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تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی (سنتزپژوهی)

1

Explanation of Entrepreneurship Curriculum Components
(in General Education) Synthesis Inquiry

چکیده :رموزش کارریرینی از حیوزه هیای علمیی ای
است که رشد سریعی دارد اما محتوا و روش تدریس
رن مبهم است .در این مقاله م العات موجود دربیار
عناصر برنامۀ درسیی کیارریرینی  -اهیدا ،،محتیوا،
رویکردهای تدریس و ارزشییابی  -گیردروری و بیا
سنتز رنهیا ترکیبیی بهینیه ارا یه شیده اسیت .معییار
انتخاب این م العات ،م العۀ یک یا چند عنصر یوق
در دور رموزش عمومی ،طی سالهای 2000-2016
بوده است .در پاییان هیر بخیج تجمییف یایتیههیا و
نتیجه گیری کلی ارا ه شیده اسیت .طبیا یایتیههیای
تحقیا ،اهدا ،دور ابتدایی ،رشنایی با مفاهیم پاییه،
انگیییزه ،عه ییه و روحیییۀ کارریرینانییه و در دور
متوسیی ه ،پییرورش مهییارتهییا و شایسییتگیهییای
کارریرینی است .محتوا من با بر اهیدا ،بیوده و در
سه سال نخست ابتدایی ،تلفیقی و پس از رن بیه هیر
دو حالت تلفیا و درس جداگانه است .رویکردهیای
یعییال تییدریس ،بییهوی ی ه رویکردهییای اسییتقرایی و
شهودی مناسباند .رویکردهیای ارزشییابی اصیی و
عملکردی تناسب بیشتری با ماهیت کارریرینی دارند؛
در نهایت باید اضایه کرد که ارزشیابیهیای تکیوینی
در این عرصه حا ز اهمیت هستند.
واژگان کلیدی :کارریرینی ،هد ،،محتوا ،راهبردهای
تدریس ،ارزشیابی ،سنتز پ وهی

Abstract:
Even though entrepreneurship
education (EE) is a fast growing field; its
content and teaching strategies is vague. This
paper collected the studies according to their
goals, content, teaching and evaluation
approaches of EE, and through synthesizing,
provided an appropriate compound of them.
The criteria for selection of the studies was
based on one of the above-mentioned
components, among 2000-2016. Findings of
each component have been discussed and by
synthesizing them, the final conclusion has
been approved. According to this study, EE
goals in elementary level include, familiarizing
with basic concepts, motivation, interest and
entrepreneurial spirit. The secondary level
objectives are promotion of entrepreneurial
skills and competencies. Content in the first
three years, is integrative and after then would
be delivered in two types including integrative
and discreted.. Active teaching strategies,
especially inductive and intuitive types, are
appropriate. The authentic evaluation methods
and formative evaluation approaches are more
fit with entrepreneurship nature.
Keywords:
Entrepreneurship,
Objective,
Content, Teaching Strategies, Evaluation,
Synthesis Inquiry
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مقدمه
امروزه ضرورت بیشتری برای انع ا،پذیری و ابلیت ان باق نظام رموزشی با
چالجهای ا تصادی ،اجتماعی ،شخصی و یناورانه وجود دارد و رویکردهای نوین در
پی یایتن راهی برای ارتقاء انگیزش ،خودباوری و مهارتهای متناسب با برنامههای
درسی منع ف هستند .همچنین بر یردگرایی ،رشد ابعاد وجودی و شخصیتی ،مانند
تربیت نوین ،نیاز به رزادی در یادگیری و یاددهی و رویکردهای یادگیری یعال دارد،
بهوی ه باید روابط چند بُعدی بین مفاهیم کارریرینی و تجارب کارریرینی در جامعه
بر رار شود .تحقیا انجام گریته از سوی دیدهبان جهانی کارریرینی ( )1GEMدر
سالهای  2003و  2011تأیید میکند که رموزش ،نقشی بسیار مهم در کارریرینی ایفا
میکند .تجهیز ایراد به مهارتهای کارریرینی یکی از نخستین اولویتهای شناسایی شده
در تمام کشورهای عضو  GEMبوده است (دیدهبان جهانی کارریرینی .)2011 ،از سوی
دیگر طرح ملی کاشف (کارریرین شایسته برای یردا) از سال  1390تاکنون به بررسی
استعدادها و توانمندیهای کارریرینانۀ دانجرموزان دور اول متوس ه در سراسر کشور
پرداخته است که بر اساس دستاوردهای رن ،دانجرموزان ایرانی از استعداد و توان بالقو
مناسب در این زمینه برخوردار هستند ،لیکن نظام رموزشی مهارت رموز نیست و
برنامههای درسی ،من با بر پرورش این شایستگیها طراحی نشدهاند و از سوی دیگر
گاه معلمان با انجام اشتباهاتی ناخواسته مانف از شکویایی تواناییهای کارریرینانه در
دانجرموزان میشوند؛ بنابراین تردیدی در اهمیت بررسی د یاتر عناصر مربوط به
رموزش کارریرینی و برنامهریزی حساب شده برای تقویت شایستگیها و مهارتهای
کارریرینانه ،بهوی ه در نس جوان جامعه ،وجود ندارد.
سازمان رموزشوپرورش بهعنوان بزرگترین نهاد رموزشی در این زمینه نقشی مهم
بر عهده دارد؛ بهمنظور انجام بهینۀ چنین نقج حساسی ،الزم است از سوی این سازمان،
برنامهای جامف و مدون برای رموزش کارریرینی تهیه و اجرا شود .یکی از شیوههای تهیۀ
1 Global Entrepreneurship Monitor
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تفکر اصی  ،استدالل ،خه یت ،نوروری و ابلیتهای کارریرینانه تأکید میشود .تعلیم و

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

هر نوع برنامهای نیز مراجعه به نتایج پ وهشی و خرد جمعی ،برای جلوگیری از تکرار
و اته ،منابف مهمی همچون زمان و نیروی انسانی است؛ تاکنون تحقیا مشابهی در
ایران به شیو سنتز پ وهی انجام نپذیریته است ،تحقیقات خارجی نیز اغلب به بررسی
یک یا دو عنصر برنامۀ درسی اکتفا کردهاند؛ بنابراین این پ وهج به لحاظ پرداختن به
عناصر بیشتر و نیز بررسی و سنتز توأمان م العات داخلی و خارجی کمنظیر است .در
داخلی ( )1380-1395دستاوردهای دانج بشری در حوزه برنامۀ درسی کارریرینی در
دور رموزش عمومی ،با تأکید بر چهار عنصر اساسی برنامۀ درسی (اهدا ،،محتوا،
راهبردهای تدریس و رویکردهای ارزشیابی) و سنتز و ترکیب رنها انجام و چارچوبی
برای تدوین برنامۀ درسی کارریرینی در کشور ،پیشنهاد شود .در همین راستا چهار سؤال
اساسی م رح شد:
 .1یایتههای پ وهشی ،اهدا ،برنامۀ درسی کارریرینی در دور رموزش عمومی
را چگونه تبیین میکند؟
 .2یایتههای پ وهشی ،محتوای برنامۀ درسی کارریرینی در دور رموزش عمومی
را چگونه تبیین میکند؟
 .3یایتههای پ وهشی ،راهبردهای تدریس برنامۀ درسی کارریرینی در دور
رموزش عمومی را چگونه تبیین میکند؟
 .4یایتههای پ وهشی ،رویکردهای ارزشیابی از برنامۀ درسی کارریرینی در دور
رموزش عمومی را چگونه تبیین میکند؟
روششناسی
پ وهج تلفیقی ،عبارت از انتخاب م العات دربار یک موضوع و مرور و سازماندهی
رنهاست به نحوی که به حسب سؤالهای مختلف و درعینحال مرتبط به بررسی،
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این م العه تهش شده است بازبینی م العات خارجی (طی سالهای  )2000-2016و
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تحلی و ترسیم الزامات مربوط به دانستهها و موارد مستلزم م العۀ بیشتر بپردازد که
شام مراح تعاملی ذی است:
 -1شناسایی پ وهجهای نظری و تجربی موجود برنامۀ درسی رموزش کارریرینی
از سال  2000تا  2016میهدی و در مورد م العات داخلی از سال  1380تا
 1395که حدا

مفهومی عناصر مهم :م العات شناساییشده تحلی

و

بررسی و عناصر مهم موجود در رنها به لحاظ مفهومی بهد ت تعریف شدند
تا از بروز و ظهور مشکهت مربوط به مفهومپردازی و برداشتهای مختلف
از یک مفهوم جلوگیری به عم رید.
 -3شناسایی اطهعات یا دستههای مفهومی بر اساس الگوهای حاص

از

تحلی های بلی برای بررسی د یاتر اطهعات.
 -4کنار هم گذاشتن اطهعات در درون هر دسته برای تفسیر کار.
 -5ترکیب و تفسیر :با توجه به اطهعات حاص از مراح

ب  ،موارد بهینه در

تمام مؤلفههای مربوط به برنامۀ درسی مشخص شد.

سنتز پژوهی دارای سه مرحلۀ عمده و اساسی است که پژوهش حاضر نیز
بر اساس این سه مرحله پیش رفته است .این سه مرحله در جدول ذیل
بهاختصار بیان شدهاند:
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 -2بازنگری و تحلی

یکی از عناصر برنامۀ درسی کارریرینی را م العه کرده باشند.

