقیق

 .1مضامین آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی در سطح خودآگاهی
کدامند؟
 .2مضامین آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی در سطح خودکارآمدی
کدامند؟
 .3مضامین آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی در سطح خودشکوفایی
کدامند؟

روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون به
شیوه استقرایی بود .فرایند کدگذاری باز ،محوری و گزینشی بر مبنای طبقهبندی مضمون دیدگاه

آتراید استرلینگ )1 200 ( 1به سه صورت فراگیر ،سازماندهنده و پایه استخراج گردید (عابدی
بنظران حوزه
خزاده .)09 13 ،جامعه پژوهش کلیه صاح 
جعفری ،تسلیمی ،فقیهی و شی 
کارآفرینی علوم انسانی شهر اصفهان در سال  79 13بودند .حوزه مورد پژوهش جهت انتخاب
مصاحبهشوندگان متشکل از سه گروه از کارآفرینان علوم انسانی که رشته تحصیلی و نوع
بنظران آموزش کارآفرینی و اساتید دانشگاهی
کارآفرینی آنها علوم انسانی است ،صاح 

. Attired Stirling
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بنظران غیرعلوم انسانی که رشته
رشتههای علوم انسانی که کارآفرین شناخته شدند و صاح 
تحصیلی آنها غیرعلوم انسانی بوده ،اما نوع کارآفرینی آنها در حوزه علوم انسانی بوده است که
یباشند .نمونهها با روش نمونهگیری
در حال حاضر در شهر اصفهان مشغول به کارآفرینی م 
هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند که با توجه به اصل اشباع نظری  24نفر
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .به عبارت دیگر ،نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند با استخراج اسامی و اطالعات کارآفرینان علوم انسانی از مراکز رشد و کارآفرینی
دانشگاه اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان و اتاق بازرگانی شهر اصفهان به تعداد  7نفر بود ،سپس
سایر افراد کارآفرین از طریق آنان شناسایی شده و به اصالح به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند و
این تعداد تا رسیدن به حد اشباع نظری یعنی  24نفر به پایان رسید .مدرک و رشته تحصیلی
کارآفرینان و نوع کارآفرینی آنها در جدول  1قابل مشاهده است.

جدول  .1مدرک و رشته تحصیلی کارآفرینان و نوع کارآفرینی آنها (  24نفر)

ردیف

نوع کارآفرینی

مدرک و رشته تحصیلی

فراوانی

1

صاحبنظران غیرعلوم انسانی کارآفرین در حوزه علوم انسانی

کارشناس فنی مهندسی و ارشد برنامهریزی درسی

1

کارشناس مهندسی و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

1

2

صاحبنظران و اساتید کارآفرین علوم انسانی

3

کارآفرینان علوم انسانی دارای رشته و نوع کارآفرینی در حوزه

دکتری شیمی

1

دکتری کامپیوتر

1

مجموع

 4نف ر

کارشناس زبان و ادبیات ارامنه

1

دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

4

دکتری زبان انگلیسی

1

دکتری اقتصاد

1

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

1

مجموع

 8نف ر

دکتری مدیریت استراتژیک

1

علوم انسانی
کارشناس علوم تربیتی و کارشناس ارشد زبان انگلیسی

2

دکتری مدیریت بازرگانی

2

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی

1

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

1

کارشناس تاریخ

1

کارشناس ارشد برنامهریزی فرهنگی و دانشجوی کارشناس

1

ارشد روانشناسی
کارشناس مدیریت بازرگانی

1

دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی

1

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

1

مجموع

 21ن ف ر
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جهت جمعآوری دادهها و اطالعات از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد که مدت زمان
مصاحبه با افراد بین  45تا  90دقیقه طول کشید و فرایند مصاحبه طی  7ماه انجام شد .برای تعیین
روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن 1که مشتمل بر شاخصهای چهارگانه مقبول بودن ،قابلیت
مالهدی و فتحی
انتقال ،اطمینانپذیری و تاییدپذیری است ،استفاده شد (به نقل از عقیلی ،عل 
واجارگاه .)79 13 ،در مقبول بودن تالش شد تا چارچوب موضوعی پژوهش در زمینه محتوای
آموزش کارآفرینی از سایر مولفههای آموزش کارآفرینی جدا شود و میزان کاربردی بودن،
بنظران
مفید بودن تحقیق و میزان نوآوری در هدف اصلی پژوهش بیان شود که توسط صاح 
لهای انجام شده چندین
این حوزه مورد تایید قرار گرفت .برای قابلیت انتقال تالش شد تا تحلی 
بار تکرار شود و از نظرات اصالحی و تاییدی چند متخصص که در پژوهش حضور نداشتند،
استفاده شود .برای اطمینانپذیری تالش شد تا در تمامی مراحل عالوه بر ضبط صدا از
تبرداری نیز استفاده شود و در این پژوهش با توجه به عدم امکان هماهنگی بعدی جهت
یادداش 
نهای مصاحبه با افراد مصاحبه شونده از روش کنترل از سوی اعضاء استفاده شد ،لذا در
تایید مت 
هر بخش از زمان مصاحبه و انتهای جلسه فرصتی جهت انعکاس و بازگشت محتوای جلسه به
مصاحبه شونده داده شد تا بررسی شود که آیا آنچه محقق از مصاحبهها برداشت کرده است با
آنچه که مصاحبه شوندگان بیان کردند تطابق و همخوانی دارد یا خیر؟ در نهایت دادهها
جمعآوری شده با روش مصاحبه با روش تحلیل مضامین آتراید استرلینگ در نرمافزار
سکیودا نسخه  81تحلیل شدند.
مک 

