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Abstract
The goal of study was the evaluation of the
entrepreneurship components in the experienced
curriculum from perspectives of fourth year
undergraduate students at Kabul university in the
academic year of 2013-14. The statistical populations
were the undergraduate students from the Kabul
University (4590). The method of sampling was
classified random sampling. 346 students were
selected as a sample size on the basis Cochran
formula and data were collected through
researcher made questionnaire. The first step
was to develop a conceptual framework for
evaluating entrepreneurship components and in
the second step the research tools were made
based on that. The reliability of the instrument
using Cronbach's alpha test was 88/0 and
validity was confirmed by experts. In statistical
part, mean, standard deviation, t-tests, repeated
measures and Confirmatory factor analysis were
used. Due to SPSS and LISREL software, data
were analyzed. Research findings indicated that
framework of the entrepreneurship is valid. The
dominant aspect of perception entrepreneurship
in the curriculum from the perspective of
students was the component of “situation
recognition”. The overall condition of perception
of entrepreneurship was at an average level. Also the
finding showed that there is no difference between
perception of entrepreneurship in the
experienced curriculum by male and female
students, but there is a difference between the
perceptions of entrepreneurship of students in
various faculties. The most prevalent
components in the experienced curriculum was
the components of creativity and innovation, and
the least was relevant the concept of internal
control.
Keywords: Experienced Curriculum, Entrepreneurship
Component and Entrepreneurship.
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مقدمه و بیان مسئله

کارآفرینی بهعنوان یک فرآینکم تمک ار اا اکاعی ک
تلقی تیشود ( )Moghimi & Pazoki, 2008و فرآینمی
تعاتلی ،آتوزشکی ،تلی قکی ،اب ککاری ،در اکال ورکور و
تنطقککی یککا شککهکهای از روابکک  ،تعککات و تککیر را
چنمواری ت ان افراد ،فرصتهکا و کمک وکارهکا اسکت
ا میشه و عال کارآفرین به اچار تحت تیر ر تح قکرار
دارد اتا خود بر تح تیر ر تیگذارد ،دا شگاههکا بکا
در اخ ار داش ن روی ا مکا ی خک  ،تحقک و بکا در
اخ ککار داشکک ن زت نککههککای تناسکک بککرای آتککوزش
کارآفرینی ،تی توا نم تح طی تماعم را برای فعال تها و
آتوزش ککارآفرینی ایاکاد ااینکم آتکوزش ککارآفرینی
تی توا م یکی از اررگذارترین ش وهها برای ا قکال آسکان
ااع ت فارغ ال حصک ن بکه بکازار ککار باشکم ،آتکوزش
کککارآفرینی در دا شککاویان باع ک تککیشککود کککه آنهککا
تمئول تپذیرتر و بهعنکوان ت یککران اکوزة ککارآفرینی
ترب ت شو م ( )Erbano et al, 2008و در اه بکهطکور
توف تر در چالشهای کاری و ااتعه وارد شو م اتکروزه
کککارآفرینی بککهعنککوان یکککی از کارآتککمترین عاتککل
ت یت آفرین ام برده شمه و بهعنوان ی راههرد ا کاتی
تککورد توا که دولککتهککا و سککازتانهککا قککرار ت کیگ ککرد
( )Shafezadeh et al, 2011تککا اککایی کککه هاگککان
دریاف ها م که کارآفرینی در ی ااتعه تکیتوا کم قکش
ترای در توسعه ،پ شرفت و یا رکود و شکمت اواتع و
سازتانهای اتروزی داش ه باشم
آتوزش و توسعه کارآفرینی در دا شگاه ها تحت تیر ر
عواتل چنمی قرار تیگ رد که از ترمترین آن ها بر اتکه
درسی دا شگاهی است بخش آتوزش اینمیا ا ( Indiana
 )educational centre, 2010بر اتککه درسککی را تعاتککل
طراایشمه دا ش آتکوزان بکا تح کوای آتوزشکی ،تکواد،
تنابع و فراینم ارزش ابی برای اصکول اهکماآ آتوزشکی
تعریف تکیکنکم هاننک ن بر اتکه درسکی فرصکتهکای
یادگ ری و تااوعهای از رف ارهای قابکل آتکوزش اسکت
در وع شناسی بر اته درسی شان تکیدهکم ککه بر اتکه

