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used to define entrepreneurship and describe the entrepreneur presented in the research articles on
entrepreneurship education in higher education institutions.
Methods: This study is a synthesis research (systematic review), but in terms of analytical methods, it is
an analytical-synthetic research. For this purpose, content analysis and text analysis techniques were used.
All articles with the subject of ‘entrepreneurship education’ in higher education which have been indexed
in the Islamic World Science Citation Database, were selected as the statistical population. Using the
preferred search strategy, 137 articles were retrieved and after considering the study criteria, such as
having peer review and discussing entrepreneurship education in the university, 92 articles remained for
analysis. In this process, sentences which had been used to describe entrepreneurship or an entrepreneur
were analyzed using the software of Textstat2, MAXQDA10, and Excel.
Findings: The findings of this study in the first level of analysis showed that the first ten descriptions ( that
is, the first ten words) which are used more frequently for defining entrepreneurship or describing an
entrepreneur in the research texts in Iran respectively are: innovation (frequency 156 and 8.8%), source
(frequency 100 and 5.7%), work/activity (frequency 75 and 4.2%), process (frequency54 and 3.1%),
business (frequency 43 and 2.4%), risk-taking (frequency 43 and 2.4%) , economy (frequency 41 and 2.3%),
creation (frequency 41 and 2.3%), and opportunity (frequency 38 and 2.2%). The findings of the second
level of the study, that is, the analysis of the semantic units, showed that the most frequently used semantic
unit at the level of analysis of the main components belongs to the description of ‘the features of an
entrepreneur’. Among all the subcategories of semantic unit analysis, the ten semantic units which have
received more attention than the others, respectively, are: the first level of priority, with 33 semantic units,
belongs to the semantic unit of ‘Risk-taking’. The semantic unit of the entrepreneur being ‘an opportunist’
with 22 semantic units was the second level of priority and ‘innovation’ with 16 semantic units was the
third level of priority. Other priorities, respectively, are as follows: ‘creating new business’ with 16 semantic
units, ‘supplying new product to the market’ with 13 semantic units, ‘creativity’ of the entrepreneur with
13 semantic units, ‘having the ability of mobilizing the sources’ with 12 semantic units, ‘self-confidence’
with 12 semantic units, ‘improvement of the economic condition’ with 11 semantic units, and ‘supplying
new service’ with 8 semantic units. Comparison of the two levels of analysis showed that in the first ten
components of both analyses, there is a lot of overlap; however, by comparing the order of priority of the
components, it can be seen that the researchers in Iran consider entrepreneurship as being more
dominated by ‘risk-taking’ and ‘opportunist’ individuals and their ‘innovation’ feature is at the third order
of priority whereas in defining and describing entrepreneurship, the word ‘innovation’ has had more
application.
Conclusion: The results indicate that first, both at the level of semantic units and at the level of the words
used, entrepreneurship education specialists in Iranian universities, in line with the experts of this domain,
consider entrepreneurship as a driver of innovation leading to business and job creation. Second, since at
both levels of analysis, the findings indicate that more attention is paid to the characteristics of the
entrepreneur, so it can be concluded that entrepreneurship education specialists in Iranian higher
education institutions consider entrepreneurship as an individual characteristic; that is why, somehow the
characteristics of entrepreneurs are emphasized. Third and perhaps the most important result was that
despite the extent and variety of concepts considered in the texts of entrepreneurship education in Iran,
perhaps there are no approved and accepted curricula for teaching entrepreneurship to the students and
in each of the implemented courses, a specific dimension on entrepreneurship is taught and many other
topics are neglected or the required time for addressing them is not provided. The main limitations of the
present study were the incompleteness of the collection of the sources required for the objective of this
study as well as the extraction of the sentences from the /original text of the articles selected for analysis.
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کارآفرین در مقاالت پژوهشی آموزش کارآفرینی در مؤسسات آموزش عالی انجامشده است.
رو هام مطالعه حاضرر به لحا ماهیت ،سرنتپ پژوهشری ومروری ن اممند بر متون) ،ولی به لحا روشهای تجپیهوتحلیل،
جپو پژوهشهای تحلیلی-ترکیبی است .برای این من ور از فنون تحلیل مضمون و تحلیل متن استداده گردید .تمام مقاالت
نمایه شررده در پایگاه اسررتنادی علوم جهان اسررالم که موضررو آنها «آموزش کارآفرینی» در آموزش عالی بودند بهعنوان
جامعه آماری انتخاب شردند .با راهبرد جسرتجوی برگپیده ،تعداد  137مقاله بازیابی شرد که بعد از مالح ه معیارهای مطالعه
از قبیل داشرتن داوری همتا و بح شردن آموزش کارآفرینی در دانشرگاه 92 ،مقاله برای تحلیل باقی ماندند .در این فرآیند
با اسررتداده از نرمافپارهای تکسررتاسررتات ،2-ماکسکیودا 10-و اکسررل ،جمالتی که به تعری کارآفرینی یا توصرری فرد
کارآفرین پرداخته بودند ،تحلیل شدند.
نارتههام یافتههای مقاله در سرط اول تحلیل ،یعنی تحلیل «واژگان» ،نشران داد که در متون پژوهشری در ایران ،ده توصری
اول وبه عبارتی ده واژه اول) که برای تعری کارآفرینی یا توصرری کارآفرین بیشررتر مورداسررتداده قرارگرفتهاند به ترتیب
عبارتند :نوآوری وفراوانی  156و  8/8درصررد) ،منب( وفراوانی  100و  5/7درصررد) ،کار /فعالیت وفراوانی  75و  4/2درصررد)،
فرآیند وفراوانی  54و  3/1درصررد) ،کسرربوکار وفراوانی  43و  2/4درصررد) ،خطرپذیری /ریس ر پذیری وفراوانی  43و 2/4
درصررد) ،اقتدرراد وفراوانی  41و  2/3درصررد) ،خل  /ایجاد وفراوانی  41و  2/3درصررد) ،فرصررت وفراوانی  38و  2/2درصررد).
یافتههای سرط دوم تحلیل ،یعنی تحلیل واحدهای معنایی ،نشران داد که بیشرترین واحد معنایی در سط تحلیل مقولههای
اصررلی مربوب به توصرری «ویژگیهای فرد کارآفرین» اسررت .در بین تمام زیر مقولههای تحلیل واحدهای معنایی ،ده واحد
معنرایی کره بیشرررتر از بقیره بره آنهرا پرداخترهشرررده اسرررت بره ترتیرب عبرارت اسرررت از :واحرد معنرایی «مخرایره پرذیری یرا
ریسر پذیری» با  33واحد معنایی در اولویت اول قرار دارد .در اولویت دوم واحد معنایی «فرصرتیلب» بودن فرد کارآفرین
با  22واحد معنایی و «نوآوری» با  16واحد معنایی در اولویت سررروم قرار داشرررتند .اولویتهای بعدی به ترتیب عبارتند از:
«ایجاد کسربوکار وجدید)» با تعداد  16واحد معنایی«،عرضره محدول جدید به بازار» با تعداد  13واحد معنایی« ،خالقیت»
فرد کارآفرین با  13واحد معنرایی« ،توانایی بسررریا منراب(» با  12واحد معنرایی«،اعتمرادبهندس» با  12واحد معنرایی «بهبود
وضرعیت اقتدرادی» با  11واحد معنایی و «عرضره خدمتی جدید» با تعداد  8واحد معنایی .مقایسره دو سرط تحلیل نشران
داد که در ده مؤلده اول هر دو سررط تحلیل ،همشوشررانی زیادی وجود دارد ولی با مقایسرره ترتیب اولویتبندی مؤلدهها،
میتوان دریافت که محققان در ایران ،کارآفرینی را بیشرتر تحت سریطره افراد «مخایره پذیر /ریسر پذیر» و «فرصرتیلب»
میداننرد و ویژگی «نوآوری» آنهرا در مرتبره سررروم اولویرت قرار دارد .درحرالیکره در تعری و توصررری کرارآفرینی و زیر
موضوعات آن ،واژه «نوآوری» بیشترین کاربرد را داشته است.
نتیجهگیریم نتیجه بهدسرررتآمده حاکی از آن اسرررت که :اواله ،هر در سرررط واحدهایی معنایی و هر در سرررط واژگان
مورداسرتداده ،متخدردران آموزش کارآفرینی در دانشرگاههای ایران ،همسرو با متخدردران امر ،آن را محرو نوآوری و منتهی
به خل کسرربوکار و ایجاد اشررتلال میدانند .دوم اینکه ،چون در هر دو سررط تحلیل ،یافتهها حاکی از توجه بیشررتر به
ویژگیهای فرد کارآفرین اسررت لذا شرراید بتوان نتیجه گرفت که متخدرردرران آموزش کارآفرینی در دانشررگاههای ایران،
کرارآفرین شررردن را یر ویژگی فردی میداننرد از همین رو اسرررت کره برهنوعی بر ویژگیهرای افراد کرارآفرین تردکیرد و توجره
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وجود دارد .سروم و شراید مهرترین نتیجه اینکه ،علیرغر گسرتره و تنو مداهیمی که در متون آموزش کارآفرینی در ایران به
آن توجه شرده اسرت ،شراید سررفدرل برنامههای درسری مدروب و موردقبول همگان برای آموزش کارآفرینی به دانشرجویان
وجود نداشرته باشرد و در هر ی از دورههای انجامشرده ،بعدی خا آموزش داده شرود و بسریاری از موضروعات دیگر مورد
غدلت قرار بگیرد یا زمان الزم برای پرداختن به آنها فراهر نشررود .گردآوری جام(ومان( مناب( موردن ر هد تحقی و نیپ
استخراج جمالت از متن اصلی مقاالت برگپیدهشده برای تحلیل ،محدودیتهای اصلی تحقی حاضر بودند.