يافتهها

پس از پیادهسازی مصاحبهها در نرمافزار مکسکیودا و فرایند کدگذاری باز  1883مفهوم در

زمینه مولفههای آموزش کارآفرینی استخراج شد که از این مفاهیم تعداد  5 20 1مفهوم مشترک
در حیطه محتوای آموزش کارآفرینی قرار داشت و پس از تلفیق و ادغام مفاهیم مشترک از
طریق کدگذاری محوری و انتخابی و بر مبنای طبقهبندی مضامین آتراید استرلینگ  134مضمون
پایه 6 ،مضمون سازماندهنده اصلی 4 ،مضمون سازماندهنده فرعی و  3مضمون فراگیر در سه
سطح آموزش کارآفرینی (خودآگاهی ،خودکارآمدی و خودشکوفایی) استخراج گردید.

. Guba & Lincoln
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سطح اول آموزش کارآفرینی (خودآگاهی) :در این سطح فرایند تحلیل مضامین بیانگر این است
که از  134مضمون تعداد  65مضمون پایه مشترک به  3مضمون سازماندهنده اصلی بنامهای
یهای فردی ،ادراکی و ارتباطی (این مضمون سازماندهنده اصلی نتیجه تلفیق  4مضمون
شایستگ 
سازماندهند فرعی بنامهای دانش کارآفرینی ،نگرش کارآفرینی ،مهارت کارآفرینی و مهارت
تحصیلی بود) و  3مضمون مذکور به یک مضمون فراگیر بنام خودآگاهی تبدیل شدند .بنابراین
از  134مضمون پایه اولیه تعداد  65مضمون در سطح اول قرار داشتند که  26مضمون پایه
مشترک (تخیل و تصویرسازی ،بلندپرواز بودن ،تنوعطلبی ،تفکر خالقانه ،خودباوری،
کمالطلبی ،استقاللطلبی ،با انگیزه ،اعتمادبهنفس ،رقابتطلبی ،استقامت ،حس زیباشناختی،
رویاپردازی ،آشنایی با هنر ،خطرپذیری ،پشتکار ،ذهن چالشگر ،صبر و تحمل ،ریسکپذیری،
جسارت ،شجاعت ،مهارت خالقیت ،ایدهپردازی ،قدرت بیان باال ،انگیزه و عالقه شخصی و
نوآوری) به سازماندهنده شایستگیهای فردی اختصاص یافت .همچنین از  65مضمون حیطه
نرشتهای ،دانش کاربردی هر رشته،
یک 28 ،مضمون ( 5مضمون مباحث کارآفرینی ،شناخت بی 
اصول تغییر مسیر فعالیت و مباحث پژوهشی مورد نیاز به مضمون سازماندهنده فرعی دانش
کارآفرینی 7 ،مضمون یادگیری مادامالعمر ،تغییر نگرش سنتی نمرهدهی ،تمایل به کار و فعالیت،
تها و نگرش خوب
توجه به سختیهای کارآفرینی ،بومیسازی کارآفرینی ،ترک عاد 
کارکردن به مضمون سازماندهنده فرعی نگرش کارآفرینی 10 ،مضمون تفکر سیستمی ،طرح
دغدغههای اجتماعی ،کشف راههای جدید ،توانایی طرح مساله ،استفاده از مدل داخلی در
عمل ،اجرای تئوریها در عمل ،طرح مساله برای سازمانها ،خودآگاهی عملی ،تخیل انتقادی و
تهای
تبدیل ایده به عمل به مضمون سازماندهنده فرعی مهارت کارآفرینی و  6مضمون مهار 
تهای عمومی ،مهارت
تهای کامپیوتری ،ارتقای مهار 
تهای پژوهشی ،مهار 
یادگیری ،مهار 
تهای تحصیلی) به
نوشتاری و دانش تخصصی به مضمون سازماندهنده فرعی مهار 
سازماندهنده شایستگیهای ادراکی اختصاص یافت .عالوه بر آن از  65مضمون حیطه یک11 ،
مضمون پایه مشترک (روابط اجتماعی ،زبان بدن ،قدرت بیان ،سخنوری و فن بیان ،نفوذ در
تهای ارتباطی،
تهای مذاکره ،مهار 
افراد ،اصول ارتباطات ،مهارت ارتباط میانفردی ،مهار 
آشنایی با زبانهای مختلف و مهارت کار تیمی) به سازماندهنده شایستگیهای ارتباطی
اختصاص یافت .در نتیجه از  65مضمون سطح اول  26مضمون به شایستگیهای فردی28 ،
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مضمون به شایستگیهای ادراکی (شامل چهار مضمون سازماندهنده فرعی دانش کارآفرینی،
تهای تحصیلی) و  11مضمون به شایستگیهای
نگرش کارآفرینی ،مهارت کارآفرینی و مهار 
ارتباطی اختصاص یافت که این مضامین در یک مضمون فراگیر بنام خودآگاهی قرار گرفتند که
به طور خالصه در جدول  2قابل مشاهده است.

