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Abstract 

The current paper aims at designing an 

entrepreneurship-based competency model in 

higher education (Case Study: Graduates in 

Educational Sciences). This isan applied, 

quantitative and qualitative research. The 

statistical population consists of the 

professors of the entrepreneurial field and 

the activists of the business sector and the 

students of the field of education at the 

Tehran. A sample  ofTwenty-two was 

selected in the qualitative section from 

teachers and graduates of education science 

and entrepreneurs using targeted sampling 

method. a sample of 125 was selected from 

teachers and graduates of education science 

and entrepreneurs usingMorgan's table and 

convenient sampling method. The results of 

factor analysis using PLS software showed 

that in this research, the variables of 

policymaking and management of business 

education and learning (β = 0.200), IT 

management (β = 0.200), decision making 

and problem solving (α = 0.215), interactions 

and effective communication (β = 0.203), 

management and leadership (β = 0.250) and 

learning management and human resources 
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development (β = 0.198) have significant 

direct and positive effects on the structure of 

entrepreneurship-based curriculum in the 

field of educational science. 
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  رشته علوم تربیتی در محور فرینکارآ های برنامه درسی طراحی الگوی شایستگی

 2 موركانی غالمرضا شمس، 2 فتحی واجارگاه كورش، 2 محبوبه عارفی، *1 عبدالعارف شجاعی

 ریزی درسي دانشگاه شهید بهشتي دانشجوی دکتری برنامه -1

 دانشگاه شهید بهشتي ،شناسي دانشکده علوم تربیتي و روانعضو هیات علمي  -2

 

 دهيچك
نوع  . این تحقیق ازاست ن رشته علوم تربیتي تدوین شدهالتحصیالمحور در مورد فارغمقاله حاضر با هدف طراحي الگوی شایستگي های برنامه درسي کارآفرین 

ربیتي در سطح شهر ه علوم تجامعه آماری تحقیق را اساتید حوزه کارآفریني و فعاالن بخش کارآفریني و دانشجویان رشت باشد و کاربردی مي وتحقیقات آمیخته 

گیری  الن رشته علوم تربیتي برای نمونه با روش نمونهالتحصی ر از اساتید و کارآفرینان و فارغنف 23در بخش کیفي  ،دهند که از کل جامعه تهران تشکیل مي

گیری  روش نمونه هاده از جدول مورگان بم تربیتي با استفالتحصیالن رشته علو و کارآفرینان و فارغ دیتنفر از  اسا 125 ،ند و در بخش کميهدفمند انتخاب شد

کار آموزشي و و ای کسب گذاری و مدیریت حرفه متغیرهای سیاست ،نشان داد که در این پژوهش عامليل . نتایج تحلیاند در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شده

مدیریت و رهبری و مدیریت یادگیری و توسعه منابع انساني اثر ،  مؤثرتعامالت و ارتباطات   ،مسئلهگیری و حل  تصمیم ،مدیریت فناوری اطالعات ،یادگیری

  مستقیم و مثبت معناداری بر ساختار برنامه درسي مبتني بر کارآفریني در رشته علوم تربیتي دارد.

 ، برنامه درسي آموزش عاليمحور برنامه درسي کارآفرین، های کارآفریني ي، شایستگبرنامه درسي، کارآفریني: ها كليدواژه

 شود: برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Shojaei, A., Arefi, M., Fathi Vajargah, K., & Shams Morakani, G. (2019). Designing an Entrepreneurship-based 

Competency Model for Graduates in Educational Sciences. Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 77-88. 
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 1مقدمه -1
 و ترین مهم از یکي به کارآفریني آموزش 1980  دهه از 

 ها دانشگاهو   شده تبدیل های دانشگاهي فعالیت ترین گسترده

و  ای منطقه نیازهای و آموزشي های گروه ویژگي برحسب

 طراحي ها سازمان برای را متعددی آموزشي های برنامه ملي،

 های فعالیت از حمایت برای اساسي هایي گامو  نداهکرد

 های راهنمایي ها شامل حمایت ند. ایناهبرداشت کارآفریني

ویژه  های دوره برگزاری و مالي تسهیالت مشاوره، عملي،

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2019.11.1.1985

 

 dr.shojaei.1360@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

 [. 1باشد ] مي آن از خارج و دانشگاه در کارآفریني درباره

شاغلین،  و کار جویای افراد از بسیاری امروزهبا این حال، 

 ،اند آموخته تحصیل دوران چه در آن که کنند مي احساس

 در ها آن و دارد و صنعت کار دنیای نیازهای با بسیاری تفاوت

 اند. کسب نکرده را الزم های شایستگي ،خصوص این

آموزش  آموختگان دانش اشتغال زمینه در که اندکي تحقیقات

 های برنامه که دهد مي نشان ، گرفته صورت ایران در عالي

 مورد های شایستگي تقویت و پرورش در عالي درسي آموزش

 چنداني توفیق از ،مختلف های رشته آموختگان دانش نیاز

 دلیل به شغلي حوزه به ورود پس از و ندا نبوده برخوردار

https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097
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 اثربخشي کاهش و اتالف هزینه موجباتشایستگي،  نداشتن

های  دستگاه ضعف  [.2] شوند مي سبب شغلي را حیطه در

 در قبلي تجارب  نبود کارآفریني، امرشناخت  در گذار سیاست

 از پشتیباني و حمایت و توسعه کارآفریني برای کشور

 وضعیت .دشون مي محسوب اولیه و اصلي انعومکارآفرینان، 

 عالي آموزش سطح در یژهو به کارآفریني، آموزش موجود

 دچار و نبوده برخوردار الگوی منسجم یك از کشور،

 نقش و اهمیت به توجه با .استشده سردرگمي و پراکندگي

 ،آموختگاندانش يکنون مشکالت به توجه با و کارآفریني

 حامي فرهنگ برای بسترسازی کارآفریني، اشاعه و ترویج

 ویژه به ،جوامع تمامي برای کارآفرین، تربیت و کارآفریني

 این که دارد ضرورت کشورمان مثل توسعه حال در جوامع

 [.3] است عالي آموزش اندازهایچشم و وظایف از یکي امر،

 در تغییرات به نیاز ایيه رسالت چنین یافتن تحقق ،اًنیقی

 از عالي آموزش سساتمؤ که ، چرادارد عالي آموزش عناصر

 جامعه مهم یك بسیار های منظا خرده از ها دانشگاه قبیل

 پایدار توسعه در را مهمي و حیاتي نقش و شوند مي محسوب

 به منوط نقش این البته ایفای و کنند ایفا مي ،جانبه همه و

 های هداد درون وعناصر  داشتن جمله از متعددی شرایط

 عالي [. آموزش4] است نیازها و تحوالت سازگار با و مناسب

 از آگاهي کسب به همواره، زنده موجود یك همانند باید

 تحوالت شناسایي با و پرداخته خود داخلي عناصر محیط و

 ادامه در جهت را الزم تغییرات خویش، وضعیت و محیطي

 تغییرات این البته و نماید ایجاد خود در پویا صورت به حیات

 و ساختار وظایف و و اهداف از جمله عناصر، همه در بایستي

 ها آن ارتباط تا گیرد انجام هماهنگ طور هبآن  های برنامه

 دهد ادامه خود حیات به بتواند و گردد حفظ منطقي صورت هب

 که باشد ای به گونه بایستي دانشگاهي درسي های برنامه[. 5]

 های حیطه با برای مواجهه را الزم شایستگي و توانایي

 از و هآورد وجود هب آموخته دانش و دانشجو در، تخصصي

 طراحي و بازنگری لذابرخوردار باشند.  الزم تناسب

 ،شده یاد شرایط اصالح جهت در دانشگاهي درسي های برنامه

 [.6رود ] مي شمار ضروری به

 کاربردهای تواند مي آموزشي نظام یك در ها شایستگي الگوی

 نیازسنجي برای ندتوا مي کهاین جمله از .باشد داشته مختلفي

 ارزشیابي آموزشي، برنامه ارزشیابي و تهیه افراد، آموزشي

 پیشرفت برای ریزی برنامه نهایتاً و آموزشي اثربخشيکارآیي، 

 فرایند کل که معناست نبدا این رود. در واقع کار هب الگو خود

 شایستگي انجام مبنای بر توان مي را آموزشي نظام یك طراحي

 دهد مي نشان نیز کارآفریني حوزه در نظری مباني مطالعهداد. 