مقدّمه
دانشگاهها در قرون دوازدهر و سیپدهر از مدارس صومعه ودانشمندان)
و) )monastic (scholasticمنشعب شدند و با تدسیس دانشگاه برلین در
سال  1810بهعنوان اولین دانشگاه مدرن بود که دو نقش اصلی تدریس
و پژوهش به آنها محول گردید .از آن زمان ،دانشگاهها برحسب نقش و
وظایدی که برای خود تعری

کردهاند ،تلییر و تحول زیادی داشتهاند

بهیوریکه امروزه دستکر پنا نو دانشگاه شناسایی و قابل دستهبندی
است :اولین نو دانشگاه آکادمی
هد

و )Academic Universityاست و

اصلی آن آموزش و تربیت دانشجویان میباشد .دومین نو ،

دانشگاه کالسی و )classic universityاست که پژوهش نیپ در کنار امر
تدریس و آموزش به آنها محول شده است .سومین نو آن دانشگاه
اجتماعی و )social universityاست که در بح ها ،گدتمانها و حل
مشکالت اجتماعی مشارکت فعاالنه دارد .چهارمین نو دانشگاه کسب-
وکار و )business universityاست که در آن بر اساس معیارهای کسب-
وکار ،فعالیتهای تدریس ،پژوهش و نیپ فعالیتهای توسعهای انجام
و Entrepreneurial