جدول  .2مضامین آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی در سطح اول (خودآگاهی)

مضمون

مضامین

مضامین

فراگیر

سازماندهنده

سازماندهنده

اصلی

فرعی

شایستگیهای

مضامین پایه

تخیل و تصویرسازی ،بلندپرواز بودن ،تنوعطلبی ،تفکر خالقانه ،خودباوری ،کمالطلبی ،استقاللطلبی ،با
تطلبی ،استقامت ،حس زیباشناختی ،رویاپردازی ،آشنایی با هنر ،خطرپذیری،
انگیزه ،اعتمادبهنفس ،رقاب 

فردی

کپذیری ،جسارت ،شجاعت ،مهارت خالقیت ،ایدهپردازی،
شگر ،صبر و تحمل ،ریس 
پشتکار ،ذهن چال 

(  26مضمون)

-----

شایستگیهای

دانش

مباحث کارآفرینی ،شناخت بینرشتهای ،دانش کاربردی هر رشته ،اصول تغییر مسیر فعالیت و مباحث

ادراکی

کارآفرینی

پژوهشی

(  28مضمون)

( 5مضمون)

قدرت بیان باال ،انگیزه و عالقه شخصی و نوآوری

خودآگاهی

ن گ رش

یادگیری مادامالعمر ،تغییر نگرش سنتی نمرهدهی ،تمایل به کار و فعالیت ،توجه به سختیهای

کارآفرینی

تها و نگرش خوب کارکردن
کارآفرینی ،بومیسازی کارآفرینی ،ترک عاد 

( 7مضمون)
مهارت

تفکر سیستمی ،طرح دغدغههای اجتماعی ،کشف راههای جدید ،توانایی طرح مساله ،استفاده از مدل

کارآفرینی

داخلی در عمل ،اجرای تئوریها در عمل ،طرح مساله برای سازمانها ،خودآگاهی عملی ،تخیل انتقادی

(  10مضمون)

و تبدیل ایده به عمل

تهای
مهار 

تهای عمومی ،مهارت
تهای کامپیوتری ،ارتقای مهار 
تهای پژوهشی ،مهار 
تهای یادگیری ،مهار 
مهار 

تحصیلی

نوشتاری و دانش تخصصی

( 6مضمون)
شایستگیهای
ارتباطی
(  11مضمون)

روابط اجتماعی ،زبان بدن ،قدرت بیان ،سخنوری و فن بیان ،نفوذ در افراد ،اصول ارتباطات ،مهارت
-----

تهای ارتباطی ،آشنایی با زبانهای مختلف و مهارت کار
تهای مذاکره ،مهار 
ارتباط میانفردی ،مهار 
تیمی