ممکن  که دارند وجود ای ویژه های شایستگي که مجموعه

 کارآفرینيتوسعه   برای مانعي ها آن فقدان است

 ضرورت بنابراین [.7]باشد  دانشگاهي التحصیالن فارغ

 دانشگاهي کارآفرینان های شایستگي شناسایي برای ای فزاینده

 هنگام در آنان که شد متوجه بتوان قیطر نیا از تا دارد وجود

 .برندمي بهره هایيشایستگي چه از هاچالش بروز

 برای کهاند  یيهاشایستگي جمله از کارآفرینانه یها شایستگي

 [.8کارآفرینانه ضروری هستند ] های فعالیت اثربخش انجام

 مفهوم یك به عنوان را آن کارآفرینانه، های ماهیت شایستگي

شخصیت،  است.  ساخته نمایان بهبود کارآفریني برای مهم

و  فرد یك به عنوان چه کارآفرین، دانش ورفتار  ها، مهارت

 یا سازمان یك داخل در تیم یك و جمعي صورت به چه

 موفقیت با رابطه در را حیاتي مجموعه عناصر وکار، کسب

 است دهه دو از بیش واقع [. در9دهند ] مي تشکیل کارآفریني

 کارآفرینانه، های شایستگي از جامع چهارچوبي ایجاد که

 بندی دسته محققین و است بوده تحقیقات بسیاری موضوع

این  مطالعات اکثر اند. داشته نظر، مدآن ارائه در را مختلفي

 های ویژگي جمله از ها شایستگي مختلف اجزاء حوزه،

 در مؤثر دانش عملکرد و ها، مهارت ها، نگرش شخصیتي،

 فرایندی دیدگاه از یا و اند نموده استخراج را کارآفرین نقش

 رفتارهای روی بر های کارآفرینانه، شایستگي به نسبت

 [.10] اند کرده تمرکز شایستگي کننده منعکس

 این اما دارد وجود حوزه این در يتوجه قابل پژوهشي آثار

 در کارآفرینانه های فعالیت با ارتباط در به صراحت ها یافته

الگوهای  به سادگي توان نیست. نمي التحصیالن جامعه فارغ

 فعالیت خاصحوزه  در را کارآفرینانه های شایستگي تر عمومي

از  یك کدام که گفتاطمینان  با و برد به کار التحصیالن فارغ 

جامعه  شده برای شناسایي، کارآفرینانه های شایستگي این

 شدن کارآفرین که حالير د است ضروری التحصیالن فارغ

 نظام، این هایمؤلفه همه درنظرگرفتن نیازمند الن،یالتحصفارغ

 [11] .است لیالتحصفارغ خود کلیدی نقش ویژه به

 حوزه در سطح فردی در اندك مطالعات و تحقیقات های یافته
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 از کامل مجموعه یا چارچوب یك نتوانسته نیز کارآفریني

 به توجه . باکند ارائه است، تحصیالن لا فارغ نیاز چه مورد آن

 ضروری نیازهای از یکي ما، کشور در کارآفریني ضعف

 کارآفرینانه های شایستگي برای مناسب الگویي ، تدوینجامعه

 که جا آن از .ها است دانشگاه التحصیالن فارغ  نیاز مورد

 حاکي کشور از خارج و داخل در شده انجام مطالعات بررسي

 های شایستگي برای چهارچوب مشخصي که است آن از

بنابراین  نیست، دست در ها دانشگاه التحصیالن فارغ کارآفرینانه

 پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویي به سؤاالت زیر است:
 رشته علوم تربیتي محورنیکارآفر يدرس برنامه یهايستگیشا .1

  ؟است کدام

 است؟ کدام محورنیکارآفر يدرس برنامه يفرع یهايستگیشا .2

 محورنیکارآفر يدرس برنامه یهايستگیشا یالگو آزمون .3

 ؟بود خواهد چگونه

 

 مبانی نظري  -2

 تعریف شایستگی 2-1

های  سازمانشایستگي در مطالعات دانشگاهي و نیز از منظر 

المللي از  های بین مختلف دولتي و غیردولتي و سازمان

تعاریف متفاوتي  لف مورد توجه قرار گرفته وهای مخت دیدگاه

، شایستگي، ابزاری 1کللند از آن ارائه شده است. از نظر مك

از را از افراد معمولي توان توسط آن فرد ممت است که مي

داند که در  شایستگي را ظرفیتي مي 2. پویا تزیستشخیص داد

شود که تقاضا و  جود دارد و منجر به رفتارهایي ميفرد و

های محیط سازماني پوشش  های شغلي را در کنار مؤلفه نیاز

[. اسپنسر و 12آورد ] نتایج مطلوبي را حاصل ميداده و 

ای فرد که  پایهویژگي  یك»شایستگي را به عنوان  3سراسپن

کارایي او در یك شغل یا شرایط باعث عملکرد برتر یا 

نیز شایستگي را یك  4ول . راثاند تعریف نموده« شود مي

شود و  آمیز مي ربنایي که منجر به عملکرد موفقیتویژگي زی

، نش، مهارت و سطوح انگیزشي شوددا کن است شاملمم

ها را آن دسته از  شایستگي 5س. دوبوئ [13نماید ] ميمعرفي 

و الگوهای فکری و مانند  هایي مانند دانش، مهارت ویژگي

ها  هایي یا با ترکیبي از سایر ویژگيداند که وقتي به تن ها مي این

                                                 
1. McClehhand 
2. Poya Tizies 
3. Spencer and Spencer 
4.  Roth Wool 
5.  Douboes 

. شوند آمیز مي فقیتشوند، باعث عملکرد مو به کار برده 

و سازمان توسعه ،  وزارت کار آمریکا 6دراگایندیس و منتزاس

ای  عنوان مجموعه هشایستگي را ب (7یونیدو)صنعتي ملل متحد 

دانند که به یك  هایي مي ها، دانش مرتبط و نگرش از مهارت

هایي مربوط به یك  دهد تا وظایف یا فعالیت فرد امکان مي

 [. 14آمیزی انجام دهد ] طور موفقیت شغل یا کار خاص را به

د به نتوانميخود اده و اهداف نوع استفها با توجه به  ایستگيش

ها در  شایستگي ،د. از نظر یونیدوهای مختلفي تقسیم شون دسته

که برای سرپرستان ) 8های مدیریتي سه دسته اصلي شایستگي

 ،متي ضروری است(و مدیران در هر شغل و خد

بدون توجه به  که برای تمام کارکنان) 9های عمومي شایستگي

و  (شود شان در نظر گرفته مي نوع یا سطح وظایف

های خاصي که  شایستگي) 10ای های فني یا وظیفه شایستگي

 برای انجام هر شغل در سازمان در محدوده فني و یا

شوند  بندی مي تقسیم شده مورد توجه است( تخصصي تعریف

معتقد است که در بسیاری از مطالعات  11ندبرگ. [15]

شایستگي، از رویکرد منطقي استفاده و شایستگي به عنوان 

های  ها همچون دانش و مهارت ای مشخص از ویژگي مجموعه

که در مقابل رویکرد  حالي در .شود انجام یك کار دیده مي

منطقي، رویکرد تفسیری به عنوان رویکردی بدیل وجود دارد 

ویده و شایستگي را از نظرگاه فردی که موقعیت که معنا را کا

کند. در رویکرد منطقي که به فلسفه  مطالعه مي ،را تجربه کرده

دهنده آن جدا  کار از انجام ،گرا وابسته است دوگانگي و عینیت

بندی  دسته ت.ای مبتني بر ویژگي اس و شایستگي پدیده

وجه که با تاست  12اوی مك و هیتونمشابه دیدگاه  ،سندبرگ

تراکم سازه شایستگي، مطالعات مرتبط با آن را به دو  به

ای  شایستگي را صرفاً مجموعه يکنند: جریان جریان تقسیم مي

گیرد اما دیگری،  از دانش، نگرش و مهارت در نظر مي

را ترکیب این عوامل در نظر گرفته که در تجربه  شایستگي

 [16] .شود زیسته افراد منعکس مي

 شایستگیالگوي  2-2

های  شایستگي توصیفي است مکتوب از شایستگي الگوی

                                                 
6.  Draganidis & Mentzas 
7.  UNIDO 
8.  Managerial Competency 
9.  Generic Competency 
10. Technical/ Functional Competency 
11. Sandberg 
12  . Heaton and Mcewi 
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نمونه در یك طبقه  موفق و یا مورد نیاز برای عملکرد کامالً