میشود .پنجمین نو  ،دانشگاه کارآفرینانه
 )universityاست .این نو دانشگاه ،در اجتماعی که قرار دارد نقش
بسیار قدرتمندی ایدا میکند چراکه عالوه بر دو نقش اصلی تدریس و
پژوهش ،سومین مدموریت مهر ،یعنی تقویت پروژههای کارآفرینانه و
هدایت پروژههای توسعهای با همکاری دیگر کارگپاران دولتهای محلی
نیپ به آنها محول شده است [.]1
در دانشگاههای کارآفرینانه ،آموزش کارآفرینی بهسرعت گسترشیافته
است .گسترش آموزش کارآفرینی بیشتر به خایر هد  ،وعده و نویدی
بوده است که متددیان امر ،کارآفرینی را بهعنوان وسیلهای و)vehicle
برای بازسازی و رشد اقتدادی جامعه معرفی مینمایند [ .]2بدین ترتیب
که دانشگاهها ،بدون مالح ه بح ها و مجادلههای مطرح در امکان-
پذیری یا عدم امکانپذیری آموزش کارآفرینی [ ،]3آن را یکی از
مهرترین عوامل خل نوآورانه و تدثیرگذار در سالمت اقتداد رقابتی
کشور توصی

میکنند .یوری که در اکثر کشورهای جهان در مورد

ساختار و برنامهریپی دورههای آموزش کارآفرینی بح ها و مجادلههای
بسیاری صورت گرفته و در دانشگاهها نیپ ،این دورهها اکثراه به
صورت اختیاری برگپار میگردد تا ضمن آنکه فرهنگ کارآفرینی در
کشور نهادینه میشود اهدا

اولیه این دورهها یعنی انتقال یی

وسیعی از مهارتهای کارآفرینی به فارغالتحدیالن دانشگاهی نیپ حاصل
شوند [.]4

کارآفرینی ی پدیده چندوجهی است و شخص کارآفرین را اینگونه
تعری کردهاند« :فردی که کسبوکاری را باهد سود و رشد اقتدادی
تدسیس کرده و آن را مدیریت میکند» [ .]26در حقیقت ،کارآفرینی
چیپی بیش از صرفاه خل ی کسبوکار است .برای ایجاد ذهنیت
کارآفرینی در دانشجویان ،از یری آموزش صحی  ،به زمان زیادی نیاز
هست .در قرن بیستوی  ،آموزش کارآفرینی آموزش کارآفرینی یکی از
تعیینکنندههای ضروری و اساسی است که میتواند روی آینده و
تدمیرگیریهای شللی و حرفهای دانشجویان و فارغالتحدیالن
دانشگاهی تدثیر بگذارد [.]4
در کنار چالشهای اولیه از قبیل ذاتی ،موروثی و مادرزادی بودن ویژگی
کارآفرینی یا قابلیت آموزش و توسعه آن [ ،]3نکته بسیار مهر دیگری
که از یافتههای پژوهش استنباب میشود این است که هنوز تواف
عمومی و کلی روی این موضو که آموزش کارآفرینی در عمل «چیست
و چگونه باید انجام شود؟» ،وجود ندارد [ .]5چراکه تعاری عملیاتی
ارائهشده از کارآفرینی در تحقیقات آموزش عالی بسیار متنو است و
همین نگاه و تداوت میتواند روند آموزش را نیپ بهیور کامل تلییر دهد
[ .]6ازاینروست که گیب و )Gibbو[ ]7گدته است فرآیند آموزش
کارآفرینی در قالبهای مختل قابلآموزش است .همین تنو و
ناهمگونی ،رویکردهای مؤسسات آموزش عالی را در آموزش کارآفرینی
بهشدت متنو کرده است .تنو و ناهمگونی یادشده هر در حوزه
محتوای ارائهشده و هر در رویکرد انتقال و تدریس محتوا نمود مییابد.
نابی و )Nabiو دیگران [ ]8ضمن بررسی  159مقاله منتشرشده از سال
 2004تا  2016دریافتند که برنامههای آموزش کارآفرینی در آموزش
عالی بهیور غالب بر سنجشهای کوتاهمدت و نتایا ذهنی تدکیددارند و
بهندرت پداگوژیهای واقعی استاندارد در آنها آموزش داده میشوند.
وودا و فلورئا و ]9[ )Vodă & Floreaنیپ محتوای پداگوژی آموزش
کارآفرینی را یکی از نقاب چالشانگیپ در دستیابی به اهدا این دورهها
ذکر کرده است .امین بیدختی و مالکی [ ]10نیپ گپارش داده است در
متون پژوهشی ایران مدهوم «کارآفرینی» بهیور مناسبی تعری و ترجمه
نشده است .او معتقد است به دلیل برخورد نامناسب و ترجمه غلط مدهوم
«کارآفرینی» در متون پژوهشی کشور ،از این مدهوم بیشتر «معنی ایجاد
کار و یا اشتلالزایی» برداشت میشود به ن ر میرسد این برداشت
بیشتر به خایر «تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه وبهویژه در بین
دانشآموختگان دانشگاهی)» و معرفی کارآفرینی بهعنوان جایگپینی
برای رهایی از این وضعیت مطرح است[ .]10در حقیقت تنو نگاه و
برخورد با مدهوم کارآفرینی در متون پژوهش موجب شده است زالی و

