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Abstract
The objective of this research is to explain
adaptability and pathway of optimal framework
of curriculum elements of entrepreneurship
education in the higher education based upon
Schiro's curriculum ideologies. This is a
synthetic (quantitative and qualitative) study that
using In terms of target, the method of collecting
information is descriptive-deductive and content
analysis. Data gathering tools is Checklist for
content analysis to adapt to six tables from
Schiro (2008) in Curriculum Theory: Conflicting
Visions and Enduring Concerns. The results
illustrated that pathway of optimal framework of
curriculum elements of entrepreneurship
education in higher education are explained in
goal element to Social Efficiency Ideology and
Goal elements, content, teaching method,
individual, learning and evaluation of Learner
Centered pathway. Therefore, faculty, authors
and designers of entrepreneurship education
curriculum for achievement and application of
optimal framework of curriculum elements of
entrepreneurship education in higher education
must be implemented considering their view in
goal element to Social Efficiency Ideology and
in Goal elements, content, teaching method,
individual, learning and evaluation to Learner
Centered Ideology.
Keywords: Entrepreneurship Education, Curriculum,
Higher Education, Curriculum Ideologies

چکیده
 تبیین سازگاری و مسیر گذر چاارچب ملواب،هدف این پژوهش
عناصاار نرمامااس رس ا آماابز کااارآیرین ر آماابز عااا از
 ایان تقییا از مظار.ایدئب بژیهای نرمامس رس اسااایرو اسا
 از قاظ هدف کارنر ی و از مظار رو گار آوری، آمیختس.ماهی
 استنتاج و تقویل مقتبا نس شمار م رو انزار- اطالعات تبصیف
 تقویل مقتبا نرای املباق نا جداول.جمعآوری اطالعات چک یس
) ر کتاا مظریاس هاای نرماماس رسا8002( شش گامس اساایرو
 ر نخاش کما،.یدگاههای متضا و مگرام های مداوم اثر اسا
) نرای8002( میز از ممب ار و یرم رتبسنندی اقتباس شده از اساایرو
تعیین مسیر نرماماس رسا آمابز کاارآیرین ر آمابز عاا
استفا ه شد متاای پاژوهش منااا ا کاس مسایر گاذر چاارچب
ملوب عناصر نرمامس رس آمبز کارآیرین ر آمبز عا ر
عنصر هدف نرمامس رس از مسیر کارای اجتماع و عناصر یگار
 یاا گیری و، یراگیار، رو تادریف،نرمامس رس شاامل مقتابا
ارزشیان میز از مسیر یا گیرمده مقابر تبیاین ما گار نناانراین
 مؤ فاا و طراحااا نرماماس رسا، کس اساتید.م تباا متیجس گری
 چاارچب ملواب.آمبز کارآیرین نارای ساتیان و کارنسا
عناصر نرمامس رس آمبز کارآیرین ر آمبز عا ناید یدگاه
خب را ر عنصر هدف نا ایدئب بژی نرمامس رس کارای اجتمااع
 یا گیری و ارزشایان ناا، یراگیر، رو تدریف،و ر عناصر مقتبا
ایدئب بژی نرمامس رس یا گیرمده مقبر تلبی هند
 آمابز،  نرماماس رسا،  آمابز کاارآیرین:واژههای کلیدی
 ایدئب بژیهای نرمامس رس، عا
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مقدم
امروزه کارآفرینی به شکل چشمگیری در دانشگگاه هگای
نسل سوم ،تحت عنوان دانشگاه هگای کگارآفری توسگعه
پیدا کرده و در کشگورهای بسگیاری بگه مو گوم مهمگی
تبدیل شده استGhina, Simatupang & Gustomo, ( .
)2017؛ زیرا کارآفرینی بهعنوان یک جنبه مهم از اقتصاد
مدرن اغلب تسهیلگر نوآوری ،ایجاد اشگتاال و پیشگرفت
ملگی شگناهته شگده ( & Günzel-Jensen, Robinson
 )Robinson, 2017و فرصتهای زیادی را برای توسگعه
دانش و انگیزه های کارکنان فراهم مگیکنگد کگه گم
پیشرفت مالی توسعه شخصگی افگراد را هگم در بگر دارد
( .)Potishuk & Kratzer, 2017با توجه به ای اهمیگت
در سالهای اهیر آموزش کارآفرینی بهعنوان یک راهبرد
مطلوب در مؤسسگا آمگوزش عگالی مگورد توجگه قگرار
گرفته است .آموزش کارآفرینی یعنی محتگوا ،روشهگا و
فعالیتهایی کگه انگیگزه ،شایسگتگی و تجربگه را رشگد و
توسعه می دهگد تگا راه انگدازی ،مگدیریت و مشگارکت در
فرایند ارزشافزوده را ممک سازد ( Moberg, Stenberg
 .)& Vestergaard, 2012لگگویس و همکگگاران ()2003
آموزش کارآفرینی را رشد افگراد بگههصگو جوانگان در
یک سری از مهار ها و نگرشها تعریف میکنند که بگه
آنها هم ایجادکنندة کسب وکار و هم جستجو کننده آن
را میدهد ( .)Lewis & Massey, 2003در یک تعریفگی
دیگر آموزش کارآفرینی فرایندی نظگاممنگد ،آگاهانگه و
هدفگراست که طی آن افراد غیرکگارآفری ولگی دارای
توان بالقوه ،بهصورتی هالق تربیت میگردند ( Terpstra
 )& Rozell, 2003و ای گ مفهگگوم نیگگز بگگر وی گگگیهگگا،
توانمندی ها و مهار هایی تأکید دارد که اشخا بگرای
راه اندازی ،رشد و مگدیریت کسگب وکگار بایسگتی بگه آن
مجهز شوند (.)Kiessling, 2004
بررسی ادبیا از نظر هدف آموزش کارآفرینی نشگان
میدهد که یک تعریف سطحی و یگک تعریگف عمقگی از
هدف آموزش کارآفرینی وجگود دارد ( ;Lackeus, 2015
 ،)McKenna, 2004در تعریف سگطحی هگدف آمگوزش

کگگارآفرینی آمگگادهسگگازی افگگراد بگگرای راهانگگدازی یگگک
کسب وکار است ،ای نوم تعریف عمدتاً پذیرای محتگوای
نظری آموزش کارآفرینی شگامل :شناسگایی فرصگت هگا،
راهاندازی کسبوکار ،توسعه کسگبوکگار و هوداشگتاالی
افراد اسگت ( .)Lackeus, 2015ولگی در تعریگف عمقگی
هدف آموزش کگارآفرینی پگرورش یگک فگرد کگارآفری
است ،تمرکز اصلی ای تعریف بر یادگیری مهگار هگایی
اسگگت کگگه تفکگگر و اعمگگال کارآفرینانگگه را نگگهفقگگ در
کسب وکار بلکه در هر شگرایطی در زنگدگی بگرای افگراد
توسگگعه مگگیدهگگد ( .)Stevenson & Jarillo, 1990در
گزارش کنسرسیوم آموزش اروپا ( )2002آمده است کگه
آموزش کارآفرینی تنها بگر آمگوزش مهگار هگایی بگرای
راهاندازی و توسعه کسبوکگار تأکیگد نگدارد بلکگه تفکگر
هالقانه ،افزایش اعتمادبهنفس و تقویت هودپنداره افگراد
در مورد توانمنگدی هایشگان را نیگز مگورد پوشگش قگرار
میدهد (.)EC-European Commission, 2008
بر ای اساس آموزش کگارآفرینی فقگ در مطالعگا
عمومی اقتصادی و کسبوکار هالصه نمیشود ( Ernest,
 .)Matthew & Samuel, 2015بلکگه عگالوه بگر بهبگود
توسعه فگردی و پگرورش نیگروی متخصگو مگورد نیگاز
جامعگه ( ،)gholi zadeh & Moghtadreh, 2008ارتقگا
هالقیت ،اعتمادبهنفس ،نوآوری و مهار هگای اجتمگاعی
( ،)Lackeus, 2015پاسخی به دنیای پیچیده ،نگامطمئ
و در حگگگال تاییگگگری اسگگگت کگگگه گگگرور کسگگگب
شایستگی های کارآفرینانه را برای افگراد و سگازمانهگا را
بیش از پیش الزم میکند (.)Gibb, 2002
باای حال بدیهی است چه چیزی و چگونگی آموزش
کارآفرینی تحت تأثیر یک سری حوزهها و قلمروها قگرار
دارد که با توجه به شگرای و فلسگفه حگاکم بگر جامعگه
مسیر حرکت آن تعیی میشود .یکی از ای حوزهها کگه
در قلب آموزش قگرار دارد ( ،)Null, 2011حگوزه برنامگه
درسی است ،ای حوزه هود نیز با توجه به شرای حاکم
بر جامعه متأثر از نظریههای برنامه درسی اسگت .نظریگه
برنامه درسی مجموعهای از تصورا و تحلیگلهگای فگرد
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در راستای بازاندیشی آنها در عمل اسگت کگه بگه معنگا
بخشی عناصر برنامگه درسگی در فراینگد آمگوزش منجگر
میشود.
شواهد نشان میدهد که تعاریف ،توصیفا و اجگرای
دیدگاه ها در هصو ایدئولوژیهگای برنامگه درسگی در
دهه گذشته توس پ وهشگگرانی متفگاوتی بحگد شگده
اسگت ( ;Schiro, 1992; Schiro & Fabrizio, 2007
 )Goodlad, 1984و در منابع اصلی حوزه برنامه درسگی
مبحد نظریههای برنامه درسی بگا معگادلهگای دیگگری
همچگگون؛ جهگگتگیگگریهگگا ،دیگگدگاههگگا ،رویکردهگگا،
ایدئولوژیها و چشمانگدازهای برنامگه درسگی نیگز آمگده
است ( .)Schiro, 2008اسکایرو ( )2002اذعان دارد کگه
نظریههای برنامه درسگی همگان ایگدئولوژیهگای برنامگه
درسی است از دیدگاه او ایدئولوژیها مجموعه از نظرا ،
اصول ،دکتری ها ،رموز ،سنبل ها ،جنبشهای اجتمگاعی
مؤسسا یا گروه هایی است که مشخو میکند جامعگه
چطور باید عمل کند .ایدئولوژیهای برنامگه درسگی در
حقیقت مجموعهای از دیگدگاههگا ،باورهگا و ارزشهگای
هگا در هصگو برنامگههگای درسگی اسگت کگه از
ه مشیهای حاکم بر یگک جامعگه الهگام گرفتگهانگد و
ترجیحا و گرایشهای اجتماعی را در هصو اهداف
و روشهای تربیتگی و برنامگه درسگی نشگان مگیدهنگد
(.)Schiro, 2008
ازآنجاکگه ایگدئولوژیهگای برنامگه درسگی بایگدها و
نبایدها را در نظام برنامهریزی درسی معی میسازند ،با
عنایت به آن میتوان عناصر هر یک از برنامههای درسی
دورههای مختلف تحصیلی را مشخو کرد .در پگ وهش
حا ر محقق سعی بر ایگ داشگته کگه از منگابع جدیگد،
معتبر و روزآمد در هصو ارائه ایدئولوژیهگای برنامگه
درسی استفاده ببرد .باای حال اکثر ایدئولوژیهای برنامه
درسی که از سوی صاحبنظران در طی سالهگای اهیگر
معرفی شده اند ،ارائة ایدئولوژیهای برنامگه درسگی را بگا
توجه به عناصر برنامه درسی در حوزه آموزش عمومی نه
دانشگاهی مد نظر قرار دادهاند .ازآنجاکه )Schiro (2008