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...
جدول  ۳-۱مراحل انجام سنتز پژوهی

مرحله

زیر مرحله

توضیحات در مورد پ وهج حاضر

الف) تعیین

 پ وهج های مربوط به سیال  2000و پیس ازرن و در مورد پ وهج هیای داخلیی ،تحقیقیات
مربوط به سال  1380و پس از رن

پارامترهای جستجو
(مانند تاریخ انتشار،

تجربی

تعیین جغراییای
پ وهج و

ب) تعیین معیارهای

پ وهجهایی که

انتخاب اسناد

مقرر است از

گردروری شده در

یایتههای رنها

مرحلۀ ب

استفاده شود

ج) تعیین راهبرد
جستجوی اسناد و
پایگاهها

1

مرتبط بودن با سؤاالت پ وهج حاضر
کیفیییت پیی وهج بییه لحییاظ اعتبییار ابزارهییا و
روشهای تحلی مورد استفاده
 تییدوین کلیییدوا ههییای مییرتبط بییا رمییوزشکارریرینی2؛ پرداختن به حدا یکیی از عناصیر
برنامۀ درسی کارریرینی اعم از اهیدا ،،محتیوا،
روش تدریس و ارزشیابی
 -تعیین پایگاههای دادهای

مرحلۀ دوم

الف) غربالگری

نقد نظاممند

درشت

اسناد منتخب

3

چکیده اسناد م العه شد و سپس بیر اسیاس دو
معیار کلی و عمد «کیفییت» و «میرتبط بیودن»،
اسناد مناسب انتخاب شیدند؛ میًهم مقیاالتی کیه
مربوط به دور رموزش عالی ییا دورههیای غییر
رسمی بودند ،کنار گذاشته شدند .در پاییان ایین
مرحله  326سند با ی ماند.

ب) عنوان غربالگری

ک متن اسناد بررسی و بیا توجیه بیه دو معییار

 1از جستجوی اولیه  438مقاله و سند به دست رمد که پس از اعمال معیارهای انتخاب ،اسناد
با ی مانده برای ورود به مرحلۀ بعد 253 ،عدد بودند.
2 Entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurial, innovation, creation, startups, etc.
3 ProQuest, ERIC, Elsevier, Magiran, Norrmags, IranDoc, Sivilica, etc.
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مرحلۀ اول

نوع پ وهج و )...

 گستر جغراییایی :تمام کشورها -نوع پ وهج :تمام م العات نظری ،ارزیابانه و
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مرحله

توضیحات در مورد پ وهج حاضر

زیر مرحله

یوق ،دست به انتخیاب زده شید؛ در پاییان ایین
مرحله ،تعداد مقاالت با یمانیده بیه  253میورد
رسید.
ج) واکاوی

اسییناد بییا ی مانییده ،مجییددام شییبیه بییه مراح ی
اساس سؤاالت پ وهج ،طرح تحقیا ،روشهای
تولید و تحلی دادهها ،یایتهها و محیدودیتهیا،
بررسی و تشری شدند؛ در ایین مرحلیه ،نقید و
ارزشیابی محقا نیز دربیار هیر کیدام از اسیناد
مورد بررسی یادداشت شد.

مرحلۀ سوم
سنتز؛ خلا
چیزی از عناصر
جدا از هم

در این تحقیا از سنتز
پ وهییی ترکیبییی( 1در
مقابیی سیینتز پ وهییی تجمیف و یکجا کیردن بخیج یایتیههیای اسیناد
2
تجمیعیییی ) (گیییا ،،منتخب
3
اولییییور و تومیییاس  ،بازخوانیهای مکرر و د یا
 )2012بهیییره گریتیییه
مقایسۀ یایتههای مشابه و متنا ض (با نگارش در
شده اسیت کیه در رن
برگۀ یادداشت های دارای رنی هیای مشیابه ییا
یایته های پ وهج های
متفاوت)
منتخب ،خود مبدل به
داده هایی میشوند کیه دسته بندی داده ها در ذی مضامین بزرگ تر (مً
بیییا دادههیییای دیگیییر رموزش با اسیتفاده از سیبک ییادگیری تجربیی،
ترکیییب و سییپس بییا رموزش با رویکرد پرورش خه یت و .)...
هیییییویتی جدیییییید
بازریرینی میشوند.

1 configurative
2 aggregative
3 Gough, Oliver& Thomas
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کدگذاری رزاد و مقوله ای در گراندد تئوری ،بیر

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

پرسش  -1یافتههای پژوهشی ،اهداف برنامۀ درسی کارآفرینی در دورۀ آموزش
عمومی را چگونه تبیین میکند؟
در هر برنامۀ درسی ،اهدا ،از جمله اساسیترین مقولهها هستند که تدارک مناسب رنها

میتواند سایر ا دامات و مراح برنامۀ درسی را تسهی کند .بر اساس مدل یادگیری
در پنج مرحله دنبال میشوند:
 .1کسب مهارتها و پیجنیازهای اساسی و شناسایی گزینههای شغلی؛
 .2کشف صهحیتهای کارریرینی و درک ا تصاد و ر ابت رزاد در سیستم
ا تصادی؛
 .3رموختن صهحیتهای کارریرینی ،درخواست رموزش حریهای و رموختن
نحو ایجاد یک شغ جدید؛
 .4خوداشتغالی و توسعۀ روشها و سیاستها برای کسبوکار جدید یا موجود؛
 .5ح ّ مؤثر مسا

کسبوکار و توسعۀ کسبوکار موجود.

اریکه )2000( 1معتقد است هد ،کارریرینی ،رموزش برای خه یت ،نوروری و
سودمندی بیشتر است .گارتنر و وسپر )2004( 2استدالل میکنند که ورود به یک
کسبوکار بهطور اساسی با مدیریت رن متفاوت است .رموزش کارریرینی باید ماهیت
مبهم ورود به کسبوکار را روشن کند.
مقیمی و احمدپور داریانی ( )1385مهمترین اهدا ،رموزش برنامۀ درسی کارریرینی
را به شرح ذی برمیشمرند:
1 Erkkila
2 Gartner, & Vesper
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مادامالعمر کنسرسیوم رموزش کارریرینی ( ،)2014اهدا ،یاددهی و یادگیری کارریرینی
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-

کسب دانج مربوط به کارریرینی؛

-

کسب مهارت کاربرد ینون تحلی یرصتهای ا تصادی و ترکیب برنامههای
عملیاتی؛

-

القای مخاطرهپذیری با استفاده از ینون تحلیلی؛

-

ترغیب کسبوکارهای جدید؛

-

سوق دادن نگرشها به سمت تغییر.

شریی ،مذبوحی و مقدم ( )1391مهمترین اهدا ،رموزش کارریرینی را عبارت از
ایزایج رگاهی کارریرینانه ،ایجاد نگرش مًبت نسبت به یادگیری مادامالعمر ،مهارت در
شناسایی یرصتها و تفکر واگرا ،تقویت جرأت و درت تصمیمگیری دانستهاند.
علیمیری ( )1387اهدا ،رموزش کارریرینی را پرورش تفکر خهق ،تفکر انتقادی
و تفکر واگرا ،مهارت ح مسئله ،ارزش نهادن به اشتغال ،تقویت مهارتهای مربوط به
شروع و ادار کسبوکار و برخورداری از روحیۀ کارریرینانه میداند.
حسینیخواه ،سلیمی و رستگار ( )1386هد ،رموزش کارریرینی را ارا ۀ
مجموعهای از مواد رموزشی مدون شام دانج ،مهارتها و نگرشهای کارریرینانه به
منظور شناسایی یرصتهای نادیدهگریته شده از سوی دیگران و نیز تقویت مهارتهای
ا داممحور و عم گرا در راهاندازی و ادار کسب و کار برمیشمارند.
هیتی و اگرمن )2004( 1اهدا ،کارریرینی را در سه س

طبقهبندی میکنند؛

یادگیری مفهوم کارریرینی ،یادگیری یرریند کارریرینی و یادگیری کارریرین شدن؛ هر
یک از این طبقات اهدا ،وی هتری مانند دستیابی به مفاهیم و وا گان تخصصی در
حوز کارریرینی و کسب و کار ،برخورداری از روحیۀ کارریرینانه ،خه یت ،نقادی و
ریسکپذیری و تدوین طرح کسب و کار ،شروع کسب و کار مقدماتی و رزمایشی و
تصمیمگیریهای شغلی مشخص دارند.
1 Hytti & O’Gorman
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-

شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهای کارریرینانه؛

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

ماسالویبا )2008( 1با تحلی محتوای  20مقالۀ مرتبط با اهدا ،کارریرینی نشان
میدهد که مهمترین اهدا ،کارریرینی به ترتیب اهمیت عبارتاند از :تقویت روحیۀ
کارریرینی ،شروع کسب و کار ،خدمت به اجتماع و برانگیختن مهارتهای کارریرینی؛
بنابراین هد ،رموزش کارریرینی باید رماده کردن یرد برای ورود به دنیای وا عی
 .1برنامههای رموزش کارریرینی باید بر اساس نیازهای رموزشی ایراد و مبتنی بر
مدلهای بومی ،تلفیقی از تجربه ،مهارت ،دانج و توانایی باشند.
 .2ضروری است برنامههای رموزش کارریرینی مبتنی بر رویکرد میانرشتهای
تدوین گردد و از نگاه تکدرسی و یا ارا ۀ یصلی تحت عنوان کارریرینی به
رویکرد مبتنی بر دوره یا رشته تغییر داده شود.
 .3رموزش کارریرینی باید با حمایت و پشتیبانی از نیروهای کارریرین همراه
باشد تا ایراد با دلگرمی و یراغت بیشتری یعالیتهای کارریرینانه را پیگیری
نمایند.
چند عام در تعیین و انتخاب اهدا ،در رموزش کارریرینی مؤثرند:
 .1گروه هدف :مخاطبان رموزش کارریرینی یکی از اصلیترین عوام مؤثر بر نوع و
گستر اهدا ،دورههای رسمی و غیررسمی رموزش کارریرینیاند .از رنجایی که
م العۀ حاضر به رموزش کارریرینی در دور رموزش عمومی میپردازد ،در انتخاب
پ وهجها بر م العاتی تمرکز شده است که به بررسی دورههای رسمی رموزش
کارریرینی در مقاطف ابتدایی و متوس ه پرداختهاند؛ تقریبام در تمام تحقیقات به این
موضوع توجه شده است که هد ،در مقاطف پایینتر ،بیشتر از نوع رشنایی نظری
با مباحث کارریرینی ،کسب روحیۀ کارریرینانه و ایجاد عه ه و نگرش مًبت نسبت
1 Mwasalwiba
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کارریرینی باشد .همچنین؛

دو یصلنامۀ نظریه و عم در برنامۀ درسی ،شماره  ،9سال پنجم ،بهار و تابستان 1396

به کارریرینی از طریا رموزشهای غیرمستقیمتر و گنجاندن مفاهیم و ارزشهای
کارریرینانه بهصورت تلفیقی در دروس مختلف است .در مق ف متوس ه ،دروس
حالت اختصاصیتر دارند و بر مهارترموزی و پرورش شایستگیهای کارریرینانه
و رشد ابلیتهای حریهای ،تدوین طرح کسب و کار و ارا ۀ پرو ههای مقدماتی
 .2رموختههای پیشین :لزوم نیاز به دور رموزشی خاصی برای ایراد و گروههای
مختلف ،متناسب با ابعاد تخصصی و علمی ایشان بر کسی پوشیده نیست .از این
رو دورههای رموزشی را میتوان در دو س

«عمومی» و «تخصصی» طبقهبندی

کرد .دورههای عمومی به طور عام برای کلیۀ شرکتهای تولیدی و خدماتی ارا ه
میشود و به رموزش مواردی از بی ارا ۀ دانج و مهارت الزم جهت تأسیس
شرکت و حتی جستجوی یک اندیشۀ جدید بهعنوان یک پرو ه در ذهن
شرکتکنندگان و نیز انجام پرو ههای عملی برای ارا ۀ طرحهای مخاطرهرمیز و
توسعه و تکمی رن ،ارا ۀ رموزشهای مدیریتی و مشاورهای برای شرکتهای نوپا
و رو به رشد در زمینههای مختلف تخصصی ،تلفیا مفهوم مدیریت و یعالیتهای
کارریرینانه با یکدیگر و به عبارتی ایجاد مهارت و توانایی مدیریت ،یعالیتهای
مخاطره پذیر و بدیف میپردازد( .حسنمرادی.)1385 ،

 .3یرهن

جامعه :هرچه یرهن

یک جامعه ،بیشتر مشوّق خه یت ،کنجکاوی ،نقادی

و ر ابت سالم باشد و رموزش و پرورش در رن با صنایف و کسب و کارهای
مختلف موجود ،شبکههای ارتباطی اثربخجتری بر رار کند ،امکان بروز کارریرینی
در رن بیشتر است و بالعکس در جوامف سنتی با یرهن

محایظهکارانه ،نرخ

کارریرینی و استقبال از رن پایینتر است؛ بنابراین یرهن سازی از طریا تبلیغات
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و اساسی متمرکز میشوند.

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

گسترده ،رسانههای جمعی و نیز حمایت از کارریرینان امری مهم و ضروری است
که باید در تدوین اهدا ،رموزش کارریرینی به طور وی ه مدّ نظر رار گیرد.
 .4شرایط ا تصادی :شرایط وی

کشورهای در حال توسعه به لحاظ ا تصادی،

بیشترین انگیز کارریرینی را در ایراد سبب میگردد .این شرایط در تدوین اهدا،

موجود و در جهت بهبود رن ا دام به سیاستگذاری و طرح اهدا ،کهن خود در
حوز رموزش کارریرینی میپردازند.

 .5همکاری سایر سازمانها و مؤسسات:

عام وجود یا یقدان پیوندهای ارتباطی

مناسب بین سازمان رموزش و پرورش با سایر نهادها نقج مهمی در
سیاستگذاری و تعیین اهدا ،رموزش کارریرینی خواهد داشت .هرچه این روابط
تنگاتن

و تعریفشدهتر باشد ،میتوان اهدا ،بلندمدتتر و کاررمدتری را در

برنامه تدارک دید و نسبت به تحقا رنها خوشبین بود .اهدایی همچون
شبکهسازی ،تجربۀ محیط وا عی کار ،جذب سرمایه برای راهاندازی کسب و
کارهای جدید و به طور کلی مویقیت دورههای رموزش کارریرینی ،تابعی از میزان
و کیفیت همکاری با سایر سازمانها و مؤسسات صنعتی و تجاری است.
 .6هد ،از برگزاری دوره :معموالم هد ،از برگزاری دورههای رموزش کارریرینی،
تغییر در هر سه حوز دانج و معلومات ،نگرش ،بینج و طرز تلقی و توانج و
مهارتها در خصوص کارریرینی است .لیکن بسته به اهدا ،وی

دوره ،ممکن

است میزان تأکید بر رنها متفاوت باشد .در صورتی که هد ،،رشنایی اولیه برای
مخاطبان وسیفتر باشد ،بیشتر بر حوز دانج و به وی ه ایجاد نگاه مًبتتر و بعد
عاطفی دوره تأکید میشود ولی در دورههای تخصصیتر ،حوز روانی -حرکتی و
تقویت مهارتها و شایستگیهای کارریرینانه بیشتر مدّ نظر است.
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برای رموزش کارریرینی نیز نقج دارد و هر کدام از کشورها بنا بر شرایط ا تصادی
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پرسش  -2یافتههای پژوهشی ،محتوای برنامۀ درسی کارآفرینی در دورۀ آموزش
عمومی را چگونه تبیین میکند؟
برای اینکه ایراد ،سهم خودشان را در ا تصاد و جامعه بهعنوان ک درک کنند در وهلۀ
اول باید دربار کارریرینی و همینطور دربار خودشان یاد بگیرند و این اولین گام برای
کشف است .لوسزکیو )2008( 1محتوا و مراح رموزش کارریرینی را به دو گام تقسیم
نوروری ،بازاریابی و ارتباطات .دوم مهارتهای کسب و کار و کارریرینی شام رهبری،
شبکهسازی ،برنامهریزی ا تصادی و برنامهریزی استرات یک.
سولومون ( ،)2008با نظرسنجی از  279نفر از دانجرموزان دور متوس ه در
ایاالتمتحده امریکا دربار دروس ضروری ،نشان میدهد که  53درصد درس
کارریرینی 36 ،درصد مدیریت کسب و کارهای کوچک و  30درصد خلا کسب و کار
جدید را انتخاب کردهاند .تیمونز و استونسون )2005( 2با م العۀ  60نفر از کارریرینان
مویا در مورد مهارتها ،مفاهیم و نگرشهای الزم و مناسب برای دور رموزش
عمومی ،نشان میدهند که  72درصد از پاسخگویان معتقدند «اخهق» میتواند و باید
بهعنوان بخشی از برنامۀ درسی تدریس شود؛ ریتار اخه ی ،هسته اصلی مویقیت
بلندمدت در کسب و کار است .ماسالویبا ( )2008براساس تحلی محتوای  20مقاله
مرتبط با کارریرینی نشان میدهد که مهمترین موضوعات در برنامههای درسی رموزش
کارریرینی عبارتاند از :مدیریت منابف و امور مالی ،بازاریابی و مهارت یروشندگی،
خلا ایده و کشف یرصتها ،برنامهریزی کسب و کار ،مدیریت رشد بنگاه ،سازماندهی
و شبکهسازی ،خلا کسب و کار جدید ،مدیریت کسب و کارهای کوچک و
ریسکپذیری.