توانند  این الگوها مي بخش و یا سازمان. ،گروه ، تیمي،شغلي

هایي را فراهم کنند که کارکنان به منظور بهبود  شایستگي

های  برای شغل شدن دهعملکرد در شغل فعلي خود و یا آما

اند، بدان نیاز دارند.  و یا انتقال یافته دیگری که به آن ارتقاء

شکاف مهارت و مقایسه توانند در تجزیه و تحلیل  همچنین مي

نیاز سازمان یا افراد مفید های موجود و مورد  بین شایستگي

از تعاریف صاحبنظران از  یتعداد 1 جدول در[. 17]باشند 

 :است ارائه شده شایستگيمفهوم الگوی 

 یستگیشا يالگو مفهوم از صاحبنظران یبرخ فیتعار( 1 جدول

 تعریف صاحبنظر

دوییس و 

 1همکاران

[18] 

 یبرا ازین مورد یهايستگیشا از يمکتوب فیتوص

 ،يشغل طبقه كی در نمونه ای و موفق کامالً عملکرد

 .سازمان ای و بخش گروه، ،يمیت کار

مرللي و 

 2همکاران 

[19] 

مورد  یهايستگیشا که افتهیسازمان چهارچوب كی

شغل خاص،  كیعملکرد مؤثر در  یبرا ازین

 ،(همبهمرتبط یهاشغل از يگروه)خانواده شغل 

 .کنديم انیب وارفهرست را ندیفرآ ای فهیوظ سازمان،

دراگاندیس 

 3و منتزای

[20] 

 یهارفتار و هایيتوانا یریگاندازه قابل یالگو كی

 یکار یهاتیفعال دادنانجام یبرا ازین مورد

 .زیآمتیموفق صورت به

 

کردن  ارزش الگوی شایستگي به آن است که با فراهم

های مورد نیاز در یك  نگر، مجموعه شایستگي رویکردی کالن

باید دارا بوده و یا باید  صنعت مشخص را که فرد ميشغل یا 

تواند در  گذارد. این اطالعات مي ، به نمایش ميکسب نماید

ای نیروی کار در  حرفه وسعه منابع انساني یا توسعهجهت ت

های مختلف مانند انتخاب، آموزش، سنجش و ارزیابي،  زمینه

ها  های مفید در افراد و سازمان جبران خدمات و توسعه قابلیت

 [. 21و سایر موارد مرتبط به کار گرفته شود ]

 هاي كارآفرینانه شایستگی 2-3

اهمیت شایستگي های کارآفرینانه ، آن را بعنوان یك مفهوم 

مهم برای بهبود کارآفریني نمایان ساخته است . شخصیت، 

                                                 
1. Davis 
2. Merleli 
3. Dragan and Mentzai 

ك فرد و چه مهارت، رفتار  و دانش کارآفرین ، چه بعنوان ی

صورت جمعي و به عنوان یك تیم در داخل سازمان یا  به

، یك عنصر حیاتي را در رابطه با موفقیت کار و کسب

های مختلف نیز پژوهش .[22ارآفریني تشکیل مي دهند ]ک

های کارآفریني برای موفقیت شایستگي اند اثبات کرده

ورد کارها حیاتي هستند. این اهمیت از دو منظر م و کسب

. در حالي که از منظر نخست است بررسي قرار گرفته

شایستگي ها به عنوان فاکتور های ضروری برای شروع موفق 

یاز ن ، دیگران این شایستگي ها را پیششوندتلقي مي کارآفریني

. لذا درك درست از کنندتلقي مي کار و کسبتداوم موفقیت 

های کارآفرینانه به عنوان یك عامل ماهیت و نقش شایستگي

عمل نتایج تواند در مي کار و کسبمهم در رشد و موفقیت 

 يبرخ تعاریف 2در جدول  .[23باشد ] داشتهمهمي را دربر

 :است شده های کارآفرینانه ارائه بنظران از مفهوم شایستگيصاح

 نانهیكارآفر يهایستگیصاحبنظران از شا یبرخ فیتعار (2 جدول

 تعریف صاحبنظر

 4مان و الو

[24] 

 در یترقیعم شهیر که یيهايستگیشا از دسته آن

 نگرش، ت،یشخص ات،یخصوصفرد ) نهیزمشیپ

 نیدارند و همچن( یخودپندار و ياجتماع نقش

 از ای کار محل  که یيهايستگیآن دسته از شا

 رینظ ندیآيم دست به آموزش و تیترب قیطر

 .تجربه دانش، ها،مهارت

 5احمد

[25] 

 يم فیتعر هارفتار هم و هانگرش هم يژگیو

 تیموفق حفظ به قادر را نانیکارآفر که شود

 .دینما يم شده جادیا کار و کسب

 و مورچلیم

 [26] 6يراول

 انجام با مرتبط یهايستگیشا از نیمع گروه كی

 .موفق ينیکارآفر

 7سانچز

[27] 

 ازین مورد نانهیکارآفر یهايژگیو از یامجموعه

 که طیمح با سازگار و موفق ينیکارآفر یبرا

 ،یيباور، دانش، مهارت، توانا ،نگرش شامل

 ،(يتیریمد ،يفن ،ياجتماعتخصص ) ت،یشخص

 یيتوانا نیهمچن و یرفتار و یفکر یریگجهت

سبك ،يتیریمد یهامهارت نیب رابطه صیتشخ

 .است کاروکسب نوع و ينیکارآفر یها

                                                 
4. Man and lau 

5. Ahmad 
6. Mitchell Moore and Rawley 

7 . Sanchez 
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ي از دانش مربوط های های کارآفرینانه شامل خوشه شایستگي

