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چکیده :هدف این پژوهش شناسایی راههای ترویج و توسعه صالحیتهای کارآفرینی در دانشجویان است.
ً
کارآفرینی مشتمل بر مجموعه صالحیتهای چندوجهی و پیچیده است که پرورش آنها صرفا با آموزشهای
مستقیم کالسی میسر نمیشود و به دامنه وسیعی از روشها ،منابع و امکانات نیاز دارد .در این پژوهش با
استفاده از رویکرد کیفی ،از سه مصاحبه جمعی استفاده شد که دو جلسه مصاحبه گروهی با هفت نفر از
افراد آشنا به آموزش کارآفرینی و یک جلسه گروه کانونی با  16نفر از اعضای هیأتعلمی دانشگاه بوعلیسینا
تشکیل شد که همه این افراد ،کارآفرین یا پژوهشگر در حوزه کارآفرینی بودند .تحلیل دادهها با استفاده از
شیوه تحلیل مضمون و در قالب مضامین فرا گیر ،سازماندهنده و مضامین پایه نمایش داده شد .در این
پژوهش شناسایی شیوههای توسعه صالحیتهای کارآفرینی بهعنوان مضمون فرا گیر و شیوههای فرهنگی
و فوقبرنامه ،آموزشی ،پژوهشی و مدیریتی بهعنوان مضامین سازماندهنده آشکار شد .در حوزههای
فرهنگی و فوقبرنامه راههایی مانند نشر مطالب و اخبار کارآفرینی ،برپایی نمایشگاه ،مشاوره شغلی ،برگزاری
دورههای رسمی ،برپایی اردوهای صنعتی و شغلی ،ایجاد انجمن دانشآموختگان ،برگزاری مسابقات
متنوع و دعوت از کارآفرینان؛ در حوزه آموزشی ،بازنگری در برنامههای درسی ،بهبود کیفیت دورههای
آموزشی ،معرفی رشتههای دانشگاهی به جامعه ،اعطای امتیاز به دانشجویان و استادان کارآفرین و توسعه
کارگاههای مهارتآموزی؛ در حوزه پژوهشی معرفی قابلیتهای دانشگاه به جامعه ،توسعه مرا کز رشد و در
حوزه مدیریتی تهیه برنامههای میانمدت و ساالنه ،تقویت باور مدیران به این موضوع بهعنوان مضامین
پایه زمینههای کسب صالحیتهای کارآفرینی برای دانشجویان را فراهم میسازد.