1 Luczkiw
2 Timmons, & Stevenson
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میکند؛ نخست خصوصیتهای کارریرینی و مهارتهای پرو ه شام مدیریت پرو ه،

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

یادگیری در حوز کارریرینی را میتوان در پنج بعد خهصه کرد:
 .1یادگیری دربار خود :درک نقاط وت و ضعف شخصی ،نیازهای یردی و
خانوادگی ،حی ههای توسعه یردی ،عهیا و انگیزههای یردی؛
 .2یادگیری دربار کسب و کار :درک ضعفها و وتهای کسب و کار،

رینده؛
 .3یادگیری دربار محیط و شبکههای کارریرینی :نحو مدیریت ارتباطات
مشتریان بالقوه و موجود ،عرضهکنندگان و ر با ،گسترش و توسعه ارتباطات و
خدمات پشتیبانی؛
 .4یادگیری دربار مدیریت کسب و کار :راهاندازی و کنترل مؤثر کسب و کار؛
 .5یادگیری دربار ماهیت مدیریت ارتباطات :درک منابف درونی و بیرونی
ارتباطات.
محیطهای کسب و کار دنیای مدرن از یعالیتهای یادگیری انتظار دارند تا بر
توسعۀ مهارتهای یردی از بی خودمدیریتی ،مهارتهای شنیداری ،تشویا تهش
(گلف ،)2004 ،1مقابله با شکستها ،مهارتهای تحلی انتقادی ،مهارتهای ح مسئله
(شوتیک ،)2001 ،2تفکر سیستمی ،برنامهریزی و سازماندهی (استیفنسون،)2007 ،3
مهارتهای تصمیمگیری ،مدیریت تغییر و تحم

ابهام (وایتلی ،)2009 ،4مقابله با
5

ناامیدی ،همکاری با ایراد مختلف ،کارگروهی و مهارتهای ارا ه (ویلد  )2004 ،تمرکز
نمایند .هیتی و اگرمن ( )2004اهدا ،و محتوای رموزش کارریرینی را بر اساس جدول
زیر ارا ه میدهند:
1 Golff
2 Shotick
3 Stephenson
4 Wheatley
5 Wilde
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یرصتها و تهدیدها ،نیازهای درونی کسب و کار ،مدیریت کارکنان و رهبری
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جدول  -1مدل آموزش کارآفرینی هیتی و اگرمن ()2004
اهدا ،تدریس

محتوا
عملی که کارریرین انجام میدهد

یادگیری مفهوم کارریرینی

ماهیت کارریرینی
نیاز به کارریرینان

یادگیری کارریرین شدن

توسعه و ارتقاء مهارت
نحو شروع یک کسب و کار کوچک سودرور

بر پایۀ یایتههای هیندل ،)2007( 1س وح یادگیری جوهانیسون و اوالیسون

2

( )2008و پردازش یایول ( )2007سه بُعد حریهای ،نظری و معنوی را میتوان در
سازماندهی محتوا در رموزش کارریرینی مد نظر رار داد .بُعد حریهای ،نخست با دانج
کاربردی و تا حدودی با دانج نظری سروکار دارد و ناظر بر سه نوع دانج است :دانج
چیستی (موضوع شناسی ،)3دانج چگونگی (یرریند یا رویه شناسی (4و دانج یا
شناخت کنشگران (یاع شناسی یا کنجگرشناسی .)5بُعد نظری از منظری گسترده به
دانج میپردازد و به نظریهها ،مفاهیم و چارچوبها ،اثرات و دستاوردهای کارریرینی و
هر گونه پرسج مرتبط با پدیده یا یرریند کارریرینی مع و ،است و بُعد غیرمادی و
معنوی بیشتر به دانستن «چگونه بودن» یا دانج برای بودن مع و ،است و عمدتام بر دو
جنبۀ دانج چرایی و مو عیتشناسی و درک زمانی استوار است (شیخان .)1386 ،تلفیا
ابعاد محتوایی برشمرده شده به صورت متوازن و مناسب میتواند موجب تشخیص
مو عیت نسبی یرد یضا و زمان مرتبط با پدید کارریرینی شود.

1 Hindle
2 Johannisson, & Olaison
3 Know- what
4 Know- how
5 Know- who
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یادگیری یرایند کارریرینی

ایجاد ارزش در سازمانها و حریههای موجود

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

مهمترین موضوع در خصوص تدوین محتوا برای رموزش کارریرینی این است که
یادگیری و رموزش باید مبتنی بر توسعه مهارتها برای ا تصاد جدید باشد (عبداهللزاده،
شریفزاده ،عربیون و طهیی)1391 ،؛ به عبارت دیگر مهارتهای مدیریتی که بسیار
مورد تقاضاست و رموزشهای کارریرینی باید به رن بپردازند عبارتاند از:
-

دیدگاه وسیف نسبت به مسا

مدیریت شام ظرییت دیدن مسا

با توجه به

زمینه و عوام تأثیرگذار درونی و بیرونی؛
-

مهارتهای بین یردی ،مدیریت پرو ه ،مذاکره ،شبکهسازی و دیگر
مهارتهای اجتماعی؛

-

مهارتهای یادگیری یردی بهوی ه توانایی یادگیری از دیگران ،تبادل نظرات و
تجارب؛

-

تحلی مدیریت انتقادی در س

راهبردی.

محتوای رموزش کارریرینی باید شناخت ایراد را از مسا
درت تحلی مسا
تحلی

اطرا ،خود باال ببرد و

را بهگونهای متفاوت با دیگران به ایشان اع ا کند .همچنین درت

ریسک و شناخت یرصتها را بیج از پیج گسترش دهد و به معریی

یرصتهای سرمایهگذاری در کشور ،نیازهای بازار ،مشتریان ،کاریرمایان و بخجهای
مختلف ا تصادی و خدماتی بپردازد و جر ه الزم را برای خلا ایده و تبدی رن به
ارزش در دانجرموزان یا کارریرینان رتی شعلهور سازد .م العۀ زندگینامۀ کارریرینان و
شنیدن تجارب ایشان بهصورت به واس ه دارای اهمیت شایان توجه در این راب ه است
و به همین دلی در شیوههای رموزش نیز دعوت از کارریرینان بهعنوان سخنران مهمان
از جمله راهبردهای مهم تدریس لمداد شده است.
برنامۀ درسی کارریرینی از وجوه مختلف ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .بهوی ه به
لحاظ دو اص اساسی در انتخاب محتوا – اص ارتباط چندوجهی و یادگیری یکپارچه
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-

مشارکت در توسعه راهبردی سازمان؛
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و اص اولویت صهحیتها و یادگیریهای مشترک– گنجاندن چنین مبحًی در برنامۀ
درسی دور رموزش عمومی مورد تأیید و تأکید است .بر اساس اص ارتباط چندوجهی
و یادگیری یکپارچه ،انتخاب و سازماندهی محتوا باید بهگونهای باشد که رموزندگان را
حتیاالمکان در اشکال مختلف تفکر و تعق  ،علم ،کار و عم و تهش و اخهق بهطور
یکپارچه رشد دهد .از سوی دیگر ،صهحیتها و یادگیریهای مشترک و تحقا
علم ،کار و عم و اخهق و رداب را تسهی نماید.
به این منظور ،ا دامات عملی و کاربردی باید از دوران کودکی و مق ف ابتدایی
شروع شود و وی گیها و شایستگیهای عمومی کارریرینانه ،از طریا تلفیا در دروس
گوناگون و نیز مباحث اختصاصی ،طبا اص درونی سازی در وجود کودکان نهادینه
شود و سپس بر اساس اصول وسعت و توالی ،به شکلی نظاممند در دور متوس ه تداوم
یابد و ضمن رعایت انع ا،پذیری و رزادی عم  ،از گسستگی و دوگانگی در اهدا ،و
اجرای برنامۀ درسی دو دوره پرهیز شود.
پرسش  -3یافتههای پژوهشی ،راهبردهای تدریس برنامۀ درسی کارآفرینی در دورۀ
آموزش عمومی را چگونه تبیین میکند؟
تعیین شیوههای تدریس مناسب از مهمترین ا دامات در برنامۀ درسی کارریرینی است؛
زیرا ماهیت کارریرینی مؤید رن است که بهکارگیری راهبردهای اثربخج میتواند ضامن
مویقیت برنامۀ درسی در دستیابی به اهدا ،تعیین شده باشد .محققان مختلف (رابیر،1
2000؛ اریکیه2000 ،؛ سولومون ،دویی و ترابیشی )2002 ،2عقاید متفاوتی در مورد
شیوههای تدریس کارریرینی دارند .تدریس مبتنی بر سبکهای یادگیری نیز در چند

1 Rabbior
2 Duffy, & Tarabishy
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حوزههای پنجگانۀ اهدا ،کلی نظام رموزشی کشور ،شام تفکر و تعق  ،ایمان و باور،
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م العه بررسی شده است (دون2004 ،1؛ کیکول ،گاندری و باربوسا2010 ،2؛ حسین،
اسکات و هانون2008 ،3؛ ماتلی2005 ،4؛ و هیگارتی.)2006 ،5
یداللهی و میر عرب رضی ( )1388بهترین روشهای رموزش کارریرینی را به ترتیب
اولویت چنین میشمارند :روشهای کاربردی و عملی ،کارگاه رموزشی ،روش رموزشی
ویایی ( )1391برخی روشهای نوین یاددهی -یادگیری در حوز رموزش کارریرینی را
عبارت از پرسج و پاسخ ،بحث گروهی ،ایجاد یضای گفتمان در شبکههای مجازی،
انجمن دانجرموزان کارریرین ،روش راهاندازی کسب و کار ،دورههای کارورزی و
کارگاههای تابستانۀ کارریرینی میداند.
شاهماری سوها ،ردیگوزلی و منایی شر،رباد ( )1389نتیجه میگیرند روشهای
تدریس سخنرانی ،بحث گروهی ،نمایج خه یت و اکتشایی از جمله روشهای
اثربخج برای رموزش کارریرینی هستند ،ولی روشهای یادسپاری ،پرسج و پاسخ و
ایفای نقج برای رموزش کارریرینی مناسب نیستند .زالی ،رضوی و کردنا یچ ()1386
روشهایی مانند تدوین برنامههای کسب و کار ،م العات موردی و سخنرانی توسط
کارریرینان یا سخنرانان میهمان را بهعنوان رویکردهای مناسب تدریس در رموزش
کارریرینی معریی میکنند.
زهین