را  ها هایي است که یك کارآفرین باید آن به نگرش و مهارت

ادر را قای مدیریتي کسب نماید تا وی ه در خالل آموزش

، عملکرد آمیز کار مخاطره و سازند در مدیریت کردن یك کسب

طور کلي  ه. ب[28] سطح باال و سود حداکثری ارائه نماید

 های کارآفرینانه، به مجموعه توان گفت که شایستگي مي

شود.  ارآفریني موفق و پایدار اطالق ميصفات ضروری برای ک

آمیز  مخاطرهکار  و های ضروری برای شروع کسب شایستگي

ترین  بنا مطرح شود، اما اثربخشممکن است به عنوان م

ها به سراغ  هایي هستند که فراتر از آغاز سازمان کارآفرینان آن

 [.29داشته و رشد دهند ]  ها را زنده نگه ها رفته و آن آن

 آموزش مبتنی بر شایستگی 2-4

آموزش مبتني بر شایستگي، هدف شناسایي و پرورش  در

های ذهني، عاطفي و فیزیکي فراگیران  به فرد توانایيمنحصر 

های  ویژگي و ها برای کسب موفقیت است و کمك به آن

 :اصلي الگو شامل موارد زیر است

رشد و توسعه  یشده برايطراح یهاتیاز فعال یامجموعه -1

و آموزگار  ریفراگ استقاللکه  یه طورباست  رانیتك فراگتك

 شود.يم حفظ شتریب گرید يآموزش یهانسبت به روش

 فیآوردن طدستبه یبرا یاریبس یهافرصت رانیفراگ -2

. خود دارند یهایتوانمند توسعه و رشد تجارب، از يعیوس

آوردن دستبه یبرا يمحور که راهصورت موضوعبه سیتدر

 .ردیگيانجام م است، هیدانش پا

موضوع یهاتیفعال و تجربه سراسر در سیساعت تدر -3

 تیو اهم شده عیصورت هماهنگ و متعادل توز همحور ب

و  میکسب تجربه مستق یبرا انیجودانش یهاتیبه فعال یادیز

 دهد.يم يکشف ذهن

 جینتا و استعداد اساس بر يلیتر تحصالرتقاء به سطوح باا -4

 .است رانیشده توسط فراگکسب

 از بلکه ستیاستاندارد ن یهااریمع اساس بر يابیرزشا -5

ها و یيتوانا عملکرد، يابیمختلف جهت ارز یهاروش

 شود. ياستعداد استفاده م

، کیفیت و ي، نتیجه، اثربخشيدر این شیوه آموزش

ید است و معیار سنجش أکپذیری دانشجویان مورد ت لیتوئمس

و ارزشیابي، همان میزان دستیابي به توانمندی و نگرش توسط 

 [.30] دانشجو مي باشد

 پيشينهمرور  -3

های کانوني  ستگيبررسي شـای» مقالهدر  و رحماني  صالحي

ای: مروری بر مباحث  حرفه ای فني وه آموزش های هدر برنام

دارند که تهیه و تنظیم  بیان مي «تجربیات کشورها نظری و

در محتواهای برنامه  های کانوني ها و شایستگي مهارت

 ترین ای یکي از مهم رفهآموزش فني و ح

 باشد. زشي و درسي ميریزان آمو برنامه های چالش

های  مهارت هایي کلیدی از قبیل مهارت حل مسئله، شایستگي

و...  زبان انگلیسي ، مهارتراهبردیکار با رایانه، داشتن تفکر 

 [.31] اند برخوردار بودهجایگاه خاصي  همواره در اشتغال از

1هوارد
ارآفریني های ک قابلیت در پژوهشي تأثیر توسعه 

پیشرفت و  پذیری، کنترل دروني، انگیزه خطرخالقیت، )

آموزان مورد بررسي قرار  را بر کارآفریني دانش (استقالل طلبي

ها  مستقیمي بین این قابلیت د و به این نتیجه رسید که رابطهدا

 [.32] توانایي کارآفریني افراد وجود دارد و

 شناسـایي  هـدف  بـا  پژوهشـي  درنیـز  گـودرزی  و عزیـزی 

 توزیـع  بـا  و وکـار  مربیـان کسـب   مـورد نیـاز   های شایستگي

 بـه  مشغول وکار کسب مربیان از نفر 250 بین در پرسشنامه

 داشتن های که شاخص ندداد نشان ، استان اصفهان در فعالیت

 بـا  آشـنایي  و داشـتن تجربـه   وکـار،  کسـب  در عمیق تجربه

 هـا،  فعالیـت  ریـزی  طـرح  وکـار،  کسب کور نقاط و ها چالش

 داشـتن  ای، توسـعه  اهداف و تعیین انداز چشم طرح تعریف

 بخشي انرژی بخشي، انگیزه کاری، حوزه از مناسب اطالعات

 چــارچوب در را اهمیــت امیدبخشــي و... بیشــترین و

 [.33هستند ] وکار، دارا کسب مربیان موردنیاز های شایستگي

 

 شناسی روش -4

، رویکردی شناختي بعد روشروش انجام این پژوهش از 

ي ظ هدف نیز پژوهشحال هته و بداش (کمي-کیفي)آمیخته 

ي، از های کیف آوری داده ه جمعکاربردی است. در مرحل

های کمي  آوری داده مصاحبه با خبرگان بهره برده شد و جمع

ساختاریافته انجام شد. در پرسشنامه،  نیمه پرسشنامهنیز با ابزار 

میـزان اهمیت  ای لیکرت برای تعیـین وزن و درجه 5از طیف 

این  يروای .دش سـتفادههای کارآفرینانه ا شایستگيهر یك از 

تن از  ه، از بررسي ادبیات نظری و اعمال نظر چندپرسشنام

                                                 
1. Howard 

https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097


 در رشته علوم تربیتی محور کارآفرین های برنامه درسی طراحی الگوی شایستگی

82 

 آمده و دست درباره اعتبار محتوایي به تربیتي حوزه علوماساتید 

ری از آزمون آلفای کرونباخ گی بـا بهـره میزان پایایي آن نیز

برای بررسي و تحلیل اطالعات شد.  محاسبه 825/0برابر 

 از که تفاده شداس از روش تحلیل مضمونشده  آوری جمع

 این روش،. است کیفي تحلیل کارآمد و ساده های روش

 کیفي های تحلیل از بسیاری برای نیاز مورد اساسي های مهارت

کند. همچنین در پژوهش حاضر برای کدگذاری  مي فراهم را

استفاده ( مبتني بر نظریه) و گزارش مضامین از روش قیاسي

 یا نظری عالقه اساس بر مضمون تحلیل قیاسي، روش در شد.

 روش این لذا ؛گیرد مي صورت به موضوع پژوهشگر تحلیلي

 است . گرتحلیل فرد بر مبتني بیشتر

قوت سؤاالت  منظور شناسایي نقاط ضعف و از طرفي به

 (نمونه اولیه)ای آزمایشي ه مصـاحبه ،اه ع آنحبه و رفامص

انجام شـد ها  ها و ریزشایستگي جهت تهیه لیست شایستگي

. تـا از روایـي مرحلـه مصـاحبه اطمینـان حاصـل شـود

گروه اساتید جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفي را 

ویژه حوزه  ، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان بهرشته علوم تربیتي

های سطح  ید رشته کارآفریني که در دانشگاه، اساتآموزش

عنوان هیئت علمي  هتهران در حوزه آموزش و کارآفریني ب

حبه که با مصا ندادد ميتشکیل  ،مشغول به تدریس هستند

اشباع رسید.  به آوری اطالعات نفر از لحاظ جمع 23حدود 

سترس گیری در د روش نمونهاین پژوهش، از  کميدر بخش 

نفر پرسشنامه نهایي  125از مجموع افراد به  .داستفاده ش

منظور تجزیه  به. پرسشنامه عودت داده شد 95ارسال و تعداد 

تحلیل  این پژوهش در بخش کیفي، روشهای  و تحلیل داده

از ها  کار گرفته شد و پس از تحلیل این داده به، هدرونمای

بر  های مشتمل هدوین پرسشنامبا تو ذاری کدگ طریق

 هـای کمـي شـده، بـه گـردآوری داده های شناسـایي شاخص

آمده و تأیید  دست بـرای چارچوب به تا شد پرداخته

در بخش  .صورت گیردگذاری  های یادشده صحه شاخص

حصول  هدف تأیید چارچوب و برای دستیابي به دوکمي، 

ها  هایي آن ستفاده از شاخصبا ا اطمینان از برازش مناسب آن،

 . گردیدبندی  توسط افراد نمونه اولویت

 

 هاي تحقيق یافته -5

ماتریس  شود کهآمده مشخص مي دست طبق نتایج به

های فرعي   ها و شایستگي یافته عاملي شایستگي چرخش

عامل  6شامل  ،محور  درآموزش عالي فریندرسي  کارآبرنامه 

گذاری و مدیریت  سیاستکه در عامل اول ) طوری است. به

بیشترین بار عاملي کار آموزشي و یادگیری(  و ای کسب حرفه

عامل دوم )مدیریت باشد. در مي 661/0و کمترین  777/0

رین و کمت  762/0بیشترین بار عاملي  فناوری اطالعات(

 (مسئلهگیری و حل  تصمیمباشد. در عامل سوم )مي 330/0

. در عامل است  601/0و کمترین  728/0عاملي  ربیشترین با

  810/0بیشترین بار عاملي  (ثرارتباطات مؤتعامالت و )چهارم 

باشد. در عامل پنجم )مدیریت و مي  624/0ن و کمتری

. است  507/0و کمترین   843/0عاملي بیشترین بار  رهبری(

 یت یادگیری و توسعه منابع انساني(مدیردر عامل ششم )

 باشد. مي  350/0و کمترین   727/0عاملي بیشترین بار 

 ها )تحليل استنباطی( متغيره داده تحليل همبستگی چند 5-1

 6در قالب یك مؤلفه اصلي و  گویه پرسشنامه 29در مجموع 

دست آمده ساس نتایج به بر ا مولفه فرعي وارد تحلیل شدند. 

در همه  tو مقدار آماره  3/0ها بار عاملي باالی  کلیه عامل

این موارد بزرگتر است، بنابر 96/1ر بحراني موارد  از مقدا

 قرار گرفت. تأییدمورد ،بررسي تحت

مدل بیروني حداقل مربعات جزئي تحلیل براساس نتایج 

بار عاملي مشاهده در تمامي موارد مقداری  ،یتأییدعاملي 

 نیب يمناسب يهمبستگ دهد يم نشان که دارد 3/0بزرگتر 

پنهان مربوط به خود  یرهایبا متغ مشاهدهقابل یرهایمتغ

 مقدار ،یریگ اندازه مدل جینتا براساس نیهمچنوجود دارد. 

