
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 

  
  

  
کارآفرینی توسعۀ آموزشهاي آموزشی در  و تحلیل نقش مؤلفه شناسایی

  1391-92دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 
 

  1*اسد حجازي
  2ابراهیم عبدالرحیم نوهدکتر 

  3رضا بهرنگی محمددکتر 
 4آبادي رضا زین حسندکتر 

 
 چکیده

کارآفرینی هاي توسعۀ آموزشهاي آموزشی بر برنامه نقش مؤلفه پژوهش حاضر به منظور بررسی
.  انجام شده است1392-1391دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 

جامعه . پیمایشی و از نظر هدف، کاربردي است-روش تحقیق از نظر شیوه گردآوري اطالعات توصیفی
بوده که ) ارشد و کارشناسیدکتري، کارشناسی(جویان مقاطع تحصیلی ي دانشآماري پژوهش شامل کلیه

ها ابزار گردآوري داده. اي براي مطالعه انتخاب شدندطبقهگیري تصادفینفر به روش نمونه 220
    باشد که روایی آن با مطالعۀ منابع و اخذ نظرات استادان با تجربه و ساخته میپرسشنامه محقق

کارآفرینی به دست آمد و براي محاسبه پایایی، از آزمون آلفاي کرانباخ ه آموزشنظر در زمینصاحب
یابی معادالت ساختاري  براي تحلیل داده ها، از روش مدل.  ارزیابی شد=93/0aاستفاده که میزان آن 

گاه کارآفرینی در دانشهاي تعیین شده بر توسعۀ آموزشنتایج تحقیق نشان داد که سیاست. استفاده گردید
کارآفرینی هاي آموزشی اجراي برنامه، محتواي دوره و ارزشیابی در توسعۀ آموزش و بین مؤلفه. تأثیر دارد

هاي  ها بیانگر آن است که شاخصهمچنین یافته. مستقیم و مثبت به دست آمديدر دانشگاه رابطه
- هاي آموزش  بر توسعۀ برنامههاي آموزشی اثر گذار برازندگی اولیه در تأیید الگوي سیاستگذاري و مؤلفه
 . کندکارآفرینی دانشگاهی تناسب داشتن الگو را تأیید می

ها، اجراي برنامه، محتواي دوره، ارزشیابی،  توسعه، آموزش کارآفرینی، سیاست :کلیدي هاي واژه
  کارآفرینی دانشگاهی

                                                           
   azer1383@yahoo.com  ایرانهران، ت ،دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی-1
                                                         naveh1954@yahoo.com، دانشگاه خوارزمی، دانشیار-2
    Behrangimr@yahoo.com      ایرانهران، ت ، دانشگاه خوارزمی، استاد- 3
  Hzeinabadi@yahoo.com  ایرانهران، ت ، دانشگاه خوارزمی، استادیار- 4

 » بهره وريمدیریت«
  1393تابستان  _29 شماره _ هشتمسال 
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  09/05/92: قالهتاریخ دریافت م
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  مقدمه
یش و تقویت پیدا. ترین ابزارهاي کارآیی است، امروزه یکی از ارزان1کارآفرینی

کارآفرینی از جنبه . کارآفرینی به بسترهاي مناسب از جمله بستر مساعد فرهنگی نیاز دارد
باشد، بر این ست که بخشی از آن اکتسابی میفردي مستلزم چارچوب شخصیتی خاصی ا
از نظر کریسنر کارآفرینی با آموزش مستقیم . اساس نیازمند پرورش و آموزش است

، اما )1992، 2کریسنر(ید به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت کرد شود و باحاصل نمی
هیچ کس منکر این مطلب نیست که استفاده از فناوریهاي نو و ایجاد کسب و کار بدون 

به زعم کوراتکو ). 2005، 3آلدریچ و دیگران(نیافتنی است آموزش و پزوهش عمالً دست
به عنوان قوي ترین نیروي اقتصادي در کارآفرینی در دو دهه اخیر ) 2005(و دیگران 

به خاطر همین عامل حوزه آموزش کارآفرینی نیز گسترش یافته . جهان تجربه شده است
هاي آموزشی و درسی که به موضوع کارآفرینی و ایجاد  رشد و توسعه در برنامه. است

  . توجه است هاي جدید اختصاص دارند، بسیار قابل کسب و کار
دادند بسیار  هاي کارآفرینی را آموزش می دانشگاه هایی که دورهدر آمریکا تعداد 
 همچنین در . مورد رسیده است2000 به بیش از 2005که در سال  کم بودند؛ در حالی

طول دهه گذشته آموزش و پرورش کارآفرینی به طور فزاینده اي در حوزه هاي مختلف 
ات علمی در آموزش و پرورش پژوهش و آموزش افزایش یافته، به طوري که تعداد نشری

   نشان 2000 درصد افزایش در مقایسه با سال 300 بیش از 2010کارآفرینی در سال 
  .)2011، 4ریزا و واروم(می دهد 

گذاران کسب و کار در  ها به مانند پایه آموختگان دانشگاه از سوي دیگر، نقش دانش
ند به عنوان کارآفرینان آینده، توان ها می التحصیالن دانشگاه فارغ. هاي اخیر است سال

در این خصوص، . هاي تازه باشند ایجادکنندگان نوآوري و پویایی در کسب و کار
هاي رسمی دانشگاهی  اند که از طریق آموزشهاي برتر دنیا به این نتیجه رسیده دانشگاه
اي در اکثر دانشگاههاي کشوره. توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد می

هاي این دانشگاهها  پیشرفته و در حال توسعه آموزش و ترویج کارآفرینی جزو مهم برنامه
سازي دانش عالوه بر توسعۀ منابع ها سعی نمودند با تجاريقرار گرفته و این دانشگاه

                                                           
1- Entrepreneurship  
2- Kriesner  
3- Aldrich & et al  
4- Rizza & Varum  
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آموخته شده در راه کسب درآمد  مالی دانشگاه، دانشجویان را نیز به سوي استفاده از دانش
در چنین فضایی کارآفرینی به مثابه عامل رشد، توسعه و . ز آن سوق دهندو سود حاصل ا

  اي یاد انداز مطلوب هر جامعههاي تأثیرگذار در رصد کردن چشمنیز یکی از شاخص
هاي دانشگاهی در  شود؛ لذا این امر یک ضرورت است که مأموریت، اهداف و فعالیتمی