سطح دوم آموزش کارآفرینی (خودکارآمدی) :در این سطح فرایند تحلیل مضامین بیانگر این
است که از  134مضمون تعداد  46مضمون پایه مشترک به  2مضمون سازماندهنده اصلی
یهای حرفهای و  2مضمون مذکور به یک مضمون
یهای مدیریتی و شایستگ 
بنامهای شایستگ 
فراگیر بنام خودکارآمدی تبدیل شدند .بنابراین از  134مضمون پایه اولیه تعداد  46مضمون در
سطح دوم قرار داشتند که  14مضمون پایه مشترک (سرمایهگذاری ،برنامهریزی ،مدیریت زمان،
توانایی مدیریت ،رفتار سازمانی ،توانایی بکارگیری کارآفرینی دیگران ،مدیریت کارآفرینی،
مدیریت کسبوکار ،مهارت مالی ،مدیریت منابع ،آشنایی با مباحث مدیریت و رهبری ،مدیریت
مالی ،مدیریت ذهن و کنترل کیفیت فعالیت) به سازماندهنده شایستگیهای مدیریتی اختصاص
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یافت .همچنین  32مضمون پایه مشترک دیگر (مباحث اقتصادی و مالیاتی ،سودآور بودن
بوکار ،جذب مشتری ،بیمه ،مباحث مالی و حسابداری،
فعالیت ،اصول تبلیغات ،مباحث کس 
آشنایی با مباحث حقوقی بازار کار ،ثبت شرکت ،شناخت نسبت به بازار کار ،مخاطبشناسی،
نهای سازمانی،
مباحث معامله ،روش کسب درآمد ،برندسازی ،مباحث تولید ،آشنایی با آیی 
بوکار ،نوآوری در
شهای نوین بازاریابی ،راهاندازی فعالیت کوچک ،مباحث ایجاد کس 
رو 
بوکار ،نامهنگاریهای اداری ،مهارت فنی تخصصی ،محاسبه
کسبوکار ،مدلهای کس 
هزینههای جاری ،نحوه قرارداد بستن ،توانایی طراحی فعالیت ،توانایی تولید ،مهارت ایجاد کسب
فرصت ،مهارت بازاریابی ،مهارت فروش ،توجیه اقتصادی فعالیت و اصول اخالقی در کار) به
سازماندهنده شایستگیهای حرفهای اختصاص یافت .در نتیجه از  46مضمون سطح دوم 14
مضمون به شایستگیهای مدیریتی و  32مضمون به شایستگیهای حرفهای اختصاص یافت که
این مضامین در یک مضمون فراگیر بنام خودکارآمدی قرار گرفتند که به طور خالصه در
جدول  3قابل مشاهده است.

جدول  .3مضامین آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی در سطح دوم
(خودکارآمدی)

مضمون

مضامین

فراگیر

سازماندهنده

مضامین پایه

اصلی
یهای
شایستگ 

سرمایهگذاری ،برنامهریزی ،مدیریت زمان ،توانایی مدیریت ،رفتار سازمانی ،توانایی بکارگیری کارآفرینی دیگران ،مدیریت

خودکارآمدی

مدیریتی

کارآفرینی ،مدیریت کسبوکار ،مهارت مالی ،مدیریت منابع ،آشنایی با مباحث مدیریت و رهبری ،مدیریت مالی ،مدیریت ذهن

(  14مضمون)

و کنترل کیفیت فعالیت

یهای
شایستگ 

مباحث اقتصادی و مالیاتی ،سودآور بودن فعالیت ،اصول تبلیغات ،مباحث کسبوکار ،جذب مشتری ،بیمه ،مباحث مالی و

حرفهای

حسابداری ،آشنایی با مباحث حقوقی بازار کار ،ثبت شرکت ،شناخت نسبت به بازار کار ،مخاطبشناسی ،مباحث معامله ،روش

(  32مضمون)

شهای نوین بازاریابی ،راهاندازی فعالیت کوچک،
کسب درآمد ،برندسازی ،مباحث تولید ،آشنایی با آیینهای سازمانی ،رو 
یهای اداری ،مهارت فنی تخصصی ،محاسبه
بوکار ،نامهنگار 
بوکار ،مدلهای کس 
مباحث ایجاد کسبوکار ،نوآوری در کس 
هزینههای جاری ،نحوه قرارداد بستن ،توانایی طراحی فعالیت ،توانایی تولید ،مهارت ایجاد کسب فرصت ،مهارت بازاریابی،
مهارت فروش ،توجیه اقتصادی فعالیت و اصول اخالقی در کار

سطح سوم آموزش کارآفرینی (خودشکوفایی) :در این سطح فرایند تحلیل مضامین بیانگر این
است که از  134مضمون تعداد  23مضمون پایه مشترک به  1مضمون سازماندهنده اصلی بنام
یهای توانگری که مضمون مذکور به یک مضمون فراگیر بنام خودشکوفایی تبدیل شد.
شایستگ 
بنابراین از  134مضمون پایه اولیه تعداد  23مضمون در سطح سوم قرار داشتند که  23مضمون
پایه مشترک (کنترل درونی ،تالشگری ،مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی ،آیندهنگری،
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توفیقطلبی ،تفکر نقادانه ،تفکر کارآفرینی ،احساس نیاز اجتماعی ،روحیه کارآفرینی ،گرایش به
تغییر ،حل مساله ،نظم ،عملگرا بودن ،بزرگ فکر کردن و کوچک عمل کردن ،آموزش سالمت
جسمانی ،خودگردانی ،مهارت فکر کردن ،مهارت کنترل اضطراب ،بکارگیری رشته خود در
جامعه ،توانایی بکارگیری استعدادهای فردی ،بیدار کردن حس مسئولیت اجتماعی ،مدیریت
کارآفرینی و استفاده درست از حواس) به سازماندهنده شایستگیهای توانگری اختصاص یافت.
در نتیجه هر  23مضمون سطح سوم در یک مضمون فراگیر بنام خودشکوفایی قرار گرفت که به
طور خالصه در جدول  4قابل مشاهده است.

