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  چکیده
 هـاي  رشـته  قلمـرو  در کارآفرینی آموزش درسی ۀبرنام تطبیقی ۀمطالع حاضر پژوهش هدف

 .اسـت  جهـان  پیشـرو  هـاي  دانشـگاه  با تهران دانشگاه در رفتاري و اجتماعی علوم کارشناسی
 نظــر مـورد  آمـاري  ۀجامعـ  .اسـت  تطبیقـی  رویکــرد بـا  اسـنادي  تحلیلـی  پـژوهش  ایـن  روش
 بنـدي  رتبـه  جدیـدترین  بـه  توجه با کارآفرینی آموزش ۀعرص در موفق و پیشرو هاي دانشگاه
 کالیفرنیـا  مریلنـد،  پنسیلوانیا، هاي دانشگاه بررسی مورد ۀنمون .است جهانی معتبر هاي مؤسسه
 اسـناد  و مـدارك  بـه  دسترسی به توجه با هدفمند صورت به ها دانشگاه این است، هاروارد و

  علـوم  سـی کارشنا هـاي  رشـته  قلمـرو  در کارآفرینی درسی برنامۀ با که شدند انتخاب موجود
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 اقتصـاد،  تربیتـی،  علـوم  وشناسـی   روان کـارآفرینی، ( تهـران  دانشـگاه  در رفتاري و اجتماعی
 روش اسـتفاده  مـورد  الگوي. مقایسه شدند )اجتماعی علوم و بدنی تربیت مدیریت، جغرافیا،
عناصـر   هـاي  تفـاوت  و هـا  شـباهت  پـژوهش  این در .است میل رتااستو جان تفاوت و توافق
 )ارزشـیابی  و یادگیري - یاددهی راهبردهاي محتوا، اهداف،( کارآفرینی درسی ۀبرنام اصلی
 در کـارآفرینی  آمـوزش  مبـانی  کتـاب  درسـی ۀ برنام بهبود منظور به مذکور هاي دانشگاه در

   درسـی  ۀبرنامـ  داد نشـان  پـژوهش  ایـن  نتـایج  .اسـت  شـده  مقایسـه  و بررسـی  تهـران  دانشگاه
   مطالعـه  مـورد  هـاي  دانشـگاه  از متفـاوت  تهـران  اهدانشـگ  کـارآفرینی  آمـوزش  مبـانی  کتاب
ــ عناصــر پیشــرو هــاي دانشــگاه در و اســت، ــر کــارآفرینی درســی ۀبرنام ــاي ب  رویکــرد مبن
 طراحـی  تهـران  دانشـگاه  در کـه  اسـت  صـورتی  در ایـن  است، دهش طراحی محور شایستگی
 درسی ۀمبرنا هدف، عنصر بخش در .است مبتنی محور موضوع و سنتی مدل بر درسی ۀبرنام

 عنصـر  در دارد،تأکیـد   فهمیـدن  و دانـش  سـطح  در یـادگیري  بـر  تهران دانشگاه کارآفرینی
 آشـنایی  و دانش ایجاد پی در اهداف با همسو تهران دانشگاه فرینیآکار درسی ۀبرنام محتوا

 یـادگیري  - یـاددهی  راهبردهـاي  عنصـر  در .اسـت  نظـري  مطالـب  سـري  یـک  با دانشجویان
 یـادگیري  هـاي  فعالیـت  بـراي  مناسـب  هـاي  فرصـت  سـنتی  مـدل  بـه  جـه تو بـا  تهران دانشگاه

 آزمـون  و کمـی  هـاي  روش بـر  ارزشـیابی  عنصـر  در و است، نشده دیده تدارك کارآفرینی
  .داردتأکید  ترم پایان

  
  ها   کلیدواژه
  .عالی آموزش رفتاري، و اجتماعی علوم کارآفرینی، آموزش درسی، برنامۀ تطبیقی، مطالعۀ

  
  مقدمه
 را کـارآفرینی  هـاي  مهـارت  و دانـش  کـه  دارد وجـود  جهـان  در عمـومی  پـذیرش  ایـن  هامروز
 در مهمـی  نقـش  آمـوزش  و (Gibb, 2005) بخشـید  ارتقـا  محـیط  در آمـوزش  طریق از توان می

 فراینــدي کــارآفرینی، آمــوزش .(Katz, 2003) کنــد مــی بــازي کــارآفرینی گنجــایش فراینــد
 صـورت  به بالقوه، توان با ولی فرین،آغیرکار افراد ،آن طی که هدفگراست و آگاهانه ند،م نظام
 سـال  در جهـانی  کنفـرانس  در یونسـکو  جهـانی  سـازمان  ،زمینـه  این در .شوند می تربیت خالق
 آمـوزش  در آن هـاي  مهـارت  و کـارآفرینی  از حمایـت  و ارزش شـناختن  رسـمیت  به با 1998
. (UNESCO, 1998) کـرد  اعـالم  کـارآفرینی  آمـوزش  بـودن  مهم براي را خود حمایت عالی،
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 بـراي  ابزاري عنوان به را کارآفرینی آموزش )2012( عالی آموزش در کیفیت تضمین آژانس
 کـار  و کسـب  رشـد  و توسـعه  همچنین و يگذار سرمایه هاي مهارت و تفکر از استفاده و رشد
 التحصـیالنی  فارغ تولید را آن هدف و کند، می تعریف کارآفرینی سازمان طراحی یا موجود
 کسـب  تنظیم طریق از رشد، حال در يگذار سرمایه و ها فرصت شناسایی به قادر که داند می
   .باشند موجود يگذار سرمایه از هایی بخش رشد و توسعه یا جدید کار و

 اطالعـات  و دانـش  انتقال براي آن از که است فعالیتی کارآفرینی، آموزش، واقع در
 هـا،  نگـرش  توسـعه  و بهبـود  افـزایش،  و شـود  یمـ  اسـتفاده  کـارآفرینی  جهـت  در نیـاز  مـورد 
 از .)1386 ،زاده شـفیع ( داشـت  خواهد پی در را فرینآکار غیر افراد هاي توانایی و ها مهارت
 تقویـت  و تعیـین  کـارآفرینی،  بـه  مربـوط  دانـش  کسـب  کـارآفرینی  آمـوزش  اهـداف  جمله
 جهـت  در هـا  شنگـر  تقویـت  پـذیري،  مخاطره القاي کارآفرینی، مهارت و استعداد ظرفیت،
  ).1392 داریانی، احمدپور( است غیره و تغییر پذیرش

 در سـرعت ه بـ امریکـا   کشـور  توسـط  1940 سال در آن معرفی با ابتدا در مفهوم این
 نـوین  اقتصـاد  راهبردهـاي  از الینفـک  جـزء  یک عنوان به جهان دیگر کشورهاي از بسیاري
 بـین  کشـور،  ایـن  در تنهـا  که شکلی به ،(McMullan, 1987) گرفت قرار اشتغال ایجاد براي
 ۀدهـ  در فراینـد  ایـن  ؛شـد  ایجـاد  کارآفرین هاي دانشگاه 140 تعداد 1967 تا 1960 هاي سال

 توسـعه  و گرفـت  شـکل  کـارآفرینی  دانشکده 500 دهه این در و یافت بیشتري شتاب 1990
 بـا  و دانشـکده  1500 در آموزشی،ة دور 2000 از بیش گذشته سال 20 در همچنین و یافت،
  (Kuratko, 2003). شد اجرا متحده ایاالت در پژوهشی مرکز 100 حمایت

 ایـاالت  در ابتـدا  در کـارآفرینی  آمـوزش  هبـ  دهـد  مـی  نشـان  موجـود  شواهد بررسی
 کشـورهاي  در ،امـر  ایـن  مشـابه  .شد توجه بسیار دانشگاهی هاي دوره بطن در ،امریکا متحده
 نهادهـاي  ایجـاد  طریـق  از مـالزي  و انـدونزي  وبی،جن کره سنگاپور، هند، فیلیپین، نظیر دیگر
 توجـه  آموزشـی  دروس ۀمجموعـ  در کـارآفرینی  دروس کـردن  منظـور  و آموزشـی  مستقل
 یـا  تلفیقـی  شـکل  به کارآفرینی آموزش ها، دانشگاه و نهادها این درسی برنامۀ در .شد جدي
 بـا  نیـز  مـا  کشـور  در .شـود  میعرضه  گوناگون هاي رشته براي مستقل درس یک صورت به

ریـزي   برنامه عالی شوراي عالی، آموزش 1404 انداز چشم سند و پنجم ۀتوسع برنامۀ به توجه
 واحـد  2 ارزش بـه » کـارآفرینی  مبانی« درس ایجاد با خود 11/9/1385 مورخ 606ۀ جلس در
 از بعـد  حـال  ایـن  بـا  .کرد موافقت دانشگاهی هاي رشتهتمامی  براي اختیاري درس عنوان به
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 کـارآفرینی  آمـوزش  کیفیت و کمیت 1کارآفرینی جهانی بان هدید دهه، یک ودحد گذشت
 رتبـه  عضـو  کشـور  73 بین در ایران که ارزیابی را ایران دانشگاه هاي دوره در 2013 سال در
 در کـارآفرینی  آمـوزش  شـدید  فقـر  بیـانگر  نتیجه این ،(Martinez, 2014) کرد کسب را 72
 هـاي  رشـته  و عـام  طـور ه بـ  انسانی علوم قلمرو در فقر این یقیناً که است، عالی آموزشی نظام