ارائة ایدئولوژیهای برنامگه درسگی را مخگتو و گعیت
عناصر برنامه درسی در آموزش عالی مگورد طبقگهبنگدی
قرار داده است ،لذا در ای پ وهش از نظریههگای برنامگه
درسی ارائه شگده توسگ ) ،Schiro (2008بهگره گرفتگه
شده است .اسکایرو ( )2002در اثر هود بنام نظریههگای
برنامه درسی :دیدگاههای متضاد و نگرانیهای مداوم بگه
چهار ایدئولوژی برنامگه درسگی (دانگش پ وهگان علمگی،
کارایی اجتماعی ،یادگیرنده محور و بازسازی اجتمگاعی)
اشاره کرده است که هر کدام از ای ایگدئولوژیهگا ،نگوم
باورهگگا و نگ گرش اسگگاتید را در ارتبگگا بگگا مؤلفگگههگگای
ششگانه هدف ،تدریس ،یادگیری ،ماهیت دانش ،فراگیر
و ارزشیابی جهت میدهند .در زیر ایگ ایگدئولوژیهگای
برنامه درسی مورد بررسی قرار میگیرد؛
ایییدلولو ی دانییشپژوهییا للمییی :حامیگگان
دانشپ وهان علمی معتقدنگد هگدف آمگوزش کمگک بگه
فراگیران اسگت تگا بتواننگد دانگش جمگع آوری شگده در
فرهنگگر را فگگرا بگیرنگگد .وصیفگگه اصگگلی آمگگوزش بهبگگود
بخشیدن به اجزاء ای معادله ،هگم در سگطف فرهنگگی و
هم در سطف فردی است .هگدف دانگش پ وهگان علمگی،
گسترش رشتهها با معرفی اعضاء جوان به آنها است .در
ای هصو ابتدا اعضاء جوان بهعنوان دانشگجو بگه کگار
گرفته میشوند و به تدریج از انتهای سلسله بگه رأس آن
سوق داده می شوند .در ایگ ایگدئولوژی ،برنامگه درسگی
روشهای ای انتقال ،مفاهیم و دلیل وجود آن را تعیگی
می نماید .دغدغه اصلی دانشپ وهان علمی ایجاد برنامگه
درسی است که به هوبی ماهیت رشته درسی را منتقگل
و منعکس نماید (.)Schiro, 2008
ایدئولوژی کارایی اجتماعی :هواداران ای ایگدئولوژی
معتقدند هدف آموزش در مدارس برطرفسازی نیازهای
جامعه با تعلیم جوانان بگه گونگه ای اسگت کگه در آینگده
به عنوان اعضاء مؤثر و فعال جامعه فعالیت داشته باشگند
( .)Schiro, 1978ازایگگ رو آنهگگا بایگگد مهگگار هگگا و
توانایی هایی را کسب کنند که در محی کار و یگا هانگه
بهمنظور بهبود زنگدگی بکگار گیرنگد ( Cotti & Schiro,

تبددن سازگاری و مسدر گذر چارچوب مطلوب لناصر برنام درسی آموزش کارآفرینی در آموزش لالی 15 / ...

 .)2004دغدغه اصلی طرفداران ای دیدگاه بهرهگیری از
روشهای علمی است .آن ها باور دارند که برنامه درسگی
باید با شیوه علمی توسعه پیدا کند و رشد برنامه درسگی
منطبق با انتظارا مشگتری باشگد ( .)Schiro, 1978در
ای ایدئولوژی آموزش برای رسیدن به یک سری اهداف
رفتاری صور میگیگرد و ممکگ اسگت یادگیرنگده بگه
تمری زیادی نیاز داشته باشگد تگا بتواننگد مهگار هگای
مربوطه را کسب و آنها را حفظ نمایند .کار اول مربیگان
کارایی اجتماعی تعیی نیازهای جامعه اسگت ( Schiro,
.)2008
ایییدلولو ی یادگدرنییده محییور :طرفگگداران ایگگ
ایدئولوژی معتقدند که مگدارس بایگد مکگانهگایی لگذ
بخشی باشد تا فراگیران بهطور طبیعت مطابق با طبیعت
ذاتگیشگگان رشگگد کننگگد .هگدف آمگگوزش رشگگد افگگراد در
هماهنگی با وی گیهای منحصربهفرد ذهنگی ،اجتمگاعی،
عگگاطفی و فیزیکگگی آنهاسگگت ،آنهگگا اذعگگان دارنگگد کگگه
فراگیران بهعنوان منبع محتگوا برنامگه درسگی محسگوب
مگگیشگگوند ( .)Cotti & Schiro, 2004بگگدی صگگور
هگگگواداران ایگ گ ایگگگدئولوژی رشگگگد را هگگگدف اصگگگلی
تگگالشهایشگگان مگگیداننگگد .درنتیجگگه آمگگوزش یعنگگی
بهکارگیری تواناییهای ذاتی افراد (.)Schiro, 2008
ایدلولو ی بازسازی اجتمیالی :طرفگداران بازسگازی
اجتماعی اذعان دارند که هدف نظگام آموزشگی تسگهیل
ساهت جامعگهای جدیگد و عگادل اسگت تگا اعضگای آن
بیشگگتری ر گگایت را از آن داشگگته باشگگند ( & Cotti
 .)Schiro, 2004ای طرفداران بهطور بارزی بگر توانگایی
آموزش از طریق برنامه درسی برای آموزش فراگیران در
فهم ماهیت جامعه بهوسگیلة گسگترش یگک چشگمانگداز
جامعه بهتر و به دنبال آن برآوردن ایگ دیگدگاه اعتقگاد
دارند ( .)Schiro, 2004از نگاه آنها تجربه انسگانهگا بگا
فاکتورهای فرهنگی مسگتحکم تگر و قگوی تگر بگه وجگود
مگیآیگد ،آنهگا مگیگوینگد معنگی و مفهگوم در زنگدگی
انسان ها از طریگق همگی تجگارب اجتمگاعی بگه وجگود
میآید .هدف طرفگداران ایگدئولوژی بازسگازی اجتمگاعی

اصالح ایگ شگرای اسگت آن هگا بگرای اصگالح شگرای
جنبههای نامطلوب فرهنر را از بی میبرنگد و آنهگا را
باارزشهایی کگه ایگدهآل و ارزشگمند هسگتند جگایگزی
میکنند و درنتیجه فرهنر هود را بازسازی می نماینگد،
به طوری که اعضای آن از هواستههگای روحگی ،مگادی و
معنوی هود بیشتری ر ایت را داشته باشند ( Schiro,
.)2008
بررسی های پ وهشگر نشان می دهد که در ارتبا بگا
تحقیق مورد نظر پ وهش های آن چنانی صور نگرفتگه،
باای حال یک سری مطالعا در داهل و هگار صگور
گرفته که تا حدودی با پ وهش مربوطه ارتبگا دارد ،در
زیر به ای تحقیقا اشاره میگردد:
) Malekipour & et al (2016در پ وهشگی تحگت
عنوان مطالعة تطبیقی برنامة درسی آمگوزش کگارآفرینی
در قلمرو رشته های کارشناسی علوم اجتماعی و رفتگاری
در دانشگاه تهران با دانشگاه های پیشرو جهگان بگه ایگ
نتیجه رسیدند که برنامة درسگی کتگاب مبگانی آمگوزش
کارآفرینی دانشگاه تهران متفاو از دانشگاه هگای مگورد
مطالعه است و در دانشگگاه هگای پیشگرو عناصگر برنامگة
درسی کگارآفرینی بگر مبنگای رویکگرد شایسگتگیمحگور
طراحی شده است ،ای در صورتی است کگه در دانشگگاه
تهگگران طراحگگی برنامگگة درسگگی بگگر مگگدل سگگنتی و
مو وم محور مبتنی است .در بخش عنصر هدف ،برنامگة
درسی کارآفرینی دانشگاه تهران بگر یگادگیری در سگطف
دانش و فهمیگدن تأکیگد دارد ،در عنصگر محتگوا برنامگة
درسی کارآفرینی دانشگاه تهران همسو با اهداف در پگی
ایجاد دانش و آشنایی دانشجویان با یگک سگری مطالگب
نظری است .در عنصر راهبردهگای یگاددهی  -یگادگیری
دانشگاه تهران بگا توجگه بگه مگدل سگنتی فرصگت هگای
مناسب برای فعالیت هگای یگادگیری کگارآفرینی تگدار
دیده نشده است و در عنصر ارزشیابی بر روشهای کمی
و آزمون پایان ترم تأکید دارد.
) Rahmanpour & et al (2016در مطالعگهای بگا
عنوان میزان رعایت اصول علمی در تگدوی هگدف هگای