عزت اهلل نادری و همکاران

رضوی [ ]11این وضعیت را تحت عنوان «وهرهای آموزش کارآفرینی»
بح کرده است.
در حقیقت ،نو نگاه و زاویه ادراو کارآفرینی ،روی چهارچوب آموزشی
و نیپ دستیابی به اهدا آموزش آن بسیار مؤثر است .همین موضو
موجب شده است محققانی مانند نبی و همکاران [ ]8گپارش نمایند
یکی از دالیل ناهمگونی و عدم تجانس در یافتههای پژوهشهای مربوب
به تدثیر آموزش کارآفرینی روی قدد و نیت کارآفرینانه و فعالیت
کارآفرینانه ،عدم دقت در روششناسی کارآفرینی و تداوت در برداشت و
درو مدهومی کارآفرینی است که خود روی رویکردهای آموزشی
تدثیرگذار است [ .]8در مواجهه با این گپارشها ،بعضی از محققان مانند
بئی و )Baeو همکاران [ ]12مداهیمی مانند وضعیتهای مرزی را
مطرح ساختهاند که در آن شرایطی بح میشوند که احتمال دارد
آموزش کارآفرینی در آن شرایط بیشتر تدثیرگذار باشد.
در بررسی ادعای بئی و دیگران [ ]12میتوان یافتههای پژوهشهای
انجامشده را دستکر در سه دسته متناقض دستهبندی نمود :اکثریت
مطالعات انجامگرفته ارتبایی مثبت و مستقیر بین آموزش کارآفرینی و
فعالیت و قدد کارآفرینانه گپارش دادهاند ویافتههای پژوهشهای [،]13
[ ]12و بسیاری دیگر) ،یافتههای بعضی از تحقیقات مانند اوستربی
و )Oosterbeekو همکاران [ ]14گپارش کردهاند که بین آموزش
کارآفرینی و شرو فعالیت کارآفرینانه همبستگی معناداری مشاهده
نشد .برعکس بعضی دیگر از تحقیقات نشان دادند که بین آنها رابطه
مندی وجود دارد [ .]15بعضی دیگر نیپ به عوامل احتمالی مؤثر بر این
گپارشهای متناقض تمرکپ کردهاند ازجمله میتوان به پژوهش
نوینسکی و )Nowińskiو دیگران [ ]16اشاره نمود که در مطالعه رابطه
بین آموزش کارآفرینی در دانشگاه و قدد و نیت فارغالتحدیالن
دانشگاهی کشورهای جمهوری چ  ،مجارستان ،لهستان و اسلواکی
گپارش دادند که هرچند آموزش کارآفرینی و خودکارآمدی دانشجویان
روی قدد و نیت کارآفرینانه آنان تدثیرگذار بوده است بااینوجود ،تنها
در ی

کشور ولهستان) بود که آموزش کارآفرینی بهیور مستقیر روی

قدد و نیت کارآفرینانه تدثیر داشت .یافتههای بیشتر نشان داد که
خودکارآمدی دانشجویان ،جنسیت و محتواهای دورههای آموزشی نیپ
بر قدد و نیت کارآفرینانه تدثیرگذار معنیداری داشته است .پیتاوای و
کوپه و ]17[ )Pittaway & Copeدر مطالعه مروری ن اممند بر متون
آموزش کارآفرینی دریافت که آموزش کارآفرینی روی تدمیر
دانشجویان و نیت آنان به اقدام کارآفرینانه تدثیر مثبت دارد اما مشخص
نیست که آموزش تا چه حد و گسترهای روی تمایل و نیت و قدد
دانشجویان به اشتلال به کارآفرینی مؤثر است و اینکه مشخص نیست
که آیا آموزش کارآفرینی قادر است فارغالتحدیالن را به کارآفرینان برتر
تبدیل نماید.
با در ن ر گرفتن این موارد ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که
«مدهوم کارآفرینی» در متون پژوهشی آموزش کارآفرینی چگونه است
تا با ارزیابی ،درو و شناخت بیشتر و دقی ازآنچه در امر آموزش
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کارآفرینی در آموزش عالی ایران میافتد ،فعالیتهایی که انجام میشود،
نگاه و بینشی که به اهدا کارآفرینی و آموزش آن وجود دارد بتوان با
شناسایی تعری عملیاتی کارآفرینی و فعالیتهای انجامشده در قالب
آموزش کارآفرینی ،اهدا و تعاری استراتژیکی از این مقوله مهر
ساخت .ازاینرو پژوهش حاضر درصدد است به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 oبرای تعری و توصی کارآفرینی در مقاالت منتشرشده در نشریات
با درجه علمی-پژوهشی ،بیشتر از چه واژههایی استدادهشده است؟
 oماهیت کارآفرینی در مقاالت منتشرشده در نشریات با درجه علمی-
پژوهشی چگونه توصی شده است؟
 oاهدا کارآفرینی در مقاالت منتشرشده در نشریات با درجه علمی-
پژوهشی چیست؟
 oبرونداد کارآفرینی در مقاالت منتشرشده در نشریات با درجه علمی-
پژوهشی چیست؟
 oویژگیهایی افراد کارآفرین در مقاالت منتشرشده در نشریات با درجه
علمی-پژوهشی چگونه است؟
ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر از ابعاد مختلدی قابل توجیه است:
یکی اینکه امروزه جهت فعالیت دانشگاهها به سمت اصالح برنامههای
آموزشی دانشگاهها و سوق دادن یا گنجاندن سرفدلهای مربوب به
آموزش کارآفرینی به دانشآموختگان دانشگاهی بهصورت مستقیر با
گنجاندن در سرفدلهای درسهای اصلی و یا با ارائه دورههای آموزش
کارآفرینی است .این مهر بیشتر به خایر رسالت و مدموریت دانشگاهها
در تربیت نیروی موردنیاز اجتما انجام میشود .هاهین و )Hahnو
دیگران [ ]18در زمینه ارائه دورهها و سرفدلهای آموزش کارآفرینی
گپارش دادند که در دانشگاهها دو نو آموزش برای کارآفرینی ارائه
میشود یکی گپینشی واختیاری) است و دیگری اجباری .بهغیراز
دورههایی که برای دانشجویان کارآفرینی ارائه میشوند ،در دیگر انوا
دورهها ،برنامههای آموزش کارآفرینی دانشگاهی برای گروههای
نامتجانسی از دانشجویان شرکتکننده ارائه میشوند که مسلماه برآوردن
و مرتد( ساختن نیازهای آنان بسیار سخت و چالشانگیپ است .در این
زمینه ن و کووربت و ]19[ )Neck & Corbettیی پژوهشی استدالل
کردهاند تالش برای برآوردن نیاز گروههای نامتجانسی از دانشجویان
ازی یر و تمایل برای توسعه اقتداد محلی از یر دیگر ،به تنو
سرفدلهای برنامه و در روشهای تدریس آموزش کارآفرینی سرعت
بخشیده است .این یافته نیپ داللت بر آن دارد که اجما کلی بر روی
سرفدلهای برنامه درسی مناسب آموزش کارآفرینی وجود ندارد.
ازاینرو ،تعیین سرفدلهای مناسب برای دستیابی به اهدا آموزش
بسیار حیاتی است و تدور میرود پژوهش حاضر بهنوعی میتواند از
یری نپدی کردن درو و شناخت ماهیت کارآفرینی و همسو کردن
محتوای برنامههای آموزش کارآفرینی ،در این زمینه کم کننده باشد.
دوم اینکه ،هر پژوهشگران و هر سیاستگذاران اجتماعی معتقد هستند
که کارآفرینی محرکی بسیار حیاتی و مهر برای رشد اقتدادی است
و[ ]27و [ .)]20در این راستا میتوان شاهد استراتژیهایی بود که هر
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بهعنوان خطمشیهای درازمدت و کوتاهمدت برنامهریپیشده است و هر
در برنامههای درسی و آموزشی موجود ،فعالیتهایی در راستای کم