درسی بهطورکلی به چرار سطح قابل تقمک م  -1بر اتکه
درسکی طرااکیشککمه -2 ،بر اتکه درسککی تکورد ا ککار،
 -3بر اته درسی ااراشمه  -4بر اته درسی تاربکه شکمه
است ( )Brown, 2006به اع قاد وین و بکرو ( Wine
 )& Bruce, 2003بر اتککه درسککی تاربککهشککمه توس ک
فراگ ران ،بکاتترین سکطح بر اتکه درسکی اسکتی یعنکی
اککیتککوا م فککرو اککود کککه تنرککا بککه ایککن دل ککل کککه
دا شکمههکا دارای بر اتکه درسکی تکموینشکمه همک نم،
یادگ ری رشم یاف ه بهسادگی رخ تیدهم ،بلکه بایکم
تل وتککاتی را در اخ ککار آنهککا قککرار داد تککا برخککی از
فرصت های رشم را ککه در دا شککمه واکود دارد کشکف
کننم و این توضوع ازتنکم تواکه و دقکت در تاکار ،
گرش ها ،ترار ها و ااماسا تثهت و تنیکی دا شکاو
مهت به عالکرد خود و تح دا شککمه اسکت ککه در
بر اتکککه درسکککی تاربکککهشکککمه تکککنعک تکککیشکککود
()Mohammadi, 2008
اسا بر اته درسی ،فرد و تاربة وی است ،آ نکه را
تاربه تیکنم در عال پ اده تی کنم ،لذا بر اتکه درسکی
بایم ازهای ااتعه و بازار کار را در خود اکای دهکم تکا
بر پایه ازتنمهای بازار کار آتوزش صور گ کرد و بعکم
از فارغال حص لی افراد ب وا م در ااتعه ارکربخش باشکنم
درواقع با ادغام کارآفرینی در بر اته درسکی دا شکگاه هکا
زت نه توسعه تؤلیههای کارآفرینی را در افکراد تکیتکوان
فراهم کرد و ازآ ااییکه بر اته درسی قل سازتانهکای
آتوزشی به اما تی آیکم تکی تکوان گیکت ککه بر اتکه
درسی در توسعه کارآفرینی تیر ر زیادی خواهکم داشکت
بااینواود ت ان اها ت بر اته درسی در آتکوزش عکالی
بهویژه بر اته درسکی تاربکهشکمه دا شکاویان و ت ک ان
تواه به آنهکا بکهطکور چشکمگ کری تکورد تواکه قکرار
ایگ کرد یکا ت شکی بکرای برمکازی ،اصک ب ،برهکود و
ارزیابی آنها صور ایگ رد ()Moltaji, 2012
آتوزش کارآفرینی تی توا م یکی از تؤررترین ش وهها
برای تمر ل ا قال ااع ت فارغال حص ن به بازار ککار
باشم دا شگاه به دل ل داش ن ویژگکی هکای پایکه تا نکم
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سرتایه ا ما ی در قال دا شاو و اعضکای ه ئکتعلاکی
تحل تناسهی برای کوآوری ته نکی بکر دا کش اسکت از
اینرو دا شگاه بهعنوان ترمترین تراکع تول کم و اشکاعه
دا ش امیم تیتوا م ککارآفرینی کنکم ( & Peykarifar
 )Mahnegar, 2012تحق قککا ا اککامشککمه پ راتککون
کارآفرینی شان تیدهنم ککه آتکوزش هکای ککارآفرینی
تی توا م بر ا گ ش ،گرش ،تؤلیهها و رف ار کارآفرینا که
تیر رگکککذار باشکککم ( ،)Fairlie&Holleran, 2011در
پژوهشی ترمترین ا گ ه هکا بکرای ککارآفرینی در ت کان
دا شککاویان دخ ککر را فککراهمسککازی شککرایطی رفککاهی-
اا ااعی برای ز مگی بر ر و پ ازآن تی م بکودن بکرای
ااتعه ،دس ابی به اس ق ل ،شناخت و بروز اسک عمادها
و توا اییهای شخصی ب ان کرده اسکت ( Damuri & et
 )al, 2010در پژوهشکی دیگکر (،)Fuchs & et a, 2008
به تن ور بررسی اینکه تا چه ا کمازه آتکوزش ککارآفرینی
ااهاری در آلاان و سوئم ،ش وه فکر کارآفرینا که را بک ن
دا شآتوزان برهود تیبخشم ،پرداخ نکم آنهکا بکه ایکن
اه رس م م که تمار آلاکان در ارائکه خوداشک االی
بهعنوان ی گ ینه شالی چنمان توف هکودها کم ،ولکی
دا شآتوزان سوئمی بهطورکلی تاایل ب ش ری مهت به
خوداش االی شان داده ا م به ع وه ،ایج تحق گویای
آن است که تمار آلاا ی هتنرا تاایکل دا کشآتکوزان
مهت به خوداش االی را زتا ی که بک ر تکر تکیشکو م،
تقویت ایکننم ،بلکه آن را کاهش تیدهنکم رشکم
روزاف ون فنّاوری و تا کرا سکریع ااتعکه ،تقاضکاهای
تخ لیککی از بر اتککه درسککی بککه هاککراه داشکک ه اسککت
( )Mahmoei et al,2011بهگو های که صاا کران و
ا میشانمان در تیی م این گی ه ب ان تی دار م که بر اتکه
درسی ترم تکرین عنصکر تشکک لدهنکمه کام تعلک م و
ترب ت اسکت ( )Fathivajargah,2011بر اتکه درسکی را
تعاتل طراای شمه دا ش آتکوزان بکا تح کوای آتوزشکی،
تکواد ،تنکابع و فراینکم ارزشک ابی بکرای اصکول اهکماآ
آتوزشککی تعریککف کککردها ککم ( Indiana educational
 )centre,2010ترر تحامی و هاکاران ( )1391بر اتکه