و لیو )2009( 6استدالل میکنند که رویکرد مدارس کسب و کار ،بیشتر

متمرکز بر گذشته است در حالی که رویکرد کارریرینی در دنیای وا عی مبتنی بر
مو عیت کنونی و با حدا

زمان برای تجزیه و تحلی انتقادی است .در مدارس کسب
1 Dunn
2 Kickul, Gundry,& Barbosa
3 Hussain, Scott,& Hannon
4 Matley
5 Hegarty
6 Zheng,& Liu
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سمینار ،روش رموزشی مصاحبه و مه ات با کارریرینان و روش رموزشی سخنرانی.
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و کار یادگیرنده بر اساس نظر کارشناسان و منابف مختلف به تصمیمگیری میپردازد در
حالی که تصمیمگیری در دنیای وا عی مبتنی بر دانج و اطهعات خود کارریرین
صورت میپذیرد و بنابراین در راهبردهای تدریس باید این شکا ،برطر ،شود .هنیون
و پوکیجوکی )2006( 1نیز در بررسی روشهای هدیمند تدریس و رموزش کارریرینی
بر نقج محوری کشف ،ارزیابی و بهرهبرداری از یرصتها و توجه بیشتر به رنها در
امیری ( )1384بهکارگیری شیوههای سنتی را از جمله موانف اصلی رموزش
کارریرینی میداند و روشهای تدریسی را پیشنهاد میکند که بیشتر مبتنی بر تجربۀ یعال
است ،از بی شیوههای تشویا به غلبه بر شکستها ،مستق بار روردن یادگیرندگان و
تسهی استفاده از منابف اطهعاتی متنوع مرتبط با مسا .
کایرو )2003( 2اذعان میکند که رموزش کارریرینی ،انسان را بهعنوان یک ک در
نظر میگیرد که دارای احساسات ،عواطف ،ارزشها و عهیا است؛ بنابراین تربیت
کارریرین نه تنها نیازمند دانج بلکه شیوههای نوین تفکر ،نوع جدیدی از مهارتها و
الگوهای ریتاری است؛ رموزش کارریرینی باید به ریتار کارریرینانه منجر شود .تغییر
تمرکز و نوع نگاه از رموزش کارریرینی به ریتار کارریرینی تأثیر یراوانی در رویکردها و
شیوههای تدریس کارریرینی دارد .برای پرورش دانجرموزانی با ریتار کارریرینانه،
تدریس دربار کارریرینی یا سخنرانی و توضی دربار نحو نوشتن طرح کسب و کار
کایی نیست؛ بلکه رنها باید ایدههای برتر را کسب کنند و دارای ظرییتهای الزم و
حمایتهای کایی برای تعقیب و پیگیری رنها در عم

باشند (بلینکر.)2008 ،3

بروکهاس )2003( 4استدالل میکند که رموزش کارریرینانه باید مبتنی بر متغیرهای
اساسی از بی گشودگی یکری ،پردازش اطهعات و عملکرد کلی تدوین گردد.

1 Heinonen, & Poikkijoki
2 Kyro
3 Blenker
4 Brockhaus
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تدریس تأکید کردهاند.
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هیلز )2002( 1معتقد است از میان روشهای موجود ،نوشتن طرح کسب و کار
جدید مهمترین روش است؛ زیرا همانند یک برونداد عم و به مربیان در ارزشیابی از
یراگیران کمک میکند .سایر روشهای مناسب تدریس عبارتاند از برگزاری گردش
علمی و دعوت از کارریرینان بهعنوان سخنران میهمان و استفاده از دانجرموزان بهعنوان
مشاوران کارریرینی در کسب و کارهای کوچک که باعث میشوند دانجرموزان ،بینشی
کارریرین ،هد ،باید تعیین جهت باشد؛ لذا باید محی ی را یراهم ساخت که یادگیری
عملی و تجربی را رسان سازد .چون این نوع یادگیری نیاز به «انجام دادن» دارد ،باید به
سمت «تازگی» و «تجربه» و «عم خلا یرصتها» جهت داده شود و محیطهای
یادگیری متنوعی برای یراگیران یراهم رورد .کارریرینان ایرادی هستند که جرأت خلا
کردن ،اکتشا ،یکری و پذیرش خ ر را دارند و رویکردهای تدریس باید مو عیت الزم
برای تمرین این وی گیها را ایجاد کنند.
الناپان و دیواراج )2011( 2روشهای رموزش کارریرینی را شام م العۀ موردی،
بحث گروهی ،ارا ۀ یردی ،نوشتن گزارش یردی ،پرو

گروهی ،سخنرانی ،سخنران

مهمان ،سمینار ،یادگیری مبتنی بر وب و ییلم ضبط شده میدانند .این در حالی است که
به اعتقاد نیک و گرین )2011( 3رموزش کارریرینی در س

جهانی به شدت متأثر از

روش رموزش سخنرانی است ،در حالی که اگر در رموزش کارریرینی از سخنران مهمان
استفاده شود و روی مباحث کارریرینی و کارریرینان بحث شود ،نتیجه بهتری حاص
خواهد شد (رراستی ،حیدری و مبارکی .)1393 ،این موضوع در تحقیا سولومون
( )2007در خصوص رموزش کارریرینی در ایاالتمتحده نیز تأیید شد و وی به این
نتیجه رسید که روشهای رموزش کارریرینی بیشتر به سمت روشهای مبتنی بر به
اشتراکگذاری دانج مانند سخنران مهمان و بحثهای کهسی در حال گسترش است.

1 Hills
2 Lonappan,& Devaraj
3 . Neck and Greene
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عمیا و ارزشمند دربار مشاغ پیدا کنند هنون ( )2005نیز معتقد است در رموزش
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پوتر )2008( 1مهمترین انواع روشهای تدریس کارریرینی را عبارت از سخنرانی
کهسی ،تدوین طرح کسب و کار ،م العۀ موردی ،دعوت از کارریرینان بهعنوان سخنران
مهمان ،بازیهای کسب و کار ،بحث گروهی ،کارورزی در شرکتهای کوچک،
الگوهای مشاورهای ،رموزش از راه دور و رویکردهای مشارکتی و همیارانه ،میداند.
مراجعه به ادبیات رایج کارریرینی ،تغییر از رموزش سنتی کارریرینی به سمت
نشان میدهند .نظام رموزشی ،با شیوههای سنتی ،ادر به توسعۀ انگیزش ،شایستگیها و
مهارتهای مرتبط با کارریرینی و نوروری نیست؛ دورههای کارریرینی باید یادگیرندگان
را تشویا کند تا به جای پایشاری بر تنها یک راه درست ،به روشهای متفاوت به
مسئله نگاه کنند .به جای اینکه همانند دیگران البی و کلیشهای یکر کنند ،با استفاده از
تفکر خهق شیوههای مختلف ح مسا

را بررسی نمایند دورههای کارریرینی باید

تفکر خهق و مهارتهای ح مسئله را در یراگیران پرورش دهد .مدرسان دورههای
کارریرینی باید خود نیز کارریرین باشند و با چگونگی شناسایی ،شکار و مدیریت
یرصتها و نحو رموزش رنها به سایرین و شکویایی استعدادهای رنان رشنایی کام
داشته باشند و بتوانند برنامۀ درسی کارریرینی را متناسب با نیازهای هر کهس تنظیم
کنند .همچنین باید رزادی کام برای بررسی و تعیین اثربخشی شیوههای مختلف
تدریس را داشته باشند .این امر بهوی ه در عصر یناوری اطهعات و ارتباطات که ماهیت
و تنوع یرصتها و محدودیتها یینفسه از پیچیدگی و چالجهای متفاوتی برخوردار
است ،از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
بنابراین روشهای یعال؛ از بی روشهای پرو ه ،شیوههای تجربی و عملی و ح
مسئله برای تدریس کارریرینی مناسبترند و بلکه استفاده از رنها ضرورتی انکارناپذیر
به شمار میرود .در همین راب ه ،توجه به بینج پیرامونی و بهره بردن از رن در تدریس
کارریرینی اهمیتی دو چندان دارد؛ بینج پیرامونی ،یک توانایی مهم و اساسی در
کارریرینی و توجه گستردهتر به یرصتهای راهاندازی کسب و کارهای نوپاست که با
1 Potter
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پذیرش روشهای تدریس نوین کارریرینی که مبتنی بر یادگیری بهوسیلۀ عم است را
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طرق مختلف ،اب یاددهی و یادگیری است ،بنابراین در رویکردهای تدریس کارریرینی
نباید از رن غفلت کرد.
از سوی دیگر ،گاهی او ات رموزش کارریرینی ،کاری پرزحمت و پرهزینه تلقی
میشود که به منظور اجرای بهینۀ رن زمان بسیاری مورد نیاز است .در حالی که یکی از
رویکردهایی که در عین سادگی ،کاررمدی رن در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده
صحبت از تجربیات شکست و پیروزیشان میتواند بهعنوان مورد زنده برای بررسی
استفاده شود که میتواند در دو حوز مؤثر باشد .اولی محتواست؛ مانند بازاریابی ،یروش،
توسعه محصول و کسب سرمایه .دوم عم بهعنوان الگوی نقج است و بر یرایند و
یعالیتهایی تمرکز دارد که کارریرین انجام داده است .بهتر است از سخنگوی مهمان
بیشتر برای رموزش نقج استفاده شود؛ زیرا در خصوص محتوا ،کتابها ،مجهت و منابف
رموزشی بسیاری وجود دارد.
عهوه بر این میتوان راهبردهای زیر را با تأکید بیشتر مورد توجه رار داد:
 .1رویکرد پرو ه :کارریرینی یک ا دام مستمر و هدیمند و دارای مراح