واژههایکلیدی :ترویج کارآفرینی ،دانشجو ،دانشگاه ،صالحیت
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1.1مقدمه
یکـی از رسـالتهای مهـم نظـام آمـوزش عالـی و دانشـگاهها ،تربیـت و آمادهسـازی افـراد بـرای ورود بـه عرصـه
اشـتغال اسـت .عواملـی ماننـد جهانـی شـدن ،پیشـرفت مـداوم فناوریهـا ،کمبـود منابـع و توسـعه اقتصـاد
دانشبنیان ماهیت مشاغل را تغییر داده است و این مهم ،دانشگاهها را وادار کرده است تا در مأموریتها،
رسـالتها ،برنامههـا و اقدامهـای اجرایـی خـود بازاندیشـی کننـد .در ایـن شـرایط جوانـان بـرای ورود بـه
عرصههای شغلی به صالحیتهای متنوع شناختی ،عاطفی و مهارتی نیاز دارند (.)Neck &Greene, 2011
دامنـه صالحیتهـای موردنیـاز بـرای اشـتغال بیـش از مهارتهـای صـرف مربـوط بـه یـک شـغل اسـت و
ایـن صالحیتهـا مجموعـه وسـیعی از مهارتهـای ارتباطـی ،فکـری ،رفتارهـا و صالحیتهـای شـخصی،
کار گروهـی ،انعطافپذیـری ،خالقیـت و نـوآوری ،مذا کـره ،سـعهصدر،
مسـئولیتپذیری ،مهارتهـای ِ
یادگیـری زبـان انگلیسـی ،اخالقمـداری و مـوارد متعـدد دیگـر را شـامل میشـود (نویـدی و محمـودی کهریـز،
 .)1391ازایـنرو ،جوانـان امـروزی بـرای اشـتغالپذیری بـه صالحیتهـای متنوعـی نیـاز دارنـد.
در گذشـته رسـالت عمـده دانشـگاهها بـه آمـوزش نیـروی کار موردنیـاز و پژوهـش دربـاره رفـع نیازهـای
اقتصـادی ،اجتماعـی و فناورانـه محـدود بـود؛ ولـی امـروزه باتوجهبـه تحـوالت مـداوم اجتماعـی ،آموزشهـا
و پژوهشهـای دانشـگاهی بایـد در مسـیر حـل مشـکالت اجتماعـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و فناورانـه جامعـه
قـرار گیـرد تـا بتوانـد بخشـی از مسـائل مربـوط بـه کارآفرینـی ،اشـتغال ،کسـب صالحیتهـای جدیـد شـغلی
را مرتفـع نمایـد .اصلاح مأموریـت دانشـگاهها در زمینـه اشـتغال از سـه دهـه پیـش در جهـان مـورد توجـه
قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه نحـوی کـه دانشـگاههایی ماننـد امآیتـی ،1کمبریـج 2و برخـی دانشـگاههای پیشـرو
سـاختار مدیریتـی و برنامهدرسـی خـود را بـه شـکلی سـازماندهی کردهاند کـه دانشآموختـگان آن بتوانند در
تولیـد فنـاوری ،ارائـه راهکارهـای نوآورانـه و حـل مسـائل اجتماعـی و اقتصـادی پیشـگام باشـند .بـرای نمونـه
دانشـجویان و اعضـای هیأتعلمـی دانشـگاه امایتـی بهطـور متوسـط روزانـه دو اختـراع ثبـت و در هـر هفتـه
چهـار اختـراع در دفاتـر ثبـت فنـاوری تجاریسـازی میکننـد (فرامرزینیـا و همـکاران.)1395 ،
توسـعه فعالیتهایـی نظیـر تأسـیس دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت و جامعـه ،دفاتر انتقـال فنـاوری ،پارکهای
علـم و فنـاوری ،مرا کـز رشـد کسـبوکار ،شـرکتهای دانشبنیان و راهانـدازی مرا کز کارآفرینـی در قالب «طرح
کاراد» 3را میتوان گامهایی در مسیر ایفای نقش دانشگاه برای حل مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فناورانه
تلقـی کـرد .لیکـن در بحـث از ترویـج و توسـعه کارآفرینـی در دانشـجویان دانشـگاهها ،ماننـد هر نـوآوری دیگر،
باید به سه پرسش اساسی در حوزه چرایی ،چیستی و چگونگی آن پاسخ داد ).)Morris & Kuratko, 2014
«چرایـی» توجـه بـه کارآفرینـی در دانشـگاهها را میتـوان بـا تأ کیـد بـر ضرورتهـای ترویـج کارآفرینـی نظیـر
توسـعه اقتصـاد دانشبنیـان ،بیـکاری تحصیلکردههـا ،تغییـر مسـتمر ماهیـت شـغلها ،تغییـر در شـیوههای
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اسـتخدامی ،تأ کیـد بـر خوداشـتغالی و ضرورتهـای اقتصـاد مقاومتـی توجیـه و درک کـرد.
«چیسـتی» آن اشـاره دارد بـه اینکـه ،ا گـر قـرار اسـت دانشـگاهها بـه مباحـث کارآفرینـی وارد شـوند ،چـه
مباحثـی را بایـد آمـوزش دهنـد؟ نکتـه اساسـی ایـن اسـت کـه برخلاف تصـور عمومـی ،کارآفرینـی موضـوع
ا کتسـابی و قابـل آمـوزش اسـت .بـرای کارآفرینـی افـراد بایـد در زمینههـای روانشـناختی ،اقتصــادی،
جامعهشناسـی ،مدیریتـی ،صالحیتهـای عمومـی ،فرهنـگ و قوانیـن و مقـررات آموزشهـای الزم را کسـب
کننـد ( .)Sanchez & Sahaquillo, 2017دانشـجویان بایـد از لحـاظ روانشـناختی در زمینههایـی همچـون
نیـاز بـه توفیـق ،تمایـل بـه ریسـکپذیری ،کنتـرل درونـی ،اسـتقاللطلبی ،تحمـل ابهـام ،تقویـت اراده،
اعتمادبهنفـس ،خالقیـت و نـوآوری و انگیـزه پیشـرفت ،دانـش و مهارتهـای موردنیـاز را بهدسـت آورنـد.
از لحـاظ اقتصـادی آنهـا بایـد در زمینههایـی ماننـد شناسـایی فرصتهـا ،درک منابـع و قابلیتهـا ،راههـای
ایجـاد کسـبوکار ،آشـنایی بـا انـواع کسـبوکار ،تعییـن محـل کسـبوکار ،بازاریابـی ،آشـنایی بـا ویژگیهـای
مشـتری ،امـور مالـی و حسـابداری دانـش و مهارتهـای الزم را کسـب کننـد .از ُبعـد اجتماعـی و فرهنگـی
دانشـجویان بایـد ویژگیهـای اجتماعـی ،شـرایط فرهنگـی ،زمینههـای تاریخی ،نیازهای فـردی و اجتماعی،
شـبکههای ارتباطـی و سـاختارهای اجتماعـی را در حـد امـکان درک نماینـد .از لحـاظ مدیریتـی و قانونـی
دانشـجویان بایـد بـا شـیوههای ثبـت ایـده ،تهیـه طـرح کسـبوکار ،هدفگزینـی ،برنامهریـزی ،سـازماندهی
و ارزشـیابی آشـنا شـوند و قوانیـن مرتبـط بـا کار و کارآفرینـی را بیاموزنـد .بنابرایـن مجموعـهای از رفتارهـا،
ویژگیهـا و صالحیتهـا بـرای کارآفرینـی الزم اسـت کـه دانشـگاهها بایـد از طریـق برنامهدرسـی رسـمی و
غیررسـمی بـه دانشـجویان ارائـه دهنـد .کسـب ایـن صالحیتهـا در دانشـگاهها نیازمنـد بازاندیشـی در
رویکردهـا و روشهـای آموزشـی داخـل و خـارج از کالس اسـت ( .)Peltonen, 2015آمـوزش اثربخـش در
داخـل کالس و طراحـی تکالیـف درسـی واقعـی بـرای داخـل و خـارج از کالس ،حرکـت به سـمت پژوهشهای
کاربـردی میتوانـد گام مؤثـری بـرای ورود دانشآموختـگان دانشـگاهی بـه عرصـه شـغل تلقـی شـود .از طرفی
فعالیتهـای دیگـری در قالـب طـرح برنامههـای غیررسـمی ،ضمنـی و فوقبرنامـه میتوانـد زمینههـای
کارآفرینـی و اشـتغالپذیری را در دانشـجویان تقویـت کنـد.
چگونگـی ترویـج و توسـعه کارآفرینـی بـه نحـوه آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاهها مربـوط میشـود.
ً
صالحیتهـای کارآفرینـی از منظـر حیطههـای یادگیـری غالبا در حیطه نگرشـی و مهارتهای شـناحتی سـطح
بـاال نظیـر تحلیـل ،ترکیب و ارزشـیابی قرار میگیـرد .ازاینرو ،این صالحیتها را نمیتوان با شـیوههای تدریس
مسـتقیم متـداول در دانشـگاهها آمـوزش داد)Welsh et al., 2016; Stal et al., 2016(.
بـراش )2014(1در نظریـه «ا کوسیسـتم آمـوزش کارآفرینـی» ضمـن تأ کیـد بـر دخالـت همـه عناصـر و
مؤلفههـای دانشـگاه و اجتمـاع در آمـوزش کارآفرینـی اشـاره میکنـد؛ باتوجهبـه تنـوع حیطههـای یادگیـری
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دخیـل در کارآفرینـی ،در طراحـی و اجـرای برنامهدرسـی آن بایـد بـه سـه کانـون منابـع یادگیـری ،روشهـای
یادگیـری و عملکردهـای یادگیـری متمرکـز کـرد .بـر ایـن اسـاس ،در آمـوزش صالحیتهای کارآفرینـی میتوان
از منابـع سـهگانه شـامل منابـع توضیحدهنـده وظایـف کاری ،تعاملات انسـانی و منابـع آموزشـی انتشـاراتی
بهـره گرفـت .ایـن منابـع میتوانـد دامنـه وسـیعی از روشهـا را دربربگیـرد :مشـاهده مسـتقیم فعالیتهـای
کارآفرینانـه ،گفتوگـو بـا کارآفرینـان ،ارائـه مطالـب کارآفرینـی ،مطالعه مجلات تخصصی ،مطالعـه کتابهای
مرتبـط بـا کارآفرینـی ،روایتهـا یـا داسـتانهای کارآفرینـان ،اخبـار کارآفرینـان ،نشـریات مرتبـط با کسـبوکار،
روزنامههـا و کنفرانسهـا باشـد .دومیـن منبـع یادگیـری کارآفرینـی ،روشهـای یادگیـری مربـوط بـه آن اسـت
کـه بـه فنـون و روشهـا ،راهبردهـا و گزینههایـی اطلاق میشـود کـه افـراد کارآفریـن از طریـق آنهـا دانـش،
نگـرش و مهارتهـای مربـوط را کسـب میکننـد و روشهایـی چـون سـخنرانی ،مشـاورههای شـغلی،
مشـارکت در پروژههـا و فعالیتهـای یادگیـری اسـت .تعامـل آزادانـه بیـن دانشـجویان و ارتبـاط مشـارکتی
بـا مدرسـان بخشـی از فضـای الزم بـرای تدریـس کارآفرینـی در دانشگاههاسـت .سـومین منبـع یادگیـری در
اجـرای برنامهدرسـی کارآفرینـی ارزیابـی عملکـرد یادگیـری اسـت کـه بـه بررسـیها ،تحلیـل و نقـد عملکردهـا
ً
و بازخوردهـا مربـوط میشـود .تحلیـل و نقـد عملکردهـای کارآفرینانـه غالبـا از سـوی فـرد کارآفریـن بهطـور
مسـئوالنه بررسـی و تحلیل میشـود تا نقایص فرایند یادگیری شناسـایی و اصالح شـود .عثمان 1و همکاران
( )2012بـرای آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاهها بـه عوامـل متعـددی همچـون صالحیتهـای مدیریتـی،
عوامـل محیطـی ،تجهیـزات و امکانـات ،ساختارهــای آموزشـی و تعامـلات اجتماعــی تأ کیــد میکننـد .تارکـر
و سـلکا ک )2009(2آزادی عمـل دانشـجویان ،انعطافپذیـری در روشهـا ،فضـای بـاز کالسـی ،روحیـه معلـم،
ارتبـاط بـا جامعـه و دسترسـی بـه منابـع غنـی و متنـوع را در پـرورش مهـارت کارآفرینـی مهـم میشـمارد.
احمدپـور داریانـی و عزیـزی ( )1385بـرای آموزش کارآفرینی بر اسـتفاده از روشهـای تدریس تعاملی ،بازدید
از محلهـای کارآفرینـی ،دعـوت از صاحبـان کسـبوکار ،مشـاهده و تحلیـل عملکردهـا ،خبررسـانی و انجـام
تکالیـف عملـی را توصیـه میکننـد .از طرفـی مرتضینـژاد و همـکاران ( )1396نشـان میدهنـد کـه آمـوزش
کارآفرینـی بایـد در همـه دروس و بـا رویکـرد فرهنگـی بهصـورت یـک کل یکپارچـه ،تلفیقـی و بومسـازگانی