جدول  .4مضامین آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی در سطح سوم
(خودشکوفایی)

مضمون

مضامین

فراگیر

سازماندهنده

مضامین پایه

اصلی
خودشکوفایی

یهای
شایستگ 

قطلبی ،تفکر نقادانه ،تفکر
تپذیری ،خودمدیریتی ،آیندهنگری ،توفی 
کنترل درونی ،تالشگری ،مسئولی 

توانگری

کارآفرینی ،احساس نیاز اجتماعی ،روحیه کارآفرینی ،گرایش به تغییر ،حل مساله ،نظم ،عملگرا بودن،

(  23مضمون)

بزرگ فکر کردن و کوچک عمل کردن ،آموزش سالمت جسمانی ،خودگردانی ،مهارت فکر کردن،
مهارت کنترل اضطراب ،بکارگیری رشته خود در جامعه ،توانایی بکارگیری استعدادهای فردی ،بیدار کردن
حس مسئولیت اجتماعی ،مدیریت کارآفرینی و استفاده درست از حواس

بنظران حوزه کارآفرینی رشتههای علوم انسانی
در ادامه یافتهها نمونههایی از مصاحبهها با صاح 
مرتبط با مضامین فراگیر خودآگاهی ،خودکارآمدی و خوشکوفایی به طور خالصه گزارش
یشود.
م 
مصاحبه شونده شماره  2که در دستهبندی کارآفرینان علوم انسانی قرار دارد ،بیان کرد که
درست است مجموعهای که راهاندازی کردم تعداد زیادی فارغالتحصیل رشته ادبیات فارسی،
یکنیم همه
روانشناسی و تاریخ مشغول به فعالیت هستند و با هر فعالیت جدیدی که برنامهریزی م 
یکنیم و نسبت به سال قبل و حتی دیروز خودمان فرق کردیم ،اما دغدغه اصلی من
با هم رشد م 
گهایی که بتوانند قصه بگویند و با قصهگویی نقش تربیتی
این است که ما در آینده مادر بزر 
داشته باشند یا کم خواهیم داشت یا اصال نداریم .جالب است که مشکالت کودکان هم هر روز
یگیرند با قصه با
یشود ،لذا چی بهتر از قصه و چی بهتر از ماد و مادر بزرگهایی که یادم 
بیشتر م 
بچههای خود دوست باشند و چطوری به آنها کمک کنند....
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مصاحبه شونده شماره  7که در دستهبندی اساتید کارآفرین در حوزه علوم انسانی قرار دارد،
گفت اینکه انسان به باالترین حدو وجودی خودش برسد ،یک نوع رشد و خودشکوفایی اتفاق
یتواند کاری را هم ایجاد کند .البته در حال حاضر همه دنبال کارآفرینی هستند،
افتاده که م 
شهای کاربردی
بدون اینکه خودشان و مهارتهایشان را بشناسند و نسبت به مهارتها و دان 
رشته خود آگاهی داشته باشند یا چه چیزهایی هست که باید و الزم است که بدانند .در
یکنم که متفاوت فکر کنند و هر چی
سهای خود بیشتر دانشجوها را تشویق م 
دانشگاهها و کال 
یکنیم که چطور این ایده
یشود اجرا کرد و با کمک هم بررسی م 
یخوانند را بگویند ،کجا م 
م 
را میشود در واقعیت و با قوانین سازمانی که هست ،اجرا کنیم .همه دانشجوها مشارکت
یبرند و این خیلی مهم است....
یکنند .هم خودشان و دوستانشان به تواناییهای خود پی م 
م 
بنظران غیرعلوم انسانی کارآفرین در حوزه
مصاحبه شونده شماره  11که در دستهبندی صاح 
علوم انسانی قرار دارد ،بیان کرد که اینکه یک کاری را عملیاتی کنید ،موفقیت بزرگی است ،اما
یادگیری مباحثی مثل ایجاد برند در فعالیتی که داری مبحث مهمی است که باید جدی گرفته
تهای زیادی در زمینه شناخت نسبت به بازار کار و
شود .برای این مساله الزمه دانش و مهار 
مشتری ،مباحث مالی ،حقوقی و قوانین سازمانی ،بیمه و حسابداری داشته باشید و نکته مهم این
نها را داشته باشد،
نها را تا حدی باید بدانی ،اما یک تیم قوی که همه ای 
است که همه ای 
یتواند به موفقیت تو کمک کند ،البته به شرطی که تیم خوبی انتخاب کرده باشید و اهداف
م 
مشترکی داشته باشید....
مصاحبه شونده شماره  12که در دستهبندی کارآفرینان علوم انسانی قرار دارد ،گفت در
یشود نهایتا یک سخنران از بخش صنعت
رشتههای علوم انسانی اگر صحبتی از کارآفرینی م 
یگیریم که کارآفرینی ربطی به رشته ما ندارد .چون به نظر آنها کارآفرینی
یآورند و ما نتیجه م 
م 
یخواستم یک جا استفاده کنم .مثال یک مطلب در
یخواندم ،م 
یعنی ایجاد شغل .کال هر چی م 
یکاشتم .در رشتهام هم
یخواندم ،بالفاصله تو حیاط منزل گوجه م 
مورد کاشت گوجه فرنگی م 
نطور بودم ،هر چی نرمافزار بود را یاد گرفتم .مثل آچار فرانسه بودم و هر کسی کاری
همی 
یشد ،اما اینها کافی نبود و در دورههای کارآفرینی شرکت کردم و با
داشت به من وصل م 
مباحث آنها تا حدی آشنا شدم و چیزی که برام جالب بود ،شناسایی نیاز و ارائه خدمات بود .بعد
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از شناخت بیشتر دنبال نیازهای محل زندگی خود رفتم و کارم را با زنان دارای مشکالت
اقتصادی و خانوادگی شروع کردم....