 نمـود  بیشتر است، پژوهش این مدنظر که خاص طوره ب رفتاري و اجتماعی علوم کارشناسی
 تحقیقـات  مرکـز  از آمـده  دست به آمار و اطالعات بنابر که است حالی در این .کند می پیدا
 طـور  بـه  ملـی  ناخـالص  تولیـد  در یانسـان  علـوم  تخصـیص  سهم )1999( امریکا ینانسا علوم
 شـده  ایجـاد  شغل بیشترین و ،است درصد 50 بر بالغ مستقیم غیر طور به و درصد 41 مستقیم
 بـوده  انسانی علوم حوزه در تحصیلکرده افراد از برخاسته ،است کارآفرینی تفکر حاصل که

ــ اقتصــادي، بخــش در .اســت ــارگیريه ب ــوآوري ک ــاي ن ــ ه ــار هب ــهگر ک ــده فت  توســط ش
 فعالیـت  بازرگـانی  و مـدیریت  علوم اقتصادي، ۀشاخ زیر در که انسانی علوم التحصیالن رغفا

 هـاي  فعالیـت  و خـدمات  بخـش  بـه  ورود بـا  پایـدار  اشـتغال  عمده که است دهش باعث دارند
 نگـرش  ایجـاد  بـراي  پایـدار  حـل  راه یـک  ،بنابراین .)1387 ،طالبی( گیرد صورت اقتصادي
 ظرفیـت  از اسـتفاده  با دانشجویان کارآفرینانه هاي ویژگی و ها ديتوانمن ارتقاي فرینانه،آکار

 مختلـف  مطالعـات  بـه  توجـه  با زیرا است، تحصیل ةدور طول در درسی هاي  هبرنام ارزشمند
 تـوارثی  نـه  و اسـت  اکتسـابی  اغلـب  کارآفرینـان  هـاي  ویژگی که شده ثابت گرفته، صورت

 گرفتـه  صـورت  تحقیقـاتی  حاضـر  پـژوهش  با ارتباط در ،حال این با .)1392 مزده، مهدوي(
  :گردد می اشاره آن به که

 فراینـد  شناسـی  آسـیب  عنـوان  تحـت  پژوهشـی  در )1393( همکاران و چوبقلو مجلل
 آزاد دانشـگاه  در مـوردي  مطالعه( دانشگاهی تحصیلی هاي رشته درسی  برنامه در کارآفرینی
 و مطلـوب  کیفیـت  کارآفرینی درسی  برنامه که یافتند دست نتیجه این به )بناب واحد اسالمی
  .ندارد را توانا و مبتکر خالق، کارآفرینان تربیت توانایی

 در کــارآفرینی مهــارت و دانــش آمــوزش نیازســنجی« عنــوان بــا اي مطالعــه طــی در
 محتوا مواد، که یافتند دست نتیجه این به )1391( همکاران و صفري »انسانی علوم هاي رشته
 در تـدریس  هـاي  شـیوه  حتـی  و آموزشـی  علمـی  )پنهـان  یـا  رسـمی  یرغ( فرعی يها  برنامه و

 در دانشــجویان بــه کــار و کســب و کــارآفرینی مفــاهیم انتقــال در انســانی علــوم هــاي رشــته
                                                                                                                             
1.  GEM Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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  .ندارند قرار مناسبی وضعیت
ــدزاده ــا پژوهشــی در )1392( احم ــدف ب ــی ه ــل و بررس ــوزش اثربخشــی تحلی  آم

 دسـت  نتیجـه  این به ،رضایت ماتریس مدل از ادهاستف با کارآفرینی هاي رشته در کارآفرینی
 از حاصــل اقتصــادي - اجتمــاعی و ســازمانی فـردي،  پیامــدهاي هــا، روش محتــوا، کــه یافـت 
 بلوچسـتان   و سیسـتان  دانشـگاه  کـارآفرینی  هـاي  رشـته  دانشـجویان  در کـارآفرینی  آموزش
  .است نبوده اثربخش

 در کـارآفرینی  زشآمـو  وضـعیت  تحلیـل « پـژوهش  در )1390( همکـاران  و شریف
 و یـاددهی  راهبردهـاي  محتـوا،  هـا،  هـدف  کـه  یافتند دست نتیجه این به »ایران عالی آموزش
 سـطح  از بـیش  بایـد  کـارآفرینی  آموزش ارزشیابی و نظارت و مدیریت هاي شیوه یادگیري،
  .گیرد قرار مدنظر کارآفرینی آموزش در متوسط

ــا  اي مطالعــه طــی در ــوانب ــوا و سرفصــل نقــش« عن ــدنی تربیــت دروس يمحت  در ب
 کـه  رسیدند نتیجه این به )1387( همکاران و فراهانی »رشته این آموختگان دانش کارآفرینی

 بـین  تعـاملی  و میانـه  فضـاي  ایجـاد  بـدنی،  تربیـت  دانشـجویان  بـه  کـارآفرینی  آمـوزش  لزوم
 نیازهـاي  بـا  دروس يمحتـوا  و سرفصـل  انطبـاق  و نظـر  تجدیـد  اجرا، و یادگیري هاي محیط
 کنـد،  حمایـت  ورزش ۀعرصـ  در خالقیـت  و ها نوآوري از بتواند که قوانینی تدوین و معهجا

   .است ضروري
 دورة درسـی  برنامـۀ  توجـه  میـزان  بررسـی « عنـوان  بـا  پژوهشی در )1384( احمدزاده

 التحصـیالن  فـارغ  دیـدگاه  از کارآفرینی هاي مهارت پرورش به تربیتی علوم رشتۀ کارشناسی
 کـه  یافـت  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه  »بهشـتی  شهید دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان ةدانشکد
 هـاي  مهـارت  پـرورش  بـه  آن تخصصـی  دروس و تربیتـی  علـوم  رشـتۀ  درسـی  برنامـۀ  عناصر

  .ندارند توجه کارآفرینی
 هـاي  شایسـتگی  هـدف  بـا  اي مطالعـه  در )Seabela et al., 2014( همکـاران  و سـیابال 
 نتیجـه  ایـن  بـه  جنـوبی  افریقـاي  در کـار  و کسـب  غیـر  هاي دانشگاه دانشجوهاي کارآفرینی
 اقتصـادي  مـدیریت  و کارآفرینی هاي شایستگی در کار و کسب غیر دانشجویان که رسیدند
  .اند ضعیف

 :کـارآفرینی  هـاي  شایسـتگی  بـراي  دانشگاهی آموزش« در )Sanchez, 2011( سانچز
 اقتصـاد،  هاي رشته دانشجویان روي مطالعه نتایج» کار و کسب اندازي راه و قصد بر آن تأثیر
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 خطرپـذیري،  خودبـاوري،  که داد نشان اسپانیا کشور بهداشت و حقوق فنی، اجتماعی، علوم
 کـارآفرینی  آمـوزش  يهـا  برنامـه  از بعـد  مشخصـی  طـور  به خوداشتغالی قصد و بودن پیشتاز
  .است یافته افزایش آموزشی يها  برنامه از قبل به نسبت

ــودیزي ــاران و لی ــ« در )LiuDezhi et al., 2008( همک ــی ۀمطالع ــوزش تطبیق  آم
 چـین  هـاي  دانشـگاه  کـه  یافتند دست نتیجه این به »چین وامریکا  هاي دانشگاه در کارآفرینی

ــ در ــه نســبت تــري پــایین ســطح در آموزشــی محــیط و درســی برنامــۀ هــاي فعالیــت ۀزمین  ب
  .کنند می عملامریکا  هاي دانشگاه

 ۀمطالعــ :کــارآفرینی آمــوزش تــأثیر« در )Sang et al., 2005( همکــاران و ســانگ
 دانشـجویان  فرهنگـی  بافـت  که یافتند دست نتیجه این به »کره وامریکا  هاي دانشگاه تطبیقی
 دانشـجویان  فرهنگـی  بافـت  کـه  صورت بدین است، متفاوت اي کره دانشجویان از ییامریکا
 بـه  ي،گذار سرمایه ایجاد ییتوانا و دانش کارآفرینانه، نیت و قصد اصطالحات در ییامریکا
 از خـارج  در يگـذار  سـرمایه  اندازي راه قصد و کارآفرینی آموزش اهمیت شناختن رسمیت
  .دارد قرار بهتري وضعیت در کارگروهی برتأکید  با کشور

  نظــام مهــم وظــایف و اهــداف از یکــی کــه آنجــا از شــد، گفتــه آنچــه بــه توجــه بــا
   جامعـه  نیـاز  مـورد  کارآمـد  و فرینآکـار  نیانسـا  نیـروي  آمـوزش  کشـور،  هر عالی آموزش
ــ ولــی اســت، ــه رســد مــی نظــره ب   هــاي درس عنــوان و هــا سرفصــل بــودن نامناســب علــت ب