3

نگریسـته میشـود.
در آمـوزش عالـی ایـران تا کنـون دو طـرح رسـمی بـرای آمـوزش کارآفرینـی ارائـه و اجـرا شـده اسـت .طـرح
اول آمـوزش کارآفرینـی بهعنـوان درس اختیـاری در برخـی دانشـگاهها و برخـی از رشـتهها نظیـر رشـتههای
مهندسـی انجـام شـده اسـت و پژوهشهایـی ماننـد آراسـتی و همـکاران ( )1390تأثیـر آن بـر پـرورش
صالحیتها و تمایالت کارآفرینانه افراد را نشـان میدهد و طرح دوم برنامه کاراد اسـت که بر اسـاس برنامه
چهـارم توسـعه مقـرر شـد تـا دانشـگاهها را بـه ایجـاد سـاختارهای الزم بـرای تسـهیل کارآفرینـی دانشـجویان
2- Turker & Selcuk
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ترغیـب کنـد و کارآفرینـان دانشـگاهی را از ابعـاد مالـی ،سـاختاری و اداری پشـتیبانی کنـد (فرامرزینیـا و
همـکاران.)1395 ،
کسـب صالحیتهـای کارآفرینـی در دانشـگاهها نیازمنـد بازاندیشـی در رویکردهـا و روشهـای آموزشـی
داخل و خارج از کالس است .آموزش اثربخش در داخل کالس و طراحی تکالیف درسی واقعی برای داخل
و خـارج از کالس ،حرکـت بـه سـمت پژوهشهـای کاربـردی میتواند گام مؤثری بـرای ورود دانشآموختگان
دانشـگاهی بـه عرصـه شـغل تلقـی شـود .از طرفـی فعالیتهای دیگـری در قالب طرح برنامههای غیررسـمی،
ضمنـی و فوقبرنامـه میتوانـد توسـط حوزههـای مرتبـط بـا دانشـجویان و تشـکلهای زیـر مجموعـه فرهنگی
ـ اجتماعـی و دانشـجویی زمینههـای کارآفرینـی و اشـتغالپذیری را در دانشـجویان تقویـت کنـد .بنابرایـن
مسـئله اصلی این پژوهش عبارت اسـت از این پرسـش که از چه راههایی میتوان صالحیتهای کارآفرینی
را در دانشـجویان پرورش داد؟
2.2پیشینه پژوهش
پژوهشهـای مرتبـط بـا حـوزه آمـوزش کارآفرینـی را میتـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد :پژوهشهایـی کـه
یافتههـای آنهـا نشـان میدهـد ،بـرای توسـعه صالحیتهـای کارآفرینـی چـه چیزهایـی بایـد بـه دانشـجویان
آمـوزش داد ،و دسـته دوم پژوهشهایـی هسـتند کـه منابـع یادگیـری و نحـوه آمـوزش صالحیتهـای
کارآفرینـی را نشـان میدهنـد.
الـف .پژوهشهـای دسـته اول نظیـر؛ حسـینینیا و همـکاران ( ،)1396ادیـب و مـردان اربـط (،)1393
محمـدی الیاسـی و نوتـاش ( )1390و یداللهـی فارسـی و میرعربرضـی( )1388بـر «چیسـتی» اشـاره دارنـد.
ایـن پژوهشهـا نشـان میدهـد کـه بـرای تربیـت افـراد کارآفریـن بایـد موضوعـات و صالحیتهـای متنوعـی
را بـه دانشـجویان آمـوزش داد .حسـینینیا و همـکاران ( )1396مهارتهـای کارآفرینـی را بـه شـش دسـته
دانـش طـرح کسـبوکار ،ارتباطـات ،آشـنایی بـا قوانیـن و مقـررات حقوقـی و تجـاری ،برنامهریزی ،تیمسـازی
و بازاریابـی .ادیـب و مـردان اربـط ( )1393بـا اسـتفاده از پژوهـش کیفـی و مصاحبـه نیمهسـاختاریافته بـا 16
نفـر از کارآفرینـان پنـج زمینـه آمـوزش کارآفرینـی را مشـخص کردهانـد کـه شـامل درک زمینـه کارآفرینـی ،فهـم
اقتصـادی ،ویژگیهـای روانشـناختی ،فهـم شـرایط اجتماعـی و تلقـی از ماهیـت کارآفرینـی اسـت .محمدی
الیاسـی و نوتـاش ( )1390نشـان میدهنـد کـه دانـش ،تجربـه و مهارتهـای کارآفرینـی ،درک چالشهـای
نبود آنها فرد
بازاریابی و فروش ،درک مسـائل شـرا کت ،انعطاف در روش و درک مالی از مواردی هسـتند که ِ
کارآفریـن را بـا شکسـت روبـهرو میسـازد .یداللهـی فارسـی و میرعربرضـی ( )1388نشـان میدهنـد کـه بـرای
توسـعه صالحیتهـای کارآفرینـی در دانشـجویان علـوم تربیتـی آشـنایی بـا واحـد آمـوزش سـازمانها ،نحـوه
تدوین طرح کسـبوکار ،معرفی شـغلهای مرتبط با رشـته ،آشـنایی با قوانین کار ،کسـب مهارتهای مالی
و بازاریابی و آشـنایی با مفاهیم خالقیت و نوآوری ضرورت دارد .احمدی و فضائلیفر ( )1392شـاخصهای
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آمـوزش کارآفرینـی در کتابهـای درسـی را از منظـر روانشـناختی به هفت ُبعد توفیقطلبی ،ریسـکپذیری،
مسـئولیتپذیری ،سختکوشـی ،تحمـل ابهـام ،خالقیـت ،نـوآوری و کنتـرل درونـی دسـتهبندی کردهانـد.
ب .دسـته دوم پژوهشهـا بـه بررسـی نحـوه آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاهها پرداختـه اسـت .فیچتـر
و تیمـن )2018(1در مصاحبـه بـا  41نفـر از دانشـجویان «کارآفریـن سـبز» از چهـار دانشـگاه آلمانـی و آمریکایـی
دریافتنـد کـه چهـار عامـل بسـترهای محیطـی ،چهارچوبهـای سـازمانی ،اشـخاص کلیـدی و تعاملات
بیرونـی منابـع مهمـی بـرای یادگیـری کارآفرینی به حسـاب میآینـد .پرمند 2و همکاران ( )2016بـا تهیه برنامه
درسـی کارآفرینـی و ارائـه آن بـه گروهـی از دانشـجویان ،میـزان تمایـل آنهـا بـه خوداشـتغالی و کارآفرینـی را
مـورد بررسـی قـرار دارنـد و دریافتنـد کـه ارائـه فرصـت تبـادل تجریـه ،تـدارک فرصتهـای نوآورانـه ،اسـتفاده
از شـیوههای انعطافپذیـر و ترغیـب دانشـجویان بـه جسـتوجوی منابـع متنـوع یادگیـری و شـرکت در
موقعیتهـای متنـوع ارزیابـی عملکـرد بـه بهبـود وضعیـت خوداشـتغالی و درک شـغلی آنهـا کمـک میکنـد.
آراسـتی و همـکاران ( )1393اثربخشـی روش آمـوزش کارآفرینـی بـه شـیوه سـخنران مهمـان را بـا اسـتفاده
شـیوه شـبهتجربی مطالعـه و نشـان میدهـد کـه روش آمـوزش سـخنران مهمـان بـا تأثیرگـذاری بـر مطلوبیـت
شـخصی ،خودباوری و باور جمعی باعث ارتقای قصد کارآفرینی در دانشـجویان میشـود .محمدی الیاسـی
و همـکاران ( )1392در پژوهشـی بـا عنـوان «شناسـایی الگـوی منابـع و روشهای یادگیـری کارآفرینان نوپا» با
اسـتفاده از روش کیفـی و مصاحبـه نیمهسـاختاریافته بـا  12نفـر از کارآفرینـان نوپـا نشـان داد کـه کارآفرینان از
نشـمول اسـتفاده میکنند
منابعی مانند تعامالت انسـانی ،فعالیتکاری ،آموزش و انتشـارات به شـیوه جها 
ولـی روشهـای یادگیـری آنهـا از منابـع مختلف ماهیـت اقتضایی دارد و افراد بهاقتضـای موقعیتهای کاری
و تفاوتهای شـخصیتی از این روشها در راسـتای اسـتفاده از منابع بهره میگیرند .الناپان و دوراج)2011(3
روشهـای آمـوزش کارآفرینـی را بحـث گروهـی ،نوشـتن گـزارش فـردی ،پـروژه گروهـی ،دعـوت از سـخنرانی
مهمـان ،ارائـه سـمینار ،مشـاهده و تحلیـل فیلـم و برگـزاری مسـابقه میداننـد.
محمـدی الیاسـی و همـکاران ( )1391از طریـق مصاحبـه بـا  24نفـر و تشـکیل گروههـای کانونـی نشـان
میدهنـد کـه مدرسـان دانشـگاهی بـرای پـرورش مهارتهـای کارآفرینـی بایـد  )1خـود بـه مهارتهـای
کارآفرینی مسـلط باشـند؛  )2با شـیوههای تدریس کارآفرینی آشـنا باشـند؛  )3با دانشـجویان ارتباط اثربخش
و منعطـف داشـته باشـند؛  )4بـا ایجـاد و اداره کسـبوکار جدیـد آشـنا باشـند؛ و  )5محیـط کسـبوکار نوپـا
را شناسـایی و تحلیـل کننـد .کوراتکـو )2005(4منابـع انتشـاراتی ،مشـاهده مسـتقیم فعالیـت کارآفرینـان و
گفتوگـو بـا کارآفرینـان را منابـع مهـم یادگیـری کارآفرینـی تلقـی میکنـد که دسترسـی به کتابهـای تخصصی
کارآفرینـی ،مجلات دانشـگاهی ،شـرح حـال کارآفرینـان ،گزیدههـای مربـوط بـه کارآفرینـان ،اخبـار ،نشـریات
مرتبـط بـا کسـبوکارهای مخاطـرهدار ،شـرح کنفرانسهـا  ،بازدیـد از مرا کـز کسـبوکار ،مصاحبـه و پیمایـش
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میتوانـد مـواردی از ایـن دســت بـه حسـاب آیـد.
میتـوان گفـت ،کارآفرینـی موضـوع چندوجهـی و بینرشـتهای اسـت کـه موضوعـات آن در رشـتههای
روانشناسـی ،جامعهشناسـی ،اقتصـاد ،مدیریـت ،حقـوق و حلمسـئله مـورد بحـث قـرار میگیـرد .آمـوزش
کارآفرینـی از لحـاظ حیطههـای یادگیـری ،در حیطـه مهارتـی ،نگرشـی و سـطوح بـاالی شـناختی اسـت و
تعییـن اهـداف یادگیـری و روشهـای آمـوزش آن موضـوع پیچیـده و دشـواری اسـت .برخـی از پژوهشهـا
ماننـد جعفریمقـدم و همـکاران ( ،)1390صفـری و سـمیعزاده ( )1391و موحـدی و همـکاران ()1395
نشـان میدهـد کـه دانشـگاههای ایـران در پـرورش صالحیتهـای کارآفرینـی دانشـجویان موفــق نبودهانــد.
باتوجهبـه نتایـج پژوهشهـای قبلـی ،میتـوان گفـت عوامـل متعـددی در بهبـود وضعیـت آمـوزش کارآفرینی
در دانشـگاهها دخیـل اسـت کـه برخـی از آنهـا بـه زمینههـا و عوامـل بیـرون از نظـام آموزشـی مربـوط
میشـوند و برخـی دیگـر بـا عوامـل درون نظـام آموزشـی نظیـر نحـوه طراحـی و اجـرای برنامههـای درسـی
کارآفرینـی در ارتباطانـد .در آمـوزش صالحیتهـای کارآفرینـی بایـد شـیوههای اجرای آن متناسـب با ماهیت
آن و بـا اسـتفاده از منابـع و روشهـای خـاص انجـام گیـرد .چنیـن نگاهـی در پژوهشهای قبلی برای بررسـی
وضعیـت و روشهـای آمـوزش کارآفرینـی بـه کار گرفتـه نشـده اسـت کـه در ایـن پژوهـش بـا نـگاه کلنگرانـه و
بومسـازگانی تلاش میشـود تـا تمـام ابعـاد دخیـل در توسـعه صالحیتهـای کارآفرینـی دانشـجویان مـد نظـر
قـرار گیرد.
3.3روش
در ایـن پژوهـش از رویکـرد کیفـی و مصاحبههـای جمعـی اسـتفاده شـد .رویکـرد کیفـی از ایـن لحـاظ انتخـاب
شـد کـه آمـوزش کارآفرینـی بیشـتر بـه درک مؤلفههـای اجتماعـی ،بافتـی و باورهـای افـراد بسـتگی دارد و دوم
اینکـه پژوهشـگر بـا چراییهـای متعـددی نظیـر چـرا تحصیلکردهـای دانشـگاهی مـا نمیتواننـد ،کارآفرینـی
کننـد ،روبهروسـت .مصاحبـه جمعـی انواعـی از مصاحبههـا مانند مصاحبه گروهی ،روایـت گروهی ،مصاحبه
گروههـای متمرکـز یـا کانونـی و بحـث گروهـی را شـامل میشـود (فلیـک .)1394 ،در ایـن پژوهـش از دو جلسـه
مصاحبـه گروهـی و یـک جلسـه مصاحبـه گروههـای کانونـی بـرای جمـعآوری دادههـا اسـتفاده شـده اسـت.
مشـارکتکنندگان در دو جلسـه مصاحبه گروهی ،هفت نفر از افراد آشـنا و دسـتاندرکار در آموزش کارآفرینی
دانشگاه بودند که یک نفر متخصص تعلیم و تربیت و آشنا به حوزه آموزش کارآفرینی (خانم  32ساله با ده
سـال سـابقه کار در انجمنهای علمی ،یک مقاله علمی پژوهشـی در زمینه کارآفرینی) ،یک نفر دانشـجوی
دکتـری کارآفرینـی و کارآفریـن (مـرد  49سـاله ،مسـئول مرکـز رشـد و کارآفرینـی دانشـگاه و دارای پانـزده سـال
سـابقه در زمینـه فعالیتهـای کارآفرینـی) ،یـک نفـر دارای تجربـه بـاال در زمینـه ارتبـاط دانشـگاه بـا صنعـت و
عضـو هیأتعلمـی دانشـگاه (مـرد  45سـاله ،دارای یـک جلـد کتـاب در زمینـه ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه)،
یـک عضـو هیأتعلمـی دانشـگاه (مـرد  40سـاله در رشـته مدیریـت ،بـا چهـار مقالـه علمـی پژوهشـی در زمینـه
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کارآفرینـی) ،یـک کارشـناس باتجربـه و عالقهمنـد از حـوزه فوقبرنامـه و فرهنگـی دانشـگاه (خانـم  36سـاله،
دارای شـش سـال سـابقه کار بـا سـازمانهای مردمنهـاد کارآفریـن) ،یـک نفـر عضـو هیأتعلمـی دانشـگاه
(مـرد  41سـاله ،بـا سـه مقالـه علمـی در حـوزه کارآفرینـی) و یـک نفـر کارآفریـن باتجربـه از اعضـای هیاتعلمـی
دانشـگاه (مـرد  45سـاله ،صاحـب شـرکت دانشبنیـان و کارآفریـن موفـق) بودنـد کـه بـا اسـتفاده از منطـق
نمونهگیـری هدفمنـد و بـه شـیوه مال کمحـور انتخـاب شـدند .ملا ک و معیـار انتخـاب نمونههـا تجربهکاری،
تحصیلـی و فعالیتهـای علمـی و پژوهشـی در حـوزه آمـوزش کارآفرینـی بـود کـه پـس از بررسـیهای دقیـق
صـورت گرفـت .در جلسـه اول مصاحبـه گروهـی ،مسـئله اصلـی مطـرح و ابعـاد آن بـرای اعضـا تشـریح شـد.
ایـن جلسـه  110دقیقـه بـه طـول انجامیـد و بحثهـای متنوعـی حـول مسـئله اصلـی مطـرح شـد .جلسـه دوم
مصاحبـه گروهـی نیـز بـا همیـن افـراد و بـرای بسـط راهکارهـای ارائهشـده انجـام شـد .در ایـن جلسـه بحثهـا
حـول توسـعه دامنـه راهکارهـای ارائهشـده ادامـه یافـت و  120دقیقـه بـه طـول انجامیـد .قانـون مصاحبـه در
ایـن دو جلسـه بـه ایـن صـورت بـود کـه شـرکتکنندگان حـول ایـن پرسـشها اظهارنظـر و گفتوگـو کننـد« :بـا
چـه راههـای میتـوان صالحیتهـای کارآفرینـی دانشـجویان را پـرورش داد؟»« ،کـدام بخشهـای دانشـگاه
بایـد در آمـوزش کارآفرینـی مشـارکت کننـد؟»« ،آیـا آموزش کارآفرینـی باید مانند سـایر دروس صورت گیرد؟»،
«کـدام بخشهـای دانشـگاه بایـد در آمـوزش کارآفرینـی نقش اصلی را داشـته باشـد؟» و «کـدام راههای عملی
را میتـوان بـرای آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاه بـه کار گرفـت؟»
جلسـه سوم در قالب گروههای کانونی با  16نفر از اعضای هیأتعلمی دانشگاه که به شیـوه نمونهگیری
هدفمنـد و مال کمحـور انتخـاب شـدند ،تشـکیل شـد .در گروههـای کانونـی بایـد افـراد شـرکتکننده دارای
ویژگیهـای مشـترک و همگـن باشـند .در گروههـای کانونـی افـراد نهتنهـا از طریـق بیـان خـود ،بلکـه از تعامل
بـا اعضـای گـروه نظـرات خـود را بازنمایـی میکننـد .ایـن موقعیـت بـه پژوهشـگر کمـک میکنـد کـه بـا صـرف
زمـان کـم دادههـای روشـن ،واضـح ،غیرتکـراری و جدیـد را جمـعآوری کند (فلیـک.)1394 ،
در تشـکیل و برگـزاری جلسـات گروههـای کانونـی بایـد هـدف جلسـه ،روال و آییـن جلسـه و نحـوه
اسـتفاده از اطالعـات بـه اطلاع شـرکتکنندگان برسـد .روش گـروه کانونـی آنـگاه در پژوهـش بـه کار مـیرود
کـه بـه دادههـای کیفـی تفضیلـی دربـاره یـک پدیـده یـا مسـئله نیـاز باشـد (بـازرگان .)1388 ،گـروه کانونـی
بـا هـدف تکمیـل و گسـترش اطالعـات حاصـل از مراحـل قبلـی ،بهعنـوان پیشمطالعـه و مقدمـه پژوهـش
پیمایشـی ،سهسوسـازی 1و تولیـد دادههـای بافتـی یـا قطعـات وصفـی ( 2مـوارد فرضـی بـا جزئیـات تفضیلـی
کـه شـرکتکنندگان بـر اسـاس آنهـا بـه جلسـه دعـوت میشـوند تـا محتملتریـن و عملیاتیتریـن راههـا را ارائـه
کننـد) بـهکار میرونـد (حسـینی )Tong et al., 2007; 1394 ،در ایـن پژوهـش بهمنظـور توسـعه دادههـای
2- Vignettes