لفه کیفیت ارایه جز مؤ هب موارد اکثر در t آماره نگیبوت استراپ

دهد  يبزرگتر است که نشان م 96/1خدمات از مقدار بحراني 

مشاهده با متغیرهای پنهان  همبستگي بین متغیرهای قابل

توان نتیجه گرفت هر  مي پسمربوط به خود معنادار است. 

و با عنایت به  ي به درستي مورد سنجش قرار گرفتهمتغیر اصل

 یها هیرضآزمون فتوان به  های حاصل از این مقیاس مي یافته

 پرداخت. پژوهش

 روایی همگرا 5-2

 ای كی هرگاهاست.  نیز محاسبه شده 1همچنین روایي همگرا

 ،شوند یریگ چند روش اندازه ایدو  قیاز طر صهیچند خص

                                                 
1. Convergent Validity 
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ها دو شاخص مهم اعتبار را  یریگ اندازه نیا نیب يهمبستگ

که  یيها نمرات آزمون نیب يسازد. اگر همبستگ يفراهم م

کند باال باشد، پرسشنامه  يم یریگ را اندازه یواحد ی صهیخص

 یبرا يهمبستگ نیوجود ا باشد. ياعتبار همگرا م یدارا

شود  دهیسنج دیچه را که با که آزمون آن نیاز ا نانیاطم

 انسیوار نیانگیهمگرا م یيروا یاست. برا یضرور سنجد، يم

شود.  محاسبه مي (CR) 2و روایي مرکب (AVE) 1استخراج

  بر قرار باشد: ریروابط ز دیبا

CR>0.7           CR>AVE  AVE>0.5 

بوده بنابراین از  6/0آلفای کرونباخ تمامي متغیرها بزرگتر از 

. مقدار (3)جدول است تأییدنظر پایایي تمامي متغیرها مورد 

 5/0همواره بزرگتر از  (AVE) شده ستخراج انسیوار نیانگیم

 یيرواشود. مقدار  مي تأییداست بنابراین روایي همگرا نیز 

 است. AVEنیز بزرگتر از  (CR)مرکب  

 آزمون مدل كلی 5-3

براساس یك ساختار  ،رابطه متغیرهای مورد بررسي در تحقیق

است.  آزمون شده PLSعلي با تکنیك حداقل مربعات جزئي 

یك از متغیرهای  رابطه هرگیری ) اندازه در مدل کلي تحقیق

مشاهده به متغیر پنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای  قابل

است. برای سنجش معناداری  محاسبه شده پنهان با یکدیگر(

است.  استراپینگ محاسبه شده با تکنیك بوت tروابط نیز آماره 

خالصه  ،است Smart PLSدر این مدل که خروجي نرم افزار 

ابط متغیرهای تحقیق یج مربوط به بار عاملي استاندارد رونتا

های تحقیق براساس روابط  است. آزمون فرضیه در ارائه شده

 است. متغیرها به تفکیك نیز ارائه شده هریك از

                  :( GOFمعيار)برازش كلی مدل  5-4

های معادالت ساختاری  این معیار مربوط به بخش کلي مدل

تواند پس از  محقق مي این معیار، با بدین معني کهاست. 

گیری و بخش ساختاری مدل کلي  بررسي برازش بخش اندازه

. وتزِلس و دیکنترل نما زیرا ن يپژوهش خود برازش بخش کل

یکصدم، بیست و پنج صدم و سي وشش همکاران  سه مقدار 

 GOFبرای  ف، متوسط و قویرا به عنوان مقادیر ضعیصدم 

  .[34] اند معرفي نموده
 

                                                 
1. Average Variance Extracted (AVE) 
2. Composite Reliability (CR) 

 هاي مدل تشریح یافته 5-5

هـای مرحلـه نخسـت پـژوهش، مرحلـه       در پایان تحلیل یافته

مطالعات تجربي، مبنایي برای ترسـیم مـدل فرضـي و آزمـون     

شـده، در مرحلـه    هـای ارائـه   روابط بین متغیرها در قال فرضیه

ت هـای مـدل معـادال    کمي پژوهش بود؛ بنابراین در ادامه یافته

 اند. های پژوهش ارائه شده ساختاری بر اساس فرضیه

گـذاری و   سیاسـت هـای   متغیر  4 با توجـه بـه نتـایج جـدول    

( β= 200/0آموزشي و یادگیری ) کار و کسبای  مدیریت حرفه

گیـری و حـل    تصمیم (β= 200/0مدیریت فناوری اطالعات )

( β= 203/0) مـؤثر تعامالت و ارتباطـات   (β= 215/0) مسئله

ت یادگیری و توسـعه  و مدیری (β= 250/0مدیریت و رهبری )

اثر مسـتقیم و مثبـت معنـاداری بـر      (β= 198/0منابع انساني )

ساختار برنامه درسي مبتني بر کارآفریني در رشته علوم تربیتي 

 از دیدگاه اساتید رشته علوم تربیتي دارد.

 ( روایی همگرا و پایایی متغيرهاي تحقيق3 جدول

  عوامل

د 
دا

تع

ت
اال

سو
 

فا
آل

خ ی
با

رون
ک

 

A
V

E
 

C
R

 

گذاری و مدیریت  سیاست

کار آموزشی  و ای کسب حرفه

 و یادگیری

5 740/0 742/0 832/0 

 846/0 796/0 776/0 6 مدیریت فناوری اطالعات

 832/0 742/0 740/0 4 گیری و حل مسئله تصمیم

 875/0 806/0 786/0 4 تعامالت و ارتباطات مؤثر

 842/0 751/0 748/0 4 رهبریمدیریت و 

مدیریت یادگیری و توسعه 

 منابع انسانی
16 803/0 807/0 843/0 

 

 بحث -6
های فرعي برنامه درسي  ها و شایستگي در بررسي شایستگي

علوم تربیتي با استناد به مبتني بر کارآفریني در رشته 

عناوین  شایستگي تحتشده، شش  های انجام مصاحبه

کار آموزشي و  و ای کسب گذاری و مدیریت حرفه سیاست»

گیری و حل  اطالعات، تصمیم فناوری ، مدیریتیادگیری

ثر، مدیریت و رهبری و مؤ ارتباطات و له، تعامالتمسئ

استخراج شد. « انساني منابع توسعه و یادگیری مدیریت

 ای حرفه مدیریت و گذاری سیاست»که در شایستگي  طوری به

https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097
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 علوم تربيتی درمحور  فرینكارآ برنامه درسی هاي فرعی شایستگیها و  ي شایستگیتأیيدهاي مورد بررسی در تحليل عاملی  مؤلفه بیضرا (4 جدول

 