و

گامهای متنوع است؛ بنابراین اجرای پرو ههای یردی و گروهی در دروس
مختلف میتواند یادگیرنده را با چنین مراحلی رشنا کند.
 .2توسعۀ بینج پیرامونی :در شناسایی یرصتهای جدید و نیز در شناسایی بازار
جدید برای کاالهای موجود از اهمیت وی های برخوردار است و ضرورت این
شایستگیها در کارریرینی بر کسی پوشیده نیست.
 .3راهبردهای یاددهی و یادگیری همیارانه و مشارکتی :یرریند یادگیری تعاونی و
مشارکتی ،مستلزم ایجاد شبکههای ارتباطی مؤثر و اثربخج با سایر
دانجرموزان ،معلمان ،مسئوالن مدرسه و گاه خارج از رن است .یرریند
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است ،عبارت از کارریرین بهعنوان سخنران مهمان است .استفاده از کارریرینان برای
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کارریرینی نیز بدون شبکهسازی و پیوندهای ارتباطی مؤثر مویقیتی کسب
نخواهد کرد.
 .4مو عیتهای شبیهسازی شده و تدوین طرح کسب و کار :این شیوه ممکن
است با مقداری هزینه برای مدارس و مراکز رموزشی همراه باشد؛ لیکن
تبف رن ک کشور خواهد شد ،اب مقایسه با این هزینۀ اندک نیست.
 .5تأکید بر الگوهای استقرایی :کارریرینی با میزانی از ابهام همراه است و
هیچکدام از رویکردهای یاددهی و یادگیری بهانداز شیو استقرایی نمیتواند
موجب شود دانجرموزان ،در هر مرحله از یادگیری خود ،درجاتی از ابهام را
تحم کنند .الگوهای استقرایی ،پیوسته اطهعاتی اندک و محدودی را در
اختیار دانجرموزان رار میدهند و ایشان باید از طریا مواجهه با ابهام موجود
در این شواهد و دادهها نسبت به تفسیر ،استنباط و گاه تخی ا دام و تهش
کنند با به چالج کشیدن دیدگاهها و زمینههای ذهنی خود به این اطهعات
خام معنا ببخشند و گاه در این مسیر ناچار به نادیده گریتن یا انکار بدیهیات
ذهنی خود میشوند و کارریرینی و شایستگیهای مختلف موجود در رن،
یادگیری و تمرین این موارد را الزامی میسازد.
پرسش  -4یافتههای پژوهشی ،رویکردهای ارزشیابی از برنامۀ درسی کارآفرینی در
دورۀ آموزش عمومی را چگونه تبیین میکند؟
یکی از موضوعاتی که امروزه از جانب بسیاری از ذینفعان رموزش کارریرینی مورد
توجه رارگریته است ،چگونگی ارزشیابی تأثیر رموزشهای کارریرینی است (ماتلی،
2005؛ چارنی و لیبکیپ .)2000 ،1از جمله مواردی که باعث شده از گذشته تاکنون،
1 Charney,& Libecap
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سودی که در رینده و یا حتی به هنگام اجرای طرح ،عاید نظام رموزشی و به
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بحث در مورد اب رموزش بودن کارریرینی ادامه داشته باشد ،یقدان شاخصهای معین
برای سنجج تأثیر رموزش کارریرینی بوده است .یکی از چالجهای ارزشیابی تأثیر
رموزش کارریرینی انتخاب شاخصهایی است که مقبولیت عمومی داشته باشد؛
بهعبارتدیگر رنگونه که ادواردلیچ )2008( 1بیان میکند؛ ذینفعان رموزش کارریرینی،
ایرادی با دیدگاهها ،عهیا و توانمندیهای متفاوت هستند که برمبنای دیدگاههای خود
یراوان در ارزشیابی تأثیر رموزش کارریرینی شده است.
نتایج تحقیقات مختلف (سلیمی ،ساعدپناه ،مرادی و محمدی1394 ،؛ شکرالهی،
1385؛ یت ربادی1385 ،؛ ل فربادی )1385 ،در زمینۀ شیوههای ارزشیابی نشان داده
است که شیوههای ارزشیابی جدید (مانند مشاهده ،چک لیست و پوشۀ کار) شرایط الزم
را برای رشد دانج و معلومات ،تواناییها و مهارتهای شناختی و یراشناختی و توسعۀ
نگرشهای یادگیرندگان یراهم میرورند.
همچنین بر اساس هر یک از اهدا ،کارریرینی نیز شیو ارزشیابی برنامۀ درسی
کارریرینی متفاوت خواهد بود؛ بر این اساس ماسالویبا ( )2008به بررسی  17مقاله
مرتبط با ارزشیابی تأثیر رموزش کارریرینی پرداخته ،شیوههای ارزشیابی رموزش
کارریرینی را برحسب باالترین رتبه گروهبندی کرده است .بیشتر تحقیقات انجام گریته
در خصوص ارزشیابی رموزش کارریرینی بر یک برنامۀ خاص و نتایج یوری رن تمرکز
داشتهاند .مهمترین عوام در ارزشیابی اثربخشی کارریرینی عبارتاند از :شروع کسب و
کار توسط دانجرموختگان ،نوروری ،رگاهی عمومی نسبت به کارریرینی (لیبنبرگ و
ماتیوس ،)2012 ،2عه ه به کارریرینی (رای ،مارتین ،انتکلیف و هانون ،)2012 ،3نمرات
امتحانی (مینیتی و بایگریو ،)2001 ،4عملکرد کسب و کار نوپا (موجیکا ،گبرمدین و

1 EdwardLeach
2 Liebenberg,& Mathews
3 Rae, D., Martin, L., Antcliff, V., & Hannon
4 Minniti,& Bygrave
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به کارریرینی نگاه میکنند؛ وجود چنین دیدگاهها و عقاید متنوعی موجب چالجهای
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شایر ،)2010 ،1نگرشها و نیات انجام کارریرینی (الیتهلم ،)2007 ،2رضایت
دانجرموختگان /یادگیرندگان (جونز ،)2010 ،خدمت به جامعه (رای و همکاران،
 )2012و انتقال ینّاوری (کوپ.)2011 ،3
میزان م العات انجام گریته در زمینۀ ارزشیابی کارریرینی ،بسیار محدودتر از سایر
عناصر برنامۀ درسی در این حوزه است .لیکن میتوان گفت روشهای ارزشیابی مناسب
دانج ،نگرش و توانج م رح شوند .در حی ۀ دانج میتوان از رویکردهایی همچون
مشاهده ،چکلیست ،پوشۀ کار و پرسج و پاسخ بهره گریت .در حوز نگرش،
روشهایی نظیر مشاهده ،خودارزیابی و رزمونهای خود سنجی مانند رزمون خه یت
متداولاند و در زمینۀ مهارتی ،رویکردهایی چون ارزشیابی عملکردی ،خودارزیابی،
انجام پرو ههای یردی و گروهی را میتوان نام برد.
زمانی که اهدا ،دورههای رموزش کارریرینی با نگاهی د یا و موشکایانه تعریف
شوند ،زمینۀ ارزشیابی دورهها مبتنی بر اهدا ،،سه تر خواهد بود؛ بنابراین ضروری
است برای بررسی میزان دستیابی به هر دسته از اهدا ،،معیارها و شاخصهای الزم
شناسایی و تعریف گردند .همچنین در ارزشیابیهای رموزشی عهوه بر روشهای نظری
مانند کسب نمره در رزمونهای لم و کاغذی و گذراندن دروس کارریرینی ،بیشتر از
شیوههای عملی و پرو ه مانند نوشتن طرحهای کسب و کار متناسب با نیاز کشور همراه
با امکانسنجی عملی طرحها استفاده شود .سومین نکتۀ مورد توجه رن است که بهمنظور
اطمینان از اثربخشی دورههای رموزشی ،میزان شروع کسب و کار جدید و یا راهاندازی
کسب و کار توسط یارغالتحصیهن دورههای رموزش کارریرینی بهعنوان معیاری برای
ارزیابی اثربخشی رموزشها مدنظر رار گیرد.
رنچه در ارزشیابی از یرریندها ،شایستگیها و مهارتهای کارریرینانه از اهمیت
وی ه برخوردار است ،توجه به این نکتۀ ظریف است که هد ،از ارزشیابی ،نباید
1 Mojica,, Gebremedhin, & Schaeffer
2 Ligthelm
3 Cope
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در الگوی برنامۀ درسی کارریرینی برای دور رموزش عمومی باید با توجه به سه مؤلفۀ
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اختصاص نمره یا تصمیمگیری بهمنظور ارتقا باشد؛ بلکه ارزشیابیها از نوع یرریندی و
بازخورد حاص از رن بهمنظور بهبود راهبردهای یاددهی و یادگیری و برطر ،کردن
نقاط ضعف احتمالی است تا دانجرموزان بتوانند با اعتماد به نفس و توانمندی بیشتر در
مسیر عم گام بردارند.