درسی را چ ی ا تاربه های دا شآتوزان ایدا م که
تنرا پ از توااره با توقع ت و فرصتهای یکادگ ری از
قهل پ ش ب نی شمه ،یا برآتمه از تصا م تش رک تعلکم
و دا ش آتوز قابل ترس م است لذا بر اته درسی بهعنوان
ی قلاکرو تعرف کی دارای پ ن کمگی هکا ورف کت هکای
ت عمد و ابعاد اشناخ ه و یا اماقل کا ر اشناخ ه شمه
است که ایتوا م تنرا در قال بر اتهریک ی درسکی تکم
ر قرار گ رد به اع قاد ویکن و بکرو ( )2003بر اتکه
درسی تاربهشمه توس فراگ ران ،باتترین سطح بر اتکه
درسی است بر اته درسکی تاربکهشکمه تاکام تارب کا
فراگ ران که تنار به برمکازی ترکار و راههکرد تیککر
خ قا ه و تن قما ه ،ال تمکائل ،هاککاری بکا دیگکران،
تعاتل خو  ،تؤررتر وش ن ،یکادگ ری تحل لکی و رشکم
توا ککایی پککژوهش بککرای اککل تمککائل را در برت کیگ ککرد
( )Brown, 2006در تحق ککک دیگکککر Mohammedi
( )2007اه گرفکت ککه بر اتکه درسکی تاربکهشکمه،
واسطه تعناداری بر رضایت دا شاویان بود م و دورههای
ترنمسی از به سکازتان دهکی دار کم تکا بکه رضکایت و
توفق ت دا شکاویان تناکر گکردد )2006(Luen .ب کان
تیدارد که ب ن آ نه قصم شمه ،ااراشمه و تاربکهشکمه
بود هااهنگی واود مارد  )2006( Priorاه تی گ رد
ب ن بر اته درسی تموین شمه و آرتان های بر اته درسی
تمرسه با بر اته درسی تاربهشمه اهاخوا ی واود دارد
و بر اتککه درسککی تاربککهشککمه ا کیتوا ککم ترککار هککای
شررو می آنها را به ت ان رضایتبخشی رشم دهکم .در
تطالعککهای کککه توس ک  )2005( Chambersبککهتن ککور
باز گری در بر اته ها و بر اته درسی و برگ اری دوره های
آتوزشی و تهمیل دا شگاههای سکن ی بکه دا شکگاههکای
کارآفرین ،برای رش ههای تخ لف در ام آتوزش عکالی
کارآفرینی را ی اتر ضروری ب ان کرده هانن ن کام
آتوزشی کارآفرین به یق ن با دیوارههای بلنم و درهکایی
بم ه پمیم ایآیم ایااد و تقویکت ککارآفرینی تمک ل م
تاایل تم ار و گم رده با تح اا ااعی ،اق صکادی و
تول می است ( )Ollsdiysn & at all, 2010تحق قی در
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تال ی به تن ور ارربخشی بر اتکه درسکی در دا شکگاههکا
ا اام شمه ایج آن شان تیدهم دا شاویان رش ههای
غ ر تاار ع قهای به تطالعه و خوا من درو تربکو
به کارآفرینی را مار م که این تیتوا م دو دل کل داشک ه
باشککم :اول تاه ککت بر اتککه درسککی اسککت کککه از تن ککر
دا شاویان کرنه و تنموخ شمه به اما تی آیم و دوم
تیکککر آنهککا درزت نککة درو کککارآفرینی اسککت ،آنهککا
کارآفرینی را فق ی در اخ اری تکیدا نکم و فقک
بکککرای گکککرف ن اکککره بکککات ا خکککا تکککیکننکککم
()Zamberiahmad & at all, 2014
درتااوع تی توان اذعان اود که ادغکام ککارآفرینی
در بر اتککه درسککی دا شککگاههککا و تککمار عککالی تواک
غنی سازی تاار یادگ ری فراگ ر مگان ،افرایش ایاکاد
کم وکار امیم توس آنها ،ارتقای ترار های شکالی
تمیریت کمک وککار ،افک ایش ارتهکا ت کان دا شکگاه و
صنعت و ایااد فرص ی برای آزتون تح وا بر اته درسکی
دا شکگاههکا تکیشکود ( )Faoite et all, 2003ا ااکن
کارفرتایان در بری ا کا بکا ب کان ویژگکی هکای اساسکی و
شایم گی ضروری برای دا ش آتوخ گکان دا شکگاهی در
قرن  21ارتگ ریهای بر اته درسی آتکوزش عکالی را
در چنم تقوله عامه شاتل پرورش روا ه اتکا بکه خکود،
پرورش توا کایی قکم و تحل کل ،پکرورش توا کایی ایاکاد
تحول و پرورش توا ایی بکرای کوآوری و خ ق کت ب کان
کرده است ا اان کارفرتایان در اسک رال ا ک تکواردی
هانککون پککرورش افککراد هااهنککع بککا توسککعه فنککاوری
اط عا ارتهاطا  ،پرورش توا ایی ال تمکئله ،پکرورش
توا ایی کار گروهی و پرورش روا ه سازگاری با تا را
را تورد تیک م قرار دادها م ()Momeni,2008
روششناسی
پژوهش ااضر از لحاظ همآ ککاربردی و از لحکاظ روش
توص یی از وع پ اایشکی بکود ااتعکه آتکاری پکژوهش
 4990یر بوده که کل که دا شکاویان کارشناسکی سکال
چرارم دا شکمههای تخ لف دا شکگاه کابکل بکود ککه بکا