 / 12پژوهش در برنام ریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 53پداپی  ،)21سال شانزدهم ،پایدز 2531

برنامه درسی تحصیال تکمیلی مطالعه موردی :دانشگاه
اصفهان به ای نتیجه رسیدند کگه در سگطف کگارآفرینی
نیگگز در هگگدفهگگای برنامگگه درسگگی بگگه زیرسگگاهتهگگا و
مهار های الزم برای ایجاد صرفیگتهگای کگارآفرینی در
دانشجویان توجه چندانی نشده و درنتیجه در ای حیطه
عملکردها هیلی عیف بوده است.
در طی مطالعهای با عنوان نیازسنجی آموزش دانگش
و مهار کارآفرینی در رشتههای علوم انسانی & Safari
) et al (2012به ای نتیجه دست یافتند که مواد ،محتوا
و برنامههای فرعی (غیررسمی یا پنهان) علمی آموزشگی
و حتی شیوههای تدریس در رشتههای علگوم انسگانی در
انتقال مفاهیم کارآفرینی و کسب وکار به دانشگجویان در
و عیت مناسبی قرار ندارند.
) Sharif & et al (2011در پ وهشگی تحگت عنگوان
تحلیل و عیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران
به ای نتیجه رسیدند که هدفهگا ،محتگوا ،راهبردهگای
یگاددهی و یگادگیری ،شگیوههگای مگدیریت و نظگار و
ارزشیابی آموزش در سطف مطلوبی قرار ندارند.
با توجه به آنچگه گفتگه شگد آمگوزش کگارآفرینی در
آموزش عالی در هر برهة زمانی متأثر از ایگدئولوژیهگای
برنامگگه درسگگی اسگگت کگگه نشگگأ گرفتگگه از باورهگگا و
دیدگاههای افگراد همچگون اسگاتید ،مؤلفگان و طراحگان
برنامه درسی است .بدی صور کگه ایگ افگراد در طگی
فرایند تعیی چارچوب برنامه درسی با توجه بگه باورهگا،
تجربیا  ،دیدگاهها و بهطورکلی ایگدئولوژیهگای برنامگه
درسی هود نسبت به تعیی و چگگونگی عناصگر برنامگه
درسی تصمیمگیری میکنند .بدیهی است که همی امر
باعد شده است کگه تعیگی و چگگونگی عناصگر برنامگه
درسی متأثر از ذهنیا افراد دهیل در طراحی ،تدوی و
کاربست برنامه درسی گردد و ارزشهای اصلی چارچوب
برنامه درسی آموزش کارآفرینی مورد غفلت قرار بگیگرد.
ازای رو در ای پ وهش تالش بگر ایگ اسگت کگه مسگیر
ایدئولوژیهای برنامه درسی برای دوری از دهیل کگردن
ذهنیگگا افگگراد در چگگارچوب برنامگگه درسگگی آمگگوزش

کارآفرینی ترسیم گردد تا افگراد بگدون سگوگیری بگرای
تحگگت تگگأثیر قگگرار دادن برنامگگه آمگگوزش کگگارآفرینی از
تفکرا هود ،نسبت به طراحی ،تدوی و کاربست برنامه
درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی اقدام نماینگد.
لذا هدف ای پگ وهش تبیگی سگازگاری و مسگیر گگذر
چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی
در آموزش عالی از ایدئولوژیهای برنامه درسی اسگکایرو
است .در ای راسگتا پرسگش هگای اساسگی ایگ نوشگتار
عبار اند از:
 چارچوب مطلوب عناصر برنامگه درسگی آمگوزش
کارآفرینی در آموزش عالی کدماند؟
 چارچوب مطلوب عناصر برنامگه درسگی آمگوزش
کارآفرینی بیشتر با کدام یگک از ایگدئولوژی هگای
برنامه درسی اسکایرو سازگاری دارد؟
 مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی
در آموزش کارآفرینی با کگدامیگک از ایگدئولوژی
برنامه درسی اسکایرو سازگاری دارد؟
 مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی
در آموزش کارآفرینی از کگدامیگک از ایگدئولوژی
برنامه درسی اسکایرو میگذرد؟
روش پژوهش
پ وهش حا ر از نظر ماهیگت آمیختگه ،از لحگاه هگدف
کاربردی و از نظگر روش گگردآوری اطالعگا توصگیفی-
استنتاجی و تحلیل محتوا و مت به شمار مگیرود .ابگزار
جمع آوری اطالعگا چگکلیسگت تحلیگل محتگوا بگرای
انطباق با جگداول شگشگانگه ) Schiro (2008در کتگاب
نظریگگههگگای برنامگگه درسگگی :دیگگدگاههگگای متضگگاد و
نگرانیهای مداوم اثر است ،در بخش کمی نیز از نمگودار
و فرم رتبهبندی اقتبگاس شگده از ) Schiro (2008بگرای
تعیی مسیر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش
عالی استفاده شد .روش نمرهگذاری ایگ نمگودار و فگرم
بدی صور بود که ابتدا مجموم نمره هگر ایگدئولوژی در
فرم رتبهبندی (جدول )7 -وارد شد کگه در ایگ جگدول
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بخش ( )Aمربو به ایگدئولوژی دانگش پ وهگان علمگی،
بخش ( )Bمربو به ایدئولوژی یادگیرنده محگور ،بخگش
( )Cمربو به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی ،بخگش ()D
مربو به ایدئولوژی کارایی اجتماعی بگود در مرحلگه دو
بگگرای ترسگگیم نمگگودار (نمگگودار )3-در هگگر کگگدام از
ایگگدئولوژیهگگا بگگا توجگگه بگگه عناصگگر برنامگگه درسگگی
ایدئولوژی هایی که بیشتر نمگره را در هگر عنصگر گرفتگه
بودند یک نقطه در وس مربگع قگرار داده شگد ،در ایگ
نمودار ترتیب بیشتری نمره از  1تا  4بود بگدی صگور
که ایدئولوژی که در هر عنصر بیشگتری نمگره را گرفتگه
بود نقطه در مربع  1آن ایگدئولوژی قگرار داده شگد و در
مرحله آهر ای نقا به هم متصل گردید تگا مسگیر هگر
یک از عناصر برنامه درسی در هگر ایگدئولوژی مشگخو
گردد .به طورکلی فرایند پ وهش در ای مطالعگه در سگه
مرحله صگور گرفگت :در ابتگدا بگا جسگتجوی واژهگای
کلیدی؛ همچگون آمگوزش کگارآفرینی و تبیگی عناصگر
هدف آموزش کارآفرینی ،دانشآموزش کارآفرینی ،روش
تدریس آمگوزش کگارآفرینی ،نقگش فراگیگر در آمگوزش
کگگارآفرینی ،چگگگونگی فراینگگد یگگادگیری در آمگگوزش
کارآفرینی و فرایند ارزشیابی در آمگوزش کگارآفرینی در
پایگاههای دادههای معتبگر جهگانی ازجملگه؛ اسگکوپوس
( ،)Scopusپروکوئست ( ،)Pro Questسگاینس دایرکگت
( ،)Science directگوگل اسگکالر ( ،)Google Scholar
تیلگگور فرانسگگیس ( )Taylor & Francisو همچنگگی
پایگاه های داهلی مثل مر ایران ،نورمگز و پایگاه جهگاد
دانشگاهی سعی گردید چارچوب مطلوب عناصگر برنامگه
درسی (هدف ،محتوا ،روش تدریس ،فراگیر ،یگادگیری و

ارزشیابی) آموزش کگارآفرینی در آمگوزش عگالی تبیگی
شود .برای تعیی روایی چارچوب در اهتیار  4متخصو
برنامهریزی درسی و آموزش کارآفرینی قگرار گرفگت کگه
پس از اعمال نظرا آنهگا چگارچوب مگورد نظگر تأییگد
گردیگگد .بگگرای محاسگگبه پایگگایی بگگاز آزمگگون از بگگی
مصاحبههای صور گرفته چند مصاحبه بهعنوان نمونگه
انتخاب شد و هر کدام از مصاحبهها در یک فاصلة زمانی
مشخو توس هگود پ وهشگگر مگورد کدگگذاری قگرار
گرفت که درنهایت پایایی چارچوب در سطف قابگلقبگول
 0/26محاسبه شد .سپس چارچوب مورد نظر بگهعنگوان
چک لیست تحلیل محتوا در نظر گرفته شد .بدی صور
که چکلیسگت طراحگی شگده بگرای تحلیگل محتگوا در
سگگؤاال اسگگکایرو کگگه در هصگگو چهگگار ایگگدئولوژی
(دانش پ وهان علمی ،کارایی اجتماعی ،یادگیرنده محگور
و بازسگگازی اجتمگگاعی) در کتگگاب هگگود در قالگگب شگگش
جدول ذکر کرده است ،تبیی و استدالل شد ،سگپس در
مرحلة بعد فراوانی هر کگدام از ایگدئولوژیهگا در عناصگر
برنامگگه درسگی (هگگدف ،محتگگوا ،روش تگگدریس ،فراگیگگر،
یادگیری و ارزشیابی) جمع گردید و در فرم نمرهگگذاری
مختو ) Schiro (2008قرار داده شد .در مرحلة آهر بگا
توجه به جمع هر ایدئولوژی در عناصر ششگانگه برنامگه
درسی (هدف ،محتوا ،روش تدریس ،فراگیر ،یگادگیری و
ارزشیابی) مورد نظگر اسگکایرو ایگدئولوژی غالگب برنامگه
درسی در قالب نمودار اقتبگاس شگده از )Schiro (2008
برای تعیی مسیر گگذر عناصگر برنامگه درسگی آمگوزش
کارآفرینی در آموزش عالی تشریف گردید.
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هدف