بحث و نتیجهگیری

با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی بهویژه در رشتههای علوم انسانی ،مطالعه حاضر با هدف
ارائه مدلی برای محتواهای آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی انجام شد
فمند در سه سطح
و این مطالعه محتواهای آموزش کارآفرینی را به صورت ساختارمند و هد 

خودآگاهی ،خودکارآمدی و خودشکوفایی به صورت یک مدل مفهومی برای دانشجویان
رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی و فعاالن حوزه آموزش کارآفرینی تبیین و ارائه کند.
یافتهها نشان داد که  134مضمون پایه 6 ،مضمون سازماندهنده و  3مضمون فراگیر شناسایی که
این محتواها در قالب یک مدل مفهومی در سه سطح خودآگاهی ،خودکارآمدی و
خودشکوفایی ترسیم گشت .خودآگاهی بهعنوان اولین سطح وابسته به ارائه شایستگیهای
فردی ،ادراکی و ارتباطی ،خودکارآمدی بهعنوان دومین سطح وابسته به ارائه محتواهای
یهای حرفهای و خودشکوفایی بهعنوان سومین سطح وابسته به
یهای مدیریتی و شایستگ 
شایستگ 
شهای فریرا
ارائه محتواهای شایستگیهای توانگری بود .این یافتهها از جهاتی با یافتههای پژوه 
و فرناندس (  ،) 2017سنتوبیلی و همکاران (  ،) 2016ایساک اییبوال و همکاران (  ،) 2015مجاب و
همکاران (  ،) 2010شکاری و همکاران ( ،)5931صفری و سمیعزاده (  ،)19 13مذبوحی و
همکاران (  ،)09 13شریف و همکاران (  )09 13و میرعرب رضی و رضایی ( )5 38 1همسو بود.
تهای کارآفرینی را شامل
برای مثال سنتوبیلی و همکاران (  ) 2016شش مهارت مرتبط با مهار 
تهای فردی ،نوآوری ،مالی ،سازماندهی ،راهبردی و ارتباطی شناسایی کرد .مجاب و
مهار 
همکاران (  ) 2010ضمن پژوهشی بر یازده نوع شایستگی در زمینه آموزش کارآفرینی برای
نفردی و
دانشجویان فناوری اطالعات تاکید کردند که این یازده شایستگی شامل مهارتهای بی 
کپذیری ،تمایل به
فپذیری ،ریس 
کار تیمی ،نوآوری ،بلندپروازی ،قابلیت انطباق و انعطا 
یادگیری ،خواندن و نوشتن ،ریاضیات ،علوم و فناوری ،ارتباط (شنیدن و صحبت کردن) ،تفکر
یگیرند.
انتقادی و تحصیلی بودند که در دو طبقه کلی شایستگی فردی و تحصیلی قرار م 
تهای مورد نیاز کارآفرینی از جمله
همچنین شکاری و همکاران ( )5931ضمن پژوهشی بر مهار 
کپذیری ،نوآوری ،توانایی اداره
تهای شخصی مانند پشتکار و رهبری ،دوراندیشی ،ریس 
مهار 
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تهای مالی و نیز
بوکار ،مهار 
تغییر و مهارتهای مدیریتی مانند برنامهریزی ،راهاندازی کس 
یگری و ایفاکنندگی نقش در گروههای خرد
یگری ،باز 
تهای مرب 
تهای فنی مانند مهار 
مهار 
مسازی خرد و کالن ،نوشتاری ،شنیداری ،ارتباطات شفاهی یا ارتباطات
تهای تی 
و کالن یا مهار 
بوکار ،مدیریت مشارکتی،
دیداری و کالمی ،نظارت بر حیطههای فنی و حرفهای ،مدیریت کس 
مدیریت امور آموزشی و اجرایی فاوا و فاوای آموزشی ،مهارت درون ،برون و میان فردی محیط
کسبوکار تاکید کردند .صفری و سمیعزاده (  )19 13با توجه به بیان وجود وضعیت نامناسب
آموزش کارآفرینی چه از دید اساتید و چه از دید دانشجویان ،گنجاندن موضوعاتی مانند مبانی
کسبوکار ،طرح کسبوکار ،ارتباطات ،مدیریت و سازمان ،قوانین و مقررات حقوقی و
تجاری ،حسابداری ،مدیریت مالی ،کسبوکار الکترونیک ،تاسیس کسبوکار ،بازاریابی،
تهای کارآفرینی را برای گسترش دانش و
مدیریت استراتژیک ،کسبوکار بینالملل و مهار 
یدانند .عالوه بر آن میرعرب
یهای کارآفرینانه دانشجویان الزم م 
مهارت کارآفرینی و آگاه 
رضی و رضایی ( )5 38 1انجام پروژههای شغلی و کارآفرینی در طول تحصیل ،آشنایی با تدوین
طرح شغلی ،آشنایی با مشاغل مربوط به رشته تحصیلی ،توانایی کار با رایانه در حد رفع نیازهای
بوکار ،کارورزی نحوه تاسیس و ثبت شرکت ،آشنایی کامل با
شغلی ،آشنایی با قوانین کس 
تهای آموزشی در
زبان انگلیسی ،خالقیت ،نوآوری و کار گروهی با بهعنوان مهمترین اولوی 
برنامههای دانشگاهی برای توسعه کارآفرینی دانشجویان نام بردند.