و

تقویت فعالیتهای کارآفرینانه گنجانیده شده است .بااینوجود ،تداوتی
که بین باور سیاستگذاران اجتماعی و پژوهشگران وجود دارد در این
است که سیاستگذاران عقیده دارند آموزش کارآفرینی حتماه منجر به
کارآفرینی میشود [ ]21درحالیکه یافتههای پژوهشی در این زمینه
یکدست و جام( نیستند .یکی از دالیل عدم همگونی در برونداد
پژوهشها ،نو نگاه و برداشت از مدهوم کارآفرینی است که در تعاری
عملیاتی کارآفرینی نمود پیدا میکند .انت ار میرود یافتههای پژوهش
حاضر کم

کند تا انوا تعاری

و برداشتهای احتمالی از مدهوم

کارآفرینی که در مقاالت آموزش کارآفرینی دانشگاهی گپارششده است
مشخص شوند که خود در تعیین چارچوب برنامههای درسی دورههای
آموزشی کارآفرینی سودمند خواهد بود.
بدین ترتیب میتوان گدت که انجام چنین مطالعهای برای آموزش عالی
ایران بسیار مدید ،ارزنده و ضروری باشد چراکه در این مطالعه ،سعی
شده است ،به مقوله کارآفرینی ،نه از زاویه تعری

ماهیت کارآفرینی،

بلکه از زاویهای بررسی مدهوم کارآفرینی در ادبیات «آموزش کارآفرینی»
در دانشگاههای ایران مطالعه شود .از این یری انت ار میرود بتوان تا
حدودی نو نگاه حاکر بر بینش اساتید و محققان آموزش کارآفرینی
مشخص شود و با شناسایی این نو دیدگاه ،میپان همسویی درو و
برداشت از مدهوم کارآفرینی و اهدافی که در آموزش کارآفرینی دنبال
میشود تبیین گردد تا بتوان از یافتهها آن در راستای ارتقای سط
آموزش و توسعه کارآفرینی در بین فارغالتحدیالن دانشگاهی باهد
دستیابی به اهدا استراتژی آموزش عالی بهره جست.

رو شیاس
مطالعه حاضر به لحا

ماهیت ،سنتپ پژوهشی ومروری ن اممند بر

متون) ،ولی به لحا

روشهای تجپیهوتحلیل ،جپو پژوهشهای

تحلیلی-ترکیبی محسوب میشود .چراکه در بخش تحلیلها ،برای
تحلیل کلمات و واحدهای معنایی استدادهشده برای تعری کارآفرینی و
توصی