1- Triangulation
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حاصـل از مصاحبههـای گروهـی ،تولیـد راهحلهـای محتمـل و سهسوسـازی دادههـا از مصاحبـه کانونـی
اسـتفاده شـده اسـت.
در ایـن جلسـه پژوهشـگر پـس از بیـان توضیحـات کلـی دربـاره آمـوزش کارآفرینـی در دانشـگاه و توضیـح
یافتههـای جلسـههای مصاحبـه گروهـی ،مسـئله اصلـی بحـث را بـا ایـن عنـوان مطـرح کـرد« :بـا چـه
راههایـی میتـوان صالحیتهـای کارآفرینـی را در دانشـجویان دانشـگاه بوعلـی سـینا توسـعه داد؟» .سـپس
دعوتشـدگان بـه اظهـار نظـر دربـاره مسـئله طـرح شـده پرداختنـد.
بـرای تحلیـل دادههـای مصاحبـه گروهـی اول و دوم و مصاحبـه کانونـی از روش تحلیـل مضمـون
اسـتفاده شـده اسـت .تحلیـل مضمـون فراینـد شـناخت ،تحلیـل ،تفسـیر و گـزارش الگوهـای موجـود در
دادههـای کیفـی اسـت کـه دادههـای پرا کنـده و متنـوع را بـه دادههـای غنـی و تفضیلـی تبدیـل میکنـد .در
ایـن پژوهـش دادههـای گـروه کانونـی بـا طـی مراحـل زیـر تحلیـل شـد )1 :رویارویـی اولیـه بـا دادههـا :در ایـن
مرحلـه دادههـا مکتـوب و چندبـار مطالعـه شـد و ایدههـای اولیـه موجـود در آنها ثبت شـد )2 .ایجـاد کدهای
اولیـه و کدگـذاری :در ایـن مرحلـه بخـش مهـم دادههـا مشـخص شـد و چهارچـوب کدگـذاری تدویـن و قالـب
مضامین تهیه شـد )3 .جسـتوجو و شناسـایی مضامین :در این مرحله تالش شـد تا از کدهای تعیینشـده
مضامین استخراج و مطابقت داده شود و در عین حال بازبینی مستمر مضامین صورت گیرد )4 .مضامین
شناساییشـده مرتـب شـد )5 .شـبکه مضامیـن تحلیـل شـد و  )6گـزارش نهایـی تحلیـل دادههـا تنظیـم شـد
(عابـدی جعفـری و همـکاران .)1390 ،در ایـن پژوهـش بـرای افزایـش دقـت و اعتبـار یافتههـا از روش بازبینـی
توسـط مشـارکتکنندگان و سهسوسـازی روشـی اسـتفاده شـد .بـه ایـن صـورت کـه دو روز از جلسـه اول و
دوم نظـرات و یافتههـای جمعبندیشـده در اختیـار مشـارکتکنندگان قـرار گرفـت تـا مغایرتهـای احتمالی
در یافتههـا را اصلاح کننـد .همچنیـن یـک هفتـه بعـد از جلسـه گـروه کانونـی نظـرات تحلیـل و جمعبنـدی
شـد و سـپس بـرای تمـام اعضـا ارسـال شـد و بـا اعمـال نظـرات اصالحـی آنهـا ،تلاش شـد بـر دقـت و اعتبـار
یافتههـا افـزوده شـود .بهعلاوه ،بخشـی از کارکـرد اجـرای روش مصاحبـه کانونـی در ایـن پژوهـش در جهـت
سهسوسـازی یـا مثلثبنـدی یافتههـا بـود؛ بـه ایـن شـکل مطابقـت یافتههـای مصاحبـه کانونـی میتوانـد
صحـت و دقـت یافتههـای دو مصاحبـه قبلـی را تقویـت کنـد.
4.4یافتهها
در جلسـه اول بحث گروهی ،گفتوگوها بین هفت شـرکتکننده حول محور مسـئله اصلی پژوهش ،شـروع
شـد .خالصه و جمعبندی گفتوگوهای این جلسـه در جدول 1ارائه شـده اسـت.
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جدول :1نمونه کدها و مضامین مربوط به جلسه اول مصاحبه گروهی