اس یاده روش او هگ ری طهقهای تصادفی بر نکه شکمه
 343یککر از دا شککاویان بککهعنککوان او ککه ا خککا و
پرسشناته ها را تکا ل اود م داده های ت ما ی ارزیکابی
تؤلیه های ککارآفرینی در بر اتکه درسکی تاربکهشکمه بکا
اس یاده از پرسشناته تحق ساخ ه ارزیکابی تؤلیکههکای
کارآفرینی در بر اته درسی تاربکهشکمه ککه بکر اسکا
تهککا ی ککری و الگوهککای کککارآفرینی تت گ ک ن و د
( ،)1993دی کوت ککع و اسککا ت ( )2002و آ و ک و
ه مککریج ( )2003تر ککه شککمه بککود ،گککردآوری شککم
پرسشناته ارزیابی تؤلیه های کارآفرینی در بر اته درسی
تاربکککهشکککمه دارای چرکککار بعکککم توقع کککتشناسکککی،
تمیریتگرایی ،تشارکتپذیری و روانشناخ ی است ککه
پاسخ افراد را از طری ی ط ف پنج گ ینکهای دریافکت
تی اایم برای روایی صوری پرسشکناته تحقک سکاخ ه
ارزیابی تؤلیههای کارآفرینی در بر اته درسی تاربهشمه
از رهای صاا ران اس یاده و روایی آن تیی م شم
برای هاما ی درو ی آن از روش تحل ل گویکه و آلیکای
کرو هاخ اس یاده شم ایج تحل ل گویه روایی اب ار را تکورد
تائ م قرار داد که هر ی از تؤلیهها ،ابعاد و اکره ککل ایکن
پرسشککناته بککا اسکک یاده از روش تحل ککل گویککه (تحاسککهه
هاهم گی ب ن گویهها با اره کل زیکر تق کا تربکو ) و
روش آلیای کرو هاخ تحاسهه شم که طه اکمول ( 1و )2
پرسشناته از روایی و پایایی باتیی برخوردار بود
هانن ن برای سناش روایی اب ار از تحل کل عکاتلی
تیی می با اس یاده از رمافک ار ل ک رل تحاسکهه شکم ککه
تحل لهای شان داد که تؤلیههای ریم پکذیری ،اکل
تمئله دورا میشی ،توان رههری و توف طلهکی در بعکم
تشکککارکتپکککذیری و تؤلیکککههکککای کن کککرل درو کککی،
ا عطککاآپککذیری ،اس ک ق لطله کی و خوداتکککایی در بعککم
روانشککناخ ی و تؤلیککههککای تحاککل ابرککام ،پشکک کار،
فرصککتطلهککی و خ ق ککت در بعککم توقع ککتشناسککی و
تؤلیه های تمکئول تپکذیری ،رشکمگرایی ،ککارگروهی و
ککار در بعککم تککمیریتگرایککی و ابعککاد بککا اککره کککل
کارآفرینی از بار عاتلی تناسهی برخوردار بود م
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مؤلفهها

جدول  .5روایی و پایایی مؤلفههای پرسشنامه ارزیابی کارآفرینی در برنامهدرسی تجربهشده
طیفضرایبهمبستگی

سطحمعناداری

آلفایکرونباخ

0/86-0/86
0/87 -0/78
0/86-0/68
0/76 -0/87
0/66-0/68
0/87 -0/78
0/86-0/66
0/60 -0/88
0/86-0/98
0/78 -0/87
0/98-0/68
0/70 -0/77
0/66-0/96
0/40 -0/87
0/90-0/68
0/77 -0/77
0/66-0/60

0/0006
0/0000
0/0006
0/0000
0/0006
0/0000
0/0006
0/000 -0/0000
0/0006
0/0000
0/0006
0/0000
0/0006
0/000 -0/0000
0/0006
0/0000
0/0006

0/86
0/80
0/96
0/67
0/98
0/44
0/96
0/87
0/86
0/77
0/90
0/70
0/66
0/80
0/96
0/87
0/66

ریسکپذیری

مشکلگشایی

دوراندیشی
توانرهبری
توفیقطلبی

کنترلدرونی
انعطافپذیری

استقاللطلبی

خوداتکایی
تحملپذیری

پشتکار
فرصتطلبی

خالقیت
مسئولیتپذیری

رشدگرایی
مدیریتمشارکتی
نظارت

جدول  .5روایی و پایایی ابعاد و کل پرسشنامه ارزیابی کارآفرینی در برنامه درسی تجربهشده