   آمـــوزش بــراي  الزم کـــارآیی و تخصــص  هـــا دانشــگاه  آموختگـــان دانــش  دانشــگاهی، 
   توجـه  بـا  ،اول: اسـت  اهمیـت  حـائز  دلیـل  چنـد  به پژوهش این .را ندارند کارآفرینانه نگرش
ــه ــ ب    احســاس هــا دانشــگاه در کــارآفرینی آمــوزش خصــوص در شــده انجــام هــاي ژوهشپ
ــی ــیش پــژوهش ایــن دادن  انجــام شــود، م   تجــارب از ،دوم. اســتضــروري  پــیش از ب

ــ در تــوان مــی انــد شــده موفــق زمینــه ایــن در کــه کشــورهایی    درســی برنامــۀ طراحــی ۀزمین
ــرد بهــره کــارآفرینی ــن ،ســومو . ب ــ ای ــ مــی تطبیقــی ۀمطالع ــر را روشــنی ۀنقشــ دتوان    ســر ب

ــ راه ــزان هبرنام ــانیؤم و ری ــدوین در دســتی کــه لف ــۀ طراحــی و ت ــارآفرینی درســی برنام    ک
 کـارآفرینی  آمـوزش  درسـی  برنامـۀ  تطبیقی ۀمطالع پژوهش این هدف ،لذا .دهد قرار دارند،
ــاري و اجتمــاعی علــوم کارشناســی هــاي رشــته قلمــرو در    پنســیلوانیا، هــاي دانشــگاه در رفت
 بـا  تهـران  دانشـگاه  کـارآفرینی  آمـوزش  درسی برنامۀ با هاروارد دانشگاه و کالیفرنیا لند،مری

 و یــادگیري - یــاددهی راهبردهــاي محتــوا، هــدف،( درســی برنامــۀ اصــلی عناصــر بــه توجــه
  .است )ارزشیابی
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  پژوهش روش
 نیـز  و طـرف  یـک  از میل رتااستو يالگو کمک با است تطبیقی پیمایش یک پژوهش این
 و اسـناد  بررسـی  طریـق  از آن اطالعـات  .تطبیقـی  رویکـرد  بـا  اسنادي تحلیلی ژوهشپ روش
 .اسـت  شـده  گـردآوري  اینترنـت  جهـانی  شـبکه  در جسـتجو  همچنـین  و دانشگاهی مدارك
 بـر  حـاکم  اسـتدالل  .اسـت  میـل  رتااسـتو  جـان  تفـاوت  و توافق روش استفاده مورد الگوي
 یـک  در تنهـا  بررسـی  تحـت  ةپدید یک از نمونه چند یا دو هرگاه که است این توافق روش
ـ  عامـل  آن آنگـاه  باشـند،  مشترك ممکن یعلّ عامل چندین بین از یعلّ عامل  ۀهمـ  کـه  یعلّ
 بـر  حـاکم  روش اسـتدالل  .بود خواهد بررسی تحت ةپدید علت اند، مشترك آن در ها نمونه
 یکـدیگر  بـا  نممکـ  یعلّ عامل چندین بین از نمونه چند یا دو هرگاه که است این نیز تفاوت
 ةپدیـد  علـت  دارنـد،  اخـتالف  هم با آن در ها نمونه ۀهم که یعلّ عامل آنگاه باشند، متفاوت
 درسـی  برنامـۀ  پـژوهش  هدف به توجه با ).1394 آرانی، دار معدن( بود خواهد بررسی تحت
 هدفمنـد  صورت به هاروارد و کالیفرنیا مریلند، پنسیلوانیا، دانشگاه چهار کارآفرینی آموزش

 کارشناسـی  مقطـع  در کارآفرینی آموزش درسی برنامۀ با مقایسهبراي  آماري ۀنمون عنوان هب
 آموزشـی  نظـام  هـم  که است این ها دانشگاه این انتخاب دلیل .شد انتخاب تهران دانشگاه در

 جملـه  از دانشـجویان  بـه  کـارآفرینی  آمـوزش  هـاي  فعالیـت  ۀزمین در هم و ،دارند اي پیشرفته
 آموزشـی  نظام در ها پیشرفت این که شوند، می محسوب جهان در پیشرو تیدول هاي دانشگاه

 معتبـر  هـاي  سسـه ؤم بنـدي  رتبه جدیدترین در ها آن کارآفرینی آموزش عرصه در همچنین و
 اینکـه  بـه  توجـه  بـا  .اسـت  شـده  داده نشـان  رویتـرز  تامسـون  و تـایمز  سسهؤم جمله از جهانی
 نظـر  از حیطـه  هـر  در کارآفرینی آموزش و ،اند وتمتفا هم با ماهیت نظر از علمی هاي رشته
 لـذا  .شـود  بررسـی  خاص ۀحیط یک باید است، دیگر حیطه از متفاوت رشته هر هاي ویژگی
 هــاي آمــوزش و کــارآفرینی مبــانی کتــاب درســی برنامــۀ کــه دشــ ســعی پــژوهش ایــن در

 گـردد،  می ائهار رفتاري و اجتماعی علوم قلمرو در کارشناسی هاي رشته براي که کارآفرینی
 تربیتـی،  علـوم  و شناسـی  روان کارآفرینی، ۀزیرمجموع هاي رشته قلمرو این که ،شود بررسی
 پـژوهش  ایـن  در .گیـرد  یمـ  دربر را اجتماعی علوم و بدنی تربیت مدیریت، جغرافیا، اقتصاد،
 هـا،  سرفصـل  بررسـی  و مذکور هاي دانشگاه هاي سایت به مراجعه اطالعات، گردآوري ابزار
 محتـوا،  اهـداف،  چهارگانـه  عناصـر  و کـارآفرینی  آمـوزش  درسـی  برنامـۀ  مـدارك  و داسنا
منـابع هـم    مـدارك  و اسناد اعتبار ةدربار قضاوت براي .است ارزشیابی و تدریس هاي روش
 ارزیـابی  در و نظـر  مـورد  مـدرك  بودن اصلیبر  بیرونی نقد در .شد درونیهم  و بیرونی نقد

 عناصر مورد در اطالعات گردآوري .شدتأکید  دركم محتواي صحت و اهمیتبر  درونی
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 درسـی  برنامۀ ارزشیابی هاي شیوه و یادگیري - یاددهی راهبردهاي محتوا، اهداف، ۀچهارگان
 و تجزیـه  بـراي  و بـود،  اسـنادي  ۀمطالعـ  روش بـه  منتخـب  هـاي  دانشگاه کارآفرینی آموزش
 کلمـه،  پـژوهش  ایـن  در تحلیل واحد .شد استفاده محتوا تحلیل کیفی روش از ها داده تحلیل
 و مـدارك  تحلیـل  و تجزیـه  از بعـد  هـا،  الؤسـ  بـه  پاسـخ  براي ،رو این از .است متن یا جمله،
 يالگـو  بـه  توجـه  بـا  هایی جدول سپس شد، توصیف دانشگاه هر درسی برنامۀ عناصر اسناد،
  .شد بررسی ها آن هاي تفاوت و ها شباهت و تهیه، میل رتااستو تفاوت و توافق

  
  ها فتهیا

 چیست؟ مطالعه مورد هاي دانشگاه در فرینیآکار آموزش درسی برنامۀ اهداف :1 سؤال
 دیـ گرد مشـخص  پـژوهش  مورد هاي دانشگاه در کارآفرینی آموزش یدرس برنامۀ یبررس با
 کـارآفرینی  آمـوزش  یدرسـ  برنامۀ اهدافزمینۀ  در خود درسی برنامۀ در ها دانشگاه نیا که
  :اند ردهک اشاره ریز موارد به
  

  دانشگاه پنسیلوانیا
  :کنند کسب را زیر اهداف دوره پایان در که رود می انتظار دانشجویان از پنسیلوانیا دانشگاه در

  .دهند توسعه را يگذار سرمایه براي کارآفرینی هاي مهارت بتوانند  ●
  .داشته باشند کار و کسب عمل و نظریه از یعمیق درك  ●
 1.بدهند توسعه ار اي رشته بین و فرهنگی بین هاي مهارت  ●

  
  دانشگاه مریلند

  :است گرفته نظر در را زیر اهداف خود دانشجویان براي نیز مریلند دانشگاه
 .کنند توصیف بازار نیاز مورد فعالیت یک عنوان به را کارآفرینی فرایند  ●
 .بشناسند را نوآورانه هاي فرصت  ●
  .حل کنند کار و بکس در نوآورانه شکل به را مشکالت بتوانند  ●
 را خـدمات  و کـار  و کسـب  خلـق  بـراي  رقـابتی  هـاي  مزیـت  و خالقیت چگونگی  ●

 .بشناسند

                                                                                                                             
1. The University of Pennsylvania Entrepreneurship Course Syllabus, Fall 2006. 

www.management.wharton.upenn.edu/.../Wharton-MGMT-801-Entrepreneurship-20. 