 . باشدموقعیت کنونی رویکردي کارآفرینانه داشته
هاي دنیا تغییر و  نشان داده شده، در مأموریت دانشگاه) 1(همان گونه که در جدول 

هاي ما از این قاعده مستثنی نیستند و  تحوالت عظیمی به وجود آمده است دانشگاه
هاي  بایستی جهت تأثیرگذاري بیشتر در جامعه و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با آن الگو

  .)1،2005اتزکویز( نمایندمطلوبی را اتخاذ و اعمال 
  

  هاي دانشگاه  توسعۀ مأموریت. 1جدول 
  کارآفرینانه  پژوهش  آموزش

  دومین تحول دانشگاهی  اولین تحول دانشگاهی  حفظ و انتشار دانش
  پیامد

  هاي مأموریت
  جدید باعث
  گردد تنش می

  :دو نوع مأموریت
  آموزش و پژوهش

  توسعۀ اقتصادي: مأموریت سوم
  هاي قبلی أموریتو اجتماعی؛ م

  .یابد نیز ادامه می

  حفظ دانش و توسعۀ آن
  پرورش متخصص

  حل مسایل و مشکالت
  جامعه؛ توسعۀ فناوري

  سرمایه کردن دانش، ایجاد
  ثروت و رفاه؛ ایجاد شغل؛

  پیشرفت جامعه
  

ها، مأموریت و وظیفه اصلی آنان آموزش،  گیري دانشگاه از زمان پیدایش و شکل
اما با رشد و پیشرفت جامعه و افزایش تقاضا براي ورود . ش بوده استحفظ و انتقال دان

التحصیالن، مأموریت دانشگاه از آموزش و  به دانشگاه و در نتیجه افزایش میزان فارغ
به طوري که از دانشگاه به خاطر افزایش تعداد . تربیت نیروي متخصص فراتر رفت

ه قبل از این انتظار و توقع به وجود آمد که ها نسبت بالتحصیل یا حتی تعداد دانشگاه فارغ
نقش و مأموریت خود را تغییر داده و با پژوهش در جامعه، براي مشکالت و مسایل آن 

توان به اولین تحوالت دانشگاهی پی  در این زمان است که می. راه حل مناسب ارائه دهد
داشت؛ دانشگاهها با برد، عالوه بر حفظ و توسعۀ دانش که در مأموریت قبلی نیز وجود 

                                                           
1- Etzkowitz  
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محور در جامعه فعالیت کردند که در نتیجه آن فناوري جهت رفع  رویکردي پژوهش
  . هاي جامعه تولید و توسعه یافت نیاز

با وجود این، در دهۀ اخیر به خاطر جهانی شدن و به تبع آن رقابتی شدن 
 شدن هاي خصوصی و کمرنگ تر شدن نقش دانشگاه ها و قوي هاي دانشگاه فعالیت
ها به سمتی در  ها به خاطر تمرکز زدایی، دانشگاه ها از دانشگاه هاي مالی دولت حمایت

هاي خود را توجیه کرده یا خودشان بتوانند  حرکتند که بتوانند از نظر اقتصادي نیز فعالت
 در همین خصوص، نقش نظام آموزشی، .ههاي اقتصادي عمل نمایند به عنوان بنگا

ر تربیت دانش آموختگانی که عالوه بر داشتن علم در یک حوزه بویژه آموزش عالی د
تخصصی، اعتماد به نفس، قدرت ابتکار، خالقیت و خطرپذیري داشته باشند و با استفاده 
از امکانات، فرصت ها و توانمندیها اشتغال مولد و درآمد زا ایجاد کنند، بر کسی پوشیده 

 به اینکه هم انگیزش پیشرفت و هم بنابراین، با توجه). 1384جهانگیري، (نیست 
بایستی براي پرورش آن از ) 1384ایمانی، (اند کارآفرینی قابل آموزش دادن و یادگیري

سطوح ابتدایی آموزش و پرورش اقدام کرد و در سطح آموزش عالی به گونه اي 
 ).1388کوثري و نوروز زاده، (تخصصی به آن پرداخت 

کله  هاي مک  میالدي با فعالیت1960ز دهه آموزش کارآفرینی روندي است که ا
میالدي بود که به آن توجه 1980لند و آموزش بازرگانان هندي آغاز شد و از اوایل دهه 

هاي  ها و حتی رشته ها با ایجاد دوره بسیار جدي صورت گرفت، بعد از آن دانشگاه
دانشگاهی مندان و دانشجویان در مقاطع مختلف کارآفرینی اقدام به تربیت عالقه

دبیرستان، راهنمایی، (دانشگاهی و پیش) کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري(
اند و امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از  نیز کرده) ابتدایی و حتی پیش از دبستان

- احمد(هاي مؤسسات آموزشی تبدیل شده است  ترین فعالیت ترین و گسترده مهم
  ). 95:1389پورداریانی، 

دانشگاه یکی از پایدارترین نهادها است، این نهاد هم اکنون ) 1998(به زعم روپکه 
این آزمون جدید و پیچیده که نقش و . باید از عهده یک آزمون جدید و پیچیده بر آید

ها و مراکز تحقیقاتی را به طور قابل توجهی تغییر داده است عبارت است  کارکرد دانشگاه
  ).3:1998، 1روپکه(المللی  اي، ملی، و بین ارها در سطح منطقهک و شرایط جدید کسب: از

                                                           
1- Ropke  
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نیز در زمینه آموزش کارآفرینی معتقد است که آموزش این مقوله با ) 1994(1گارتنر
آغاز یک فعالیت اقتصادي با موضوع . ها مثل اشتغال تفاوت دارد آموزش دیگر مقوله

ید به ماهیت یک فرصت شغلی آموزش کارآفرینانه با. مدیریت آن کامال متفاوت است
هاي  ي دروسی است که مهارت یابی به این منظور، درگرو ارایه دست. اشاره کند

هاي  ي برقراري ارتباط، مدیریت، تولید فرآورده آموزان و دانشجویان را در زمینه دانش
، 2مکمولن و لنگ(آوري نوآورانه تقویت کند  جدید و داشتن فکر خالق و دسترسی به فن