کارآفرین از فنون تحلیل مضمون و نیپ تحلیل متن استداده

کرده است .بدین ترتیب که سؤال اول مطالعه با استداده از روش تحلیل
متن و سؤاالت دو تا پنا با استداده از روش تحلیل مضمون
پاسخدادهشده است .جامعه آماری شامل تعدادی از مقاالت منتشرشده
در موضو «آموزش کارآفرینی» در آموزش عالی ودانشگاهها) بودند که
در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم نمایه شدهاند .استراتژی جستجو
بدینصورت بود که در فیلد عنوان دو واژه «کارآفرینی» و «آموزش»
مورد جستجو قرار گرفت و جستجو به سال خاصی محدود نشد .نتیجه
جستجو  137مقاله بودند که چکیده همه آنها موردبررسی قرار گرفت.
تنها مقاالتی برای تحلیل برگپیده شدند که دارای معیارهای زیر بودند:
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و )1مقاالت نشریات علمی-پژوهشی که  Peer-Reviewدارند و)2
مقاالتی که به آموزش کارآفرینی در بافت و محیط دانشگاه پرداختهاند.
لذا مقاالتی که به آموزش کارآفرینی در مدارس یا مؤسسات دیگر غیر از
آموزش عالی پرداخته باشند حذ گردیدند .درنهایت  92مقاله برای
تحلیل باقی ماندند.
برای گردآوری دادههای موردنیاز ،ابتدا از «مقدمه» تا ابتدای «فهرست
مناب( و مآخذ» مقاالت برگپیدهشده ،جمالتی که در آنها تعریدی از واژه
«کارآفرینی» ارائهشده ،یا توصیدی از فرد «کارآفرین» دادهشده بود
استخراج گردید .بر این اساس مجموعه مرج( بهعنوان پیکره مورد
تحلیل به دست آمد .برای پاسخگویی به سؤال شماره و )1از نرمافپار
تکستاستات و )Text STATنسخه  2و در تحلیل مضامین جمالت برای
پاسخ به سؤاالت و )2تا و ،)5از روششناسی تحقیقات کیدی با روش
کدگذاری تحلیل مضمونی ،مقولهبندی و یبقهبندی در نرمافپار ماکس-
کیودا و )MAXQDAنسخه ده استداده گردید .در این روش واحد تحلیل
«جمله» بود .بدینصورت که تمام جمالت بهعنوان ی واحد مستقل
دارای ی یا چند واحد معنایی ومضمون) در ن ر گرفته شدند.

نتانج
با توجه به دامنه و اهدا این مقاله یافتهها در دو بخش دستهبندی و
گپارش شدند :ال ) یافتههای تحلیل متن ب) یافتههای تحلیل مضمون.

یافتههای تحلیل متن
در تحلیل پیکره بهدستآمده مشخص شد که  37065بایت6868 ،
 tokenو « 2019شکل کلمه» وجود دارد .واحد تحلیل در مرحله تحلیل
متن« ،کلمه» بود .بدین ترتیب که ابتدا تمام کلماتی که در زبان فارسی
بهعنوان کلمات بیمعنی شناخته میشوند حذ شدند و کلمات
باقیمانده برای تحلیل متن در نرمافپار تکستاستات 2-وارد شدند .الزم
به ذکر است که چون فهرستی که بتواند بهیور خودکار کلمات بیمعنا
در زبان فارسی را تشخیص داده و حذ کند در دسترس نبود ،محق
بهصورت دستی تمام کلمات بیمعنی و کلمات نامربوب را از میان پیکره
در نرمافپار اکسل حذ نمودند .در انتهای این فرآیند و )2019کلمه به
همراه فراوانی آنها به دست آمدند .در مرحله دوم ،تمام کلماتی که در
راستای اهدا تحقی نبودند حذ گردیدند و درباره کلماتی که ریشه
و معنای آنها یکسان بود ولی رسرالخط متداوتی داشتند یکسانسازی
صورت گرفت .در انتهای این مرحله تعداد  166کلمه بهدست آمد
وفهرست کامل کلمات بهدستآمده در پیوست شماره و )2قابلرؤیت
است) در جدول شماره و )1فراوانی و درصد واژههای اول نشان دادهشده
است:
یافتههای جدول شماره و )1نشان میدهند ،پس از کلمات با ریشه
کارآفرین وبا فراوانی  275و درصد  ،)14/6بیشترین کلمه استدادهشده
در جمالت تحلیلشده ،کلمات با ریشه «نوآور» وبا فراوانی  156و درصد
 )8/8بود.
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جدول  :1فراوانی تعداد کلمات دارای بار معنایی
Table 1: Frequency of words with semantic load
فراوانی

درصد

Entrepreneur/
Entrepreneurship
Innovation/ Innovative/ New

257

14.6

کلمه

166

9.5

Source

100

5.7

Work/Activity

75

4.2

Process

54

3.1

خطر

Risk

44

2.5

کسب

Business

43

2.4

Economic

41

2.3

Create

41

2.3

Organization

38

2.2

فرصت

Opportunity

38

2.2

توانایی

Ability

35

2

Development

32

1.8

Skill/skillful

32

1.8

Creative

31

1.8

Change/
Diversities/Different
Knowledge/Information

28

1.5

22

1.2

Employment/Occupation/
Employer
Social/Society

20

1.1

29

1.7

Success

17

1

درون

Inside

16

0.9

کنترل

Control

16

0.9

انجام

Doing

15

0.8

تولید

Production

15

0.8

Interest

14

0.8

Value

13

0.7

بهبود

Improvement

13

0.7

نیروی

Power

13

0.7

Finance / Wealth/Budget

13

0.7

کارآفرینی /کارآفرین/
نوآوری /نوآورانه /جدید/ابدا
منب(
کار /فعالیت
فرآیند

اقتدادی
ایجاد
سازمان

توسعه
مهارت/ماهر
خالق
تلییر /دگرگونیها/متداوت
دانش/ایالعات
اشتلال/شلل/کارفرمایی
اجتماعی/جامعه
موفقیت