http://www.management.wharton.upenn.edu/.../Wharton-MGMT
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 .دهند توسعه را جدید هاي يگذار سرمایه از اولیه هاي ارزیابی  ●
 1.بشناسند کند، می کمک ها آن هاي ایده تولید به کهرا  منابعی  ●
  

  دانشگاه کالیفرنیا
 قادر که رود می انتظار دانشجویان از کارآفرینی آموزش ةدور یانپا در کالیفرنیا دانشگاه در
  :باشند

 روي پــیش هــاي چــالش هــا، فرصــت و اجتمــاعی کــارآفرینی از درســتی شــناخت  ●
 .دنآور دسته ب اجتماعی فرینانآکار

 تجربـه  کـه  کنـد  مالقـات  فرینـانی آکار با که شود داده سوق سمت این به دانشجو  ●
 ایجــاد بــراي کــار و کســب در روي پــیش هــاي شچــال و مســائل حــل در موفـق 

 .اند داشته را سودآوري
 2.کند پیشنهاد اجتماعی يگذار سرمایه یک براي کار و کسب طرح یک  ●

  
  هاروارد دانشگاه
  :دارد تأکید زیر اهداف بربراي آموزش دانشجویان  نیز هاروارد دانشگاه
را  هـایی  فرصـت  و هـا  چالش همچنین و اجتماعی کارآفرینی از مفهومی چارچوب  ●

  .کنند ترسیم خود ذهن در اند، شده مواجه آن با تاریخ طول در فرینانآکار که
 اجتمـاعی  يگـذار  سـرمایه  ةدربـار  تعامـل  و خـالق  تفکـر  بـراي را  الزم هاي روش  ●

  .کنند کسب
 و مـدیریت  رهبـري،  اندازي، راه اجتماعی، تغییر مدل هفت ةدربار را الزم شناخت  ●

 سیاسـت،  آمـوزش،  بـازار،  خیریـه،  :کنند کسب اجتماعی يگذار سرمایه ارزیابی
  3.شناخت بودجه و جنبش اجتماع،

  .کنند کسب را اجتماعی يگذار سرمایه براي نیاز مورد اعتبارات و منابعبتوانند   ●
 هـر  انجـام  از قبـل  تعـاملی  و نقادانه طوره ب را اجتماعی فرینانآکار هاي ایده بتوانند  ●

  .کنند بررسی عملی

                                                                                                                             
1. University of Maryland, Introduction to Entrepreneurship Course Syllabus, 2003. 

www.citidel.org/bitstream/10117/6189/1/33-ENES200.pdf 
٢. gsm.ucdavis.edu/.../mgtp٢-٢٩١_sp١٣.pdf 
3. www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb...files/Harvard-MGMT-E154.pdf 

http://www.citidel.org/bitstream/
http://www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb...files/Harvard-MGMT-E
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 درس ایجـاد  بـا  خـود  11/9/1385 مـورخ  606 جلسـه  درریـزي   برنامـه  عالی شوراي
 هــاي رشــتهتمــامی  بــراي اختیــاري درس عنــوان بــه واحــد 2 ارزش بــه »کــارآفرینی مبــانی«

  :است شدهتأکید  زیر اهداف بردر آن  که کرد موافقت دانشگاهی
 در موفقیـت  بـراي  نیـاز  مـورد  هاي مهارت و مبانی تاریخچه، با دانشجویان آشنایی  ●

  .وکار کسب مدیریت و کارآفرینی فرایند
  

ــا تفــاوت و تشــابهات چــه :2 ســؤال ــۀ اهــداف یبررســ در ییه ــ برنام  در کــارآفرینی یدرس
  دارد؟ وجود مطالعه مورد يها دانشگاه

  

  کارآفرینی درسی برنامۀ اهداف تفاوت و توافق  1 جدول
  تهران  هاروارد  کالیفرنیا  مریلند  پنسیلوانیا  کارآفرینی درسی برنامۀ اهداف

 و کـارآفرینی  هـاي  مهـارت  ةدربـار  تفکر تقویت
  √  √  √  √  √  کارآفرینی فرایند توصیف و کار و کسب

 اي رشـته  بـین  و فرهنگـی  بـین  هاي مهارت ۀتوسع
  ----   ----   ----   ----   √  دانشجویان

 هــاي چـالش  فرینانـه، آکار هـاي  فرصـت  شـناخت 
  ----   √  √  √  ----   نهفریناآکار مشکالت حل و فرینانهآکار

  دانشجویان خالقیت پرورش -
  ----   ----   √  √  ----   ها ایده تولید منابع شناخت -

  ----   ----   ----   √  ----   يگذار سرمایه اندازي راه از اولیه ارزشیابی

 فرینـان آکار با مالقات براي دانشجو دادن سوق -
 پــیش مشــکالت و مسـائل  شــناخت راسـتاي  در
   ها آن روي

 بـراي  کـار  و کسـب  طـرح  یـک  بتواند دانشجو -
  .دهد پیشنهاد اجتماعی يگذار سرمایه

 ----   ----  √   ----   ----  

 بــراي  نیــاز مــورد مــالی منــابع بتوانــد دانشــجو
  ----   √  ----   ----   ----   .کند تحلیل و تجزیه را اجتماعی يگذار سرمایه

  √  ----   ----   ----   ----    فرینیآکار مبانی و تاریخچه با دانشجو آشنایی

  
 اهـداف  از یکـی  مطالعـه  مـورد  هاي نمونه ۀهم که دهد می نشان 1 ةشمار جدول

 کـار  و کسب و کارآفرینی هاي مهارت ةدربار تفکر تقویت را کارآفرینی درسی برنامۀ
 توافـق،  هم با خصوص این در که دانند، می دانشجویان در کارآفرینی فرایند توصیف و
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 بـین  هـاي  مهـارت  ۀتوسـع  پنسـیلوانیا  دانشـگاه : دارنـد  تفـاوت  هـم  بـا  دیگر اهداف در و
 نظـر  در کـارآفرینی  درسـی  برنامۀ اهداف از یکی را دانشجویان اي رشته بین و فرهنگی
ــه ــد، دانشــگاه .اســت گرفت ــا مریلن ــاروارد و کالیفرنی ــۀ اهــدف از یکــی ه  درســی برنام

 شکالتم حل و فرینانهآکار هاي چالش فرینانه،آکار هاي فرصت شناخت را کارآفرینی
 به نیز دانشجویان در ها ایده تولید منابع شناخت و خالقیت پرورش .داند می فرینانهآکار
 جـدول  .اسـت  شـده  ذکر مریلند و هاروارد دانشگاه درسی برنامۀ اهداف از یکی عنوان

ــین ــانگر همچن ــن بی ــه اســت ای ــگاه ک ــد دانش ــر مریلن ــیابی ب ــه ارزش ــدازي راه از اولی  ان
 اهـداف  کالیفرنیـا  دانشگاه .است کردهتأکید  هدف یک نوانع به جدید يگذار سرمایه
 مشـکالت  و مسـائل  شـناخت  بـراي  موفق فرینانآکار با دانشجو مالقات را درسی برنامۀ
ــین و هــا آن روي پــیش ــد دانشــجو اینکــه همچن ــراي کــار و کســب طــرح یــک بتوان  ب
 از یکـی  ردهـاروا  دانشـگاه  .اسـت  گرفتـه  نظر در دهد، پیشنهاد اجتماعی يگذار سرمایه
 نیـاز  مـورد  مالی منابع بتواند دانشجو که داند می این را کارآفرینی درسی برنامۀ اهداف
 آشـنایی  بـه  نیز تهران دانشگاه در .کند تحلیل و تجزیه را اجتماعی يگذار سرمایه براي

 آمـوزش  درسـی  برنامۀ اهداف از یکی عنوان به کارآفرینی مبانی و تاریخچه با دانشجو
  .است شدهتأکید  فرینیآ کار

  
  ست؟یچ مطالعه مورد هاي دانشگاه در ینیفرآکار آموزش یدرس برنامۀ يمحتوا :3 سؤال
 کـه  دشـ  مشـخص  پژوهش مورد هاي دانشگاه در کارآفرینی آموزش یدرس برنامۀ یبررس با
 بـه  کـارآفرینی  آمـوزش  یدرسـ  برنامـۀ  يحتـوا زمینۀ م در خود درسی برنامۀ در دانشگاه نیا

  :اند کرده اشاره یرز هاي سرفصل
  

  پنسیلوانیا دانشگاه
  :پنسیلوانیا دانشگاه در کارآفرینی درسی برنامۀ هاي سرفصل

  ،گروهی کار چگونگی و کارآفرینی با آشنایی  ●
  ،کارآفرینی هاي فرصت  ●
  ،يگذار سرمایه هاي ایده تولید و ارزیابی  ●
 ،کار و کسب هاي مدل و ها طرح  ●
 ،کار و کسب شروع راهبردهاي  ●
  ،جدید يگذار سرمایه مالی منابع تأمین  ●
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  ،ریزي برنامه  ●
  ،مدیریت بهبود  ●
  ،ها شکست از یادگیري و محصول برداشت  ●
  1.بزرگ هاي شرکت در کارآفرینی خلق و ایجاد  ●
  