هاي کاري و تحقیق که براي آموزش کارآفرینی اهمیت دارند عبارتند   دیگر زمینه.)1994
هایی که شخصیت  تواند انتخاب کند، ویژگی آگاهی از تعداد مشاغلی که کارآفرین می: از

کند، توانایی رویارویی صحیح با ابهامات و باالخره موانعی که در  کارآفرینان را تعریف می
  .)1998، 3هیلز(. راي کارهاي پرخطر وجود داردهر یک از مراحل اج

هایی که در آموزش  در نتایج مطالعات خود ابزار) 1991(همچنین سالمن و دیگران 
کار، شروع به کار  و هاي کسب طرح: دانند کارآفرینی به کار می روند را شامل موارد زیر می

غل، مصاحبه با کارآفرینان هاي اقتصادي، مشاوره با کارآفرینان شا دانشجویان در فعالیت
هاي آموزشی و  هاي واقعی، استفاده از فیلم هاي محیطی، قرار گرفتن در محیط و بررسی

   .هاي مربوط سفر
هاي پویا کند که دانشگاهدر نتایج مطالعات خود بیان می) 2004 (4بارتون کالرك

هاي تخصصی و زشهایی هستند که کارآفرین باشند و بتوانند اردر هزاره جدید دانشگاه
هاي هدر عصر ما آموزش معطوف به کارآفرینی در دانشگا. مدیریتی را تلفیق کنند

ها عمدتاً با هدف این برنامه. کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش است
اند و هاي کارآفرینی طراحی شدههاي علمی و تربیت نیروهایی با ویژگیایجاد تجربه
ریزي به منظور علمی هاي نوین و برنامهها به دانشجویان در تولید ایدهن برنامهمعموال ای

هاي مختلف آموزشی به ها از روشدر این برنامه. کنندها کمک میساختن این ایده
هاي هاي دانشجویان براي ورود به بازارکار و تأسیس شرکتمنظور ارتقاي مهارت
  ).1388میرعرب، (شود تجاري استفاده می

                                                           
1- Gartner  
2- McMullan & Long  
3- Hills  
4- Klark  
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 آموزش کارآفرینی،  ، به منظور طراحی محتوا و برنامه)2003(هیسریچ و پیترز 
گویند که رهیافت فوق باید به نحوي  آنها می. دهند رهیافت پودمانی را پیشنهاد می

کارآفرینی و هاي آموزش طراحی گردد که بتواند به ترکیب کاملی از اهداف برنامه
هیسریچ و پیترز به منظور دستیابی به .  یابد نی دستنیاز جهت کارآفری هاي مورد مهارت

گیري  اهداف آموزش کارآفرینی و با در نظر گرفتن دو اصل بسیار مهم آن یعنی تصمیم
نظر جهت کارآفرین شدن را  هاي مورد کارآفرینانه و فرایند کارآفرینی، مهارتها و توانایی

  :اند در سه طبقه گروه بندي کرده
طلبی،  پذیري، استقالل کارآفرینان، شامل انگیزه قوي، ریسکهاي شخصی  توانایی .1

 .کوشی و مرکز کنترل درونی نگري، تالشگري و سخت پذیري، نوآوري و آینده تغییر
مهارتهاي فنی، شامل ارتباط کتبی و شفاهی، مدیریت کسب و کار، کار تیمی،  .2

هاي  بکهمهارت بین فردي، گوش دادن، توانایی سازماندهی، توانایی تشکیل ش
 گري  هاي مدیریتی و مربی مورد نیاز، نظارت بر محیط پیرامون، سبک

گذاري،  ریزي و هدف برنامه: کار، شامل  و  مهارتهاي مورد نیاز جهت مدیریت کسب .3
یابی، مالی، مدیریت، حسابداري، روابط انسانی در  گیري، مذاکره، بازار تصمیم

در رهیافت . جهت رشد و توسعهاندازي و مدیریت شرکت  شرکت و سازمان، راه
هاي ذکر شده اساس و پایه برنامه  پودمانی هیسریچ و پیترز، اهداف و مهارت

 .دهند آموزش کارآفرینی را تشکیل می
  

کارآفرینی در سطح دانشگاه از سوي یکی دیگر از محتواهاي آموزشی براي آموزش
کارآفرینی رهیافتی نکه آموزشاز دیدگاه گیب، با توجه به ای. ارائه شده است) 2002(گیب 

کارآفرینی باید جدید در نظام آموزش دانشگاهی است، بنابراین یک برنامه جامع آموزش
به منظور طراحی محتواي آموزش کارآفرینی . هاي آموزشی را برآورده کند تمام نیاز

لعه هاي دانشگاهی را از طریق مطا کارآفرینی در هر یک از رشتهبایستی نیازهاي آموزش
نظر شناسایی  اندازي شده در زمینه مورد کارهاي راه و  محیط پیرامون و بررسی کسب 

  .لذا دستیابی به هر یک از موارد فوق نیازمند محتواي آموزشی خاص خود است. کرد
با توجه به مراتب فوق، انتخاب روش آموزش بستگی به اهداف آموزش، عمق 

د درسی و همچنین رفتار ورودي و فرهنگ مطالب درسی و میزان در دسترس بودن موا
دهنده در  براي مثال ممکن است فراگیر عادت داشته باشد که آموزش. فراگیران دارد
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محور  که در رویکرد فراگیر در حالی. مطالب ارایه شده تخصص و تسلط کامل داشته باشد
سعۀ امروزه مواد درسی فراوانی در زمینه تو. نیاز به تخصص و تسلط کمتري است

در استفاده از آنها باید به .  کارهاي کوچک وجود دارد  و کارآفرینی و مدیریت کسب
همچنین محتواي . کار و اقتصاد توجه شود و  هاي محلی، فرهنگ، محیط کسب  ویژگی
هاي  گرفته شده باید به شکلی باشد که کلیه مراحل فرایند کارآفرینی و مهارت درنظر

  . بر گیردمورد نیاز هر مرحله را در 
معتقد است، به منظور سنجش اثربخشی و موفقیت ) 2005 (1از سوي دیگر، هنري

اعم از (ها باید در طی مراحل زمانی مختلف  هاي آموزش کارآفرینی، این برنامه برنامه
  .ارزیابی شوند) دوره آموزش و پس از آن