بهره
ارزش

مالی/ثروت/بودجه
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این یافته حاکی از آن است که ازن ر محققان و نویسندگان ایرانی،
«کارآفرینی» با «نوآوری»« ،جدید بودن»« ،نو بودن» ،فعالیتی
«نوآورانه» و مواردی از این قبیل عجین است یعنی ماهیت کارآفرینی،
نوآوری است .در مرتبه دوم کلمه «منب(» وبا فراوانی  100و  5/7درصد)
بیشترین فراوانی را دارد .بدین ترتیب میتوان دریافت محققان در
آموزش عالی ایران ،کارآفرینی را «منبعی» برای سرمایه ،منبعی برای
اشتلال ،منبعی برای شرو کسبوکار و  ....میدانند .در مرتبه سوم کلمه
«کار /فعالیت» وبا فراوانی  75و درصد  )4/2قرار دارد بدین ترتیب می-
توان گدت ازن ر محققان ایرانی کارآفرینی نوعی «کار و فعالیت» است.
در مرتبه چهارم ،کلمه فرآیند وبا فراوانی  54و درصد  )3/1قرار دارد
بدین معنا که ازن ر محققان ایران ،کارآفرینی نوعی «فرآیند» بوده و
ماهیتی «فرآیند گونه» دارد .در مرتبه پنجر دو کلمات «کسبوکار» و
«خطر» وبا فراوانی  43و درصد  )2/4قرار دارد یعنی ازن ر محققان
ایرانی ،کارآفرینی منتا به «کسبوکار» جدید شده و الزم است فرد
کارآفرینی دارای ویژگی «خطر» پذیری ،ریس پذیری و  ...باشد.
«اقتداد» و «مسائل اقتدادی» کلمهای است که وبا فراوانی  41و درصد
 )2/3در مرتبه ششر قرار دارد .در مرتبه هدتر ،ازن ر محققان در ایران،

کارآفرینی فعالیتی است که چیپی یا ماهیتی «ایجاد» وبا فراوانی  41و
درصد  )2/3میشود و مربوب یا متعل به «سازمان» وبا فراوانی  38و
درصد  )2/2است ،بهنوعی «فرصت» وبا فراوانی  38و درصد  )2/2است
که ممکن است زمان اقدام به آن منقضی شود .همچنین «توانایی» فرد
وبا فراوانی  35و درصد  )2ویژگی دیگری است که محققان ایران در
آموزش کارآفرینی به آن توجه دارند .مسلماه نتیجه این فعالیتها
دستیابی به «توسعه» وبا فراوانی  32و درصد  )1/8است .البته در مرتبه
بعدی ،فرد کارآفرین باید «خالق /با خالقیت» وبا فراوانی  31واژه و 1/8
درصد) نیپ باشد و بهنوعی «مهارت» سط باال وفراوانی  31و درصد )1/8
داشته باشد .ازن ر آنان کارآفرینی فعالیتی «اجتماعی[ /و مربوب به]
اجتما » است وبا فراوانی  17کلمه و  1درصد) بوده و برای فرد کارآفرین
نوعی «موفقیت» وبا فراوانی  17کلمه و  1درصد) حساب میشود و
حاصل آن «تلییر» وبا فراوانی  16کلمه و  0/9درصد) است .همچنین
ازن ر آنان کارآفرینی فعالیتی «دانش /دانشی» وبا فراوانی  16کلمه و
 0/9درصد) محسوب میشود .در مرتبه بعدی ،کارآفرینی ی ویژگی
«درونی /نهانی» وبا فراوانی  16کلمه و  0/9درصد) فرد کارآفرین است
که نشان از «کنترل» وبا فراوانی  16کلمه و  0/9درصد) فرد بر خود و
ایرا دارد و درنتیجه آن کار یا فعالیتی «انجام» وبا فراوانی  15کلمه و
 0/8درصد) میگیرد .در مرتبه بعدی کارآفرینی فعالیتی «تولید»ی وبا
فراوانی  15کلمه و  0/8درصد) است و دارای «بهره» وبا فراوانی 14
کلمه و  0/8درصد) برای فرد کارآفرین و یا اجتما است .همچنین
فعالیتی «ارزش /ارزشمند» وبا فراوانی  13کلمه و  0/7درصد) است که
درنتیجه آن امری یا چیپی «بهبود /بهینه» وبا فراوانی  13کلمه و 0/7
درصد) مییابد .دیگر کلماتی که بار معنایی باارزشی دارند در جدول
شماره و )1قابلمشاهده هستند.

یافتههای تحلیل مضمون
یکی دیگر از تحلیلهای انجامشده ،استداده از رویکردهای تحلیل کیدی
است .در این رویکرد ،تعداد  354واحد معنایی بهعنوان «کد» استخراج
شدند .این کدها در چهار مقوله ومحوری) کلی :و )1ماهیت کارآفرینی
و )2هد کارآفرینی و )3برونداد کارآفرینی و و )4ویژگیهای فرد
کارآفرین تقسیربندی شدند .تعداد کدهای استخراجشده برای مقوله
«ماهیت کارآفرینی» تعداد  48کد و 13/6درصد) برای مقوله «هد
کارآفرینی»  55کد و 15/5درصد) ،برای «برونداد کارآفرینی» تعداد 76
کد و 21/5درصد) و برای «ویژگیهای فرد کارآفرین» تعداد  175کد
و 49/4درصد) بودند.
یافتههای جدول شماره و )2حاکی از آن است که در متون پژوهشی
آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران ،محققان بیشتر بر «ویژگیهای
فرد کارآفرین» تمرکپ دارند در اولویت دوم به «برونداد کارآفرینی» در
اولویت سوم« ،هد کارآفرینی» و در اولویت چهارم به «ماهیت
کارآفرینی» توجه نشان میدهند .زیر مقولههای هر ی از مقولههای
محور بهصورت زیر هستند.
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جدول  :2برونداد مقولههای محوری تحلیل مضمون مقاالت پژوهشی
Table 2: Output of central categories of thematic analysis of research articles
فراوان
Frequency