1

نمونه کدها

مضامین

افراد

برگزاری منظم کالسها ،ارزشیابی تکوینی،
حضور بهموقع استاد و دانشجو ،کارگاهها،
تجهیز آزمایشگاهها

بهبود کیفیت آموزش

n1, n2, n5, n7

دعوت از کارآفرینان ،تبادل تجربهها ،پرسش
و پاسخ با دانشجویان ،گفتوگو بین افراد
کارآفرین

استفاده از تجارب کارآفرینان

n1, n2, n3, n4, n5, n6

برگزاری مسابقات نوآوری شغلی ،آغازگری
بهرهبرداری ،1جشنوارههای شغلی عمومی و
در قالب رشته تحصیلی

برگزاری مسابقههای برانگیزاننده

n2, n3, n4, n6, n7

مهارتآموزیها ،استفاده از استادان مجرب
برای درسهای کارگاهی ،توجه بیشتر به
ارزیابی درس مهارتی و کارگاهی

جدی گرفتن کارگاهها و دورههای عملی

n3, n4, n5, n7

انتشار مستمر اخبار کارآفرینی ،انتشار
اخبار به صورت چاپی ،دیجیتالی /رقمی و
رادیویی در داخل دانشگاه،

انتشار اخبار و اطالعات کارآفرینی

n2, n5, n6

استفاده از فرصتهای مختلف برای
آ گاهیبخشی به دانشجویان در مناسبتهای
جلب توجه همه دانشجویان به اهمیت موضوع
مختلف مانند مراسم ورودیها ،مراسم
و مناسبتهای مذهبی و ملی و سایر
برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی

n3, n5

پـس از تحلیـل دادههـای جلسـه اول ،افـراد دو هفتـه بعـد ،دوبـاره بـه جلسـه بعـدی دعـوت شـدند .دو
روز پیـش از جلسـه یافتههـای جلسـه اول در اختیـار مدعویـن قـرار گرفـت تـا بهصـورت تفضیلـی دربـاره مـوارد
حاصـل تأمـل کننـد و ا گـر مـوارد دیگـری هـم مدنظـر بـود ،بـه آن اضافـه کننـد .در زمـان مقـرر جلسـه دوم
تشـکیل شـد و تالش شـد تا حول محورهای تعیینشـده در جلسـه اول بحثها شـروع شـود .گفتوگو ضبط
و یادداشـتبرداری شـد؛ کدهـا و مضامیـن حاصـل از آنهـا در جـدول 2ارائـه شـده اسـت.
 -1برابر نهاد واژه «استارت آپ» معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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جدول :2نمونه کدها و مضامین حاصل از جلسه دوم مصاحبه گروهی

نمونه کدها

مضامین

افراد

بازنگری درسهای موجود ،ایجاد درسهای
جدید ،تأسیس رشتههای تحصیلی جدید و
راهاندازی رشتههای جدید

بازنگری برنامه درسی

n1, n4,

ترغیب استادان به تدریس اثربخش ،طراحی
فعالیتها و تکالیف کاربردی ،تهیه طرح
درس و اجرای ارزشیابی روا و پایا

بهبود کیفیت آموزش

n1, n2, n5, n7

برگزاری نشست تبادل تجربه با دانشجویان
کارآفرین ،نشست با کارآفرینان ملی و
استانی ،جلسه پرسش و پاسخ با کارآفرینان،
بیان روایت و خاطرهها

استفاده از تجارب کارآفرینان

n1, n2, n3, n4, n5, n6

برگزاری مسابقات ترغیبکننده کارآفرینی در
قالب رویدادها ،آغازگری بهرهبرداری ،از ایده
تا عمل و شکلهای دیگر

برگزاری مسابقههای برانگیزاننده

n2, n3, n4, n6, n7

تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها ،جدی گرفتن
درسهای عملی ،کارورزیها توسط استادان
و دانشجویان

جدی گرفتن کارگاهها و دورههای عملی

n3, n4, n5, n7

انتشــار نشــریه دانشجویی در حوزه
کارآفرینی ،انتشــار اخبار کارآفرینی و اشــتغال
در یک گروه مجازی ،تســهیل دسترســی به
کتابها و نشــریات حوزه کارآفرینی ،انتشــار
روایتهــا و خاطــرات کارآفرینان بهصورت
کاغــذی و مجازی

انتشار اخبار و اطالعات کارآفرینی

مواجه کردن دانشجویان تازهوارد با موضوع
کارآفرینی در قالب برگزاری جلسات معارفه،
برنامه دورهمی با موضوع کارآفرینی ،طرح و جلب توجه همه دانشجویان به اهمیت موضوع
پرداختن به کارآفرینی در جلسات و نسشت
مختلف دانشجویی
برگزاری دورههایی مانند شیوههای ثبت
ایده ،تأسیس و راهاندازی شرکت ،بازاریابی،
قوانین و مقررات ،امور مالی ،کسبوکار

برگزاری دورههای رسمی آموزشهای مرتبط
با کارآفرینی

برگزاری تورهای صنعتی ،بازدید از
کارخانهها ،صنایع و سازمانها ،بازدید
از مرا کز کسبوکارهای کوچک صنعتی،
شهرکهای صنعتی

اردوهای کارآفرینانه

n2, n5, n6

n3, n5

n1, n6, n3

n4, n5, n7
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پـس از تحلیـل و جمعبنـدی دادههـا و شناسـایی برخـی روشهـا ،بهمنظـور تکمیـل دادههـای و توسـعه
تفضیلـی آنهـا یـک جلسـه در قالـب گـروه کانونـی با  16نفر اعضـای هیأتعلمی باتجربـه و صاحبنظر در حوزه
کارآفرینـی برگـزار شـد .خالصـهای از دادههـای این جلسـه در جدول 3ارائه شـده اسـت.
جدول :3نمونه کدها و مضامین حاصل از جلسه گروه کانونی

ردیف

نمونه کدها

مضامین

کد مشارکت کنندگان

1

توسعه همکاری دانشگاهها با سازمان آموزش فنی و حرفهای،
همکاری با مرا کز جهاد دانشگاهی ،همکاری با مرا کز دانشگاه
علمی ـ کاربردی و همکاری با سازمان جهاد کشاورزی