روانشناختی 

مشارکتپذیری 


مدیریتگرایی 

موقعیتشناسی 


کارآفرینی 

طیفضرایبهمبستگی 

0/74 – 0/87

0/70 -0/74

0/77 -0/78

0/88 -0/76

0/78 -0/77

سطحمعناداری 

0/0000

0/0000

0/00 -0/0000

0/0000

0/0000

آلفایکرونباخ 

0/88

0/84

0/80

0/70

0/77

بارهای عاتلی تؤلیه های ب ن  0/93الی  0/22بوده و
بارهای عاتلی ابعاد ب ن  0/22الی  0/23بکه دسکت آتکم
اسککت ،بککهغ ککراز تؤلیککه کن ککرل درو ککی کککه در بعککم
روانشککناخ ی قککرار دارد از بککار عککاتلی مککه اً ()0/44
پکای نی برخکوردار بکود ،اکذآ گردیکم هاننک ن kmo
بهدست آتمه  4/39است این رقم بایکم بک ن  1تکا  9بکه
دست آیم که شاندهنکمه بکرازش تطلکو تکمل باشکم
(ت ولر ،رالف ،ش )1390 ،که دادهها شان تیدهنم ککه
چککارچو تککذکور از بککرازش تطلککوبی برخککوردار اسککت

درواقع تحل لها شان داد ککه عاتکلهکای زیکر بنکایی و
ت ا رهای تشاهمه شم که هاکان اکره ککل بکا ابعکاد و
تؤلیهها این اب ار است ،عاتلی زیکرین خکود را بکهخکوبی
پرسشکناته بکا ط کف ل ککر
ته ن تکی کننکم سک
پنجدراهای بم ار زیاد ،زیاد ،تا امودی ،کم و بم ار کم
ب ن دا شاویان دا شکمههکای تخ لکف توزیکع و پک از
تکا ل ،ااع آوری ،با اس یاده از روش هکای آتکاری تکی
تمتها و تحل ل واریا و آزتکون تعق هکی بکو یرو ی و
توکی تا یهوتحل ل شم
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یافتههای پژوهش

کمام تؤلیه کارآفرینی از دیکمگاه دا شکاویان ب شک ر در
بر اته درسی تاربه شمه تورد تواه قرار گرف ه است؟ بر
اسا امول شکااره ( )3تشکاهمه تکی شکود ،بکاتترین
ت ککا گ ن تؤلیککههککای کککارآفرینی در بر اتککه درسککی
تاربککهشککمه دا شککاویان تربککو بککه تؤلیکة خ ق ککت و
کا رین آن تربو به تؤلیه کن رل درو ی است ککه بکر
اسا  Fتحاسهه شمه با دراه آزادی  13تیاو تعنادار
است آزتون تعق هی بو یرو ی شان داد که ب ن اکثریت
تؤلیککههککای کککارآفرینی تیککاو تعنککاداری واککود دارد
یاف ککههککا شککان داد تیککاو تعنککاداری بکک ن ت ککا گ ن

تؤلیه های ریم پذیری ،توف طلهی و ا عطکاآپکذیری،
ب ن ت ا گ ن تؤلیههای ال تمکئله بکا ا عطکاآپکذیری،
ب ن ت ا گ ن تؤلیه هکای دورا میشکی بکا تکوان رههکری،
توف ک طلهککی ،رشکمگرایی و کککارگروهی ،بک ن ت ککا گ ن
تؤلیه های توان رههری با فرصتطلهی و کارگروهی ،ب ن
ت ککا گ ن تؤلیککههککای توف کک طلهککی بککا خوداتکککایی و
رشمگرایی ،ب ن ت کا گ ن تؤلیکههکای اسک ق لطلهکی و
تمئول تپذیری ،ب ن ت ا گ ن تؤلیه هکای خوداتککایی و
رشمگرایی ،بک ن ت کا گ ن تؤلیکه هکای فرصکتطلهکی و
کارگروهی واود مارد

جدول  .1مقایسه میانگین رتبه مؤلفههای کارآفرینی در برنامه درسی تجربهشده
مؤلفههایکارآفرینی 