در راب ه با شایستگیهای کارریرینانه میتوان از شناسایی و ارزیابی یرصت ،مدیریت
ریسک ،ح مسئله خه انه ،خلا ارزش و استفاده از شبکهها نام برد (موریس2013 ،1؛
سانچز .)2013 ،2یادگیری کارریرینانه تأکید دارد که کارریرینان این شایستگیها را کسب
میکنند (کوپ .)2005 ،یادگیری کارریرینانه بر ایدههای کسب شایستگیهای کارریرینانه
از طریا تجاربی متمرکز شده که کارریرینان از یادگیری با انجام دادن ،یعالیتهای
روتین ،رویدادهای غیرمستمر ،شکست و ناکامی ،تأم

و نیز تجربۀ حاص

از

رویدادهای زندگی ،میرموزند .همچنین روشهای م رح شده بر شیوههای یادگیری
کلی و عمومی کارریرینان و بزرگساالن تأکید دارد که یرض میشود نسبت باالیی از
یادگیری یعال برای توانایی ح ّ مسئله ،اعتماد به نفس و خودباوری حا ز اهمیت است.
شیوههای رموزشی م رح شده عبارتاند از سناریوها ،ایفای نقج و تجارب کسبوکار
وا عی ،بحثهای م العۀ موردی و شبیهسازی کسبوکار ،پرو ههای زنده ،مشاهد
یعالیتهای همساالن و همتایان و یادگیری از ایشان و یادداشتهای تأملی.
اگرچه اغلب م العات نشان میدهند که کارریرینان با غیر کارریرینان تفاوت دارند،
هیچ توضی روشنی دربار جز یات این تفاوت وجود ندارد .همچنین محققان زیادی،
پرسج دربار کارریرین بهعنوان یردی که به شک متفاوت عم میکند یا یاد میگیرد
را مردود میشمارند (راموغلو2013 ،3؛ هارملین

و ساراسواتی)2013 ،4؛ هیچ چیز
1 Morris
2 Sanchez
3 Ramoglou
4 Harmeling,& Sarasvathy
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بحث و نتیجهگیری
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منحصر به یردی دربار ایرادی که عم کارریرینانه انجام میدهند وجود ندارد؛ بنابراین
در وا ف کارریرینان نیز مانند تمام بزرگساالن دیگر یاد میگیرند .تفاوتها در رموزش
کارریرینی ،ریشه در تعاریف متنوع مؤلفان در خصوص مسا

محوری دارد تا

تفاوتهای زمینهای (ماسالویبا.)2010 ،
در مجموع ،سه تِم کلی تدارک رموزش کارریرینی عبارتاند از:
(پیپروپوندوس و دیموی )2014 ،1و هد ،اصلیشان ،ایزایج رگاهی دربار
کارریرینی ،تشویا دانجرموزان به انتخاب کارریرینی بهعنوان یک انتخاب
شغ بالقوه (یایول و گایلی )2013 ،2و در نظر داشتن خوداشتغالی (کهپر و
تگتمایر )2010 ،3است .این مورد از بیشترین یراوانی در م العات برخوردار
است (هونی  .)2004 ،4همچنین بهطورکلی ،موضوعات مربوط به مدیریت
همانند بازاریابی و مدیریت مالی (کوراتکو )2005 ،5و دورههای مدیریت
بازرگانی (سولومون )2007 ،و محتوای نظری کارریرینی شام وی گیهای
کارریرینانه ،خصوصیات شخصیتی ،مویقیت ا تصادی ،نحو تفکر کارریرینانه
و رگاهی کارریرینانه (پیپروپوندوس و دیموی )2014 ،ذی این مجموعه رار
میگیرند .برای این تم ،تدریس اغلب معلممحور است و روشهای تدریس
غالب عبارتاند از :سخنرانی ،سخنرانان مهمان و م العات موردی .از
کتابهای درسی به ویور استفاده میشود (یایول و گایلی.)2008 ،

1 Piperopoulos,& Dimov
2 Fayolle,& Gailly
3 Klapper,& Tegtmeier
4 Honig
5 Kuratko
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 .1دورههای مبتنی بر نظریه که محتوای مورد تدریس رنها «دربار » کارریرینی
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 .2دورههای مبتنی بر عم که اساس محتوای رنها ،تدریس «برای» کارریرینی
(پیپروپوندوس و دیموی )2014 ،و هد ،رنها تشویا دانجرموزان و ارتقاء
تمایهت ایشان برای کارریرین شدن در رینده است .محتوای برنامههای درسی
برای این تِم بر اساس رویکردهای مهارتی تنظیم شده که در پی تربیت

محتوای این تِم با هد ،ارا ۀ کارپوشهای از تکنیکها بهمنظور تشویا عم
کارریرینی تهیه میشود و شام خلا ایدهها ،ایجاد گروه ،طراحی کسب و
کار ،خه یت ،نوروری ،الهامبخشی ،شناسایی یرصت ،یروش ،شبکهسازی،
ماهیت غیر اب پیجبینی و تصادیی کارریرینی ،سازگاری با تغییر و ناکامی و
استقبال از رن است (پیپروپولوس ودیموی2014 ،؛ یایول و گایلی.)2013 ،
همچنین بحث یزایندهای دربار مفهوم یادگیری با انجام دادن و روشهای
تدریس تجربی م رح شده است (یایول و گایلی .)2013 ،از جمله
رویکردهای تدریس غالب در این تم ،شبیهسازی (هونی ،)2004 ،
یعالیتهای خود هدایتی ،تدریس تیمی صاحبنظران و دستاندرکاران،
منتورین

و ایجاد شبکه با کارریرینان (پیپروپولوس و دیموی )2014 ،است.

دانجرموزان یعال هستند ،ایفای نقج و وانمود کردن مهارتهای کارریرینی
به جای ا دام وا عی کارریرینانه ،تفاوت اصلی بین این تِم و تِم بعدی است
که عبارت از تدریس از «طریا» کارریرینی است (وینست و یارلو.)2008 ،
.3

دورههایی که محتوای رنها «از طریا» کارریرینی تدوین شده و هد ،رن،
تربیت و یارغالتحصی کردن کارریرینان (وینست و یارلو ،)2008 ،2حمایت از
1 Bennett
2 Vincett, & Farlow
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خلا کسب و کار جدید (الندکویست و میدلتون )2013 ،1و رشد
شایستگیهای کارریرینانه (بریج ،هیگارتی و پورتر )2010 ،2است .محتوای
برنامههای درسی این تِم ،مشابه با تدریس «برای» کارریرینی هستند؛ با این
تفاوت که این تم ،یادگیری را از طریا کارریرینی در دنیای وا عی ارا ه میکند

(وینست و یارلو )2008 ،و امکان درکی اصی از نیروهای موجود در بازار را
یراهم رورد (دباغ و مناسچه .)2006 ،3برخی از روشهای تدریس پیشنهادی
این تِم عبارتاند از؛ شبیهسازی خلا کسب و کارها با درگیر ساختن شخص
(کهپر و تگتمایر ،)2010 ،تدوین و پروردن طرحهای کسبوکار (وینست و
یارلو ،)2008 ،انترنی برای خلا و اجرای کاالهای نورورانه برای مشتریان
وا عی (وان

و ورزات )2011 ،4و پرو ههای زنده که در رن دانجرموزان با

هم و با ایراد وا عی در کسبوکارها تعام و همکاری دارند (چان

و ریپ ،5

.)2013
نکتۀ اب توجه این بود که اگرچه اغلب م العات به نوعی به یک یا چند عنصر
برنامۀ درسی کارریرینی اشاره داشتند ولی تنها تعداد محدودی از رنها به تفصی و با
جز یات د یا به بیان این عناصر پرداخته بودند و اغلب صریام به ذکر موارد و عناوین
اکتفا شده بود که خود این امر میتواند دلیلی بر ایزایج اخته ،نظرات و اعمال
سلیقههای شخصی در تدوین اهدا ،،محتوا ،شیوههای یاددهی و یادگیری و نیز
ارزشیابی این حوزه باشد .تقریبام در یک سوم م العات بررسیشده در این تحقیا ،اصهم
1 Lundqvist,& Middleton
2 Bridge., Hegarty, & Porter
3 Dabbagh,& Menascé
4 Wang,& Verzat
5 Chang,& Rieple
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تا دانجرموزان را ادر به تجربۀ کارریرین بودن کند ،نه وانمود ساختن رن