 
  مدل ارزیابی آموزش کارآفرینی. 2جدول 

  رد ارزیابیهاي مو متغیر  دوره ارزیابی
ثبت نام فراگیران، تعداد، تنوع دوره، عالقه مندي به کارآفرینی و   سنجش در زمان حال و موقعیت فعلی

  میزان آگاهی

شده و برداشت  اندازي کسب و کار، دانش کسب مندي به راه عالقه  برنامه/سنجش قبل و بعد از دوره
  و تصور از خود در زمینه یادگیري و توانایی

  برنامه/بعد از دوره سال 0-5
تعداد و نوع کسب وکار ها، مستحکم نمودن جاي پا در بازار، 

هاي کارآفرینی  هاي کارآفرینی کسب شده و موقعیت موقعیت
  جستجو شده

اندازي شده و تغییر در  هاي جدید و راه ماندگاري و شهرت شرکت  برنامه/ سال بعد از دوره6-10
  دازي شدهان هاي راه شهرت و سطح نوآوري شرکت

سهم در رشد اقتصاد و توسعۀ جامعه، عملکرد شرکت، رضایت از   برنامه/ سال به باال بعد از دوره10
  هاي روانی مسیر شغلی و خودشکوفایی شخص و موقعیت

  
اي جامع و گسترده  هاي آموزش کارآفرینی برنامه توان گفت، مؤلفه بنابراین می

دهد و به امر تغییر و  اه را افزایش میاست که توسعۀ آموزش کارآفرینی در دانشگ
  . رساند تحوالت و نوآوري نظام یافته ي یاري می

در نتایج پژوهش خود در زمینه طراحی الگوي آموزش کارآفرینی ) 1388(عزیزي 
     هاي نهادي دانشگاه   ویژگی-1: اند که عبارتند ازبه هفت مؤلفه اصلی اشاره داشته

           ارزشیابی-5 محتواي دوره -4یازسنجی آموزشی  ن-3 حوزه قلمرو آموزش -2
هاي نهادي  در این الگو ویژگی. هاي گسترش  فعالیت-7 اجراي برنامه آموزشی -6

                                                           
1- Henry  
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دانشگاه و حوزه قلمرو آموزشی به صورت غیر مستقیم بر آموزش کارآفرینی تأثیر 
از بین این مؤلفه ها، . دباشن ها تأثیرشان به صورت مستقیم  می گذارند و در سایر مؤلفه می

  .مؤلفه محتواي دوره آموزشی از اولویت و اهمیت باالتر و بیشتري برخوردار است
نیز در تحقیقی پیرامون خط مشی گذاري و شناسایی ) 1390(الوانی و دیگران 

گذاري از عناصر  مشی کنند خط هاي خط مشی گذار در توسعۀ کارآفرینی بیان  می نهاد
  . باشد که بایستی به طور ویژه مورد توجه قرار گیردرآفرینی میمهم در توسعۀ کا

دهد، بین آموزش و کارآفرینی نشان می) 1391(نتایج مطالعات شرفی و دیگران 
رابطه تنگاتنگی وجود دارد و در صورتی که همراه با یک مجموعه مالحظات و توجهات 

پیش تفکر و رفتار کارآفرینی و شود و زمینه رشد بیش از باشد، این تأثیر دو چندان می
خالقیت را در افراد به دنبال خواهد داشت، لذا به این منظور باید در طراحی و اجراي 

هاي ایران مواردي از جمله ابعاد محتوا، هدف، کارآفرینی در دانشگاههاي آموزشدوره
   .روش تدریس و شیوه ارزشیابی مدنظر قرار گیرد

کارآفرینی انگیزش، دانش و  معتقد است که آموزش)1998(چو از سوي دیگر، سو
با . نمایداندازي کسب و کار موفق توسط دانشجویان فراهم میمهارت الزم را براي راه

   کارآفرینی از کشوري به کشور دیگر بر مبناي این حال میزان و چگونگی آموزش
معتقدند ) 1998(طور جک و اندرسون همین. هاي فرهنگی آن متفاوت استزمینه

تدریس کارآفرینی یک معما است چرا که کارآفرینی واقعی هم دربرگیرنده علم است و 
هاي کارکردي است که با بخش علم آن شامل مدیریت، کسب و کار و مهارت. هم هنر

هاي پداگوژي سنتی قابل آموزش است ،اما بخش هنر آن که با استفاده از رویکرد
ها قابل  نوآوري مرتبط است، از طریق این رویکردهایی از جمله خالقیت وویژگی

آنها معتقدند روحیه کارآفرینی نیازمند بیدار کردن و تقویت کردن در افراد . آموزش نیستند
  .  است

این دانشمندان دریافتند که یادگیري در زمینه انتقال تجربیات و در مقایسه با 
هاي  در دهه. هاي متنوعی دارد تر است و هم کاربرد مطالعه کتب درسی، هم فراگیر

شود، محدودتر  می هاي آموزش نسبت به آنچه امروزه در دانشگاهها استفاده  پیشین روش
هاي فناوري جدید  امروزه با پیشرفت. بودند و تعداد روشهاي آموزش بسیار کم بودند

 .اند هاي آموزش نیز بسیار متنوع گشته روش
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ر ایران از ابعاد مختلف بویژه از نظر کمی عالی در کشودر صد سال گذشته، آموزش
اما پیشرفت . هاي چشمگیري داشته است و در این خصوص نباید تردید کردپیشرفت

اي براي کشور با جمعیت عالی فنی و حرفهعالی عمومی بوده و آموزشبیشتر در آموزش
 از بیکاران به طوري که نزدیک به نیمی. کثیرجوان نظیر ایران، نسبتا ناکافی بوده است

آراسته، (دهند  ها و مراکز آموزش عالی تشکیل می التحصیالن دانشگاه جامعه را فارغ
همچنین بنابر نتایج تحیقات داخلی؛  پایین بودن میزان سرمایه گذاري و عدم ). 1382

سازمان تحقیقات و آموزش (توجه به ابعاد مختلف توسعه آموزش کارآفرینی 
 کاربردي، عدم -آموختن دانش نظري به جاي دانش علمی، تمرکز بر )1381کشاورزي،

هاي  توجه به پرورش خالقیت و توان ابتکاري یادگیرندگان، عدم تناسب محتواي برنامه
، عدم جدیت در )1388حاجی میررحیمی و همکاران، (هاي بازار کار درسی با شرایط و نیاز