توسعه همکاری دانشگاه
با مرا کز مهارتآموزی و
فنی و حرفهای

n3, n6, n14

2

آشنایی دانشجویان با مسائل ،ظرفیتها ،منابع و ظرفیتهای
استان و کشور و تقویت تفکر مسئلهشناسی در دانشجویان از
طریق برنامههای فوقبرنامه مانند روز مهندس ،هفته پژوهش،
مراسمهای نکوداشت دانشمندان هستهای ،مراسمهای
مربوط به انقالب اسالمی

تقویت تفکر مسئله
شناسی ،نیازسنجی
و درک ظرفیتها در
دانشجویان

n2, n7, n10

3

دعوت از نهادهایی مانند انجمن کارآفرینان و هیأت امنای
کارآفرینان به دانشگاه و با آنها جلسه بهطور مستمر

بسط تعامل با نهادهای
مرتبط با کارآفرینی

n1, n15, n11, n12

4

ایجاد نمایشگاهها و غرفههایی در دانشکدهها به مناسبتهای
برگزاری غرفهها و
مختلف مانند هفته پژوهش و فناوری و هفته اشتغال تا
نمایشگاههای کارآفرینی
دانشجویان کارهای نوآورانه خود را به نمایش بگذارند ،از
در داخل دانشگاه
دیگران ایده بگیرند و به بازدیدکنندگان ایدههای کاری و شغلی
بدهند.

5

دعوت از سازمانهای دولتی ،بخش خصوصی و صنایع برای
طرح نیازهای خود با استادان و دانشجویان و در خواست
راهحل

دعوت از کارفرمایان
جهت تبادل اطالعات و
ایدهها با دانشجویان.

n4, n15

6

بیان اهمیت شغل و کار در سالمت روان ،ارائه مشاوره در زمینه
راهاندازی و مدیریت شغل ،مشاوره اقتصادی

ایجاد مرا کز مشاوره
شغلی فعال در دانشگاه

n6, n8, n9

7

توجه ویژه به کارآفرینی در نظام انگیزشی مانند انتخاب استاد
اعطای امتیاز به استادان
کارآفرین ،استاد فناور ،اعطای امتیاز به فعالیتهای کارآفرینی
کارآفرین
در ارتقای مرتبه و ترفیع ساالنه

n 3, n4, n8,n11

n8, n10

8

برانگیختن استادان و دانشجویان به حل مسائـل واقعـی،
پژوهشهای بینرشتهای ،انجام کار گروهی ،اتخاذ سازوکار برای
فعالیتهای جمعی دانشجویان در انجام پایاننامه

ترغیب کار گروهی و
بینرشتهای در بین
استادان و دانشجویان

n1, n12, n13

9

اعطای امتیاز تشویقی به دانشجویان کارآفرین نظیر امکان ادامه
تحصیل ،دریافت وام ،حمایت دولتی و غیره

اعطای امتیاز به
دانشجوی کارآفرین

n2, n8, n7
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ادامه جدول 3
ردیف

نمونه کدها

مضامین

کد مشارکت کنندگان

10

تقویت ارتباط استادان با
فعالسازی دفتر ارتباط با صنعت ،تسهیل و تقویت ارتباط استادان
مرا کز و نهادهای بیرون از
با صنایع و سازمانها ،پرهیز از اعمال مقررات بازدارنده روابط
دانشگاه

11

تأ کید بر ارتقای کیفیت آموزش ،ارتقای کیفیت پژوهش و کمک
به انتقال آنها به جامعه و صنعت ،تقویت کیفیت تدریس،
ارتقای کیفیت ارزشیابی آموزشی ،انجام پژوهشهای واقعی،
تالش برای حل مسائل سازمانها ،صنعت و جامعه

تقویت حلقه آموزش،
پژوهش و کارآفرینی

n5, n9, n14, n12

12

معرفی قابلیتهای استادان ،دانشجویان ،آزمایشگاهها و مرا کز
تحقیقاتی دانشگاهها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه،
صنعت و سازمانها

معرفی قابلیتهای
دانشگاه به سازمانها
و جامعه

n2, n7

13

ایجاد ساختار اداری و مدیریتی جدید و متناسب با نیازهای
دانشگاه در مرکز رشد و تقویت منابع مالی و انسانی موردنیاز

توسعه مرکز رشد و
کارآفرینی دانشگاه

n14, n16

14

تهیه برنامه درازمدت در حوزه کارآفرینی و تبدیل آن به برنامههای
راهبردی و عملیاتی ،سازماندهی و برنامهریزی الزم برای اجرای
برنامههای کارآفرینی و تخصیص بودجه برای این فعالیتها

تعیین برنامه دانشگاه
در حوزه کارآفرینی

n7, n10, n11

15

باور قلبی به مبحث کارآفرینی در انتخاب مدیران دانشگاه از مدیر
گروه تا معاونین دانشکده ،رؤسای دانشکدهها ،مدیران و معاونین
دانشگاه ،هماهنگی و همکاری بین مدیران در سطوح مختلف

باورمندی مدیران
در سطوح مختلف به
آموزش کارآفرینی

n8

16

تسهیل و تقویت ارتباط بین دانشآموختگان و دانشجویان از
طریق ایجاد انجمن دانشآموختگان برای تشریک تجربههای
کاری و کارآفرینی آنها با دانشجویان و نیز تسهیل زمینه همکاری
و اشتغال دانشجویان جدید از این طریق

ایجاد انجمن
دانشآموختگان

n3, n5, n10

17

راهاندازی مرکزی برای کشف و هدایت استعدادهای کارآفرینی
در دانشگاه و معرفی دانشجویان مستعد به مرا کز و نهادهای
مرتبط

ایجاد و تقویت مرا کز
استعدادیابی در کشور

n4, n6

18

انتخاب آ گاهانه رشتههای دانشگاهی ،اطالعات الزم توسط
گروهها و دانشگاه به دانشجویان؛ ساالنه چندبار برای
دانشآموزان دبیرستانی طرح درهای باز دانشگاهی اجرا شود

معرفی رشتههای
دانشگاهی به داوطلبان

n8

19

ارائه راهکار به نهادهای مرتبط با صدور مجوزهای کارآفرینی،
تولید ،اشتغال و صادارت

بازاندیشی در اعطای
مجوزهای تولید و
اشتغال ،صادرات و
چابکسازی ساختارها

n3, n7

n3, n4, n13, n16
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ادامه جدول 3
ردیف

نمونه کدها

مضامین

کد مشارکت کنندگان

20

بازنگری درسهای موجود ،ایجاد درسهای جدید ،تأسیس
رشتههای تحصیلی جدید و راهاندازی رشتههای جدید؛
فعالسازی شورای برنامهریزی آموزشی دانشگاه

بازنگری مستمر
برنامههای درسی

n2, n4

21

ترغیب استادان به تدریس اثربخش ،طراحی فعالیتها و تکالیف
کاربردی ،تهیه طرح درس و اجرای ارزشیابی روا و پایا

بهبود کیفیت آموزش

n1, n2, n5, n7

22

برگزاری نشست هفتگی با دانشجویان کارآفرین ،نشست با
کارآفرینان ملی و استانی ،جلسه پرسشوپاسخ با کارآفرینان،
بیان روایتها ،انتقال تجربه و جلسه پرسش و پاسخ

استفاده از تجارب
کارآفرینان

n1, n2, n3, n4,
n5, n6

23

برگزاری مستمر رویدادها ،آغازگری بهرهبرداری ،مسابقات از ایده
تا عمل ،مسابقات مختلف با ارائه جایزه

برگزاری مسابقههای
برانگیزاننده

n2, n3, n4, n6, n7

24

تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها ،جدی گرفتن درسها عملی،
داشتن برنامه منظم برای کارورزیها

جدی گرفتن دروس
کارگاهی و عملی

n3, n4, n5, n7

25

انتشار نشریه دانشجویی در حوزه کارآفرینی ،انتشار اخبار
کارآفرینی و اشتغال در یک گروه مجازی ،تسهیل دسترسی به
کتابها و نشریات حوزه کارآفرینی ،انتشار روایتها و خاطرات
کارآفرینان بهصورت کاغذی و مجازی ،انتشار صالحیتهای
کارآفرینی و نشر آن در بین دانشجویان ،راهاندازی رادیو اینترنتی
برای انتشار مباحث کارآفرینی

انتشار اخبار و اطالعات
کارآفرینی

n2, n5, n6

26

آ گاهیبخشی به دانشجویان ورودی در زمینه شغل و کارآفرینی،
مواجه کردن دانشجویان تازهوارد با موضوع کارآفرینی در قالب
برگزاری جلسات معارفه ،برنامه دورهمی ورودیهای جدید با
موضوع کارآفرینی ،طرح و پرداختن به کارآفرینی در جلسات و
نشستهای مختلف دانشجویی