  مریلند دانشگاه
 :از است عبارتامریکا  مریلند دانشگاه درسی برنامۀ هاي سرفصل

  ،کارآفرینی در بحث مورد هاي طرح سنجی نامکا فرینی،آکار تعاریف و معرفی  ●
  ،معاصر جهان در کارآفرینی مسائل از کلی نماي یک ۀارائ  ●
  ،سازمانی کارآفرینی  ●
  ،نوآوري فرایند و خالقیت فرینانه،آکار هاي نظریه  ●
  ،اجتماعی مسئولیت و اخالق  ●
  ،بازار در پژوهش و محیط از ارزیابی  ●
 بـازار،  ۀسـرمای  جدیـد،  هاي يگذار سرمایه در مشارکت کارآفرینانه، هاي فرصت  ●

  ،حقوقی مسائل
  ،مالی تأمین منابع  ●
  ،کارآفرینانه يگذار سرمایه توسعه و رشد  ●
  ،فراگیر کیفیت مدیریت پروري، جانشین مدیریت ارزشیابی،  ●
  2.المللی بین بازار و کار و کسب بر گذار تأثیر شرایط :جهانی کارآفرینی  ●
 
  کالیفرنیا دانشگاه
 :از است عبارتامریکا  کالیفرنیا دانشگاه درسی برنامۀ هاي سرفصل

 ،تعریف و مفهوم :اجتماعی کارآفرینی مبانی  ●
  ،تجاري هاي شرکت و دولتی، خصوصی، هاي سازمان بین تفاوت  ●
  ،تجاري تحوالت و تغییرات  ●

                                                                                                                             
1. the University of Pennsylvania Entrepreneurship  Course Syllabus, Fall 2006. 

www.management.wharton.upenn.edu/.../Wharton-MGMT-801-Entrepreneurship-20... 

٢. University of Maryland, Introduction to Entrepreneurship Course Syllabus, ٢٠٠٣. 
www.citidel.org/bitstream/١٠١١٧/٦١٨٩/١/٣٣-ENES٢٠٠.pdf 

http://www.management.wharton.upenn.edu/.../Wharton-MGMT
http://www.citidel.org/bitstream/
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 ،مالی منابع /بودجه /سرمایه  ●
 ،آن هاي چالش و کارآفرینی  ●
 ،عملکرد مدیریت یريگ هانداز و رقابت  ●
 ،يگذار سرمایه براي آور سود هاي مدل  ●
 ،يگذار سرمایه براي زمینه بسترسازي  ●
 ،اجتماعی يگذار سرمایه براي انداز چشم یک خلق در کلیدي نکات  ●
  1.حقوقی قوانین و مسائل  ●
  
  هاروارد دانشگاه
 :از است عبارتامریکا  هاروارد دانشگاه درسی برنامۀ هاي سرفصل

  ،ریزي برنامه عناصر و اجتماعی کارآفرینی مفهومی چارچوب  ●
  ،کارآفرینی ۀتاریخچ ۀارائ  ●
  ،فرینانهآکار اصطالحات ارزیابی  ●
  ،اجتماعی کارآفرینی براي ابزاري :تغییر هاي مدل  ●
  ،معاصر دنیاي هاي چالش و مسائل  ●
  ،ها جنبش و مردم، بازار، :عمل در هایی مثال  ●
  ،خیریه هاي مدل :عمل در هایی مثال  ●
  ،مالی هاي مدل  ●
  ،آموزشی هاي مدل  ●
  ،سیاسی هاي مدل  ●
  ،اجتماعی هاي مدل  ●
  2.جنبشی هاي مدل  ●
 
  تهران دانشگاه

  ،آن انواع و کارآفرینی مفاهیم کارآفرینی، ۀتاریخچ با آشنایی  ●
  ،کار و کسب اصول و مبانی و کار و کسب انواع با آشنایی  ●

                                                                                                                             
١. gsm.ucdavis.edu/.../mgtp٢-٢٩١_sp١٣.pdf 
٢. www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb...files/Harvard-MGMT-E154.pdf 

http://www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb...files/Harvard-MGMT-E
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  ،بازار مدیریت و ارباز مبانی با آشنایی  ●
  ،توسعه قهرمانان و کارآفرینان شکست و موفقیت هاي داستان با آشنایی  ●
  ،کارآفرینی ایده انتخاب و سنجی امکان ارزیابی  ●
  ،وکار کسب طرح چارچوب با آشنایی  ●
  ،)علمی تمرین( کار و کسب طرح محاسبات و جداول طراحی  ●
  ،ها شرکت انواع با اییآشن و شرکت تأسیس و ثبت مراحل با آشنایی  ●
  ،ایران در تجارت قوانین کلیات و ایران اقتصاد در وکار کسب مبانی با آشنایی  ●
  ،ایرانی کارآفرینان موفق تجربیات با آشنایی  ●
  ،مالی مدیریت منابع، مدیریت گروهی، کار :کارآفرینی هاي مهارت با آشنایی  ●
  ،کار و کسب سازماندهی و ریزي برنامه  ●
  ،ها هزینه کنترل و کیفیت کنترل تولید، کار، و کسب دازيان راه  ●
  .مشتري با ارتباط و فروش بازاریابی،  ●
 

 در کــارآفرینی درســی برنامــۀ يمحتــوا بررســی در هــایی تفــاوت و تشــابهات چــه :4 ســؤال
 دارد؟ وجود مطالعه مورد هاي دانشگاه

  

  کارآفرینی درسی برنامۀ محتوا تفاوت و توافق  2 جدول
  تهران  هاروارد  کالیفرنیا  مریلند  پنسیلوانیا  کارآفرینی درسی برنامۀ يمحتوا
 √ √ √ √ √  مفاهیم و تعاریف کارآفرینی، مبانی با آشنایی

  √  √  ----   √  √  فرینانهآکار اصطالحات و ها ایده از ارزیابی

 √ √ √ √ √  حقوقی مسائل

  √  √  √  ----   √  کار و کسب هاي مدل و ها طرح

  ----   √  √  √  ----   اجتماعی و سازمانی کارآفرینی

 √ √ √ √ √  مالی منابع تأمین منابع و ها مدل

  √  ----   ----   ----   √  کار و کسبریزي  برنامه هاي روش

  √  ----   ----   √  √  مدیریت بهبود هاي روش

 √ √ √ √ √  کار و کسب اندازي راه و شروع راهبردهاي

  √  √  √  ----   √  ها شکست از یادگیري و محصول برداشت

  نوآوري و خالقیت -
  اجتماعی مسئولیت و اخالق -
  بازار در پژوهش محیط، از ارزیابی -
 کار و کسب بر گذارتأثیر شرایط :جهانی کارآفرینی -

 ----  √   ----   ----   ----  
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  المللی بین بازار و
  ----   √  ----   √  ----   معاصر هاي چالش و کارآفرینی مسائل

 2ادامه جدول 
  تهران  هاروارد  کالیفرنیا  مریلند  پنسیلوانیا  سی کارآفرینیمحتوا برنامۀ در

ــاوت - ــین تف ــازمان ب ــاي س ــی ه ــی، ،خصوص  و دولت
   تجاري هاي شرکت

 تجاري تحوالت و تغییرات -
  عملکرد مدیریت گیري اندازه و رقابت -
  ارزیابی و اجتماعی يگذار سرمایه -

 ----   ----  √   ----   ----  

  ----   ----   - ---   √  √  کارآفرینانه هاي فرصت

 اجتماعی کارآفرینی براي ابزاري :تغییر هاي مدل -
  ها جنبش و مردم، بازار، :عمل در هایی مثال -
  خیریه هاي مدل :عمل در هایی مثال -
  بازار هاي مدل -
  آموزشی هاي مدل -
  سیاسی هاي مدل -
  اجتماعی هاي مدل -
  جنبشی هاي مدل -

 ----   ----   ----  √   ----  

  بازار مدیریت و بازار بانیم با آشنایی -
  فرینانآکار شکست و موفقیت هاي داستان با آشنایی -
  ایرانی کارآفرینان تجربیات با آشنایی -
 کــار و کســب طــرح محاســبات و جــداول طراحــی -

 بازاریابی
  مشتري با ارتباط و فروش -

 ----   ----   ----   ----  √  

  
 هـایی  سرفصـل  از اسـتفاده  در نظـر  مورد هاي دانشگاه ۀهم که دهد می نشان 2 جدول

 و شـروع  راهبردهاي حقوقی، مسائل مفاهیم، و تعاریف کارآفرینی، مبانی با آشنایی همچون
 بـا  ها سرفصل ۀبقی در و توافق، هم با مالی منابع تأمین منابع و ها مدل کار، و کسب اندازي راه
 از ارزیـابی  سرفصـل  از نتهـرا  و هـاروارد  مریلنـد،  پنسـیلوانیا،  هاي دانشگاه: دارند تفاوت هم
 کالیفرنیــا، پنســیلوانیا، هــاي دانشــگاه .کننــد مــی اســتفاده فرینانــهآکار اصــطالحات و هــا ایــده