 گذاری سیاست»های  تم« یادگیری و آموزشي کار و کسب

طراحي،  و آموزشي، تدوین خدمات آموزشي، فروش

قراردادها،  مالي یادگیری، مدیریت و آموزشي کارهای و کسب

استخراج « ریسك تجاری و مدیریت آموزشي، هوش بازاریابي

 ی نیز قرار گرفت.و مورد تأیید تحلیل عاملي اکتشافي و تأیید

 و بروز زمینه آموزشي، مراکز در که است معتقد [33]عزیزی

. است نشده فراهم فراگیران کارآفرینانه های ویژگي پرورش

 آموزشي های دوره درس که دارند اعتقاد همکاران و شکاری

 در را موردنظر کارآفریني های مهارت و اطالعات است توانسته

. [35] کنند فراهم کار بازار به ورود برای آموختگان دانش

 نقش کارآفریني معتقدند که آموزش 1همکاران و ویلسون

 فعالیت شروع قصد و خودکارآمدی سطح بردنباال در مهمي

 .[36] کندمي ایفا اقتصادی

های  تم«  اطالعات فناوری مدیریت»های فرعي  در شایستگي

 اجتماعي، های شبکه از برداری بهره»شده همچون  استخراج

 طراحي یادگیری، و آموزشي اطالعات بانك توسعه و طراحي

 و ابری رایانش از برداری بهره آموزشي، مدیریت داشبوردهای

مورد « یادگیری و آموزشي تخصصي افزارهای نرم کاربری

نتیجه رار گرفت. در تبیین ی قتأییدای و  روایي سازه تأیید

 اند که هکرد بیان خود تحقیق در 2آلکان و آمده باسکي دست به

 و جدید های چالش ایجاد باعث اطالعات وریافن در تحوالت

 مجبور ها دانشگاه بنابراین است شده ها برای دانشگاه مشکالت

                                                 
1.Wilson 
2. Basque and Alcan 

 سطح به در رسیدن خود پرورش و آموزش مدل تغییر به

 منجر باید امر این کهند ا هکرد بیان نهایت در هستند. معاصر

 این. شود دانشگاه انداز چشم و در مأموریت تجدیدنظر به

 و مناسب و پرورش آموزش اهداف شامل باید مأموریت

 [.37] دشو دانشگاه از حمایت برای صنعت با همکاری

نتایج « مسئله حل و گیری تصمیم» های فرعي شایستگي در

 ریونوآ و خالقیت و لهمسئ حل گری، تحلیل»های  حاصل تم

از تحلیل  ها با استفاده را نشان داد که این تم« انتقادی تفکر و

و  3وان. ندقرار گرفت تأییدی مورد تأییدعاملي اکتشافي و نیز 

 «904های کارآفرینانه در دهه  نظام»اب همکاران در کت

آورند: کارآفرین یعني ترکیب متفکر با مجری، کارآفرین  مي

فردی است که فرصت ارائه یك محصول، خدمات، روش و 

سیاست جدید یا راه تفکری جدید برای یك مشکل قدیمي را 

خواهد پیامد اندیشه،  یابد. کارآفرین فردی است که مي مي

 [.38] محصول یا خدمات خود را بر سیستم خود مشاهده کند

 استناد با« مؤثرتعامالت و ارتباطات » های فرعي شایستگيدر 

 فردی، های مهارت»های  ، تمها به نتایج حاصل از مصاحبه

استخراج « فردی توسعه و ای حرفه اخالق فردی، بین ارتباط

ها با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي و  و این تماست  شده

های مورد نیاز برنامه درسي  ی در مجموعه شایستگيتأیید

 اساس . براست هقرار گرفت تأییدمورد  ،آفریني نیزبر کارمبتني 

 محتوای [39] شده توسط هنری و همکاران انجام های بررسي

                                                 
3. Van 
 

متغیر  بینمتغیر پیش

 مالک

 β نوع اثر

 استانداردشده

P-value 

  یریادگی و یآموزش کاروکسب یاحرفه تیریمد و یگذاراستیس

 

 مدل

 

 001/0 200/0 مستقیم

 001/0 200/0 مستقیم اطالعات یفناور تیریمد

 001/0 215/0 مستقیم مسئلهو حل  یریگمیتصم

 001/0 203/0 مستقیم مؤثرو ارتباطات  تعامالت

 001/0 250/0 مستقیم یرهبر و تیریمد

 001/0 198/0 مستقیم یانسان منابع توسعه و یریادگی تیریمد
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الف.  است: متمرکز چهار حوزه بیشتر بر کارآفریني های دوره

 و ها نظریه اصول، تعاریف، مورد در) واطالعات دانش

 وکار کسب مدیریت های ب. مهارت کارآفرینان( خصوصیات

 سازی، فرصت مانندکارآفرینانه ) شخصي های ج. مهارت

 مانند) عمومي های و د. مهارت ...(و نوآوری و خالقیت

 همکاران، و سلیمي .و...( رایزني قدرت ارتباطي، های مهارت

 ارتباطي های مهارت سطح تعیین هدف با پژوهشي در

 دانشگاه پیراپزشکي دانشکده دانشجویان فردی بین

 های سال که رسیدند نتیجه این به تهران، پزشکي علوم

 های مهارت سطح بر مؤثر عوامل از تحصیلي شده سپری

 آموزشي تجربه و است دانشجویان فردی بین ارتباطي

 بهبود ارتباط، برقراری در را آنان عملکرد دانشجویان،

 وریافن تأثیر و کارآفریني پژوهشي، در نامي،. [40] بخشد مي

 که است داده قرار بررسي مورد را آن بر ارتباطات و اطالعات

 افزایش با اطالعات وریافن دهد مي نشان پژوهش نتایج

 ایجاد اطالعات، فیزیکي مخازن اندازه کاهش دقت، سرعت،

 اداری، فسادهای از برخي رفع دور، راه از همکاری امکان

 توسعه در تواند مي ،سازمان یا سیستم های هزینه کاهش

 . [41] باشد مفید کارآفریني

 

  يريگ جهينت -7

 نظام که دهند مي در بخش مصاحبه نشانمقاله  های یافته

 و نظری های آموزش ارائه ضمن کشور عالي آموزش متداول

 است  نتوانسته ،عملي های آموزش مطلوب به نپرداختن

 کند تربیتکار را  بازار نیاز مورد و کارآمد التحصیالن فارغ

 موجود های ظرفیت از هم نتوانسته کار بازار نتیجه در

 ادامه شدن تخصصي به رو حرکت به و نموده برداری بهره

 عالي؛ آموزش نظام متداول مشکالت مهمترین. دهد

 اشتغال، ظرفیت با دانشگاه کمي توسعه تناسب عدم

های علوم  عملي رشته عرصه و دانشگاه بین ارتباط عدم

 بین ارتباط عدم مدرك، به حد از بیش توجه تربیتي،

 ورود و دانشگاه و علوم تربیتي بخش تحقیقاتي واحدهای

 است.شده شناسایي آن، از آسان خروج و به دانشگاه سخت

 کارآفرین جای هب ایران عالي آموزش نظام که معتقدند برخي

 را افرادی زیاد هزینه با و است بودن، کارجوپرور پرور

 سنتي نظام شده تعریف شغلي های شکاف که کند مي تربیت

 یادگیری به توجه عدم نیز آن کنند و دلیل را پر مي اداری

 ،اساس نیهم بر. است درسي موضوعات خالقانه و عملیاتي

 هایدانشگاه آموختگاندانش که است آن دیمؤ اه يبررس

 برای الزم های مهارت و فردی ایه یيتوانا فاقد رانیا

 ای حرفه و مناسب جایابي مناسب و کار و کسب اندازی راه

 . باشند يم کار بازار دردانشگاهي(  تخصص با متناسب)

رشته کردهتحصیل کارییب علت نظرهاصاحب از بسیاری

 مورد ایه مهارت و هاشایستگي نبود را يتیترب علوم یها

 را یکاریب کاهش حل راه و کنندمي ذکر کار بازار نیاز

 عوامل از کيی بنابراین دانند؛مي کاربردی و بهینه آموزش

 آموزشي هایبرنامه ها،آموختهدانش یکاریب بر مؤثر مهم

 محتوای ها،سرفصل جمله از يتیترب علوم ایه دانشکده

 آموزش هاینظام .باشد مي غیره و یادگیری تجارب دروس،

 باید دیگری زمان هر از بیش اینك يتیترب علوم یهاگروه در

 هایفرصت و محلي نیازهای با را خود درسي هایبرنامه

یازمندین تأمین پي در و نموده منطبق و سازگار استخدامي

 نیا بر عالوه . هستند خوداشتغالي و خصوصي بخش یها

 با يدانشگاه هایآموزش تناسبعدم ژهیوبه و مشکالت

 از ياشتغالخود کهنیا بر اعتقاد و رانیا در کار بازار ازهایین

 باشد،يم مهم اریبس هایحل راه از يکی کاروکسب قیطر

 را الزم هایمهارت آموزش قیطر از ينیکارآفر موضوع

 .استداده قرار توجه مورد

 اند دهیعق نیا بر حاضر مقالهدر  مصاحبهتحت نظران صاحب

 اشتغال نیمتأ یبرا منبع نیترياصل يکنون طیشرا در که

 و خالق يانسان یروین تیترب ،یکاریب يواقع رفع و داریپا

 ،يزندگ از یدیجد یدورنما میترس با که است مستعد

 نیچن رد؛یبگ اریاخت در را محدود منابع از ينینو بیترک

 ينیکارآفر. نامند يم ينیکارآفر علوم، فرهنگ در را يمنبع

 و طیمح در رییتغ و هافرصت کشف قیطر از تواند يم

 يطیشرا در نیا کند، کمك اشتغال یهافرصت دنآور فراهم

 عامل کشور كی توسعه در مؤثر عوامل نیمهمتر از که است

 بخش. است سریم آموزش با آن تیتقو که است يانسان

 از يکی اخص، طور به يعال آموزش و اعم طور به آموزش

فراهم و شوديم محسوب کشور هر توسعه ياصل هایهیپا

 يکی آتي، کار نیروی نیاز مورد هایمهارت و دانش آوردن

 عالي آموزش که است هایيراه ترینبدیهي و ترینمستقیم از

https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097
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 دیگر طرف از .کند کمك اقتصادی توسعه به تواند يم