میانگین 

انحرافاستاندارد 

ریسکپذیری 

 9/79

 7/8

حل مسئله 

 8/66

 7/9

دوراندیشی 

 60/06

6

توان رهبری 

 60/06

 6/6

توفیقطلبی 

 6/86

 7/6

کنترل درونی 

 8/69

 6/6

انعطافپذیری 

 9/7

 6/7

استقاللطلبی 

 68/06

 6/9

خوداتکایی 

 6/69

 6/6

تحمل ابهام 

 68/69

 8/6

پشتکار 

 9/66

 7/8

فرصتطلبی 

 60/66

 7/6

خالقیت 

 66/87

 8/6

مسئولیتپذیری 

 68/78

 6/6

رشدگرایی 

 6/86

6

کارگروهی 

 60/76

6

نظارت 

 66/68

 6/8

مقدارf


 966/69

درجةآزادی 

سطحمعناداری 

 68
و
 686

0/0006
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ت ا گ ن کارآفرینی و تع ار ،پای نتکر از اکم ت وسک  ،در
ایج بهدستآتمه
سطح  0/0001واود دارد لذا بر اسا
تی توان گیت ککه از دیکمگاه دا شکاویان ،ککارآفرینی در
بر اته درسی تاربهشمه از ام ت وس پای نتر است
آیکککا تیکککاو تعنکککاداری بک ک ن ادراک دا شکککاویان
دا شکمه های تخ لف از ت ک ان ککارآفرین بکودن بر اتکه
درسی تاربهشمه واود دارد؟ تطاب با امول شکااره 3
اة آزتون تحل ل واریا یک طرفکه شکان داد ککه
ب شکک رین ت ککا گ ن کککارآفرین بککودن بر اتککه درسککی
تاربهشمه دا شاویان تربو به دا شکمه ااتعهشناسکی
و کا رین آن تربو به دا شکاویان دا شککمه اقکو و
تعارآ س تی است که بر اسا تقمار  Fتحاسهه شکمه
با دراکه آزادی  13ایکن تیکاو تعنکادار اسکت آزتکون
تعق هککی تککوکی شککان داد کککه تیککاو تعنککاداری ب ک ن
ت ککا گ ن کککارآفرینی در بر اتککه درسککی تاربککهشککمه
دا شککاویان دا شکککمههککای اقککو بککا ااتعککهشناس کی،
خهر گککاری ،کشککاورزی ،ترنمسککی و زتکک نشناسککیی
دا شکمة ااتعه شناسی بکا علکوم اسک تی و داروسکازیی
دا شکمة خهر گاری و علوم اس تیی دا شککمة ترنمسکی
با علوم اس تی و داروسازی و دا شکمة علکوم اسک تی و
زت نشناسی واود دارد

بعم غالک ککارآفرینی در بر اتکه درسکی تاربکهشکمه
دا شککاویان کککمام اسککت؟ بککهتن ککور تع ک ن بعککم غال ک
کارآفرینی در دیمگاه دا شاویان از آزتون تحل ل واریا
ا مازهگ ریهای تککرر اسک یاده شکم هاکانگو که ککه در
امول ( )4ت ا ه تیگردد ،ایج ااکی از آن است ککه
ب ش رین ت ا گ ن تربکو بکه بعکم توقع کتشناسکی (بکا
ت ا گ ن )94/24 :بهدستآتمه است و ابعاد تمیریتگرایی،
تشککارکتپککذیری و روانشککناخ ی هرکککمام بککه ترت کک
اولویتبنمی شم م که بر اسا  Fبهدستآتکمه بکا دراکه
آزادی ( 1و  ،)349تیکککاو تعنکککاداری بک ک ن ت کککا گ ن
توقع تشناسی ،تشارکتپذیری ،روانشناخ ی و تمیریت
گرایی در سطح  0/0001واود دارد بمین ترت تیتوان
ب ان کرد که از دیم دا شاویان دا شگاه کابکل بعکم غالک
کارآفرینی بعم توقع تشناسی است
ت ان ککارآفرین بکودن بر اتکه درسکی تاربکه شکمه
دا شاویان دا شگاه کابل بکه چکه اکمی اسکت؟ اکه
آزتو ی ت او های در امول شااره ( )9اکاکی از آن
اسککت کککه کککارآفرینی در بر اتککه درسککی تاربککهشککمه
دا شاویان دا شگاه کابل با ت ا گ ن ( )2/43پکای نتکر از
تع ار ام ت وس ( )Q3= 3/79است با تواه به تقمار t
بهدستآتمه با دراه آزادی  349تیاو تعناداری ب ن

جدول  .5تعیین نوع غالب کارآفرینی در برنامه درسی تجربهشده
ابعاد

میانگین

انحرافاستاندارد

مشارکتپذیری


86/66

60/89

روانشناختی


66/67

6/68

یتشناسی
موقع 

68/78

66

مدیریتگرایی 


86/66

66/06

متغیر 
کارآفرینی

مقدارF

درجةآزادی
6
و

866/86

8/47

0/0006

686

جدول  .1آزمونتی تک نمونهای بهمنظور مطلوبیت کارآفرینی
میانگین  انحرافاستاندارد  Q3
درجهآزادی 
مقدارt
0/47

سطحمعناداری

7/86

88/88

746

سطحمعناداری 
0/0000
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جدول  .5مقایسه کارآفرینی در برنامه درسی تجربهشده دانشجویان دانشکدههای مختلف
دانشکدهها 