 هـاي  دانشـگاه  .برنـد  مـی  بهـره  کـار  و کسـب  هاي مدل و ها طرح سرفصل از تهران و هاروارد
 يحتـوا م در را اجتمـاعی  و سـازمانی  کـارآفرینی  سرفصـل  نیـز  هـاروارد  و کالیفرنیـا  مریلند،
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  سرفصــل در کــار و کســبریــزي  برنامــه هــاي روشبــه  .انــد داده قــرار خــود درســی برنامــۀ
 از تهـران  و مریلنـد  پنسـیلوانیا،  هـاي  دانشگاه .است شده توجه تهران و پنسیلوانیا هاي دانشگاه
 از یـادگیري  و محصول برداشت سرفصل از .برند می بهره مدیریت بهبود هاي روش سرفصل
 جدول .شود می استفاده کالیفرنیا دانشگاه از غیره ب نظر مورد هاي دانشگاه ۀهم در ها شکست
 ،اجتمـاعی  مسئولیت و اخالق ،نوآوري و خالقیت هاي سرفصل که است این بیانگر همچنین
 و کـار  و کسب بر گذارتأثیر شرایط :جهانی کارآفرینی بازار، در پژوهش محیط، از ارزیابی
 مریلنـد  هـاي  دانشگاهدر  .است گرفته قرار توجه مورد مریلند انشگاهد در تنها المللی بین بازار
 درســی برنامــۀ يمحتــوا در معاصــر هــاي چــالش و کــارآفرینی مســائل سرفصــل هــاروارد و

 خصوصـی،  هـاي  سـازمان  بـین  تفاوت هاي سرفصل .گنجانده شده است کارآفرینی آموزش
 مـدیریت  گیـري  انـدازه  و بترقا تجاري، تحوالت و تغییرات تجاري، هاي شرکت و دولتی،
 .شـود  مـی  اسـتفاده  کالیفرنیـا  دانشـگاه  در تنهـا  ارزیـابی  و اجتمـاعی  يگذار سرمایه عملکرد،
 درسی برنامۀ يمحتوا در را کارآفرینانه هاي فرصت سرفصل مریلند و پنسیلوانیا هاي دانشگاه
 کـارآفرینی  بـراي  ابـزاري  :تغییـر  هـاي  مدل هاي سرفصل هاروارد دانشگاه .اند داده قرار خود

 خیریـه،  هـاي  مدل :عمل در هایی مثال ها، جنبش و مردم، بازار، :عمل در هایی مثال اجتماعی،
 جنبشـی  هـاي  مـدل  اجتماعی، هاي مدل سیاسی، هاي مدل آموزشی، هاي مدل بازار، هاي مدل
 و بـازار  مبـانی  بـا  آشـنایی  هـاي  سرفصـل  و اسـت  داده قرار خود درسی برنامۀ يمحتوا در را
 تجربیـات  بـا  آشـنایی  فرینـان، آکار شکسـت  و موفقیت هاي داستان با آشنایی ،بازار دیریتم

 و فـروش  بازاریـابی،  کـار  و کسـب  طـرح  محاسـبات  و جـداول  طراحـی  ایرانی، کارآفرینان
  .است شده گنجانده تهران دانشگاه درسی برنامۀ يمحتوا در تنها مشتري با ارتباط

  
 هـاي  دانشـگاه  در ینیفرآکـار  آمـوزش  یدرس برنامۀ گیريیاد ـ  یاددهی هاي فرصت :5 ؤالـس

  ست؟یچ مطالعه مورد
  پنسیلوانیا دانشگاه
 یـادگیري  - یـاددهی  راهبردهـاي  از کـارآفرینی  آمـوزش  درسـی  برنامۀ در پنسیلوانیا دانشگاه
 سـخنرانی،  روش ،)حضـوري  آموزشـی،  هـاي  فیلم الکترونیکی، یادگیري( ترکیبی :همچون
 انجـام  بـراي  دانشـجویان  بنـدي  گـروه  و مشارکتی هاي روش گروهی، بحث موردي، ۀمطالع

 از دعـوت  و موفـق  کـارآفرین  هـاي   شـرکت  بـا  مالقات براي الزم ۀزمین بسترسازي تکالیف،
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 .داردتأکیــد  2بــازي قالـب  در هبرنامــ فــوق هـاي  فعالیــت از اســتفاده و ،1تـدریس  بــراي هـا  آن
 هـاي  شـرکت  از دعوت موردي، ۀمطالع 3،یگروه بحث سخنرانی، روش از نیز مریلند دانشگاه
 آموزشـی،  هـاي  فـیلم  الکترونیکـی،  یـادگیري ( ترکیبـی  آمـوزش  تحلیل، و بازدید براي بزرگ
 هـایی  روشدر دانشـگاه کالیفرنیـا    .گیـرد  مـی  بهـره  5سـاز  شبیه و جدي هاي بازي و 4،)حضوري
 ۀمطالعـ  ،)حضـوري  آموزشـی،  هـاي  فـیلم  الکترونیکـی،  یـادگیري ( ترکیبـی  آمـوزش  :همچون
 از اسـتفاده  و 6گروهـی  مشارکت برتأکید  کارآفرین، افراد از دعوت سخنرانی، روش موردي،
 در کـه  دهـد  مـی  نشـان  نیـز  موجـود  اسـناد  و مـدارك  بررسی .رود می کاره ب 7جدي هاي بازي
 آموزشـی،  هـاي  فـیلم  الکترونیکـی،  یـادگیري ( ترکیبـی  آموزش هاي روش از هاروارد دانشگاه
 ۀمطالعـ  گروهـی،  بحـث  دانشـجویان،  بندي گروه در مشارکتی یادگیري انی،سخنر ،)حضوري
  .شود می استفاده 9جدي هاي بازي و سازها شبیه و 8فرینآکار مهمانان از دعوت موردي،

  
 در کـارآفرینی  درسـی  برنامـۀ  تـدریس  روش بررسـی  در هـایی  تفاوت و ها توافق چه :6 سؤال

  دارد؟ وجود مطالعه مورد هاي دانشگاه
  

  کارآفرینی درسی برنامۀ یادگیري - یادهی راهبردهاي تفاوت و توافق  3 دولج
 درســـی برنامـــۀ در یـــادگیري - یـــادهی راهبردهـــاي
  تهران  هاروارد  کالیفرنیا  مریلند  پنسیلوانیا  کارآفرینی
ــوزش ــی آم ــادگیري( ترکیب ــی، ی ــیلم الکترونیک ــاي ف  ه
  ----   √  √  √  √  )حضوري آموزشی،

  √  √  √  √  √  سخنرانی روش

  ----  √ √ √ √  موردي ۀمطالع

                                                                                                                             
1. http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/teaching/requirements-for-the-entrepreneurial-

management-major/ 
2. http://docplayer.net/5612986-Entrepreneurship-simulation-the-startup-game.html 
3. University of Maryland, Introduction to Entrepreneurship Course Syllabus, 2003. 

www.citidel.org/bitstream/10117/6189/1/33-ENES200.pdf 

4. http://www.mtech.umd.edu/educate/courses/ 

5. https://www.universitybusiness.com/article/gaming-serious-business-university-
maryland-baltimore-county 

٦. gsm.ucdavis.edu/.../mgtp٢-٢٩١_sp١٣.pdf 
٧. https://ikhlaqsidhu.files.wordpress.com/٢٠١٣/٠٩/bmoe-paper.pdf 
8. www. isites.harvard.edu/fs/docs/icb...files/Harvard-MGMT-E154.pdf 

9. https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/product/WH0001-HTM-ENG 

http://entrepreneurship.wharton.upenn.edu/teaching/requirements-for-the-entrepreneurial
http://docplayer.net/
http://www.citidel.org/bitstream/
http://www.mtech.umd.edu/educate/courses/
https://www.universitybusiness.com/article/gaming-serious-business-university
https://ikhlaqsidhu.files.wordpress.com/
https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/product/WH
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  ----  √ ----  √  √   گروهی بحث

  ----  √ √ ----  √  بندي گروه و مشارکتی هاي روش از استفاده

 هـا  آن از دعوت و موفق کارآفرین هاي  شرکت با مالقات
  ----  √ √ √ √  تدریس براي

  ----  √ √ √ √  بازي قالب در برنامۀ فوق هاي فعالیت

 روش از اســتفاده درشــده  همطالعــ هــاي دانشــگاه ۀهمــ کــه دهــد مــی نشــان 3 جــدول
 تفـاوت  هـم  بـا  یـادگیري  - یـاددهی  يراهبردهـا  دیگـر  از استفاده درو  توافق هم با سخنرانی
 یـادگیري  - یـاددهی  راهبردهاي از هاروارد و کالیفرنیا مریلند، پنسیلوانیا، هاي دانشگاه: دندار

 دعـوت  و موفـق  کارآفرین هاي شرکت با تمالقا موردي، ۀمطالع ،ترکیبی آموزش همچون
 .کننـد  مـی  اسـتفاده  جـدي  هاي بازي قالب در برنامۀ فوق هاي فعالیت و تدریس براي ها آن از