 انساني نیروهای برای الزم امکانات و شرایط کردن فراهم

 ترینمهم از کار بازار به ورود جهت کارآزموده و ماهر

 ریزانبرنامه و دولتمردان که است هایيبینيپیش و اقدامات

 خود توسعه هایبرنامه پیشبرد جهت بایستمي کشورها

 را مردمش دانش و مهارت نتواند که کشوری. نمایند اعمال

بهره مؤثری نحو به ملي اقتصاد در آن از و دهد توسعه

 آن هیسرما و اقتصاد دنیبخش توسعه به قادر کند، برداری

 در را مهمي نقش يعال آموزش مراکز و ستین کشور

آن  و کند مي بازی باال سطح کارآفرینانه ظرفیت پیدایش

 تهیه برای مناسب فرهنگي محیط و ها انگیزه ها، مهارت ایجاد

 عنوان به کارآفرینانه های است. مهارت اقتصادی رشد ابزار

 بازار به ورود برای دانشجویان سازی آماده در عامل ترین مهم

 است.  شده شناسایي کار

 از مزایای گیری بهره منظور بهو  های پژوهشبا توجه به یافته

 عالي آموزش در مبتني بر کارآفریني شایستگي بر يمبتن

 : کردپیشنهاد را  زیر های فعالیت توان مي

 شده و  های انجام بر اساس فراتحلیل پژوهش

های پیشین، تحقیق حاضر نشان  های منتج از پژوهش یافته

داد که از میان عوامل مؤثر بر شناسایي فرصت، عامل مربوط 

های  فرصتو  های حوزه کارآفریني آموزشي فرصتبه 

میزان  ینحوزه تخصصي رشته علوم تربیتي دارای بیشتر

  فریني در رشته علوم تربیتي بودههای اشتغال و کارآ فرصت

های مختلف  عال در عرصهبدین منظور به کارآفرینان فو 

امل شود که در آغاز از طریق عو پیشنهاد مي های فوق، حوزه

مدنظر را دریافت و تفسیر  همرتبط، اطالعات مربوط به حوز

در راستای پاسخ  ،کرده و با کمك تصورات خالق خویش

 در آینده، رابطه جدیدی از وسیله مشتریان به انتظارات 

اولیه را در یك فرایند  هایدگاه آن ،هدف را شناسایي کنند

العمل اجتماعي ارزیابي کرده تا به یك فرصت  عمل و عکس

 دست پیدا کنند. درست و مناسب کارآفرینانه 

 شود  توصیه مي ، سازمانيمنظور اثرگذاری عوامل  به

ها زمینه را  و تشکلها سمن که کارآفرینان از طریق ایجاد

ا هدف تبادل برای برقراری شبکه ارتباطات اجتماعي ب

عالوه، به  اطالعات و همکاری با یکدیگر فراهم نمایند. به

 ،اثرگذار بر شناسایي فرصت املودولت به عنوان یکي از ع

منظور حمایت از سرمایه و حقوق  شود تا به پیشنهاد مي

مالکیت فکری، ثبت اختراعات و عالئم تجاری را برای 

تسهیل  یتيرشته علوم ترب های مختلف صاحبان ایده حوزه

 کند. 

 اران کشور نیز باید خواست تا در ذاز سیاستگ

 و مطلوب  ریزی اساسي تقویت نیروهای پیشبرنده برنامه

نظر از تفکیك نوع  تحقیق حاضر، صرف .داشته باشند

مؤثر بر  هشد ه، به معرفي مجموع عوامل شناسایيحوز

رشته علوم تربیتي  های کارآفرینانه در تشخیص فرصت

شود شناسایي مهمترین عوامل  . پیشنهاد مياست هپرداخت

 های مختلف  و رشته ها اثرگذار بر شناسایي فرصت در حوزه

 در ،جداگانهطور  به گریهای دبخشکشاورزی، صنعت و 

  .عنوان هدف، مد نظر قرار گیرد های آتي به پژوهش

 دهد به براساس مباني نظری تحقیق، نتایج نشان مي 

امروزی و گرایش  در جامعهات از خدمدلیل افزایش استفاده 

ابع ، یکي از منکنندگانمصرف مختلف اتاز خدمبه استفاده 

تخصصي در رشته  تاخدم ئههای کارآفرینانه، ارا فرصت

خدماتي ي های ذات است. با توجه به مشخصهعلوم تربیتي 

شود استانداردها و  توصیه مي، این رشته مختلف در

ماتي رشته های مختلف خد های الزم در حوزه شایستگي

 . علوم تربیتي تدوین شود

 سطح در آموزشي ریزان برنامه شود مي توصیه 

 و توجه کنند جامعه واقعي نیازهای و کار بازار به وزارتخانه

 ظرفیت اجتماعي، رویه بي تقاضای به پاسخگویي برای فقط

 .ندهند افزایش را ها رشته و ها دانشگاه

 است الزم دانشگاه سطح در آموزشي ریزان برنامه 

 صورت بهنگام به ،آموختگان دانش از يکامل اطالعات بانك

 از برخي اتخاذ ای، . چنین بانك اطالعاتيکنند تهیه

 را دانشگاه به آموختگان دانش پیوند و جذب یها سیاست

  .سازد ممکن مي

 آموختگان دانش شغلي سرنوشت که شود مي پیشنهاد 

 و برای سیاستگذاری آن نتایج از و ارزیابي ،پیوسته به طور

 .شود استفاده ریزی برنامه

 درصد کمترین بیانگر تحقیق نتایج که این به توجه با 

 است، رشته علوم تربیتي در اشتغال با رشته تناسب و اشتغال
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 این در و شده شناسي آسیب موضوع این شود مي پیشنهاد

 .گیرد صورت ظرنتجدید ها رشته

که  شود پیشنهاد مينتایج تحقیق با توجه به  نیهمچن

وکار  التحصیالن به منظور ایجاد یك کسب دانشجویان و فارغ

گیری درست  مهارت تصمیم موفق و خوداشتغالي و کارآفریني

روحیه در  مهارت خلق فرصت وپروراندن آن، طقيمن و

مهارت طراحي یك موقعیت ، اد به نفسباوری و اعتمخود

معرفي انواع ، ها ات ودگرگونيروحیه پذیرش تغییر، عملیاتي

تجارت ، پذیری اجتماعي ولیتئمس، کار روحیه و کسب

مهارت ، های مرسوم ومعمول روحیه ترك روش، الکترونیکي

پذیری  روحیه مخاطره، الکترونیکي طراحي فضاهای مجازی و

 ،نگری آینده و گذاری سرمایه قدرت ریسك سرمایه و و

کار  و ریزی برای کسب مهارت گردآوری منابع و برنامه

کار استقالل و  خالقیت و نوآوری بازاریابي وشناخت بازار

کار  و خود ایجاد کنند تا در حوزه کسب دررا  وابستگي عدم

  .وب و مورد انتظار را داشته باشندعملکرد مطل ،خود

 

 References                                        منابع
[1] Ahmadipoor, L. (2007). The Effectiveness of 

Entrepreneurship Skills Training on Attitude 

toward the Job Market and Job Self-Concept of 

Persons Referring to the Entrepreneurship 

Headquarters of Tehran Municipality. Master's 

thesis, Allameh Tabatabaie University, School of 

Psychology and Education. {In Persian}. 

 [2] Hossinian, S., Khodababakhshi Koolaee, A., & 

Tabatabaee, Sh., & Abadi, Y. (2007). Study of 

effectiveness of Fordyce\'s happiness cognitive –

behavioral group counseling on decreasing 

occupational burnout among social workers. 

Quarterly Journal of Psychological Studies, 3(1), 103-

115. {In Persian}. 