بررسی مبانی نظری

تدریس

محتوا

ارائه مدل مفهومی عناصر برنامه درسی

یادگیری

ارزشیابی

فراگیر
مطابقت مؤلفههای ششگانه برنامه درسی با جداول
ششگانه برنامه درسی در هر ایدئولوژی اسکایرو

جمع هر فراوانی با توجه به فرم نمرهگذاری

ارائه نمودار اسکایرو برای تبیین میزان سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی

شکل  .1مدل مفهومی فرایند پژوهش
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محور اول :هدف آموزش کارآفرینی
یقیناً مبحد آموزش کارآفرینی ذه هر فرهیختهای را به
کنکاش میکشاند کگه هگدف اصگلی آمگوزش کگارآفرینی
چیست؟ آیا هدف اصگلی آن راهانگدازی یگک کسگبوکگار
است؟ آیا هدف اصلی آموزش کارآفرینی ای است که فرد
در هصو مسائل و چالشهای روزمره زندگی بگا کسگب
اعتمادبه نفس و هالقیت الزم موفقیت الزم را کسب کند؟
آیگگا هگگدف اصگگلی آمگگوزش کگگارآفرینی کسگگب دانگگش و
تئوریهای الزم در هصو حوزه کارآفرینی است؟
امروزه ،آموزشهای کارآفرینی بگه دنبگال بهبگود و
انگیزش در تمایال افراد همچون فرصتجویی ،ابتکار،
مخاطرهپذیری و ...اسگت ( .)Gibb, 1990بگاای حگال در
هصگگو هگگدف اصگگلی آمگگوزش کگگارآفرینی در بگگی
صاحبنظران اجمام چندانی وجود نگدارد و هگر کگدام از
ای افراد با توجه به دیدگاه و محی هود اهداف هاصگی
را برای آموزش کارآفرینی در نظر گرفته انگد .مطگابق بگا
کمیسیون اروپا ) European Commission (2008هدف
کلگگی از آمگگوزش کگگارآفرینی افگگزایش دانگگش ،نگگگرش و
مهگگار هگگای دانگگشآمگگوزان بگگرای فعالیگگت در راههگگای
کارآفرینانه چه در اهداف تجاری و چه غیرتجاری اسگت.
) Kent & Calvin (1990نیز معتقد است هدف اساسی
آموزش کارآفرینی ارتقای شناهت فرصتهگا اسگت تگا
دانشجویان شایستگیهگای حرفگهای یگک کگارآفری را
کسب کنند.
) Bechard & Toulouse (1998اذعگان دارنگد کگه
هدف از آمگوزش کگارآفرینی آگگاهی کگارآفرینی ،ایجگاد
کسبوکار ،رشد کسبوکارهای کوچک و آموزش مربیان
اسگت European Commission (2008) .هگدف اصگلی
آموزش کارآفرینی در آموزش عالی را رشد تواناییهای و
ذهنیت کارآفرینانه مگیدانگدZhou & Haixia (2012) .
نیز معتقدنگد کگه هگدف اصگلی آمگوزش کگارآفرینی در
دانشگاه های اروپا رشد قابلیت هگا و ذهنیگت کارآفرینانگه
است کگه گم حمایگت از زنگدگی روزمگره در هانگه و
بیرون در اجتمام ،یگک مبنگا در تأسگیس کگارآفرینی در

اجتمام یا فعالیت های تجاری نیز فراهم میکند؛ بنابرای
هدف اصلی آموزش کارآفرینی پرورش فردی است که با
کسب یک سری توانایی هگا ،مهگار هگا و شایسگتگی هگا
بهعنوان عضگو سگازنده در وصیفگه و کگار مخگتو هگود
بهطگور مگؤثر واقگع شگده و عملکگرد مثبتگی در توسگعه
اقتصادی جامعه داشته باشد.
محتوا آموزش کارآفرینی
در مبحد هدف آموزش کارآفرینی نشگان داده شگد کگه
هدف اصلی آموزش کارآفرینی پرورش فردی است که با
کسب یک سری تواناییها و شایستگیها بگهعنگوان یگک
نیگگروی سگگازنده و فعگگال در توسگگعه اقتصگگادی جامعگگه
مشارکت داشته باشد .باای حال بگدیهی اسگت ،موفقیگت
فگگرد در دسگگتیابی بگگه ای گ هگگدف در دنیگگای پیچیگگده،
نامطمئ و در حال تاییری امگروزی متگأثر از پتانسگیل
موجود در محتوا برنامه درسی اسگت .هگود و یانگر بگا
مطالعه بر روی صد نفر از مدیران ارشد اجرائی که در
مد پنج سگال نگر رشگد حگداقل دویسگت درصگد
داشگتهانگد ،مهگمتگری عوامگل محتگوایی در موفقیگت
کسبوکار را چنی توصیف میکنند :مدیریت مگالی و
بودجه ،مهندسی ،حسابداری ،دانش بازاریابی و فروش،
رویهمرفته از بیسگتونگه زمینگة محتگوایی ذکرشگده
درزمینة مهار ها ،مهگار هگای رهبگری ،مهگار هگای
ارتباطی و مهار های رواب انسانی بهعنوان مهمتری
مهار های مورد نیاز برای کارآفرینی ذکر شده بود ،اما
داشت فکر فرصتگرایانه ،بینش و تفکر مثبت نیز مهم
قلمداد شده بود ،رویهمرفته هشت نوم عامل فکری و
ذهنگی مختلگف ذکگر شگده بگود ،از میگان ده عامگل
شخصیتی مختلف که ذکگر شگده بگود ،مهگمترینشگان
هودانگیزشی ،ریسکپگذیری ،عقگل و درایگت و ارزش
بود ،همة پاسخدهندگان موافق بودند که تمام عوامگل
ای چهار نوم زمینة مختلگف بگه غیگر از چنگد عامگل
شخصگیتی مگیتواننگد تگدریس شگوند ()Dana, 2001
) Timmons & Stevenson (1985نیز اذعان دارنگد کگه
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اهالق باید به عنگوان بخشگی از برنامگه درسگی آمگوزش
کارآفرینی تدریس شود .در طی مطالعهای با عنوان نقش
سرفصل و محتگوای دروس تربیگت بگدنی در کگارآفرینی
دانشآموهتگان ) Farahani et al (2009به ای نتیجگه
دست یافتند که لزوم آموزش کارآفرینی بگه دانشگجویان
تربیتبدنی ،ایجاد فضای میانه و تعاملی بی محی هگای
یادگیری و اجرا ،تجدیدنظر و انطباق سرفصگل و محتگوا
دروس با نیازهای جامعه و تدوی قوانینی کگه بتوانگد از
نگگوآوریهگگا و هالقیگگت در عرصگة ورزش حمایگگت کنگگد،
روری است.
بنابرای می توان استدالل کرد که محتگوا در برنامگه
درسی آموزش کارآفرینی باید به شکلی باشد که فگرد بگا
توجه به پیچیدگیهگا و دگرگگونیهگای دنیگای امگروزی
هالقیت ،نوآوری و اعتمادبه نفس هود را بگرای عملکگرد
هر چه بهتر در تقابل با چالش ها افزایش دهگد .بگر ایگ
اساس محتوا بر مفاهیم شخصی تأکید دارد تا فراگیگران
با استفاده از تجربة مستقیم دنیای اطراف و واکگنش بگه
تجارب کسب شدة هود باروری و تحریک ذهنی هگود را
ارتقا دهند.

) (1994نیز استفاده از گروههای کوچگک ،ایفگای نقگش و
کار گروهی را روش هگای بسگیار مناسگبی بگرای آمگوزش
کارآفرینی میداند Malekipour & et al (2016) .نیگز در
پ وهش هود به روش هگایی همچگون؛ آمگوزش ترکیبگی،
مطالعگگه مگگوردی ،بحگگد گروهگگی ،روشهگگای مشگگارکتی،
فعالیتهای فوقبرنامه در قالب بازی اشاره کردهاند .موازی
بگگا ایگ پگ وهش ) Vesper & Gartner (1997نیگگز بگگه
روش های تدریسی همچون مطالعا مگوردی ،سگخنرانی،
مباحثگگه ،نوشگگت طگگرحهگگای سگگرمایهگگگذاری در قالگگب
کارگروهی و فردی در آموزش کارآفرینی تأکیگد داشگتند.
) Robertson & et al (2003معتقگد اسگت کگه آمگوزش
سنتی باعد منفعل بودن دانشجویان میگگردد ،در مقابگل
بهرهگیری از روش یادگیری فعال باعد ایجاد فرصتهایی
برای دانشجویان میشود تگا بگا هگم در تعامگل باشگند .بگا
توجه به ای شواهد آموزش کارآفرینی بایگد بگا تأکیگد بگر
روشهگای فعگال تگدریس یگک سگری تجگارب را بگرای
فراگیران فراهم نماید که م منتهگی شگدن بگه معنگی
سازی و در مسائل منجر به رشد فرد نیز گردد.
یادگدرنده در آموزش کارآفرینی

روش تدریس آموزش کارآفرینی
یکی از عناصر اصلی برنامه درسی که نقگش الینفکگی را
در کسب و پرورش شایستگیها ،مهار ها و تواناییهگای
کارآفرینانگگه فراگیگگران دارد ،بهگگرهگیگگری از روشهگگای
تدریس مناسب برای بهبود فراینگد یگاددهی -یگادگیری
کارآفرینی است .بررسی شگواهد بیگانگر ایگ اسگت کگه
آموزش کارآفرینی نه به عنوان یک فرایند مکانیکی ،بلکه
بهعنوان یک فرایند ارگانیکی و پویا محسوب میشود .در
ای راستا ) Gibb (1987بگه روشهگای جدیگد تگدریس
اشاره میکند که مستلزم یادگیری مشتر بی مربگی و
فراگیر است کگه در آن مربگی بگهعنگوان تسگهیلکننگده
ایفای نقش میکند Harris (2007) .اذعان دارد اسگتفاده
از روش سگگخنرانی در دانشگگگاه روش مناسگگبی بگگرای
آمگوزش کگارآفرینی نیسگتGaravan & O’Cinneide .