 عالی کشور در عرصه آموزش دروس عملی و ناکارآمدي دانش آموختگان نظام آموزش
. باشدعالی کشورمان میاز معضالت عمده نظام آموزش) 1388حسینی و همکاران، (کار 
بر روي  GEM(1(بان جهانی کارآفرینی  هاي دیده  طور نتایج مطالعات و بررسیهمین
هاي کسب و کار کشورمان در بعد آموزش کارآفرینی در مقایسه با سایر   شاخص
مقیمی . ی از نامطلوب شدن این شاخص در توسعۀ کارآفرینی داردهاي عضو، حاک کشور

هاي خرد و کالن مؤثر بر توسعۀ  نیز در نتایج مطالعات، سیاست) 1390(و دیگران 
  .دانندبرنده نمی کارآفرینی را در موقعیت پیش

اي است که این در حالی است که در عصر حاضر، سرعت تغییر و تحوالت به گونه
در این دوره اهمیت کار یدي، . برندهاي سرعت و تحوالت نام میان شگفتیاز آن به عنو

اشتغال و حتی زندگی به شیوه عصر سنتی و صنعتی کاسته شده است و به جاي آن 
نیروي انسانی کیفی که توان خالقیت و نوآوري  با به کارگیري فکر و اندیشه را دارد، 

در چنین فضایی که فکر و اندیشه ارزش ) 1392(از نظر حجازي .  اهمیت پیدا کرده است
ترین توانند توسعه یابند که از منبع انسانی که منشأ فکر و ایده و حیاتیاست، جوامعی می

  . وري را داشته باشندآفرینی است، حداکثر بهرهعنصر ارزش
لذا با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی کشورمان با توجه به  جوان بودن 

ً آموزش کارآفرینی از اهمیت دو  ع ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توسعهجمعیت، موضو
                                                           

) Global Entrepreneurship Monitor ("ام.اي.جی"، با همکاري مراکز معتبر دانشگاهی در برخی کشورها، مدل 1997 از سال -1
آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، :  این الگو در ده کشور جهان مشتل بر1999براي ارتباط بین کارآفرینی و رشد اقتصادي طراحی شده و در سال 

  .م به آنها پیوستند، ه...ژاپن، کانادا، فنالند و دانمارك بررسی شد و درسالهاي بعد کشورهاي دیگر از جمله آرژانتین، هند، ایران و 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393 تابستان  – 29  شماره–  بهره وريمدیریت

 

108

انداز  هاي کالن، سند چشم چندانی برخوردار شده است و حتی این موضوع در سیاست
هاي پنجساله توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد  بیست ساله نظام، برنامه

و مراکز آموزش عالی کشورمان، در ها  و در دانشگاه. فرادستی مورد توجه و تأکید است
با وجود این تا حدودي . گردد ها و واحد درسی در مراکز وابسته اجرا می قالب دوره

ها نگرش الزم در مورد اهمیت آنها و توسعۀ این  مشخص نیست آیا فراگیران این آموزش
 در این اند یا نه؟ و دانش و محتوي الزم را هاي تحصیلی درك کرده درس را در دوره
بنابراین ارزیابی دیدگاه دانشجویان در خصوص شناسایی نقش . دانند خصوص چه می

هاي آموزش کارآفرینی  هاي آموزشی موردنیاز براي توسعۀ برنامهها و مؤلفهسیاست
سؤال اصلی این پژوهش این است که، از دیدگاه . کنددانشگاهی ضرورت پیدا می
جراي برنامه، محتواي برنامه و ارزشیابی چگونه و به هاي ا دانشجویان سیاستها و مؤلفه
گذارند؟ سئواالت فرعی  هاي آموزش کارآفرینی تأثیر می چه شکل بر توسعۀ برنامه

  : است از پژوهش عبارت
    

هاي آموزش کارآفرینی در  ها بر توسعۀ برنامهاز دیدگاه دانشجویان نقش سیاست -1
 دانشگاه چگونه است؟

هاي آموزش کارآفرینی  ها بر توسعۀ برنامه  نقش اجراي برنامهاز دیدگاه دانشجویان -2
 در دانشگاه چگونه است ؟ 

هاي آموزش کارآفرینی  از دیدگاه دانشجویان نقش محتواي برنامه بر توسعۀ برنامه -3
 در دانشگاه چگونه است ؟ 

هاي آموزش کارآفرینی چگونه  از دیدگاه دانشجویان نقش ارزشیابی بر توسعۀ برنامه -4
 است ؟ 

 
  ابزار و روش

 پیمایشی از نوع همبستگی و از جهت هدف کاربردي -پژوهش حاضر توصیفی 
 نفر با 220 بوده که  جامعه آماري پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه خوارزمی. است

براي تجزیه و . اي انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتندبقهگیري تصادفی ط روش نمونه
در . گیري شد  آماري استنباطی بهره هاي تحقیق و آزمون فرضیات، از روش تحلیل داده

هاي آموزش کارآفرینی از دیدگاه  هاي توسعۀ برنامه این پژوهش بررسی راهکار
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هاي  ها، برنامه لفه سیاستهاي متعددي در قالب چهار مؤ  دانشجویان با استفاده از گویه
با . اجرا، محتوا و ارزشیابی آموزش کارآفرینی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است

ساخته به عنوان ابزار گردآوري اطالعات  توجه به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق
هاي آموزشی از مطالعات مختلف در زمینه کارآفرینی از  ها و مؤلفه سیاست. استفاده شد

، )2005(، هیسریچ و همکاران )2003(، هنري و همکاران )1388(جمله ایمانی 
پور و  ، خسرو)1389(داریانی  پور ، احمد)1388(، عزیزي )1994(، وسپر )1985(لند  کله مک

 واحد درسی موجود  و سرفصل) 1389(رحیمی و همکاران  حاجی میر) 1386(همکاران 
به منظور تعیین . شود، استخراج شده است دریس  میها که با عنوان کارآفرینی ت دانشگاه

دهندة پایایی مطلوب  محاسبه شد که نشان/. 93ها، مقدار آلفاي  قابلیت اعتماد پرسش
هاي پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصیفی  تجزیه و تحلیل داده. باشد ابزار تحقیق می