میانگین 

انحرافاستاندارد 

روانشناسی و علوم تربیتی

 6/67

 60/06

حقوق

 6/66

 66/06

جامعهشناسی

 7/06

 87/60

خبرنگاری

7

 66/66

علوم پایه

 6/96

 79/68

کشاورزی

 6/66

 68/66

مهندسی

 7/06

 76/66

معارف اسالمی

 6/86

 76/68

زمینشناسی

 6/66

 79/66

دامپزشکی

 6/99

 79/68

هنرهای زیبا

 6/60

 78/66

ادبیات

 6/68

 67/66

اقتصاد

 6/96

 67/66

داروسازی

 6/89

 76/6

جمع کل

 6/67

 66/77

مقدارf

درجةآزادی 

سطحمعناداری 

 66
 6/67

و
 667

0/0006
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بحث و نتیجهگیری

با تواه به ایج بهدستآتکمه یککی از خصکایا اصکلی
فراگ ران که در بر اته درسی تاربهشمه بایم تورد تواه
قرار گ رد ،تواه به تؤلیکة ککا ون کن کرل درو کی افکراد
است که با آتوزشهایی در ایکن زت نکه و تشکوی افکراد
برای تا ر گرش خود از تنهع کن رل درو ی به ب رو ی،
تکیتکوان روا که ککارآفرینی و آینکمه گکری را در آ کان
تقویت اود ایج پکژوهش ( )Gelard, 2009تهنکی بکر
عواتل تؤرر بکر توسکعه ز کان ایرا کی ب کان تکیدارد ککه
ترمترین ا گ ه برای ز ان ایرا ی در کم وکار ،رضکایت
شککالی و کم ک اع هککار و قککمر در ااتعککه اسککت کککه
ترمترین عواتل تیر رگذار بکر آن هکا خ ق کت و توف ک
طلهکی اسکت کککه بکا یاف کة ایککن تحق ک هامکو اسککت
یاف کههکای ( )Dehghan et al, 2011تهنکی بکر اولویکت
خ ق ت و وآوری در تؤلیههای کارآفرینی با یاف کههکای
این پژوهش هامو است در بررسکی تع ک ن بعکم غالک
کارآفرینی در بر اته درسی تاربهشمه ایج بهدستآتمه
از تحل ل واریا ا مازهگ ریهای تککرر شکان داد ککه
بعم توقع ت شناسی ،تمیریتگرایی ،تشکارکت پکذیری و
روان شناخ ی هرکمام به ترت ک از کر دا شکاویان در
اولویت قرار گرف ه ا م بعم توقع کتشناسکی در دا شکگاه
قلارو پژوهش از ر دا شاویان بعم غال شناخ ه شمه
است ایج این بخش از پژوهش بکا کایج ( & Fairlie
Gurol & Damuri & at all, 2010 Holleran, 2011
Jones & Enghish, Astan, 2006, Brindley, 2005,
 )2004,هامو اسکت ازآ اکایی ککه ایکن بعکم ریشکه در

دیمگاه اا ااعی کارآفرینی دارد ،از علل اا االی چن ن
اه ای تی توان بکه شکرای اا اکاعی دا شکاویان در
ااتعککه و دا شککگاه اشککاره کککرد هاننکک ن فشککارهای
اا ااعی ،فرهنگی ،اق صادی و س اسکی در کنکار ضکعف
اتن ت ف یکی و روا ی در ااتعه و هانن ن فقمان ککار
و فرصتهای شالی باع شکمه تکا اوا کان ا کمکتکرین
فرص ی در هر زت نهای را غن اکت بشکاار م در بررسکی
وضککع ت کککارآفرینی در بر اتککه درسککی تاربککهشککمه
دا شاویان در دا شگاه قلاکرو پککژوهش ،ایککن اککه