در آموزش کارآفرینی از یادگیرنده انتظار میرود که بعد
از فارغالتحصیلی قابلیت هگایی همچگون؛ نگوآوری ،تفکگر
هالقانه و نقادانه ،ارتبا مؤثر ،مهار های حل مسگئله و
همچنی چگونگی تصمیم گیری در مواقع چالشزا را فرا
بگیرد .بدیهی است برای کسب ای قابلیت ها ،بایگد کگل
ابعاد شخصیتی یادگیرنده مورد نظر باشد تا بگا رشگد و
ترقی بتواند برای هود معنی سگازی و در مسگائل را
ایجگگاد کنگگد .در فراینگگد آمگگوزش کگگارآفرینی همچنگگی
یادگیرنده باید بهعنوان فردی فعال و پویا در نظر گرفتگه
شود که م تحریک نیازها ،عالیق و فرایندهای درونی
همچون؛ تفکر هالقانه و نقادانه ،ارتبگا مگؤثر ،نگوآوری،
اعتمادبه نفس ،تصمیمگیگری و روشهگای حگل مسگئله،
تعامل و تجربه او با محی اطراف نیز مگورد تأکیگد قگرار
گیرد.
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یادگدری در آموزش کارآفرینی
) Elyasi & et al (2012اذعان دارند که شیوه برگگزاری
کالسها امگروزه عمگدتاً مگرور کتگب و مقگاال نظگری
بهصور سخنرانی توس دانشجو و یگا اسگتاد اسگت و
کمتر به چگونگی ایجاد کسبوکار توس دانشجو اشگاره
مگیشگود و بگیتگوجهی بگه ایگ مسگئله سگرهوردگی
دانشجویان عالقهمند به ایجاد کسبوکار را در پی داشته
است؛ بنگابرای بهگرهگیگری از یگادگیری فعگال مگیتوانگد
بهعنوان راهبردی مطلوب برای ایجاد انگیگزه در فراگیگران
بکار گرفتگه شگود .یگادگیری فعگال حاصگل فعالیگتهگای
آموزشی است که فراگیر را در انجام امور و فکر کگردن در
مورد کاری که انجام میدهند ،درگیر میکنگد و مسگتلزم
ای است که فراگیران مسئول یادگیری هوشان باشند ،نه
اینکه فق معلم عهگدهدار ایگ امگر باشگد ( & Bonwell
 .)Eison 1991یادگیری فعال دارای مشخصاتی همچگون؛
فراگیگگر بگگهعنگگوان موجگگودی فعگگال ،فراگیگگر بگگهعنگگوان
مشارکتکننده ،فراگیر بهعنگوان ارزیگاب و کنتگرلکننگده
هگگود و معلگگم بگگهعنگگوان تسگگهیلکننگگده و همکگگار اسگگت
( .)Labinowicz, 2004با توجه به نقش فعگال یادگیرنگده
در فرایند یاددهی -یادگیری فرایند یگادگیری در آمگوزش
کارآفرینی فرایندی هطی و یکسان نیست ،بلکه یگادگیری
در آموزش کارآفرینی فرآورده رشد است که بهواسطة آن
یادگیرندگان هود را باور کرده به ایجاد معنی و مفهگوم
میپردازند و ای نتیجه تعامل آنها بگا محگی اطگراف
است.
فرایند ارزشدابی در آموزش کارآفرینی
ارزشیابی به عنوان یکی از عناصگر اصگلی برنامگه درسگی
آمگگوزش کگگارآفرینی نقگگش مهمگگی را بگگر بهبگگود فراینگگد
یگگاددهی -یگگادگیری فراگیگگران دارد؛ زیگگرا در فراینگگد
ارزشیابی تعیی چگونگی سگنجش آمگوزش کگارآفرینی
برای بررسی میزان پیشرفت فراگیران مورد نظر است .بر
ای اساس ازآنجاکه هدف از آموزش کگارآفرینی پگرورش
فراگیرانگگی اسگگت کگگه بگگا کسگگب یگگک سگگری مهگگار و

شایستگیها بهعنوان عضو فعال در وصیفه و کار مخگتو
هود عملکرد مثبتی در توسعه اقتصگادی جامعگه داشگته
باشند ،لگذا گروری اسگت کگه از فراینگدهای ارزشگیابی
مناسب برای تعیگی هگر چگه بهتگر چگگونگی پیشگرفت
فراگیران استفاده شود .در ای راسگتا Shokrolah & et
) al (2006اذعان دارنگد کگه بهگرهگیگری از شگیوههگای
ارزشگگیابی جدیگگد نقگگش بسگگزایی در رشگگد معلومگگا ،
توانگگاییهگگا و مهگگار هگگای شگگناهتی و فراشگگناهتی و
همچنگگی توسگگعه نگگگرشهگگای فراگیگگران فگگراهم دارد؛
بنابرای ارزشیابی بایگد بگر ارزشگیابی تکگوینی و پایگانی
مبتنی باشد تگا عگالوه بگر کمگک بگه فگرد در تشگخیو
نیازهای هود ،تسهیلکننگده پیشگرفت فگرد در کسگب و
اصالح مهار های فکری و عملی نیز باشد.
محور دوم :ایدلولو یهای اسکایرو
اسکایرو در اثر هود ( )2002نظریههگای برنامگه درسگی:
دیگگدگاههگگای متضگگاد و نگرانگگیهگگای مگگداوم بگگه چهگگار
ایدئولوژی برنامه درسی (دانگشپ وهگان علمگی ،کگارایی
اجتماعی ،یادگیرنده محور و بازسگازی اجتمگاعی) اشگاره
کرده است که هر کدام از ای ایدئولوژیها با مؤلفههگای
ششگانه برنامه درسی شامل؛ هدف ،تدریس ،یگادگیری،
محتوا ،فراگیر و ارزشیابی در قالگب یگک سگری جگداول
مگگورد مقایسگگه قگگرار مگگیدهگگد .لگگذا در جهگگت تعیگگی
ایگگدئولوژی غالگگب در چگگارچوب عناصگگر برنامگگه درسگگی
آموزش کارآفرینی جداول مورد نظر اسکایرو ( )2002در
زیر آورده شده است .در ای مرحله وی گی هگر کگدام از
عناصر که بگا چگارچوب مطلگوب عناصگر برنامگه درسگی
آموزش کارآفرینی کگه در مرحلگه قبگل اسگتخرا شگد،
مطابقت داشته باشد در کنار آن وی گگی عالمگت√ قگرار
داده شد و هر کدام از وی گی های عناصر برنامگه درسگی
که با وی گی های چارچوب مطلوب برنامه درسی آموزش
کارآفرینی مطابقت نداشت عالمت  ----قرار داده شگد،
در آهر نیز جمع هر کدام از هانهها بگهعنگوان مجموعگه
فراوانی قرار داده شد.
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جدول  .2مقایس مؤلف هدف در ایدلولو یهای برنام درسی اسکایرو با چارچوب مطلوب برنام درسی آموزش کارآفرینی
اهداف
هدف چدست؟
مربدییا بییرای چیی نییو
مخاطبا یا آرمانی فعالدیت
میکنند؟
آیییا مربدییا اودشییا را
مسییئول مخاطبییا تلقییی
میکنند؟

دانشپژوها
آکادمدک

کارایی اجتمالی

یادگدرنده محور

بازسازی اجتمالی

جاودانه کردن
رشتههای علمی
---با سواد کردن افراد

ایجاد مهارتی به
صور علمی و جامع
√
عملکرد مؤثر و علمی

تحریک رشد افراد

از بی بردن جنبههای
نامطلوب فرهنر
---بازسازی فرهنر

---هود را مسئول
مخاطبان میدانند
---0

جمع فراوانی هر ایدلولو ی

---ایجاد تجارب برای
معانیسازی

√
هود را عوامل غیر
متعصب میدانند.

----

----

هود را مسئول
نمیدانند.

هود را مسئول میدانند.

√
3

---0

---0

√ مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای توافق در مورد آنهاست.
 ----مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای تفاو در مورد آنهاست.

میتوان گفت که چارچوب مطلوب عناصر برنامه آموزش
کارآفرینی در آمگوزش عگالی در هصگو عنصگر هگدف
بیشتری همخوانی را با ایگدئولوژی کگارایی اجتمگاعی از
دیدگاه اسکایرو دارد.

جدول شماره  1نشان میدهد کگه در عنصگر هگدف
برنامه درسی ،ایدئولوژی کارایی اجتمگاعی بگا فراوانگی 3
بیشتری فراوانی را به هود اهتصا داده است و دیگگر
ایدئولوژی هگی فراوانگی را کسگب نکگرده انگد؛ بنگابرای

جدول  .1مقایس مؤلف محتوا در ایدلولو یهای برنام درسی اسکایرو با چارچوب مطلوب برنام درسی آموزش کارآفرینی
محتوا
ماهدت محتوا؟
دانش چ توانایی ب فرد
میدهد؟

منبع دانش چدست؟

دانش قدرت و ااتدار
اود را از کجا میآورد؟

حقدقت دانش چگون
تأیدد میشود؟
جمع فراوانی هر
ایدلولو ی

دانشپژوها آکادمدک

کارایی اجتمالی

یادگدرنده محور

بازسازی اجتمالی

بیانا و تو یحا
تعلیمی و آموزشی

توانمندی برای عمل

معانی فردی

هوش و فهم و حالت
اهالقی

---فهمیدن
----

---عمل کردن
----

√
شکوفایی فردی

توس دیسیپلی ها تأیید
میشود.