در این پژوهش . جام شده است انlisrelو  spssافزار  و آمار استنباطی با استفاده از نرم
گیري به عمل  یابی معادالت ساختاري بهره سؤاالت از روش مدلتجزیه و تحلیل براي 
  . آمد

  
  ها یافته

هاي اجراي برنامه، محتواي دوره و از دیدگاه دانشجویان، سیاستها و مؤلفه
  می گذارند؟ارزشیابی چگونه و به چه شکل بر توسعۀ برنامه هاي آموزش کارآفرینی تأثیر 

بررسی اعتبار الگوي پیشنهادي با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي؛ در این بخش 
نخست .  پرداخته شده است4تا 1هاي    هاي پژوهش بر اساس  سؤال  به بررسی یافته

هاي آموزشی اثر گذار بر توسعۀ  ها و مؤلفه هاي مرتبط با هریک از ابعاد سیاست الگو
هاي برازندگی، آزمون شده و در نهایت  انشگاه از نظر شاخصآموزش کارآفرینی در د
هاي  هاي سیاستگذاري و آموزشی اثر گذار بر آن با الگوي معادله الگوي نهایی شاخص

هاي برازندگی اولیه در تأیید الگوي  شاخص. ساختاري، تحلیل و آزمون شده است
هاي آموزش کارآفرینی  هاي آموزشی اثر گذار بر توسعۀ برنامه سیاستگذاري و مؤلفه

 و RMSEA= GFI=0/98,0104/0به طوري که . رساند تناسب داشتن الگو را می
AGFI=0/92 مؤید ضرایب استاندارد، مقدار آماره ي آزمون ) 4(تا ) 2(جداول . بودt و 

  .هاي آموزشی است ضریب تشخیص در الگوي مرتبط با سیاستها و مؤلفه
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  یابی معادالت ساختاري آمده از مدل دست ملی بهنتایج مدل عا. 1شکل 
  

یابی معادالت ساختاري را نشان  آمده از مدل دست نتایج مدل عاملی به. 1شکل 
یابی معادالت ساختاري و محاسبه ضرایب برآوردي  بر اساس نتایج مدل. دهد می

  .شود استخراج می) 3( جدول tاستاندارد و آماره 
  

هاي آموزش   در الگوي توسعۀ برنامهt و مقدار آماره آزمون ضرایب استاندارد) 3(جدول 
  95%کارآفرینی در فاصله اطمینان 

 
 

آمده براي تمام  دست  بهtدهد، مقدار آماره   نشان می3همان گونه که نتایج جدول
ر  یعنی مقدا0./5ها از مقدار سطح زیر منحنی معادل آلفاي  هاي مربوط به مؤلفه شاخص

هاي آموزش کارآفرینی در  ها با توسعۀ برنامه  لذا روابط بین تمام مؤلفه.  بیشتر است96/1
  .شود دانشگاه تأیید می

    وضعیت شاخص  
  

  مولفه
 مقدار برآورد  شاخص

مقدار 
 نتیجه  tآماره   استاندارد

  تأیید شد  7,62  ./.52  ./.59  سیاستگذاري  
 تأیید شد  12,24  ./.77 ./.77 برنامه اجراي

 تأیید شد  13,46  ./.84 ./.48 برنامه محتواي
هاي  توسعۀ برنامه

  آموزش کارآفرینی
 تأیید شد  10,45  ./.68 ./.54 ارزشیابی آموزش

توسعه آموزش 
 کارآفرینی

 گذاريسیاست

 اجراي برنامه

 محتواي برنامه

 ارزشیابی

94/0 

40/0 

10/0 

34/0 

59/0 

77/0 

48/0 

54/0 

00/1 

104/0 =RMSEA 033/0؛= p 2؛= df 2= 77/6؛χ  
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  :)4(جدول 
  هاي آموزش کارآفرینی   مقدار استاندارد، ضریب تشخیص و اولویت اثر در الگوي توسعۀ برنامه

  وضعیت شاخص   
  

  مولفه
  مقدار  شاخص

  استاندارد
  ضریب
 تشخیص

 اولویت اثر

  چهارم ./.27  ./.52  سیاست ها
 اول  ./.59  ./.77 اجراي برنامه

 دوم   ./.70  ./.84 محتواي برنامه

هاي  توسعۀ برنامه
آموزش کارآفرینی 
  در دانشگاه

 سوم  ./.46  ./.68 ارزشیابی

  
دهد، مقدار ضریب تشخیص براي هر کدام   نشان می4آمده از جدول دست نتایج به
برنامه آموزش با  محتواي اي محاسبه شده است که بر اساس آن شاخصه  از شاخص

هاي توسعۀ آموزش  گذار بر مؤلفه برنامهمهم ترین شاخص اثر./. 70ضریب تشخیص 
هاي اجراي برنامه، ارزشیابی و   همچنین شاخص. شود کارآفرینی در دانشگاه شناسایی می

و ./. 46،./.59ضریب تشخیص هاي آموزش کارآفرینی هر کدام به ترتیب با  سیاست
  .هاي بعدي قرار گرفته است در اولویت./. 27
  

   برازش مدل-5جدول 
      الگوي مفهومی

  
  شاخصهاي تناسب

  نتیجه مقدار در مدل   دامنه مورد قبول

2χ  معنادار باشد  
  مورد قبول است  77/6  )بزرگتر از میزان جدول(

 GFI  استمورد قبول  98/0 9/0برابر یا بزرگتر از 

AGFI   مورد قبول است 92/0 9/0برابر یا بزرگتر از 

IFI   مورد قبول است 98/0 صفر تا یک 

 RMR   نزدیک به صفر  
 مورد قبول است 031/0  )0./5کوچکتر از (

RMSEA   نزدیک به صفر  
 مورد قبول است 0104/0  )1/0کوچکتر از (

NFI   مورد قبول است 98/0 9/0بزرگتر از 
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آمده براي  دست مقادیر به ، مقایسه5آمده از جدول دست یج بهبا توجه به نتا
 در دامنه مورد RMSEA،  RMR،  GFI، AGFI هاي برازش از جمله شاخص شاخص

  .  قبول قرار گرفته که حاکی از برازش مناسب مدل است
  

  بحث و نتیجه گیري
ی  در این پژوهش چهار محور اصلی در زمینه توسعۀ آموزش کارآفرینی دانشگاه