 بهـره  گروهـی  بحث روش از خود درسی برنامۀ در هاروارد و مریلند پنسیلوانیا، هاي دانشگاه
 و کالیفرنیـا  پنسـیلوانیا،  يهـا  دانشـگاه  در نیـز  بنـدي  گـروه  و مشـارکتی  هاي روشاز  .برند می

  .شود می استفاده هاروارد
  

 مطالعـه  مـورد  هـاي  دانشـگاه  در کـارآفرینی  آمـوزش  یدرسـ  برنامـۀ  ارزشیابی روش :7 سؤال
  ست؟یچ
 دیـ گرد مشـخص  پـژوهش  مورد هاي دانشگاه در کارآفرینی آموزش یدرس برنامۀ یبررس با
 کارآفرینی آموزش یدرس برنامۀ شیابیارززمینۀ  در خود درسی برنامۀ در ها دانشگاه نیا که
   :کنند می عمل زیر شکل به
  

  پنسیلوانیا دانشگاه
  ،درصد 38 کالسی هاي فعالیت  ●
 درصد، 30کالس در دانشجویان تحلیلی هاي مهارت از شفاهی آزمون  ●
  درصد، 50 دانشجویان از گروهی شکل به اقتصادي طرح یک ۀارائ  ●
  1.درصد 7 دانشجویان هیگرو کار و کسب طرح از ارزشیابی  ●

                                                                                                                             
1. the University of Pennsylvania Entrepreneurship Course Syllabus, Fall 2006. 

www.management.wharton.upenn.edu/.../Wharton-MGMT-801-Entrepreneurship-20... 

http://www.management.wharton.upenn.edu/.../Wharton-MGMT
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  مریلند دانشگاه

 درصد، 10 کالس هاي بحث در فعالیت  ●
 درصد، 10 موردي مطالعات و تکالیف  ●
 درصد، 15 ترم میان امتحان  ●
 درصد، 10 کارآفرینی مورد در )مقاله(تحقیق  ●
 ،درصد 25 نهایی امتحان  ●
  1.درصد 30 کارآفرینی طرح ۀارائ  ●

  
  کالیفرنیا دانشگاه

 درصد، 5 کالس ابتداي در اجتماعی کارآفرینی خالصه ۀارائ  ●
 درصد، 5 کار و کسب هاي هبرنام از مفهومی طرح یک ۀارائ  ●
 از گــروه هــر .کــار و کســب هــاي طــرح پیشــرفت هــاي گــزارش و مــورد ۀارائــ  ●

 و کسـب  هـاي  طرح ۀتوسع پیشرفت و هفتگی طوره ب مورد ۀارائ براي دانشجویان
 بـراي درصـد   15 و مـورد  ۀارائـ  بـراي  نمـره  درصـد  15 .بـود  خواهند مسئول کار

 ،پیشرفت گزارش
 درصد، 35 کالس در گروهی طوره ب کالس در کار و کسب طرح ۀارائ  ●
 2.درصد 25 کالس در مشارکت  ●

  
  هاروارد دانشگاه

  درصد، 10 تمرینات و کالسی هاي بحث در فعالیت  ●
  درصد، 15 گروهی شده ارائه تکالیف ۀارائ  ●
  درصد، 10 اول الهمق ۀارائ  ●
  درصد، 15 دوم مقاله ۀارائ  ●

                                                                                                                             
١. University of Maryland, Introduction to Entrepreneurship Course Syllabus, ٢٠٠٣. 

www.citidel.org/bitstream/١٠١١٧/٦١٨٩/١/٣٣-ENES٢٠٠.pdf 
2. gsm.ucdavis.edu/.../mgtp291-2_sp13.pdf 

http://www.citidel.org/bitstream/
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 1.درصد 50 کالس در پروژه ۀارائ  ●
  

  تهران دانشگاه
  .ترم پایان آزمون  ●

  
  کارآفرینی درسی برنامۀ ارزشیابی هاي روش تفاوت و توافق  4 جدول

  تهران  هاروارد  کالیفرنیا  مریلند  پنسیلوانیا  کارآفرینی درسی برنامۀ در ارزشیابی
  ----  √ √ √ √  کالسی هاي فعالیت

 ----  ----  ----  ----   √  دانشجویان تحلیلی هاي مهارت از شفاهی آزمون

  ----  √ √ √ √  دانشجویان از گروهی کار و کسب و اقتصادي طرح

 ----  ----  √ √ ----    موردي مطالعات و تکالیف

 ----  ----  ----  √ ----   ترم میان امتحان

  ----  √ ----   √ ----   فرینیکارآزمینۀ  در )مقاله( تحقیق

  √  ----  ----   √ ----   نهایی امتحان

  
 در کـارآفرینی  درسـی  برنامـۀ  ارزشـیابی  روش بررسی در هایی تفاوت و ها توافق چه :8 سؤال

  دارد؟ وجود مطالعه مورد هاي دانشگاه
 ارزشـیابی  روش یـک  از اسـتفاده  در مطالعه مورد هاي دانشگاه در که دهد می نشان 4 جدول
 کالیفرنیا مریلند، پنسیلوانیا، دانشگاه: ندارد وجود توافق کارآفرینی درسی برنامۀ در تركمش
 دانشـجویان  گروهـی  کـار  و کسب و اقتصادي هاي طرح و کالسی هاي فعالیت از هاروارد و
 تحلیلـی  هـاي  مهـارت  نیـز  پنسـیلوانیا  دانشگاه .کنند می استفاده ارزشیابی روش یک عنوان به

 و مریلنـد  دانشـگاه  کـه  اسـت  ایـن  بیـانگر  همچنـین  جـدول  .کنـد  می ارزشیابیرا  دانشجویان
 اســتفاده دانشــجویان ارزشـیابی  بــراي دانشـجویان  مــوردي مطالعـات  و تکــالیف از کالیفرنیـا 

 شـده  توجـه  ارزشـیابی  روش یـک منزلۀ  به نیز ترم میان آزمون به مریلند دانشگاه در .کنند می
 صــورت ارزشـیابی  نیــز دانشـجویان  ۀمقالــ از هـاروارد  و دانشــگاه ایـن  در همچنــین و اسـت، 
 ،دهـد  قرار مـی  ارزشیابی را مالك دانشجویان نهایی آزمونفقط  نیز تهران دانشگاه .گیرد می
   .دارد توافق مریلند دانشگاه بازمینۀ  این در که

  

                                                                                                                             
١. www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb...files/Harvard-MGMT-E154.pdf 

http://www.isites.harvard.edu/fs/docs/icb...files/Harvard-MGMT-E
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  گیري نتیجه
 طـور  بـه  نیانسـا  علـوم  هاي رشته درسی برنامۀ در آن گنجاندن و کارآفرینی آموزش امروزه
 از یکـی  پیشـرو  هـاي  دانشـگاه  در خـاص  طـور ه بـ  رفتـاري  و اجتماعی علوم هاي رشته و عام
توجه  .شود می محسوب کشور اقتصادي موتور درآوردن حرکت به براي اساسی هاي بخش

 صـرف تأکید  از دانشجویانشود  ها سبب می در دانشگاه کارآفرینی درسی برنامۀبه سرفصل 
 از کـه  زمـانی  تـا  بکننـد،  فرایندهایی هب مجهز را خود و کرده، دوري تی،دول هاي استخدام بر

 نقـش  ایفـاي  فرینآکـار  یـک  عنوان به کار بازار در بتوانند شوند، می التحصیل فارغ دانشگاه
 درسـی  برنامـۀ  یـک  تـدوین  مسـتلزم  دانشـگاه  در تفکـر  نـوع  ایـن  ایجـاد  اسـت  بدیهی .کنند

ــراي پیشــرفته و علمــی منســجم، ــرورش ب ــه رشنگــ پ ــارغ همــه در کارآفرینان  التحصــیالن ف
 تجربـه  از تـوان  مـی  کـارآفرینی  درسـی  برنامـۀ  بهتـر  اجـراي  و بهبـود  بـراي  .است دانشگاهی
 حاضـر  پـژوهش  هـدف  .کـرد  اسـتفاده  انـد،  شـده  موفـق  زمینه این در که پیشرو هاي دانشگاه
 در رفتـاري  و اجتمـاعی  علـوم  کارشناسـی  هـاي  رشـته  در کارآفرینی آموزش تطبیقی ۀمطالع
 برنامـۀ  بـا  آن ۀمقایسـ  و هـاروارد  دانشـگاه  و کالیفرنیـا  مریلنـد،  پنسیلوانیا، پیشرو هاي دانشگاه
 کـارآفرینی، ( رفتـاري  و اجتمـاعی  علـوم  قلمـرو  کارشناسـی  هاي رشته در فرینیآکار درسی
 در )اجتمـاعی  علـوم  و بـدنی  تربیـت  مـدیریت،  جغرافیـا،  اقتصاد، تربیتی، علوم و شناسی روان
 در کـارآفرینی  آمـوزش  درسـی  برنامـۀ  کـه  داد نشان پژوهش کلی نتایج .بود تهران انشگاهد