واقعیتهای عینی
هنجاری که بهطور
اجتماعی تفسیر میشود.

---دیسیپلی های آکادمیک

---توانایی آن برای پایداری
مهار در افراد جامعه
----

√
هالقیت فردی

---تفسیر و بازسازی جامعه
---تفسیر فرد :گذشته حال
و آینده

√
معنی که برای صاحب
آن دارد.

---دیدگاه افراد از جامعه
هود آینده
----

میزانی که در ذا یک
دیسیپلی انعکاس
مییابد

دیدن که با دیدگاه
جامعه از ماهیت واقعیت
تجربی مطابقت دارد

بینشهای فردی دارنده
دانش

عقاید افراد در توانایی
برای اصالح جامعه

----

----

√

----

0

0

5

0

----

√

√ مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای توافق در مورد آنهاست.
 ----مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای تفاو در مورد آنهاست.

تبددن سازگاری و مسدر گذر چارچوب مطلوب لناصر برنام درسی آموزش کارآفرینی در آموزش لالی 52 / ...

کگگه چگگارچوب مطلگگوب برنامگگه آمگگوزش کگگارآفرینی در
آمگگوزش عگگالی در هصگگو عنصگگر محتگگوا بیشگگتری
سازگاری را بگا ایگدئولوژی یادگیرنگده محگور از دیگدگاه
اسکایرو دارد.

جدول  2نشان میدهد که در عنصگر محتگوا برنامگه
درسی ،ایدئولوژی یادگیرنده محور با فراوانی  5بیشتری
فراوانی را به هود اهتصا داده است و دیگر ایدئولوژی
هی فراوانی را کسب نکردهاند؛ بنابرای مگیتگوان گفگت

جدول  .5مقایس مؤلف یادگدری در ایدلولو یهای برنام درسی اسکایرو با چارچوب مطلوب برنام درسی آموزش
کارآفرینی
دانشپژوها
آکادمدک

کارایی اجتمالی

یادگدرنده محور

بازسازی اجتمالی

انتقالدهنده

انتقالدهنده

دریافتکننده

انتقالدهنده

----

----

√

----

آیا یادگدری تابع طبدعی
رشد است یا یک کارکرد
انتقال اجتمالی؟

انتقال اجتماعی

انتقال اجتماعی

رشد

انتقال اجتماعی

----

----

آیا یادگدری فرایندی
یکپارچ است یا مجزا؟

مجزا
----

مجزا
----

√
یکپارچه

---یکپارچه

آیا یادگدری تغددر ذهن
است یا تغددر رفتار؟

ذه

رفتار

√
ذه

√
ذه

√

√

یادگدری
آیا یادگدری از دیدگاه
دریافتکننده بررسی
میشود یا یادگدرنده؟

آیا نتدج مطلوب یادگدری
تغددر ذهن است یا تغددر
رفتار؟
اولدن کسی ک فعالدتی در
طول یادگدری انجام
میدهد یادگدرنده است یا
لامل؟
آیا نظری یادگدری رسمی
مورد نظر است؟ چ
نظری ای؟
چگون مسئل آمادگی
برای یادگدری مورد توج
قرار میگدرد؟

ب مسئل آموزش فردی
چطور پرداات میشود؟

√
ذه

ذه

رفتار

رفتار

√

√

√

√

عامل

عامل/یادگیرنده

یادگیرنده

عامل/یادگیرنده

----

----

√

----

نه (رشتههای علمی)

بله (رفتارگرایی)

---بهوسیلة ساده کردن
مو وعا دشوار

---بهوسیلة توانمندیهای
رفتاری پیشنیاز

بله (رشدی و
ساهتارگرایی)
√

بله (ساهتارگرایی
اجتماعی)
---گشتالتسازی از تجارب
قبلی

---افراد برحسب
موفقیتشان
گروهبندی میشوند.

---بهوسیلة فراهم کردن
وصایف استاندارد برای
همگان با سبکهای
مختلف یادگیری
----

√

----

بهوسیلة تسهیلسازی
برای رشد افراد

استفاده از عالئق فرد
برای شکلدهی به
اجتمام

√

----

2

2

9

3

---جمع فراوانی هر
ایدلولو ی

√

مراحل رشد

√ مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای توافق در مورد آنهاست.
 ----مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای تفاو در مورد آنهاست.
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فراوانی  2در رتبههای بعدی قرار دارند؛ بنابرای میتوان
گفت که چارچوب مطلوب برنامه آموزش کگارآفرینی در
آمگگوزش عگگالی در هصگگو عنصگگر یگگادگیری بیشگگتری
سازگاری را بگا ایگدئولوژی یادگیرنگده محگور از دیگدگاه
اسکایرو دارد.

جدول  3نشان میدهد که در عنصگر محتگوا برنامگه
درسی ،ایدئولوژی یادگیرنده محور با فراوانی  9بیشتری
فراوانگگی را بگگه هگگود اهتصگگا داده اسگگت و ایگگدئولوژی
بازسگگازی اجتمگگاعی بگگا فراوانگگی  3در رتبگگه بعگگدی و
ایدئولوژی کارایی اجتمگاعی و دانگش پ وهگان علمگی بگا

جدول  .2مقایس مؤلف یادگدری در ایدلولو یهای برنام درسی اسکایرو با چارچوب مطلوب برنام درسی آموزش
کارآفرینی
فراگدر
فراگدرا ب لنوا لامل
فعال یا منفعل لمل
میکنند؟
آیا فراگدرا ب لنوا
موجوداتی باارزش تلقی
میشوند یا بدو ارزش؟
آیا مربدا ب فرایندهای
درونی فراگدیرا توجی
میکنند یا بدرونی؟
آیییا مربدییا بیی ذهیین
فراگدرا توج میکننید
یا ب رفتار آ ها؟
آیییا فراگدییرا افییرادی
یکپارچ و منسجم تلقی
میشوند یا مجزا؟
آیا مربدا ب اود فراگدر
توج میکنند یا ب رفتار
و ویژگیهای آ ها؟
آیا مربدا ب ویژگی های
فعلییی فراگدییرا توج ی
میکنند یا بی آنهی در
آ ها ایجاد شود؟
آیا فراگدرا بی لنیوا
افییرادی منحصییرب فییرد
نگریست میی شیوند ییا
مییرتبب بییا یییک سییری
هنجارهییا و معدارهییای
استاندارد؟
یییا فراگدییرا درزمدن ی
اجتمیییالی بررسییییی
مییشیوند ییا ایارا از
زمدن های اجتمالی؟
جمیییع فراوانیییی هیییر
ایدلولو ی

دانشپژوها
آکادمدک
منفعل

کارایی اجتمالی

یادگدرنده محور

بازسازی اجتمالی

فعال

فعال

فعال

---هیر

√
هیر

√
بله

√
بله

----

----

√

√

درونی

بیرونی

درونی

بیرونی

√

----

√

----

ذه

رفتار

ذه

رفتار

√

√
مجزا

مجزا

یکپارچه

یکپارچه

----

----

√

√

رفتارها و وی گیهای
آنها

رفتارها و وی گیهای
آنها

هود فراگیر

رفتارها و وی گیهای
آنها

----

----

به آنچه باید در آنها
ایجاد شود

به آنچه باید در آنها
ایجاد شود

----

----

√
به وی گیهای فعلی
فراگیر (آنطور که
هستند)
√

مرتب با یک سری
هنجارها و معیارهای
استاندارد

مرتب با یک سری
هنجارها و معیارهای
استاندارد

افرادی منحصربهفرد

مرتب با یک سری
هنجارها و معیارهای
استاندارد

----

----

√

----

درزمینة جامعه کنونی

هار از زمینه

درزمینة آیندة جامعه

----

----

√

----

2

1

9

3

درزمینة دیسیپلی

√ مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای توافق در مورد آنهاست.
 ----مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای تفاو در مورد آنهاست.

---به آنچه باید در آنها
ایجاد شود
----
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ایدئولوژی کارایی اجتماعی و با فراوانگی  1در رتبگههگای
بعدی قرار دارند؛ بنابرای میتگوان گفگت کگه چگارچوب
مطلوب برنامه آمگوزش کگارآفرینی در آمگوزش عگالی در
هصگگو عنصگگر یگگادگیری بیشگگتری سگگازگاری را بگگا
ایدئولوژی یادگیرنده محور از دیدگاه اسکایرو دارد.