مورد بررسی قرار گرفت؛ در پاسخ به سؤال اول مبنی بر نقش مؤلفۀ سیاستگذاري بر 
کارآفرینی دانشگاهی نتایج تحقیق نشان داد این مؤلفه با توسعۀ آموزش توسعۀ آموزش

نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مقیمی و دیگران . کارآفرینی دانشگاهی رابطه دارد
کنند، یکی از اصول استقرار و توسعۀ کارآفرینی کشور بیان میهمخوانی دارد که  )1390(

ها را در کشورمان نیازمند بهبود هاي خرد و کالن است، و این سیاست توجه به سیاست
بر اساس این روند، یک تحلیل کامل از بخش آموزش، مستلزم درك جریان . دانندمی

 موقع توسعۀ آموزشی انجام "چه" و "چگونه"سیاست گذاري آموزشی، به معناي این که 
از آنجا که فرایند سیاستگذاري یک عنصر مهم در برنامه ریزي آموزشی . شود، خواهد بود

  .   است، تبیین مفاهیم سیاست و سیاستگذاري ضرورت دارد
در پاسخ به سؤال دوم مبنی بر نقش مؤلفه اجراي برنامه بر توسعۀ آموزش 

 این مؤلفه با توسعۀ آموزش کارآفرینی دانشگاهی کارآفرینی نتایج حاکی از آن بود که
. کندمطابقت می) 1388(رابطه دارد این نتیجه با نتایج به دست آمده از پژوهش عزیزي 

ایشان در نتایج مطالعات خود در زمینه طراحی الگوي آموزش کارآفرینی مؤلفۀ اجراي 
کمی و کیفی یک برنامه، بنابراین در میزان تحقق . برنامه را حایز اهمیت دانسته است

  توجه به شیوه اجراي آن برنامه حایز اهمیت است و هر گونه خلل و کوتاهی در اجرا 
  . تواند یک برنامه خوب را هم ناکارآمد و غیر مؤثر جلوه دهدمی

   در پاسخ به سؤال سوم پژوهش در زمینه محتواي برنامه، نتایج پژوهش نشان 
افزون بر این . آموزش کارآفرینی دانشگاهی رابطه داردمی دهد؛ این مؤلفه با توسعۀ 

هاي مورد ها حاکی از آن است که مهم ترین شاخص اثر گذار در میان سایر شاخصیافته
   ها هاي توسعۀ آموزش کارآفرینی در دانشگاه توجه به محتوا برنامه بررسی بر برنامه

) 1388(، حسینی و همکاران )1388(هاي عزیزي  ها با یافته همچنین این یافته. باشدمی
در نتایج مطالعات حسینی و همکاران . کندمطابقت می) 1388(و حاجی میررحیمی 
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نیز هر کدام بر نقش و تأثیرگذاري محتواي آموزش ) 1388(و حاجی میررحیمی ) 1388(
لذا محتواي آموزش . کارآفرینی بر توسعۀ آموزش کارآفرینی دانشگاهی توجه شده است

اي طراحی شود که شناخت افراد را از مسایل اطراف خود باال رینی بایستی به گونهکارآف
اي متفاوت با دیگران به دانشجویان کارآفرینی ببرد و قدرت تحلیل مسایل را به گونه

  .عطا کند
ها بر توسعۀ در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش در خصوص نقش ارزشیابی برنامه

ها نیز در مجموع از  توان نتیجه گرفت این شاخص ، میهاي آموزش کارآفرینی برنامه
. هاي آموزش کارآفرینی برخوردار است ضریب تشخیص قابل قبولی براي توسعۀ برنامه

   مطابقت دارد که بیان ) 1391(ها با نتایج مطالعات شرفی و دیگران نتایج این یافته
ه یا گروه از اهداف ضروري است براي بررسی میزان دستیابی به هر دست: کنندمی

. هاي الزم براي ارزشیابی شناسایی و تعریف گردندکارآفرینی معیارها و شاخصآموزش
هاي آموزش کارآفرینی، میزان شروع کسب بنابراین، به منظور اطمینان از اثربخشی دوره

کارآفرینی هاي آموزشالتحصیالن دورهاندازي کسب و کار توسط فارغوکار جدید یا راه
  .ها مورد توجه قرار گیردتواند به عنوان معیاري براي ارزیابی اثربخشی آموزشمی

هاي متعددي از جمله کارآفرینی از عوامل و مؤلفههاي توسعۀ آموزشبرنامه
اجراي برنامه، محتواي دوره و ارزشیابی تأثیر : هاي آموزشی شامل سیاستگذاري و مؤلفه

هاي  هاي مثبت براي توسعۀ برنامه توانند پیامد ها میپذیرد و این عوامل و مؤلفهمی
هاي آموزش گذاران برنامهلذا بایستی سیاست. آموزش کارآفرینی در دانشگاه بوجود آورند

هاي کارآفرینانه  کارآفرینی دانشگاهی براي ایجاد و پرورش کارآفرینی و دیدگاه
 کارآفرینانه خود را هاي هایی اتخاذ کنند که دانشجویان قابلیتها و خط مشی سیاست

هایی که توسعۀ همچنین تحقیقات پیرامون موضوع و عوامل و متغیر. بروز دهند
هاي کارآفرینانه دانشجویان را افزایش  هاي کارآفرینی دانشگاهی و بروز قابلیت برنامه
- هاي توسعۀ آموزشهمچنین جهت تعمیم و توسعه برنامه. دهد، متمرکز شود می

  .هایی از جمله موارد فوق توجه ویژه شودکارآفرینی به مؤلفه
  

  پیشنهادها
هاي سیاست  در این بخش به ارائه راهکارهایی جهت حل مشکالت و آسیب

این راهکارها و پیشنهادها . شود هاي آموزش کارآفرینی پرداخته می گذاري توسعۀ برنامه
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از طریق (وزشها برخاسته از مطالعات مبانی نظري و اخذ نظرات ذینفعان این دسته از آم
این مقاله افزون بر این که شکاف نظري سیاست گذاري و توسعۀ . است) پرسشنامه
تواند کاربردهایی براي نظام آموزش عالی  کند، می هاي آموزش کارآفرینی را پر می برنامه