[3] Fathi, N., & Shaabani Ravari, A. R. (2009). 

Hidden Pearls: Scientific and Empirical Model of 

Future Leaders Saipa. Tehran: Noorbakhsh 

Publication. {In Persian}. 

[4] Single, P. K., Rastogi, K. M., & Rani Jain, S. 

(2005). Developing competency –based curriculum 

for technical programs. National symposium on 

engineering education, India institute of science. 

Banglore. 

[5] Pijl-Zieber, E. M., Barton, S., Konkin, J., Awosoga, 

O., & Caine, V. (2014). Competence and 

competency-based nursing education: Finding our 

way through the issues. Nurse Educ Today, 34(5), 

676-8. 

[6] Ahmadpoor Dariani, M., & Maleki, A. (2011). 

Advanced Entrepreneurship. First Edition. Tehran: 

Rahdan. {In Persian}. 

[7] Behrooz Azar, Z. (2009). Identification of 

individual characteristics affecting the development 

of social entrepreneurship in charity organizations 

in Tehran province. Master's Thesis, Faculty of 

Management, University of Tehran. Available at: 

http://yon.ir/EW1lM. {In Persian}. 

[8] Rezaei-Zadeh, M. (2014). An analysis of core 

entrepreneurial competencies, their 

interdependencies and their cultivating approaches 

in virtual education using a collective intelligence 

methodology (Doctoral dissertation, University of 

Limerick). Available at: 

https://ulir.ul.ie/handle/10344/4239. 

[9] Vijaya, C., Das, M., & Das, M. (2015). 

Entrepreneurship Competencies and Competitive 

Advantage of Small and Medium Enterprises of 

Odisha – a Statistical Analysis. International Journal 

Of Management, 6(1), 740-757. 

 [10] Kochadai, M. (2012). Entrepreneurial 

Competency “A Study with reference to socially 

and economically Backward Communities in 

Chennai City” (Doctoral dissertation, School of 

Management, Department of Commerce). 

[11] Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). 

Entrepreneurial competencies: a literature review 

and development agenda. International journal of 

entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), 92-111. 

[12] Markman, G. D. (2007). Entrepreneurs' 

Competencies. In J. R. Baum, M. Frese & R. Baron 

(Eds.), The Psychology of Entrepreneurship (pp. 67-

92). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

[13] Wing Yan Man, T. (2006). Exploring the 

behavioural patterns of entrepreneurial learning: A 

competency approach. Education Training, 48(5), 

309-321. 

[14] Sun, L., & Shi, K. (2008). The human resource 

competency studies and the IPMA-HR competency 

training and certification program in China. Public 

Personnel Management, 37(3), 353-362. 

[15] Employment and Training Administration, 

United States Department of Labor (DoL). (2012). 

Information Technology Competency Model. 

Washington, DC. 

 [16] Yadollahi Farsi, J., Baradaran, M. S., Hejazi, S. 

R., & Akbari, M. (2018). Extending the Concept of 

Technology Entrepreneurs’ Competence by an 

Interpretive Approach; a Phenomenological Study. 
Journal of Science & Technology Policy, 10(3), 45-58. 

{In Persian}.  

[17] Vathanophas, V. (2007). Competency 

requirements for effective job performance in Thai 

public sector. Contemporary management research, 

3(1), 45-45. 

 [18] Dubois, D. D., Rothwell, W. J., Stern, D. J., & 

Kemp, L. K. (2004). Competency-based human 

resource management. Palo Alto, CA: Davies-Black 

Publishing. 

[19] Marrelli, A. F., Tondora, J., & Hoge, M. A. 

(2005). Strategies for developing competency 

models. Administration and Policy in Mental Health 

and Mental Health Services Research, 32(5-6), 533-

561. 

[20] Draganidis, F., & Mentzas, G. (2006). 

https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387097


 در رشته علوم تربیتی محور کارآفرین های برنامه درسی طراحی الگوی شایستگی

88 

Competency based management: a review of 

systems and approaches. Information management & 

computer security, 14(1), 51-64. 

 [21] Ennis, M. R. (2008). Competency models: A 

review of the literature and the role of the 

employment and training administration (ETA) (pp. 

1-25). Office of Policy Development and Research, 

Employment and Training Administration, US 

Department of Labor. 

[22] Nesami, M., Rafiee, F., Parvizi, S., & Esmaeili, R. 

(2008). Concept analysis of competency in nursing: 

Qualitative research. J Mazandaran Univ Med Sci., 

18(67), 35-42. {In Persian}. 

[23] ten Cate, O., & Scheele, F. (2007). Competency-

based postgraduate training: can we bridge the gap 

between theory and clinical practice?. Academic 

Medicine, 82(6), 542-547. 

[24] Ahmad, N. H. (2007). A cross cultural study of 

entrepreneurial competencies and entrepreneurial 

success in SMEs in Australia and Malaysia 
(Doctoral dissertation). 

[25] Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). 

Entrepreneurial competencies: a literature review 

and development agenda. International journal of 

entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), 92-111. 

[26] Sánchez, J. C. (2011). University training for 

entrepreneurial competencies: Its impact on 

intention of venture creation. International 

Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 239-

254. 

[27] Frank, J. R., Mungroo, R., Ahmad, Y., Wang, M., 

De Rossi, S., & Horsley, T. (2010). Toward a 

definition of competency-based education in 

medicine: a systematic review of published 

definitions. Medical teacher, 32(8), 631-637. 

[28] Fotheringham, D. (2010). Triangulation for the 

assessment of clinical nursing skills: a review of 

theory, use and methodology. International Journal of 

Nursing Studies, 47(3), 386-391. 

[29] Yusof, M., Sandhu, M. S., & Jain, K. K. (2007). 

Relationship between psychological characteristics 

and entrepreneurial inclination: A case study of 

students at University Tun Abdul Razak (Unitar). 

Journal of Asia Entrepreneurship and sustainability, 

3(2), 1. 

[30] Serpell, A., & Ferrada, X. (2007). A competency-

based model for construction supervisors in 

developing countries. Personnel Review, 36(4), 585-

602. 

[31] Salehi, E., & Rahmani Ghahdrijani, E. (2013). 

Education Should Focus on the Employable Skills 

In Labour Market. Iranian Higher Education, 5(3), 

27-58. {In Persian}. 

 [32] Howard, S. (2004). Developing entrepreneurial 

potential in youth: The effects of entrepreneurial 

education and venture creation. University of South 

Florida Report, 3-17. 

[33] Azizi, M., & Goodarzi, A. (2016). Identifying the 

key Competencies of Business Coaches. Journal of 

Entrepreneurship Development, 9(2), 317-336. {In 

Persian}. 

[34] Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van 

Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for 

assessing hierarchical construct models: Guidelines 

and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.  

[35] Shekari, A., & Others. (2009). Comparison of 

the Efficiency of Entrepreneurship Curriculum for 

Content Optimization in Students in Different 

Technical and Professional Courses (Case Study: 

Kashan). Abstract Articles of the First National 

Conference on Entrepreneurship in Kashan University. 

 [36] Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007). 

Gender, Entrepreneurial Self–Efficacy, and 

Entrepreneurial Career Intentions: Implications for 

Entrepreneurship Education. Entrepreneurship 

theory and practice, 31(3), 387-406. 

[37] Başçı, E. S., & Alkan, R. M. (2015). 

Entrepreneurship education at universities: 

suggestion for a model using financial support. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 856-

861. 

[38] Van , Dam, K., Schipper, M., & Runhaar, P. 

(2010). Developing a competency-based framework 

for teachers’ entrepreneurial behaviour. Teaching 

and Teacher Education, 26(4), 965-971. 

[39] Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005). 

Entrepreneurship education and training: can 

entrepreneurship be taught? Part I. Education+ 

Training, 47(2), 98-111. 

[40] Salimi, M., Peyman, H., Sadeghifar, J., Toloui 

Rakhshan, S., Alizadeh, M., & Yamani, N. (2013). 

Assessment of Interpersonal Communication Skills 

and Associated Factors among Students of Allied 

Medicine School in Tehran University of Medical 

Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 

12(12), 895-902. {In Persian}. 

[41] Nami, K. (2010). Entrepreneurship and the 

Impact of Information and Communication 

Technology on it. Master's thesis, University of 

Tehran, Faculty of Psychology and Education. {In 

Persian}. 

 