جگگدول شگگماره  4نشگگان مگگیدهگگد کگگه در عنصگگر
یادگیرنده برنامه درسی ،ایدئولوژی یادگیرنگده محگور بگا
فراوانی  9بیشتری فراوانگی را بگه هگود اهتصگا داده
است و ایدئولوژی بازسازی اجتماعی با فراوانی  3در رتبه
بعدی و ایدئولوژی دانشپ وهگان علمگی بگا فراوانگی  2و

جدول  .3مقایس مؤلف تدریس در ایدلولو یهای برنام درسی اسکایرو با چارچوب مطلوب برنام درسی آموزش کارآفرینی
تدریس
نقییش اسییتاد در طییول
تدریس چدست؟
وظدف استاد انتقال للم
و دانیییش اسیییت ییییا
فییراهمسییازی محییدب
یییادگدری و نظییارت در
آ ؟
برای اندازه گدری کارایی
استاد ج استانداردهایی
استفاده میشود؟
آیا اساتدد برنامی هیای
درسییی را بییدو هیید
تغددری میورد اسیتفاده
قرار می دهند یا مطیاب
شیرایب آ هییا را تغددییر
میدهند؟
آیییا وظدفیی اسییتاد و
برنام ریزیا درسی این
اسییت کی تفییاوتهییای
فردی را در نظر بگدرند و
مطاب آ لمل کنند؟
در طول تیدریس از چی
وسییییایلی اسییییتفاده
میشود؟
هدف تدریس چدست؟
آیییا مربدییا بیی کییل
جنب ی هییای شخصییدتی
کودک توج میکنند ییا
تنها ب یک بعید توجی
میکنند؟
آیا ویژگی هیا ،لقایید و
تفسدرهای اساتدد مهیم
هستند؟
آیا از اسیاتدد و معلمیا
انتظار میرود تحقدقات و
پییژوهشهییای کالسییی
انجام بدهند.
جمیییع فراوانیییی هیییر
ایدلولو ی

دانشپژوها آکادمدک

انتقال دهند
---انتقال علم و دانش

یادگدرنده محور

کارایی اجتمالی

تسهیلکننده

مدیر
---فراهمسازی محی
یادگیری و نظار

√
فراهمسازی محی
یادگیری و نظار

بازسازی اجتمالی

همکار
---فراهمسازی محی
یادگیری و نظار

√

√

√

کارایی یادگیری فراگیر

تسهیل رشد فراگیر

انتقال دیدگاه مؤثر

----

----

√

----

بهطور مستقیم و بدون
هی تاییر

بهطور مستقیم و بدون
هی تاییر

مطابق با نیازهای فراگیر

مطابق با نیازهای جامعه

----

----

√

----

وصیفه هی کدام

وصیفه معلم

وصیفه هر دو

وصیفه معلم

----

----

√

----

گفتمان آموزشی

آموزش برنامهای

---پیشرفت فراگیر در یک
دیسیپلی
----

---آماده کردن فراگیر برای
انجام مهار
----

به بعد شناهتی

به بعد مهارتی

----

---ارائه درست دیسیپلی

تعامل فراگیر با محی

پویایی گروهی

√

----

برانگیخت رشد فراگیر

فرهنر پذیری فراگیر

√
کل جنبههای شخصیتی
فراگیر

---کل جنبههای شخصیتی
فراگیر

----

√

√

نه

بله

بله

---نه

---نه

√
بله

√
بله

----

----

√

√

0

1

10

4

نه

√ مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای توافق در مورد آنهاست.
 ----مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای تفاو در مورد آنهاست.
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جدول شماره  5نشان میدهد که در عنصر تگدریس
برنامه درسی ،ایدئولوژی یادگیرنده محور بگا فراوانگی 10
بیشگگتری فراوانگگی را بگگه هگگود اهتصگگا داده اسگگت و
ایدئولوژی بازسازی اجتماعی با فراوانی  4در رتبه بعگدی
و ایدئولوژی کارایی اجتماعی بگا فراوانگی  4و ایگدئولوژی

دانشپ وهان علمی بدون فراوانی در رتبههای بعدی قرار
دارند؛ بنابرای می توان گفت که چارچوب مطلوب برنامه
آموزش کارآفرینی در آموزش عگالی در هصگو عنصگر
یادگیری بیشتری سازگاری را بگا ایگدئولوژی یادگیرنگده
محور از دیدگاه اسکایرو دارد.

جدول  .2مقایس مؤلف یادگدری در ایدلولو یهای برنام درسی اسکایرو با چارچوب مطلوب برنام درسی آموزش کارآفرینی
ارزشدابی

دانشپژوها
آکادمدک

هدف از ارزشیدابی فراگدیر بیرای برای رتبگه بنگدی
ارزشدابکننده چدست؟
ارزشگگگگگگگگگیابی
شوندگان
---بگگگرای آزمگگگون
توانایی در آنچگه
هدف از ارزشدابی فراگدر برای
انتقال داده شگده
ارزشدابشونده چدست؟
است
---آیا طراحی ارزشیدابی قسیمتی از
هیر
برنام ریزی درسی است؟
ماهدت ابزارهای ارزشدابی کننیده
مییورد اسییتفاده بییرای ارزشییدابی
فراگدر چدست؟
آیا ابزارهای لدنی برای ارزشیدابی
استفاده میشود یا ذهنی؟
آیا ارزشدابی از دییدگاه کیل نگیر
بررسی میشود یا مجزا؟
نتایج ارزشدابی ب نفع چ کسانی
است؟
در طییول ارزشییدابی تأکدیید رو
هنجارهای فردی است یا گروهیی
یا اینک معداری ااص میورد نظیر
است؟
آیییا ارزشییدابی در حییدن فراینیید
آموزشی صورت میگدرد ییا بعید
آ ؟
چ وقت برای کار ایوب دانجیجو
تعریف میشود؟
جمع فراوانی هر ایدلولو ی

کارایی اجتمالی

یادگدرنده محور

بازسازی اجتمالی

برای اثبگا میگزان
دسگگگگگتیابی بگگگگگه
مهار های ها
---برای آزمون توانگایی
برای عمگل در یگک
وصیفة ها

بگگگگرای تشگگگگخیو
توانایی هگای دانشگجو
در جهت تسهیل رشد
√
بگگرای انعکگگاس بگگگه
ارزشیابشگوندگان در
رابطگگگه بگگگا میگگگزان
پیشرفت
√

بگگگرای انگگگدازهگیگگگری
پیشگگرفت دانشگگجو بگگا
توجه به توانمندیاش
---بگگرای اجگگازه دادن بگگه
دانگگگشآمگگگوزان کگگگه
ارزششگگگگان را بگگگگرای
دیگران نشان میدهند.
---هیر

√
غیررسمی -عینی-
تشخیصی
√
ذهنی
√
کلنگر
√
فراگیر

√
غیررسمی -عینی-
تشخیصی
√
ذهنی
√
کلنگر
√
معلم

---بله

---هنجارمدار

---مال مدار

---عینی
√
مجزا
---دانشپ وهان و
مدیران
رشتههای علمی
---هنجارهای
گروهی

هیر

---عینی
√
مجزا
---مربیان و ذینفعان
(جامعه ،والدی و
مربیان)
---معیار

√
فردی

---فردی با توجه به معیار

----

----

√

----

بعد از آموزش
----

بعد از آموزش
----

در طول آموزش
√

در طول آموزش
√

بعد از ارزشیابی

قبل از ارزشیابی

هی وقت

هی وقت

---2

---2

√

√

23

2

√ مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای توافق در مورد آنهاست.
 ----مواردی که با ای عالمت مشخو شدهاند ،به معنای تفاو در مورد آنهاست.
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جدول شماره  6نشان میدهد که در عنصر ارزشیابی
برنامه درسی ،ایدئولوژی یادگیرنده محور بگا فراوانگی 10
بیشگگتری فراوانگگی را بگگه هگگود اهتصگگا داده اسگگت و
ایدئولوژی بازسازی اجتماعی با فراوانی  6در رتبه بعگدی
و ایدئولوژی کارایی اجتماعی و ایدئولوژی دانش پ وهگان

علمی با فراوانی  1در رتبههای بعدی قرار دارند؛ بنابرای
میتگوان گفگت کگه چگارچوب مطلگوب برنامگه آمگوزش
کارآفرینی در آموزش عالی در هصو عنصگر یگادگیری
بیشتری سازگاری را بگا ایگدئولوژی یادگیرنگده محگور از
دیدگاه اسکایرو دارد.

جدول  .2فرم نمرهگذاری پرسجنام ایدلولو ی برنام درسی
بخش 2
C-4
D-1
A-4
B-4

بخش 1
D-4
C-2
B-1
A-4

بخش 5
D-3
A-4
B-1
C-2

در جگگدول  7بخگگش ( )Aمربگگو بگگه ایگگدئولوژی
دانشپ وهان علمگی ،بخگش ( )Bمربگو بگه ایگدئولوژی
یادگیرنگگده محگگور ،بخگگش ( )Cمربگگو بگگه ایگگدئولوژی

بخش 2
A-3
B-1
D-4
C-2

بخش 3
D-3
A-4
B-1
C-2

بخش 2
D-2
B-1
C-3
A-4

بازسگازی اجتمگگاعی ،بخگگش ( )Dمربگو بگگه ایگگدئولوژی
کارایی اجتماعی است.

نمودار  .5مسدر گذر لناصر برنام درسی آموزش کارآفرینی در آموزش لالی در هر ایدلولو ی برنام درسی اسکایرو
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نمودار  3نشان میدهد که مسیر گذر عناصگر برنامگه
درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی بگا توجگه بگه
ایدئولوژی غالب در هر عنصر متفاو است .بدی صگور
که در عنصر هدف برنامه درسی ،دیدگاه غالب ایدئولوژی
کارایی اجتماعی است و در عناصر محتوا ،روش تدریس،
فراگیر ،یادگیری و ارزشگیابی دیگدگاه غالگب ایگدئولوژی
یادگیرنده محور است؛ بنابرای میتوان گفت کگه مسگیر
گذر عنصر هدف برنامگه درسگی آمگوزش کگارآفرینی در
آموزش عگالی از ایگدئولوژی کگارایی اجتمگاعی و عناصگر
محتوا ،روش تگدریس ،فراگیگر ،یگادگیری و ارزشگیابی از
ایدئولوژی یادگیرنده محور است.
بحث و نتدج گدری
امروزه آموزش کارآفرینی بهعنوان جز الینفگک پیگدایش
دانشگاههای کارآفری  ،مهم تگری نقگش را در مأموریگت
ای گ نگگوم دانشگگگاههگگا یعنگگی تربیگگت نیروهگگای انسگگانی
کارآفری برای ارتبا بگا صگنعت ایفگا مگی کنگد .هگدف
پ وهش حا ر تبیگی سگازگار و مسگیر گگذر چگارچوب
مطلگگوب عناصگگر برنامگگه درسگگی آمگگوزش کگگارآفرینی در
آموزش عالی از ایدئولوژیهای برنامه درسی اسکایرو بود.
نتایج پ وهش بهطورکلی نشان داد که چارچوب مطلگوب
برنامگگه درسگگی آمگگوزش کگگارآفرینی در آمگگوزش عگگالی
بیشتری همخوانی را با ایدئولوژی یادگیرنده محگور دارد
و مسیر گذر چگارچوب مطلگوب برنامگه درسگی آمگوزش
کارآفرینی در آموزش عالی در عنصر هدف برنامه درسی
از مسیر کارایی اجتماعی و عناصر دیگگر برنامگه درسگی
شگگامل؛ محتگگوا ،روش تگگدریس ،فراگیگگر ،یگگادگیری و
ارزشیابی نیز از مسیر یادگیرنده محور پیموده میشود.
یافتههای ای پ وهش نشان داد که تبیی چگارچوب
مطلوب برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی
مسگتلزم توجگه بگه هگگدف ،محتگوا ،روشهگای تگگدریس،
فراگیر ،یادگیری و ارزشیابی است .در عنصر هدف برنامه
درسی ای پ وهش نشان داد کگه هگدف اصگلی آمگوزش
کارآفرینی پرورش فردی است که با کسگب یگک سگری
تواناییها ،مهار ها و شایستگیها بهعنوان عضو سگازنده