سطح اول محتواهای آموزش کارآفرینی بر ارائه محتواهای خودآگاهی تعیین شد که وابسته به
یهای فردی با تاکید بر مضامین
یهای فردی ،ادراکی و ارتباطی بود .تحقق شایستگ 
شایستگ 
استخراج شده فردی در حیطههای تخیل و تصویرسازی ،بلندپرواز بودن ،تنوعطلبی ،تفکر
تطلبی ،استقامت،
خالقانه ،خودباوری ،کمالطلبی ،استقاللطلبی ،با انگیزه ،اعتمادبهنفس ،رقاب 
حس زیباشناختی ،رویاپردازی ،آشنایی با هنر ،خطرپذیری ،پشتکار ،ذهن چالشگر ،صبر و
تحمل ،ریسکپذیری ،جسارت ،شجاعت ،مهارت خالقیت ،ایدهپردازی ،قدرت بیان باال ،انگیزه
یهای ادراکی که نتیجه
یشود .همچنین تحقق شایستگ 
و عالقه شخصی و نوآوری امکانپذیر م 
تهای
ادغام چهار مضمون دانش کارآفرینی ،نگرش کارآفرینی ،مهارت کارآفرینی و مهار 
ییابد .همچنین هر کدام از چهار مضامین
تحصیلی است از طریق ابعاد چهارگانه مذکور تحقق م 
یگردد .عالوه بر آن
سازماندهنده فرعی از طریق مضامین پایه استخراج شده خود امکانپذیر م 
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یهای ارتباطی با تاکید بر مضامین استخراج شده ارتباطی در حیطههای روابط
تحقق شایستگ 
اجتماعی ،زبان بدن ،قدرت بیان ،سخنوری و فن بیان ،نفوذ در افراد ،اصول ارتباطات ،مهارت
تهای ارتباطی ،آشنایی با زبانهای مختلف و
تهای مذاکره ،مهار 
ارتباط میانفردی ،مهار 
ییابد.
مهارت کار تیمی امکان م 
سطح دوم محتواهای آموزش کارآفرینی بر ارائه محتواهای خودکارآمدی تعیین شد که وابسته
یهای حرفهای بود .تحقق شایستگیهای مدیریتی با تاکید بر
به شایستگیهای مدیریتی و شایستگ 
مضامین استخراج شده مدیریتی در حیطههای سرمایهگذاری ،برنامهریزی ،مدیریت زمان ،توانایی
مدیریت ،رفتار سازمانی ،توانایی بکارگیری کارآفرینی دیگران ،مدیریت کارآفرینی ،مدیریت
کسبوکار ،مهارت مالی ،مدیریت منابع ،آشنایی با مباحث مدیریت و رهبری ،مدیریت مالی،
یهای حرفهای
یشود .همچنین تحقق شایستگ 
مدیریت ذهن و کنترل کیفیت فعالیت امکانپذیر م 
با تاکید بر مضامین استخراج شده حرفهای در حیطههای مباحث اقتصادی و مالیاتی ،سودآور
بوکار ،جذب مشتری ،بیمه ،مباحث مالی و
بودن فعالیت ،اصول تبلیغات ،مباحث کس 
حسابداری ،آشنایی با مباحث حقوقی بازار کار ،ثبت شرکت ،شناخت نسبت به بازار کار،
مخاطبشناسی ،مباحث معامله ،روش کسب درآمد ،برندسازی ،مباحث تولید ،آشنایی با
نهای سازمانی ،روشهای نوین بازاریابی ،راهاندازی فعالیت کوچک ،مباحث ایجاد
آیی 
یهای اداری ،مهارت فنی
بوکار ،نامهنگار 
کسبوکار ،نوآوری در کسبوکار ،مدلهای کس 
تخصصی ،محاسبه هزینههای جاری ،نحوه قرارداد بستن ،توانایی طراحی فعالیت ،توانایی تولید،
مهارت ایجاد کسب فرصت ،مهارت بازاریابی ،مهارت فروش ،توجیه اقتصادی فعالیت و اصول
یگردد.
اخالقی در کار امکانپذیر م 
سطح سوم محتواهای آموزش کارآفرینی بر ارائه محتواهای خودشکوفایی تعیین شد که وابسته
یهای توانگری با تاکید بر مضامین استخراج شده
به شایستگیهای توانگری بود .تحقق شایستگ 
توانگری در حیطههای کنترل درونی ،تالشگری ،مسئولیتپذیری ،خودمدیریتی ،آیندهنگری،
توفیقطلبی ،تفکر نقادانه ،تفکر کارآفرینی ،احساس نیاز اجتماعی ،روحیه کارآفرینی ،گرایش به
تغییر ،حل مساله ،نظم ،عملگرا بودن ،بزرگ فکر کردن و کوچک عمل کردن ،آموزش سالمت
جسمانی ،خودگردانی ،مهارت فکر کردن ،مهارت کنترل اضطراب ،بکارگیری رشته خود در
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جامعه ،توانایی بکارگیری استعدادهای فردی ،بیدار کردن حس مسئولیت اجتماعی ،مدیریت
یشود.
کارآفرینی و استفاده درست از حواس امکانپذیر م 
بنابراین با توجه به به محتواهای آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در سه سطح
خودآگاهی ،خودکارآمدی و خودشکوفایی و شش شایستگی مربوط به آنها ،مدل محتواهای
آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی در شکل  1قابل مشاهده است.