  . داشته باشد
نخست اینکه نتایج این پژوهش نقش و اهمیت توجه و ارتقاء سیاست گذراي و 

ي آموزشی را براي مدیران به عنوان یکی از مؤثرترین عناصر در توسعۀ ها مولفه
  .کند هاي آموزش کارآفرینی برجسته می برنامه

هاي خط مشی  دوم اینکه این پژوهش به مدیران نظام آموزش عالی و سازمان
دهد براي موفقیت در کارآفرینی، باید با نگاه نظام مند  گذار در زمینه کارآفرینی نشان می

هاي آموزشی آنان  هاي توجه به منابع انسانی و ارتقاي برنامه و سیستمی از کلیه فرایند
  .پشتیبانی کنند

و آخر اینکه با توجه به یافته هاي این تحقیق ضرورت دارد، برنامه هاي آموزشی 
 تحصیلی مختلف با هدف پرورش مهارتهاي کارآفرینی دانشجویان در زمینه مقاطع
به رغم اهمیت نتایج . حتواي دوره و ارزشیابی مورد بازنگري قرار گیردي اجراء، مبرنامه

هاي متولی  به دست آمده، جامعه آماري استفاده شده در این پژوهش تنها یکی از دانشگاه
ها تحقیق در زمینه  شود، در سایر دانشگاه پیشنهاد می. در زمینه آموزش کارآفرینی است

ها توسط پرسشنامه انجام شده  جمع آوري داده. م شودهاي آموزش کارآفرینی انجا برنامه
هاي دیگري مانند مشاهده، مصاحبه و تحلیل  شود از روش است، از این رو پیشنهاد می

  .محتوا در کنار روش پرسشنامه استفاده شود
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  :منابع
، 29مجله رهیافت، شماره . اصول و موانع: عالی  کارآفرینی و آموزش،)1382(آراسته، حمید   -

)5 -13.( 
 نگاري دانشنامه بنیاد: تهران کارآفرینی، المعارف دایره ،)1389 (محمود پورداریانی، احمد -

  .اجتماعی تأمین و کار مؤسسه ایران،
 ایران، در کارآفرینی آموزش نظام در گذاري مشی خط ،)1390 (دیگران و مهدي سید الوانی، -

  ).29-4 (،140 شماره جامعه، و کار ماهنامه
 ریزي، برنامه براي چهارچوبی (ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش ،)1388 (حمدتقیم ایمانی، -

 ص اول، شماره آموزشی، مدیریت تحقیقات فصلنامه ،)کارآفرینی هاي برنامه ارزیابی و اجراء
27- 49  

 نظام در آن توسعه و کارآفرینی آموزش ،)1388 (عبداهللا مخبر، و سیدداود میررحیمی، حاجی -
 آموزش جهاد مدیریت پژوهشی کشاورزي،فصلنامه علمی و کاربردي- علمی عالی آموزش

  ).84-71 (،9 شماره کشاورزي،
 فصلنامه کارآفرینی، با کارآفرینانه  گرایش هاي ویژگی رابطه بررسی، )1391 (اسد حجازي،- -

  .22 شماره سوم، دوره هنر، رهپویه پژوهشی–علمی
 رساله دولتی، سازمانهاي در کارآفرینی الگوي تبیین و طراحی ،)1384 (علی جهانگیري، -

  .رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه: تهران دکتري،
 بر مؤثر آموزشی هاي مؤلفه تحلیل و شناسایی ،)1386 (همکاران و بهرام پور، خسروي -

 علوم مجله کشاورزي، کاربردي-علمی عالی آموزش مراکز دانشجویان کارآفرینانه توانمندي
  .217- 207 ص ،38- 2شماره توسعۀ، و صاداقت ویژه کشاورزي،

 بر ایران در کارآفرینانه فعالیتهاي ارزیابی ،)1388-1387 (ایران کارآفرینی جهانی بان دیده -
  .تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده: تهران ،2009 و 2008 برنامه نتایج ام،.اي.جی اساس

 اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه  پنجم پنجساله برنامه قانون سند -
  ).1390-1394 (ایران

 روش محتوا، هدف،: کارآفرینی آموزش درس برنامه، )1391 (مینا مقدم محمد، شرفی، -
  .4 شماره اول سال انسانی، علوم در خالقیت و ابتکار فصلنامه ارزشیابی، شیوه و تدریس

 شهر دولتی ايه دانشگاه در کارآفرینی آموزش وضعیت بررسی ،)1388 (محمد عزیزي، -
: تهران عالی، آموزش مدیریت در دکتري رساله کارآفرینی، آموزش الگوي ارایه و تهران

  .بهشتی شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1393 تابستان  – 29  شماره–  بهره وريمدیریت

 

116

 درسی برنامه چهارگانه عناصر ویژگیهاي تبیین ،)1388 (رضا نوروززاده، و مریم کوثري، -
 ریزي برنامه و پژوهش فصلنامه کارآفرینی، ارتهايمه پرورش بر تأکید با کارشناسی مقطع
  .18- 1 ص ،54 شماره عالی، آموزش در

: کارآفرینی،ترجمه بر معاصر نگرشی ،)1383 (ریچاردام هاجتس، و اف دانلد کوراتکو، -
  .فردوسی دانشگاه انتشارات: مشهد ابراهیم، محرابی، عامل

 خرد و کالن هاي سیاست گیبرند پیش ارزیابی ،)1390 (دیگران و سیدمحمد مقیمی، -
  .8 شماره ،3 دوره بازرگانی، مدیریت فصلنامه کشور، کارآفرینی توسعۀ

- عالی علمی هاي   آموزش،)1381(کاربردي شهید زمانپور -عالی علمی موسسه آموزش -
ها و گزارش از فعالیت  ها، برنامه کاربردي در وزارت جهاد کشاورزي، اهداف، ضرورت

  .ورزيتحقیقات و آموزش کشا
-علوم رشته در کارآفرینیآموزش درسی برنامه آموزش ارایه بررسی ،)1388(رضا میرعرب، -

  .3 شماره اول، سال کارآفرینی، توسعه فصلنامه تربیتی،
 یاري، تقی و بخش فیض ترجمه کارآفرینی، ،)2003 (مایکل پی پیترز، دي، رابرت هیستریچ، -
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