بهدستآتم که ت ا گ ن ککارآفرین بکودن بر اتکه درسکی
تاربه شکمه دا شکاویان در دا شکگاه قلاکرو پکژوهش از
سطح ت وس ( )Q3کا ر است این یاف کههکا ب کا گر آن
است که ت ان کارآفرین بودن بر اته درسی تاربهشکمه
دا شاویان دا شگاه کابل پای نتر از ام ت وسک اسکت
بککمیری اسککت کککه دا شککگاههککا ازاالککه ترککمتککرین
سازتا ی هایی هم نم که ترب ت روی کاری در ااتعکه
را بر عرمه دار م و بهتن ور دس ابی بکه تطلوب کتهکای
رایی تزم برای اف ایش رضایت ذینیعکان و دا شکاویان
در ایاککاد شککال و تمک قل کککار کککردن در ااتعککه بایککم
ب وا نم زت نههای تزم را برای بات بردن ک ی ت آتوزشی
درزت نة آتوزش کارآفرینی و در بر اتههای خود تقویکت
ااینم هاانگو ه که تطرب گردیم تکیتکوان گیکت ککه
یکی از علل اا االی چن ن اکهای ک ی کت اتکا کا
آتوزشککی ،س اسککتهککای مککه اً کرنککه در بر اتککههککای
آتوزشی ،کرنه بکودن روش هکای آتوزشکی و ارزشک ابی،
عمم ارتها دا شگاه با بازار کار و صنعت و شکرای ویکژه
دا شگاههای افاا م ان و بهویژه دا شگاه کابل بعم از سکه
دهه انع اشاره کرد در ایکن رابطکه تحققکان بکه ایکن
باور م ،ب ن کارآفرینی دا شکاویان بکا عناصکر و عکواتلی
تا نم برگ اری دورههای آتوزشی کارآفرینی در دورههای
تخ لکککککف ( Chambers, 2005و ،)Azizi, 2004
فراینکمهای یکاددهی -یککادگ ری (Jafarzadeh, 2008ی
Keng neo, 2004ی )Okudan & Rezasa, 2006
اتکا ککا آتوزشککی و ارزش ک ابی آتوزشککی ( oladin et
 )al,2010رابطه تعناداری دارد هانن ن بر اتکه درسکی
کرنه ،ترار هکای علاکی و شخصکی اسکات م تکیتوا کم
تیر رگذار بر این بخش از یاف هها باشم در ارتها با ایکن
تکمعا ( )SaifNaraqi & andAvladyan, 2011بکر ایکن
باور م که ت ا رهای آتوزشی و روانشناخ ی بکر توسکعه
کارآفرینی قش تؤرری دارد تطالعة ( (2010 Oladin et
 al, 2010درزت نة تقایمه کارآفرین بودن بر اته درسکی
تاربهشمه دا شاویان در دا شکمههکای تخ لکف ،کایج
شان داد که دا شکمههای اککاتعهشناسی ،ترنککمسی،
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خهر گاری ،زت نشناسی ،کشاورزی ،ادب ا  ،روا شناسی،
هنرهای زیها ،اق صاد ،دات شکی ،علوم پایه ،داروسکازی،
تعارآ اس تی و اقو هرککمام بکه ترت ک در اولویکت
قککرار گرف نککم ایککن یاف کة پککژوهش بککا ا کة تحق ک
( )Ahmadi et al, 2009تهنی بر بررسی بر اتکه درسکی
کارآفرینی در دا شکمههای فنی تال ی و ( Arasti et al,
 )2011در بررسککی کککارآفرینی در دا شکککمههککای غ ککر
تمیری ی هامو استی اتا این اه با تطالعا ( Fuchs
 )et al, 2008و ( )Souitaris & et al, 2007اهامکو
است در یاف ه های این تحققان شکان داد ککه آتکوزش
کککارآفرینی در دا شککگاه ککهتنرککا تاایککل دا شککاویان را
اف ایش ایدهم ،بلکه توا کاهش آن تکیگکردد،
اله ه این اه را تیتوان بر این اسا توا ه کرد ککه
در بعضی از کشورها آتوزش کارآفرینی از سطح تمرسکه
شروع تیشود و درواقع گرش کارآفرینی در آ اا شککل
تیگ رد و در دا شگاه چنمان تیر ری صور ایگ کرد
ازااله علل و عواتلی اا االی چن ن اهای تیتکوان
به بر اتههای آتوزش و تح وای بر اته درسی اشاره کرد
اکثریت دا شاویان بر اته های آتوزشی ارائه شمه توس
اس ادان و تح کوای درسکی را ارکت تکرویج ککارآفرینی
تناس ایدا نم لذا به ر تکیرسکم ککه بر اتکه هکای
آتوزشی تواود در ارت ترویج ککارآفرینی در دا شکگاه
تموین شمه است این ک که ضکرور بکازب نی و ا اکام
تا ککر یککا ایاککاد اصکک ااتی در بر اتککههککای درسککی،
س استهای آتوزشکی و هاننک ن اسک یاده از الگوهکای
کارآتم در این زت نه را ب ان تیکنکم بکههراکال واکود
چن ن رویککردی در هکر دا شککمه تکیتوا کم بکر ادراک
کارآفرینی دا شاویان تیر ر بگذاردی بنکابراین بکر اسکا
این یاف ه پژوهش تهنی بر واود تیاو ب ن ککارآفرینی
در بر اته درسی تاربهشمه در دا شکمههای تخ لف ،بکه
ر تیرسم که بررسی و تقایمه علل و عواتل تکؤرر بکر
ت ک ان کککارآفرینی دا شککاویان دا شکککمههککای تخ لککف
تیتوا کم قطکه شکروعی بکرای بر اتکهریک ی ،ایاکاد یکا
تا راتی در س است های آتوزشی در ارت ارتقکای هکر

چه بر ر این توضوع در دا شککمه هکای تخ لکف داشک ه
باشم تا ع وه بر اس یاده از ش وههکای تی کم از آتکوزش
کارآفرینی برای ذینیعکان ،تصکویر ب رو کی دا شککمه در
دا شگاه و تصویر دا شگاه در سطح کشور و تنطقه بکرای
ت قاض ان و تش ریان رضایتبخکش باشکم ککه ایکن اتکر
تیتوا م بر رها و توفق کت دا شکگاه ک تکیر ر داشک ه
باشم ،در اه باع اکذ هرچکه ب شک ر دا شکاویان
گردد
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