 از متفاوت تهران دانشگاه در ارزشیابی و یادگیري یاددهی راهبردهاي محتوا، هدف، عناصر
 و لیـودیزي  و )Sang et al., 2005( همکـاران  و سـانگ  .اسـت  مطالعـه  مـورد  هـاي  دانشـگاه 
 درسـی  برنامـۀ  .انـد  کـرده  گـزارش  را مشـابهی  نتـایج  نیز )LiuDezhi et al., 2008( همکاران
 پیشـرو  هـاي  دانشـگاه  در رفتاري و اجتماعی علوم کارشناسی هاي رشته قلمرو در کارآفرینی

 همچـون  الزم يهـا  شایسـتگی  تـا  اسـت  شـده  طراحـی  محـوري  شایسـتگی  رویکرد اساس بر
 ایـن  در .نمایـد  تقویـت  و یجـاد ا آموختگـان  دانـش  در را نگـرش  و توانـایی  مهـارت،  دانش،
 بـه  توجـه  بـا  نیاز مورد يمحتوا سپس و تعیین، ملموس و رفتاري شکل به اهداف ابتدا رویکرد
 ارزشـیابی  آخـر  در و شـود،  می داده آموزش مناسب یادگیري - یاددهی راهبردهاي و هدف،
 برنامـۀ  طراحـی  کـه  حالی در .گیرد می صورت آن اهداف به توجه با دانشجویان عملکرد از

 برنامـۀ  اهـداف  همچـون  هـایی  ویژگـی  بـا  سنتی رویکرد بر تهران دانشگاه کارآفرینی درسی
 روش بـر  مبتنـی  یـادگیري  - یـاددهی  راهبردهـاي  خطـی،  يمحتـوا  یکـدیگر،  از مجزا درسی
 برنامـۀ  نـوع  ایـن  .اسـت  استوار کمی ارزشیابی و معلم محوریت با گروهی بحث و سخنرانی
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 مهـارت،  و داشـته، تأکیـد   فهمیـدن  و دانـش  جمله از تفکر پایین ايه مهارت بر بیشتر درسی
 در فرینانـه آکار نگـرش  ایجـاد  .کنـد  نمی تقویت را دانشجویان فرینانهآکار نگرش و توانایی
 )ارزشـیابی  و ترکیب تحلیل، و تجزیه کاربستن،ه ب( تفکر باالي سطوح به توجه نیازمند افراد
 از گیـري  بهـره  بـا  کـارآفرین  فـرد  آن طـی  در کـه  ستا يیندافر کارآفرینی ،واقع در .است
 کمـک  جامعـه  و خـود  وضـع  يارتقـا  به ،جدید هاي فرصت شناسایی و خالق و نو هاي ایده
 در کـارآفرینی  بـر  مبتنـی  تفکـر  بـاالي  سـطوح  بهبـود  و ارتقـا  بـه  توجـه  ،رو ایـن  از .کند می

 و چوبقلـو  مجلـل  شده انجام هاي پژوهش که آنجا از .است ضروري پیش از بیش دانشجویان
 همکــاران و شــریف ،)1392( احمــدزاده ،)1391(زاده  ســمیع و صــفري ،)1393( همکــاران

ــانی ،)1390(  نــامطلوب وضــعیت بیــانگر )1384( احمــدزاده و )1387( همکــاران و فراه
 نبـود  همـین اسـت،   رفتـاري  و اجتمـاعی  علـوم  کارشناسی هاي رشته در کارآفرینی آموزشی
 نتـایج  .دانسـت  درسـی  برنامـۀ  محـوري  موضـوع  غۀصـب  از گرفتـه  تئنش توان می را مطلوبیت
 و رفتـاري  شـکل  به درسی برنامۀ اهداف پیشرو هاي دانشگاه در که داد نشان همچنین تحقیق
 و نگـرش  دانـش،  مهـارت، ( نظـر  مـورد  هـاي  شایسـتگی  کسـب  راستاي در گیري اندازه قابل
 تهـران  دانشـگاه  درسـی  برنامـۀ  در شدهکیدتأ اهداف که حالی در .اند شده تدوین )ها توانایی
 در را نگـرش  ایـن  موضوع این .داردتأکید  نظري مبانی یادسپاري به و دانستن سطح بر بیشتر

 بیشـتر  تهـران  دانشـگاه  کـارآفرینی  درسـی  برنامـۀ  اهـداف  در کـه  دهـد  می شکل دانشجویان
 .تفکـر  بـاالي  سطوح هاي فعالیت تا است، نظر مورد یادسپاري به و نظري مباحث به دستیابی
ــایج بررســی ــژوهش نت ــین پ ــانگر همچن ــدوین  بی ــوات ــۀ يمحت ــارآفرینی درســی برنام  در ک
 در اسـت،  دانشـجویان  در نظـر  مـورد  هـاي  شایسـتگی  بهبـود  راسـتاي  در پیشرو هاي دانشگاه
 نتـایج  بررسی .است شدهتأکید  نظري صرف مباحث بر تهران دانشگاهبرنامۀ  در که صورتی
 یـادگیري  - یادهی راهبردهاي بخش در که داد نشان نیز پژوهش سوم سؤال زمینۀ در تحقیق
 همچـون  متنـوعی  راهبردهـاي  و هـا  فرصـت  از پیشـرو  هـاي  دانشگاه کارآفرینی درسی برنامۀ
ــی روش ــر مبتن ــازي، ب ــوزش ب ــی آم ــادگیري( ترکیب ــیلم الکترونیکــی، ی ــاي ف  آموزشــی، ه

 دادن انجـام  بـراي  دانشـجویان  بنـدي  گروه و مشارکتی هاي روش ،موردي ۀمطالع ،)حضوري
 سـود  موفـق  کـارآفرین  هـاي   شـرکت  بـا  مالقـات  و واقعـی  دنیـاي  در کـار  فرصـت  تکلیف،
 روش بــه تهــران دانشــگاه در یــادگیري - یــاددهی راهبردهــاي کــه صــورتی در جوینــد، مــی

 کـه  اسـت،  واقعیـت  ایـن  بیـانگر  تحقیق هاي یافته ،این بر عالوه .است شده محدود سخنرانی
 هـاي  مهـارت  از آزمـون  روش همچـون  ارزشیابی متنوع هاي روش از ییامریکا هاي نشگاهدا
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 تکـالیف  ،ترم پایان امتحانات ،کالسی هاي تمرین نامه، پایان یکتدوین  ،دانشجویان تحلیلی
 در ارزشـیابی در  ولـی  کنند، می استفاده مشخص بندي بارم یک با عملی هاي پروژه ،گروهی
 تسـلط  میـزان  سـنجش  براي ترم  پایان آزمون بر فقط تهران دانشگاه یکارآفرین درسی برنامۀ

 .است دهش اکتفا کتاب نظري مبانی به دانشجویان
   پـنجم  توسـعه  برنامـۀ  و عـالی  آمـوزش  1404 انـداز  چشـم  بـه  توجـه  بـا  کلـی،  طوره ب
 رویکـرد  بـر  مبتنی درسیریزي  برنامه طراحی جامعه، در کارآفرینی تقویت گسترش بر مبنی
   عنــوان بــه توانــد مــی هــا شایســتگی تــرویج و پــرورش بــرتأکیــد و  محــور یســتگیشا

   کارآفرینانــه هــاي شایســتگی پــرورش و تحقــق بــراي عــالی آمــوزش در مطلــوب راهبــردي
 مطـرح  زیـر  پژوهشـی  و کـاربردي  پیشـنهادهاي  پـژوهش  ایـن امتداد  در .شود گرفته نظر در
  :گردد می

  
  کاربردي هايپیشنهاد

 هـاي  رشـته  درسـی  برنامـۀ  گـردد،  می پیشنهاد کارآفرینی آموزش دبهبوبه منظور   ●
ــار و اجتمــاعی علــوم کارشناســی  رویکــرد اســاس بــر تهــران دانشــگاه در يرفت
   .دشو بازنگري محوري شایستگی

ــا از  ● ــه آنج ــدف ک ــلی ه ــۀ اص ــی برنام ــتگی درس ــور شایس ــا مح ــب و ارتق  کس
 الزم بسـتر  کـه  دشـو  یمـ  پیشنهاد لذا ،است دانشجویان کارآفرینی هاي شایستگی
 جدي، هاي بازي همچون یادگیري - یاددهی متنوع يراهبردها کارگیري هب براي

 کـارآفرینی  آمـوزش  در مـوردي  مطالعـات  و گروهی بحث مشارکتی، یادگیري
  .گردد فراهم

 کـارآفرین  افراد هاي شایستگی روزرسانی به و تعیین براي یتخصص شوراي یک  ●
 کـارآفرین  افـراد  هـاي  شایسـتگی  با منطبق درسی امۀبرن بازنگري تا شود، تشکیل
  .گیرد صورت

 آمـــوزش زمینـــه در کـــارآفرینی مدرســـان بـــراي خـــدمت ضـــمن هـــاي دوره  ●
 .شود برگزار محوري شایستگی
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