در وصیفه و کار مختو هود مؤثر واقع شگده و عملکگرد
مثبتگگی در توسگگعه اقتصگگادی جامعگگه داشگگته باشگگد.
)Malekipour & et al (2016), Sharif & et al (2011

در تحقیقا هود بر عدم مطلوبیت اهداف برنامه درسگی
آمگگوزش کگگارآفرینی در آمگگوزش عگگالی اشگگاره کردنگگد،
بنابرای میتوان استدالل کرد یافتگههگای ایگ پگ وهش
میتواند بهعنوان راهبردی مطلوب بگرای تعیگی اهگداف
آموزش کارآفرینی تلقی گردد .در عنصر محتوا نیز برنامه
درسی آموزش کارآفرینی باید به شکلی باشد که با توجه
به پیچیدگی ها و دگرگونی های دنیای امروزی هالقیگت،
نوآوری و اعتمادبهنفس فرد را برای عملکرد هر چه بهتگر
در تقابل با چالشها افزایش دهد .محتوا همچنگی بایگد
بر مفاهیم شخصی تأکید داشته باشگد تگا فراگیگران بگا
استفاده از تجربه مستقیم دنیگای اطگراف و واکگنش بگه
تجارب کسب شدة هود باروری و تحریک ذهنی هگود را
ارتقا دهندMalekipour & et al (2016), Sharif & et .
) al (2011) Safari & et al (2012در مطالعگه هگود
گزارش کردند که محتوا برنامه درسی آموزش کارآفرینی
در و عیت مطلوبی قرار ندارد ،لگذا مگیتگوان گفگت کگه
برای آموزش کارآفرینی محتوا برنامه درسی موجود بایگد
تاییگگر پیگگدا کنگگد .در عنصگگر روش تگگدریس آمگگوزش
کارآفرینی نیز باید یک سگری تجگارب بگرای فراگیگران
تدار دیده شود که م منتهی شدن به معنیسازی
و در مسائل منجر به رشگد فگرد نیگز شگود ،بگر ایگ
اساس می توان از روشهای فعال تدریس همچون :روش
حل مسئله ،بحد گروهی ،گردش علمی ،تدریس مبتنی
بر پروژه ،فیلم های آموزشی ،بازی های جدی یا شبیهساز
بهره بگردMalekipour & et al (2016), Sharif & et .
) al (2011), Safari & et al (2012در مطالعه هگود بگه
ای نتیجه رسیدند که روشهای تدریس برنامگه درسگی
آموزش کارآفرینی در و عیت مطلوبی قگرار نگدارد و بگه
آموزش کارآفرینی منجر نمیشود.
در عنصر فراگیر در برنامگه درسگی ،یادگیرنگده بایگد
بهعنوان فردی فعال و پویا در نظر گرفته شود که گم
تحریک نیازها ،عالیق و فرایندهای درونی همچون؛ تفکر
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هالقانه و نقادانه ،ارتبا مؤثر ،نگوآوری ،اعتمادبگهنفگس،
تصمیمگیری و روشهای حل مسئله ،تعامل و تجربگه او
با محی اطراف نیز مورد تأکید قرار گیرد .عنصر فراینگد
یادگیری نیز با توجه بگه نقگش فعگال فراگیگر در فراینگد
یاددهی -یادگیری پروسگه ای هطگی و یکسگان نیسگت،
بلکه یادگیری فرآورده رشگد اسگت کگه بگهواسگطة آن
یادگیرندگان هود را باور کگرده و بگه ایجگاد معنگی و
مفهوم میپردازند و ای نتیجه تعامل آنها بگا محگی
اطگگراف اسگگت .عنصگگر فراینگگد ارزشگگیابی در آمگگوزش
کارآفرینی نیز باید بر آزمونهای تکوینی و پایانی مبتنی
باشد تا فراگیران و اساتید با توجه بگه ارزشگیابی صگور
گرفته در همه مراحل یادگیری م تشخیو نیازهگای
هود از هطاهای عینگی یگا ذهنگی هگود درس گرفتگه و
پیشرفت همهجانبه هود را مگورد توجگه قگرار دهنگد .بگا
توجه به ای نتایج میتوان استدالل کرد ،اساتید ،مؤلفان
و طراحان برنامهریگزی درسگی بگرای طراحگی و تگدوی
چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی
باید اهداف برنامه درسی آموزش کگارآفرینی را بگر یگک
سری مهار هگا و شایسگتگیهگای ملمگوس و مشگخو
استوار کنند تا دانشجو بعد از فگارغ التحصگیلی موفقیگت
الزم را در کسب ای تواناییها و وی گیهگا کسگب کنگد.
باای حال با توجه به تاییگرا و پیچیگدگیهگای دنیگای
کنونی محتوای برنامه درسی گم توجگه بگه نیازهگا و
عالئق فرد بر تحگوال و دگرگگونیهگا جامعگه نیگز بایگد
مبتنگگی باشگگد تگگا گگم تسگگهیل دسگگتیابی فگگرد بگگه
شایسگتگیهگگا و توانگگاییهگگای الزم انعطگگافپگگذیری ایگ
تواناییها را برای تطبیق بگا شگرای روز فگراهم آورد .در
ای راستا بگرای تگدریس محتگوا آمگوزش کگارآفرینی از
روشهگای تگدریس فعگال همچگون؛ مشگارکت گروهگی،
ایفای نقش ،مطالعگه مگوردی ،بحگد گروهگی و بازهگای
شبیهساز میتوان بهره گرفگت .برنامگه ریگزان درسگی در
طراحی و تدوی برنامه درسی همچنی باید فراگیران را
بهعنوان افرادی منحصربهفرد ،در نظر بگیرند که نیازهگا،
عالئق و وی گیهای آن ها مورد توجه قرار گرفتگه اسگت.

یادگیری در آموزش کارآفرینی نیز بهعنوان یگک فراینگد
هطی و یکسان تلقی نمی شگود ،بلکگه فراینگد یگادگیری
امری مستمر و غیرهطی است که با توجگه بگه فضگای و
محی آموزشی تاییر پیدا میکند؛ و در آهگر ارزشگیابی
در چارچوب برنامه درسی آموزش کارآفرینی باید عگالوه
بر کمک به فرد در تشخیو نیازهای هود ،تسهیلکننده
پیشرفت فرد در کسگب و اصگالح مهگار هگای فکگری و
عملگی نیگز بایگد باشگد )Malekipour & et al (2016
 (2016), Sharif & et al (2011),در تحقیقگا هگود
گزارش کردند که ارزشیابیهگای آمگوزش کگارآفرینی در
آموزش عالی ایران در و عیت مناسبی قرار نگدارد ،زیگرا
ای نوم ارزشیابی بر آزمونهای کمی و پایان ترم مبتنی
هسگگتند ،ازایگگ رو مگگیتگگوان گفگگت بگگرای اثربخشگگی و
مطلوبیگگت فراینگگد ارزشگگیابی برنامگگه درسگگی آمگگوزش
کارآفرینی ،فرایند ارزشیابی باید هم آزمگونهگای مگال
مدار و عینی و هم آزمونهای ذهنی و توصیفی را مگورد
توجه قرار دهد.
یافتههای پ وهش همچنی نشان داد که در هر یگک
از عناصر برنامه درسگی آمگوزش کگارآفرینی در آمگوزش
عالی یگک ایگدئولوژی غالگب وجگود دارد کگه طراحگی و
تدوی آن متگأثر از و گعیت هگر یگک از عناصگر برنامگه
درسی در آن ایدئولوژی است .بر ایگ اسگاس در عنصگر
هدف دیدگاه غالب ایدئولوژی کارایی اجتمگاعی اسگت و
در عناصگگر محتگگوا ،روش تگگدریس ،فراگیگگر ،یگگادگیری و
ارزشیابی ایدئولوژی یادگیرندهمحور غالب است.
بنابرای ازآنجاکه هگدف آمگوزش کگارآفرینی تربیگت
افرادی شایسته هم با کسب قابلیتهای تجاری همچگون
راهاندازی کسبوکار ،اشتاالزایگی و هگم کسگب اهگداف
غیرتجگگاری ماننگگد افگگزایش اعتمادبگگهنفگگس ،هالقیگگت و
نوآوری در برهورد با چالشهای زندگی است و موفقیگت
در ای امر در آموزش عگالی در گگرو طراحگی دورههگای
آموزشی اثربخش برای آموزش کارآفرینی به دانشجویان
است ،بنابرای پیشنهاد می شگود کگه اسگاتید ،مؤلفگان و
طراحان برنامگه درسگی آمگوزش کگارآفرینی در آمگوزش
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