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

به محتوای برنامههای درسی و روشهای تدریس پرداخته نشده بود .بهعهوه،
درحالیکه روشهای تدریس مورداستفاده در تدریس تِم از طریا کارریرینی ،بیشترین
همبستگی را با توصیههای یادگیری کارریرینانه برای بهترین ا دام (بسترسازی،
منتورین

و انترنی) دارد ،این شیوههای تدریس از یراوانی بسیار اندکی در بین مقاالت

مورد م العه برخوردار بودند (تنها  22مقاله).
برای عناصر چهارگانه برنامۀ درسی رموزش کارریرینی بر اساس نتایج این م العات به
تفکیک مقاطف مختلف دور رموزش عمومی رمده است:
طبقهبندی اهداف ،محتوا ،روش تدریس و فعالیتها بر اساس دورههای تحصیلی
اهدا ،کهن

مق ف
رموزشی

محتوا

روش
تدریس

رویکردهای
ارزشیابی

 رموزش دربار کارریرینی؛رشنایی با مفاهیم و
اص هحات ا تصادی

ابتدایی

مرتبط با کار و حریه،

مباحث نظری

علوم ا تصادی و

کارریرینی

کارریرینی ،ایجاد نگرش و

(مفاهیم ،اصول

سوگیری مًبت نسبت به

و نظریهها)

کارریرینی ،تبادل ایدهها و

سخنرانی،
سخنران
مهمان،
داستان
موردی

رزمونهای
لم و
کاغذی،
شفاهی،
مشاهده،
چکلیست

عه همندی به مشارکت
در دنیای کار وا عی
 رموزش دربار کیارریرینیدور اول
متوس ه

و
 رمیییییوزش از طرییییییاکارریرینی؛

مهارتهای

سخنرانی،

پرو ههای

مدیریتی

بحث و

یردی و

عمومی و

گفتگو ،ح ّ

گروهی ،ح ّ

شخصی

مسئله،

معماهای
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روش
تدریس

رویکردهای
ارزشیابی

اهدا ،کهن

مق ف
رموزشی

محتوا

رشیینایی بییا مفهییوم و ارزش

ایفای نقج،

تجاری،

پول و شییوههیای کسیب

کار گروهی

خدماتی و

بییازار ،عرضییه و تقاضییا،

کارپوشه و

تهش برای ایده پردازی و

مشاهده

نیییییوروری ،تقوییییییت
وی گییییهیییای عمیییومی
کییییارریرینی همچییییون
کنجکاوی ،خه یت ،تفکر
انتقادی ،ریسک پیذیری و
...
جسییییییتجوی بییییییازار و
یرصیییتهیییای جدیییید،
تقویییت بییینج پیرامییونی
بییهمنظییور توجییه بهتییر و
بیشتر به محیط اطیرا ،و
بهبییود توانییایی شناسییایی
یرصتها
 -رموزش دربار کارریرینی

دور دوم
متوس ه
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مشاهده،

 رموزش از طریاکارریرینی

کسب تجارب

 -رموزش برای کارریرینی؛

وا عی در الب

بازدید از دنیای کار وا عی؛

یعالیتهای

مه ات با صاحبان مشاغ
و کارریرینان در مدرسه و
خارج از رن ،کارورزی،

عملی

پرو ه،

کارپوشه،

شبیهسازی،

نمونه کار،

بازدید،

تدوین طرح

تدوین طرح

کسب و کار،

شغ

راهاندازی
کسب و کار
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دررمد ،رشنایی بیا مفیاهیم

مدیریتی،

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

اهدا ،کهن

مق ف

محتوا

رموزشی
شبکهسازی و ایجاد
پیوندهای ارتباطی
اثربخج ،مهارتهای

تدریس

ارزشیابی
شبیهسازی
شده و
ارزیابی رن

کارریرینانه همچون
نوروری ،شناسایی
یرصت ،ریسکپذیری،
شبکهسازی ،جذب
سرمایه و راهاندازی کسب
و کار شبیهسازی شده،
شرکت در ر ابتهای
مدرسهای و بین مدرسهای

منابع
-

رراستی ،زهرا؛ حیدری ،هومان و مبارکی ،محمدحسن ( ،)1393ارزیابی

اثربخشی روش رموزش کارریرینی «سخنران مهمان» ،توسعه کارریرینی ،ش : ،25
.389-406
-

ادیب حاجبا ری ،محسن؛ پرویزی ،سرور و صلصالی ،مهوش (،)1392

روشهای تحقیا کیفی :انتشارات بشری ،چاپ چهارم.
-

امیری ،الهام ( ،)1384استانداردهای محتوایی َرموزش کارریرینی ،کار و جامعه،

ش .79-106 : 66
135
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تدوین و ارا ۀ طرح کسب
و کار ،وی گیها و
شایستگیهای مختلف

روش

رویکردهای
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-

حسینیخواه ،علی؛ سلیمی ،جمال و رستگار ،احمد (« ،)1386ریا میتوان

کارریرینی را رموزش داد؟» ،کار و جامعه ،ش  89و .42-48 : 90
-

زالی ،محمدرضا؛ رضوی ،مص فی و کردنا یچ ،اسداهلل ( ،)1386رموزش

کارریرینی بهعنوان یک حوز علمی نوظهور ،کار و جامعه ،ش  87و .4-11 : 88

طراحی واحد رموزشی کارریرینی در س

متوس ه :اهدا ،،محتوا ،روش و ارزشیابی،

همایج ملی هزاره سوم و علوم انسانی ،شیراز.
-

شاهماری سوها ،یضای ؛ ردیگوزلی ،مدینه و منایی شر،رباد ،کاظم (،)1389

اهدا ،رموزش کارریرینی و نقج رن در توسعه پایدار ،کنفرانس ملی کارریرینی و
مدیریت کسب و کارهای دانجبنیان.
-

شریی ،محمد؛ مذبوحی ،مسعود و مقدم ،مینا ( ،)1391برنامۀ درسی رموزش

کارریرینی؛ هد ،،محتوا ،روش تدریس و شیوه ارزشیابی ،ابتکار و خه یت در علوم
انسانی ،س  ،1ش .97-130 : 3
-

شورت ،ادموند .سی ( ،)1387روششناسی م العات برنامه درسی ،ترجمۀ

محمود مهرمحمدی و همکاران :انتشارات سمت و پ وهشگاه م العات
رموزشوپرورش.
-

شیخان ،ناهید ( ،)1386رموزش و ترویج کارریرینی در میان دانجرموزان،

اطهعات سیاسی -ا تصادی ،ش .272-381 :245-246
-

عبداهللزاده ،غهمحسین؛ شریفزاده ،ابوالقاسم؛ عربیون ،ابوالقاسم و طهیی،

مهدی ( ،)1391شناسایی و اولویتبندی سریص ها و محتوای دورههای رموزش
کارریرینی بر اساس کارکردهای کسب و کار ،نامۀ رموزش عالی ،ش .89-114 : ،18
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-

سلیمی ،اکبر؛ ساعدپناه ،ساحله؛ مرادی ،جهل و محمدی ،مهدی (،)1394

برنامه درسی روایت پزوهی و توسعه حرفه ای دانشجویان...

-

علی میری ،مص فی ( ،)1387رموزش کارریرینی؛ پیدایج ،توسعه ،گرایجها و

چالجها ،یصلنامۀ توسعه کارریرینی ،س ،1ش 131 -167 :1
-

یت ربادی ،جمال ( ،)1385بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی و کیفی در تحقا

هد،های شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی؛ شورای تحقیقات رموزشی سازمان
-

کردنا یج ،اسداهلل و زالی ،محمدرضا ( ،)1387رموزش کارریرینی در نظام

تعلیم و تربیت کشور ،کار و جامعه ،ش .4-13 :96-97
-

گرانلی شیخ ،ر یه ( ،)1390رموزش کارریرینی ،نقج معلم و ارا ۀ روش

تدریس کارریرینانه ،اولین کنفرانس دانشجویی کارریرینی کشور.
-

ل فربادی ،حسین ( ،)1385نقج سنجج و ارزشیابی در یرایند یاددهی-

یادگیری ،نوروریهای رموزشی ،وزارت رموزشوپرورش ،ش 47-84 :81
-

مقیمی ،سیدمحمد و احمدپور داریانی ،محمود ( ،)1385مبانی کارریرینی ،نشر

یراندیج.
-

میرسعیدی ،گلنوش و کیارسهن ،سعیده ( ،)1390بررسی روشهای نوین

تدریس کارریرینی ،اولین کنفرانس دانشجویی کارریرینی کشور.
-

ویایی ،وجیهه ( ،)1391شناسایی روشهای یاددهی اثربخج جهت پرورش

کارریرینان نوپا در رموزشهای کارریرینی ،کار و جامعه ،شماره .46-55 : 150
-

یداللهی یارسی ،جهانگیر و میرعربرضی ،رضا ( ،)1388بررسی ارا ۀ برنامۀ

درسی رموزش کارریرینی در رشتۀ علوم تربیتی ،توسعه کارریرینی ،دور  ،2ش : ،3
.61-80
Bennett, R. (2006). Business lecturers’ perceptions of the
nature of entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial
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