جلب توجه دانشجویان
به اهمیت موضوع
کارآفرینی

n3, n5

27

برگزاری دورههایی مانند شیوههای ثبت ایده ،تأسیس و
راهاندازی شرکت ،بازاریابی ،قوانین و مقررات ،امور مالی،
کسبوکار

برگزاری دورههای رسمی
آموزشهای مرتبط با
کارآفرینی

n2, n4

28

برگزاری تورهای صنعتی ،بازدید از کارخانهها ،صنایع و
سازمانها ،بازدید از مرا کز کسب و کارهای کوچک صنعتی،
شهرکهای صنعتی ،آموزشهای کارآفرینی در حین سفر

اردوهای کارآفرینانه

n2, n12
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باتوجهبـه کدهـا و مضامیـن ارائهشـده ،شـبکهای از مضامیـن کـه معـرف روشهـای آمـوزش و توسـعه
صالحیتهـای کارآفرینـی در دانشـجویان هسـتند ،در نمـودار 1ارائـه شـده اسـت.
بازنگری برنامهها

معرفی رشتهها

اعطای امتیاز

بهبود کیفیت

کار گروهی

مهارتآموزی

آموزشی
نمایشگاه

تهیه برنامه

مسئلهشناسی

مشاوره شغلی

باورمندی مدیران

توسعه
صالحیتهای
کارآفرینی
دانشجویان

مدیریتی
شناسایی
استعدادها

انتشار
جلب توجه

فرهنگی و فوق
برنامه

برگزاری دوره
اردو

شناسایی
دانشجویان علم
و فناوری

مسابقه

دعوت از نهادها
و کارآفرینان
پژوهشی

انجمن دانش
اموختگان

توسعه ارتباط با
صنعت و جامعه
تجهیز آزمایشگاهها
و کارگاهها

معرفی قابلیتها
توسعه مرکز رشد

نمودار :1شبکه مضامین شیوههای توسعه صالحیتهای کارآفرینی در دانشجویان

باتوجهبـه نمـودار  1کـه شـبکه مضامیـن «شناسـایی شـیوههای توسـعه صالحیتهـای کارآفرینـی در
دانشـجویان» را بـه نمایـش میگـذارد ،توسـعه صالحیتهـای کارآفرینـی دانشـجویان بهعنـوان مضمـون
فرا گیر ،شـیوههای فرهنگی و فوقبرنامه ،آموزشـی ،پژوهشـی و مدیریتی بهعنوان مضامین سـازماندهنده
و مواردی همچون دعوت از کارآفرینان ،تشکیل انجمن دانشآموختگان ،برگزاری مسابقات و جشنوارهها،
اردوهـا و تورهـای صنعتـی ،برگـزاری نمایشـگاههای کارآفرینـی ،توسـعه فعالیتهـای بینرشـتهای ،جـدی
گرفتـن درسهـای عملـی و کارگاهـی ،تجهیـز آزمایشـگاهها ،توسـعه ارتبـاط بـا صنعـت و مرا کـز آمـوزش
فنیحرفـهای ،باورمنـدی مدیـران و تهیـه برنامههـای عملیاتـی بهعنـوان مضامین پایه محسـوب میشـوند.
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5.5بحث
یکـی از رسـالتهای مهـم دانشـگاههای عصـر حاضـر ،تربیـت دانشـجویان کارآفرین اسـت .دانشـگاه کارآفرین
بـه دانشـجویان خـود یـاد میدهـد کـه بـا شناسـایی نیازهـا و تشـخیص مسـائل ،از منابـع و امکانـات بـه نحـو
بهینـه بـرای حـل آنهـا ،ثروتآفرینـی و خلـق فرصتهـای جدیـد اسـتفاده کننـد .در ایـن نسـل از دانشـگاهها
میتـوان از ارتبـاط تنگاتنـگ بیـن آمـوزش ،پژوهـش و انتقـال آموختههـا بـه دنیـای واقعـی و عمـل سـخن
بـه میـان آورد و کارآفرینـی بهمعنـای بیتوجهـی بـه آمـوزش یـا پژوهـش نیسـت؛ بلکـه ایـن سـه ،حلقههـای
یـک زنجیـر بـه حسـاب میآینـد .لیکـن بـرای کسـب ایـن شایسـتگیها ،دانشـجویان بایـد یـاد «چیسـتیها» را
بگیرنـد؟ و مهمتـر اینکـه دانشـگاهها بـا چـه شـیوههایی ایـن صالحیتهـا را در دانشـجویان پـرورش دهنـد؟
بـرای درک بهتـر چگونگـی آمـوزش صالحیتهـای کارآفرینـی ،شناسـایی منابـع و روشهـای یادگیـری حائـز
اهمیـت اسـت .ازایـنرو ،هدف این پژوهش شناسـایی شـیوههای پرورش و ترویـج صالحیتهای کارآفرینی
در دانشـجویان اسـت .بـر مبنـای ایـن هـدف ،یافتههـای ایـن پژوهـش را میتـوان در دو محـور عمـده مـورد
بحـث قـرار داد:
محـور اول اینکـه بـرای پـرورش صالحیتهـای کارآفرینـی ،شـیوههای مختلفـی بایـد بـه کار گرفتـه شـود
و بخشهـای مختلـف دانشـگاه بهصـورت همهجانبـه بـه ایـن موضـوع بپردازنـد .بـر اسـاس یافتههـای ایـن
پژوهـش ،در حـوزه فرهنگـی و فوقبرنامـه میتـوان در قالـب برنامههـای غیررسـمی نظیـر برگـزاری اردوهـای
صنعتـی و بازدیـد از محلهـای کسـبوکار ،برگـزاری نمایشـگاههای کارآفرینـی و مشـاغل جدیـد ،فرصتهـای
متنوعـی بـرای یادگیـری صالحیتهـای کارآفرینـی ایجـاد کـرد؛ و بـه اشـکال مختلـف توجـه دانشـجویان را از
طریـق برگـزاری هماندیشـیها ،برگـزاری برنامههـای طنـز و مصاحبـه بـا افـراد بـه اهمیـت موضـوع کارآفرینـی
جلـب کـرد؛ در مناسـبتهای مختلـف ماننـد روز مهنـدس ،جشـنهای انقلاب اسلامی و حتـی اعیـاد و
مناسـبتهای مذهبی ،فهم دانشـجویان را در ارتباط با تشـخیص مسـائل و نیازهای کشـور تعمیق بخشـید؛
از کارآفرینـان و نهادهـای مرتبـط بـا کارآفرینـی بـرای بیان تجارب ،ذکر روایتها و پرسـش و پاسـخ به دانشـگاه
دعـوت کـرد و مسـابقات برانگیزاننـده مختلفـی ماننـد مسـابقات ایدههـای نوآورانـه ،آغازگـری بهرهبـرداری،
رویدادهـا و جشـنوارههای مشـاغل جدیـد را برگـزار کـرد .بهعلاوه در بخشهـای فرهنگـی و فوقبرنامـه
دانشـگاه میتـوان اقداماتـی بـرای تشـکیل انجمـن دانشآموختـگان ،ایجـاد مرکـز مشـاوره شـغلی و انتشـار
مطالـب بهصـورت کاغـذی یـا مجـازی در حـوزه کارآفرینـی بـه بسـط فرصتهـای کارآفرینـی در دانشـجویان
کمـک کـرد.
حـوزه آموزشـی دانشـگاه نیـز میتوانـد بـا ارتقـای کیفیـت دورههـای آموزشـی ،جـدی گرفتـن درسهـای
کار گروهـی در بیـن
کارگاهـی و مهارتـی ،بازنگـری درسهـا ،رشـتهها و تأسـیس رشـتههای جدیـد و تقویـت ِ
اسـتادان و دانشـجویان در قالـب فعالیتهـای بینرشـتهای بـه پـرورش صالحیتهـای اشـتغالپذیری و
کارآفرینـی دانشـجویان کمـک کنـد .همچنیـن در حـوزه پژوهشـی دانشـگاه میتـوان بـا معرفـی ظرفیتهـای
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علمـی و پژوهشـی اعضـای هیأتعلمـی ،دانشـجویان ،گروههـا و دانشـکدهها بـه سـازمانهای بیـرون و
جامعه ،زمینه ارتباط مؤثر بین جامعه و دانشـگاه را برقرار کرد و از این طریق با شناسـایی مسـائل گونا گون
سـازمانها و شـرکتها زمینه شـغلهای جدید را برای دانشـجویان فراهم کرد .در سـطح مدیریت دانشـگاه
بایـد برنامـه مشـخصی بـرای تبدیـل دانشـگاه بـه دانشـگاه کارآفریـن تهیـه و تنظیـم شـود و مدیـران سـطوح
مختلف دانشـگاه از مدیر گروه تا ریاسـت دانشـگاه از بین کسـانی انتخاب شـوند که به آموزش کارآفرینی باور
جـدی داشـته باشـند .پژوهـش محمـدی الیاسـی و همـکاران ( )1392نشـان میدهـد کـه کارآفرینـان نوپـا از
تعاملات انسـانی ،فعالیتهـای کاری و منابـع انتشـاراتی میتواننـد صالحیتهـای کارآفرینی را کسـب کنند.
الناپـان و دوراج ( )2011روشهـای بحثگروهـی ،نوشـتن گـزارش فـردی ،پـروژه گروهـی ،دعـوت از سـخنران
مهمـان ،ارائـه سـمینار ،مشـاهده و تحلیـل فیلـم و برگـزاری مسـابقه را از روشهـای مناسـب بـرای آمـوزش
کارآفرینـی میداننـد .آراسـتی و همـکاران ( )1393نیـز نشـان میدهنـد کـه دعـوت از کارآفرینـان بـه افزایـش
اعتمادبهنفـس مخاطبـان و تمایـل بـه کارآفرینـی آنهـا کمـک میکنـد .بهعلاوه کوراتکـو ( )2005انتشـارات،
مشـاهده مسـتقیم فعالیـت کارآفرینـان و گفتوگـو بـا کارآفرینـان را سـه منبـع مهـم یادگیـری کارآفرینـی تلقـی
میکنـد.
6.6پیشنهادها
باتوجهبه یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود:
zدانشـگاهها بـرای توسـعه صالحیتهـای کارآفرینـی در دانشـجویان برنامـه نظاممنـد بلندمـدت
و میانمـدت تهیـه کننـد و بـر اسـاس آن برنامههـای عملیاتـی خـود را نـه صرفـا بـرای حمایـت از
کارآفرینـان بلکـه فراتـر از آن بـه آموزشهـای کارآفرینـی در همـه دانشـجویان بپردازنـد.
zآمـوزش کارآفرینـی بـه یـک محیـط یکپارچـه و بومسـازگانی نیـاز دارد و از ایـنرو دانشـگاهها بایـد
همـه بخشهـای مختلـف خـود را در آمـوزش کارآفرینـی درگیـر سـازند و ایـن آموزشهـا را تنهـا بـه
فعالیتهـای مرا کـز رشـد و کارآفرینـی محـدود نکننـد.
 zیافتههـای ایـن پژوهـش نشـان میدهـد ،حالآنکـه تغییـر در رفتارهـای کارآفرینانـه نوعـی تغییـر
نگـرش و بـاور اسـت؛ پـس پرداختـن بـه این موضـوع در برنامههای غیررسـمی ،فوقبرنامـه و فرهنگی
دانشـگاهها میتوانـد اثربخشتـر باشـد .ازایـنرو ،در حـوزه فرهنگـی و فوقبرنامـه دانشـگاهها بـه
شـکلهای مختلـف میتـوان بـه پـرورش صالحیتهـای کارآفرینانـه دانشـجویان کمـک کـرد.
zدر حـوزه آموزشـی دانشـگاهها میتواننـد بـا ایجاد رشـتههای بینرشـتهای ،توسـعه ارتبـاط بین مرا کز
صنعتـی و دانشـگاه ،پیگیـری جـدی درسهـای کارورزی ،ارتبـاط بـا سـازمانها و ارتقـای کیفیـت
آموزشـی بـه توسـعه صالحیتهـای کارآفرینـی دانشـجویان کمـک کننـد.
zدر حـوزه پژوهشـی دانشـگاهها میتواننـد بـا تجهیـز آزمایشـگاهها ،توسـعه ارتبـاط بیـن یافتههـای