شکل  .1مدل مفهومی محتواهای آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش عالی

طبق مدل مفهومی ارائه شده محتواهای آموزش کارآفرینی رشتههای علوم انسانی در آموزش
یهای فردی ،ادراکی و ارتباطی) ،خودکارآمدی
عالی در سه سطح خودآگاهی (شایستگ 
یگردد.
(شایستگیهای مدیریتی و حرفهای) و خودشکوفایی (شایستگیهای توانگری) محقق م 
یتواند نقش
تحقق شایستگیهای سطوح مختلف نیز از طریق مضامین پایه استخراج شده م 
فمند و همهجانبه متناسب با ابعاد وجودی انسان داشته باشد.
زیادی در ارائه یک آموزش هد 
یهای موثر
الزم به ذکر است در سایر تحقیقات مرتبط به این پژوهش ،سایر مولفهها و شایستگ 
در آموزش کارآفرینی نیز شناسایی و توسط مصاحبه شوندگان اولیه اعتبارسنجی شد .با توجه به
یگردد که مدل مفهومی محتوای آموزش کارآفرینی در مراکز
نتایج پژوهش حاضر توصیه م 
آموزشی اجرا و نتایج حاصل از محتواهای ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد .ضرورت تحقیقات
بنظران حوزه علوم
بیشتر در زمینه تحلیل و شناسایی محتواهای آموزش کارآفرینی با صاح 
بنظران
یشود .همچنین الزم است ضمن شناسایی صاح 
انسانی در سایر شهرها و استانها مطرح م 
حوزه کارآفرینی رشتههای علوم انسانی از حضور افراد بیش از پیش در دانشکدههای علوم
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انسانی به جای کارآفرینان سایر رشتهها (حوزههای غیرعلوم انسانی) استفاده شود تا بستر الزم
جهت ترغیب و آگاهی از کارآفرینی در حوزههای علوم انسانی برای دانشجویان رشتههای علوم
انسانی در آموزش عالی فراهم گردد .پیشنهاد دیگر اینکه محتواهای استخراج شده به منظور
بازنگری در دورههای آموزش کارآفرینی در کلیه سازمانها و مراکز آموزش عالی مورد بررسی
قرار گیرند.
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