  54ایوجشناد رد ینیرفآراک یاهتیحالص هعسوت و جیورت یاههار

علمـی و تولیـد فنـاوری ،ایجـاد مرا کـز مشـاوره برای کارآفرینـان و توجه ویژه بـه پژوهشهای کاربردی
بـه توسـعه کارآفرینـی در دانشـجویان کمـک کننـد.
zبـه پژوهشـگران بعـدی پیشـنهاد میشـود ،طر حهـای اجراشـده در زمینـه توسـعه کارآفرینـی در
دانشـگاهها را از منظـر آمـوزش کارآفرینـی مـورد بررسـی قـرار دهنـد و سـپس میـزان و نحـوه مواجهه آن
طر حهـا بـا آمـوزش کارآفرینـی را روشـن سـازند.
zبـه پژوهشـگران بعـدی پیشـنهاد میشـود کـه تجـارب دانشـگاههای کشـور در زمینـه آمـوزش و
پشـتیبانی از کارآفرینـی دانشـجویان را مطالعـه کننـد.
7.7نتیجهگیری
صالحیتهـای کارآفرینـی در حیطههـای عاطفـی ،مهارتی و سـطوح باالی حیطه شـناختی قـرار میگیرند و از
ً
ایـن حیـث آمـوزش آنهـا باید غالبا به شـکل غیرمسـتقیم و بـا روشهای متنوع صورت گیـرد .منابع گونا گونی
نظیـر منابـع انسـانی و تعاملات بیـن افـراد ،منابـع انتشـاراتی ،روایتهـا ،فیلمهـا ،مشـاهده عملکردهـا و
مسـابقهها میتوانـد بـه بهبـود یادگیـری و کسـب صالحیتهـای کارآفرینانـه کمـک کنـد.
محـور دوم اینکـه پـرورش صالحیتهـای کارآفرینـی بیشـتر بایـد از طریـق رویکـرد تلفیقـی و در قالـب
برنامهدرسـی رسـمی ،غیررسـمی و فوقبرنامـه تـدارک دیـده شـود کـه در آن سـهم برنامههـای درسـی
ینـژاد و همـکاران ( )1396بـا مطالعـه شـیوههای آمـوزش
فوقبرنامـه و غیررسـمی حائـز اهمیـت اسـت .مرتض 
کارآفرینـی در نظـام آموزشـی کشـورهای مختلـف نشـان میدهنـد کـه کشـورها عمدتـا از روش تلفیقـی بـرای
آمـوزش کارآفرینـی اسـتفاده میکننـد .تجربـه ایـران نیـز در آمـوزش شـغل در سـطح آمـوزش عمومـی و آمـوزش
عالـی نیـز بیانگـر ایـن موضـوع اسـت که پرداختن به مباحث کارآفرینی و شـغلی در قالـب درس مجزا اثربخش
نیست .در سطح آموزش عمومی «طرح کاد» و «طرح کاشف» نمونهای از طر حهای آموزش شغلی هستند
کـه چنـدان موفـق نبودهانـد و در شـاخههای فنـی و حرفـهای و کاردانـش نیـز درسـی بـا عنـوان کارآفرینـی
در قالـب یـک مـاده درسـی از سـال  1385ارائـه میشـد کـه بهدلیـل عـدم اثربخشـی کافـی از سـال  1395از
برنامهدرسـی ایـن شـاخهها کنـار گذاشـته شـد .در سـطح آمـوزش عالـی نیـز تنهـا طـرح مربـوط بـه کارآفرینـی
ً
«طـرح کاراد» اسـت کـه زیـر نظـر حـوزه پژوهشـی دانشـگاه و عمدتـا در راسـتای ارائـه تسـهیالت و امکانـات بـه
دانشـگاهیان کارآفریـن فعالیـت میکنـد؛ ولـی راهبـرد شایسـتهای بـرای آمـوزش کارآفرینـی بـه دانشـجویان
ارائـه نمیکنـد .مرتضینـژاد و همـکاران ( )1396نشـان میدهنـد کـه آمـوزش کارآفرینـی در اغلـب کشـورها
بهصورت تلفیقــی ،غیرمستقیم و از طریق برنامههای درسی غیررسمی و فوقبرنامــه به یادگیـرندگــان ارائــه
میشـود .میتـوان گفـت آمـوزش کارآفرینـی بهعنوان یک مسـئله بینرشـتهای ،چندحیطـهای و چندبعدی
اسـت کـه نمیتـوان آن را بـا شـیوههای تدریـس مسـتقیم و در داخـل کالس آموزش داد .پـرورش رفتار تمایل
بـه کارآفرینـی در دانشـجویان بهعنـوان نوعـی تغییـر نگرش به کسـبوکار ،شـغل و زندگی اسـت .فـرد کارآفرین
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بـه تحلیلهـای شـناختی پیچیـده ،بـاور عمیـق و ورزیدگـی باالیـی نیـاز دارد کـه ایـن رفتارهـا را بایـد از طریـق
تعاملات پیچیـده ،انجـام فعالیتهـای عمیـق شـناختی ،شبیهسـازیها ،شـنیدن روایتهـای کارآفرینـان
موفـق ،مشـاهده افـراد کارآفریـن در موقعیـت واقعـی و تعامـل بـا برانگیزانندههـای مختلـف در دانشـجویان
پـرورش داد .انجـام اینگونـه فعالیتهـا در دانشـگاه نیازمنـد تعامـل و همـکاری درهمتنیـده بیـن حوزههـای
آموزشـی ،پژوهشـی ،مدیریتـی ،فوقبرنامـه و فرهنگـی اسـت.
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 دانشـیار برنامهدرسـی دانشـگاه بوعلیسـینا همـدان اسـت،فرهـاد سـراجیWW
 حـوزه عالیـق.و مـدرک دکتـرای خـود را از دانشـگاه خوارزمـی دریافـت کـرد
 آمـوزش کارآفرینـی و ارزشـیابی کیفیتآموزشـی،پژوهشـی او یادگیـری مجـازی
اسـت