درصد
Percent

Nature of Entrepreneurship

48

13.6

هد کارآفرینی

Goals of Entrepreneurship

55

15.5

برونداد کارآفرینی

Output of Entrepreneurship

76

21.5

ویژگیهای فرد کارآفرین

Features of Entrepreneur

175

49.4

مقوله محوری
ماهیت کارآفرینی

axial category

تحلیل مقوله «ماهیت کارآفرینی»
از بین واحدهای معنایی استخراجشده ،تعداد  48واحد معنایی به مقوله
محوری ماهیت کارآفرینی مرتبط بود .زیر مقولههای فرعی این مقوله
محوری بهصورت زیر بودند .بیشترین فراوانی زیر مقوله این مقوله
محوری به ترتیب عبارت بودند از« )1 :کارآفرینی ی فرآیند است» ،با
 26واحد معنایی « )2کارآفرینی ی پدیده چندوجهی است» با  5واحد
معنایی « )3کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتدادی» است با  4واحد
معنایی « )4کارآفرینی ی نو رفتار ارادی است» با  3بار معنایی )5
«کارآفرینی ابپار کارآیی است»« ،کارآفرینی نیرو است»« ،کارآفرینی
منب( است» و درنهایت «کارآفرینی ی رویکرد نوین اقتدادی» است
هرکدام حداقل با  2واحد معنایی .در شکل شماره و )1برونداد نرمافپار
مکسکیودا 10-مربوب به «ماهیت کارآفرینی» نشان دادهشده است.

تحلیل مقوله «هد کارآفرینی»
در مقوله محوری «هد کارآفرینی» 55 ،واحد معنایی استخراج شد.
زیر مقولههای این مقوله محوری به ترتیب بیشترین تعداد واحدهای
معنایی عبارتند از« )1 :نوآوری» با  16واحد معنایی « )2بهبود وضعیت
اقتدادی» با  11واحد معنایی « )3ایجاد تلییر» با  5واحد معنایی
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« )4اشتلال» با  4واحد معنایی بهعنوان اهدا کارآفرینی ذکرشده
بودند .از دیگر اهدافی که برای کارآفرینی بیانشده بودند به ترتیب
عبارتند از« :رقابت اقتدادی»« ،رشد تولید»« ،رضایت شخدی»« ،بهبود
وضعیت اجتماعی»« ،کارفرمایی»« ،ایجاد ارزش»« ،پیشگامی» و «بهبود
وضعیت فرهنگی» .در شکل شماره و )2برونداد نرمافپار مکسکیودا10-
مربوب به «هد کارآفرینی» نشان دادهشده است.

تحلیل مقوله «برونداد کارآفرینی»
در مورد مقوله محوری «برونداد کارآفرینی» تعداد  76واحد معنایی
استخراج گردید .در این مقوله ،مشخص میشود که محققان «از
کارآفرینی چه انت اری دارند؟» .یافتههای مربویه نشان داد که بیشترین
انت اری که از کارآفرینی وجود دارد به صورت زیر است«)1 :ایجاد
کسبوکار وجدید)» با تعداد  16واحد معنایی و  « )2عرضه محدولی
جدید به بازار» با تعداد  13واحد معنایی .در مرتبه سوم ،انت ار میرود
که «کارآفرینی خدمت جدیدی عرضه کند» .حداقل تعداد  8واحد
معنایی انت ار داشتند یکی از بروندادهای کارآفرینی «عرضه خدمتی
جدید» باشد .در اولویت چهارم زیر مقوله «شلل جدید» قرار دارد که
حداقل تعداد  7واحد معنایی انت ار بر این بود که برونداد کارآفرینی
«ایجاد شلل جدید» باشد .بعدازآن انت ارات برونداد کارآفرینی به ترتیب
ارائه «ایده جدید» ،ایجاد «عرضه بازار جدید»« ،عرضه روش جدید»،
«عرضه پدیده جدید و باارزش»« ،عرضه دانش جدید»« ،ایجاد سازمان
جدید»« ،اصالح اجتما » و «ایجاد رضایتمندی» است .شکل شماره و)3
برونداد نرمافپارمکسکیودا 10-مربوب به «برونداد کارآفرینی» نشان
دادهشده است:

شکل  :1الگوی زیر مقولههای مقوله کلی «ماهیت کارآفرینی»
’Fig. 1: Subcategory pattern of general category ‘entrepreneurial nature

عزت اهلل نادری و همکاران
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شکل  :2الگوی زیر مقولههای مقوله کلی «هد کارآفرینی»
’Fig. 2: Subcategory pattern of general category of ‘entrepreneurial goals

تحلیل مقوله «ویژگیهای فرد کارآفرین»
یکی دیگر از مقولهها یا مضامینی که در متون پژوهشی در ایران به آن
بیشتر توجه شده است «ویژگیهای فرد کارآفرین» است .تعداد 175
واحد معنایی به این مقوله پرداخته است .این واحدهای معنایی در سه
زیر مقوله فرعی با عناوین «ویژگیهای شخدیتی فرد کارآفرین»،
«ویژگیهای فکری فرد کارآفرینی» و «ویژگیهای کاری فرد کارآفرین»
یبقهبندیشده است .به لحا آماری ،بیشترین تعداد واحدهای معنایی
استخراجشده با فراوانی  78واحد به «ویژگیهای کاری فرد کارآفرین»
پرداخته است .در اولویت دوم ،تعداد  74واحد مربوب به «ویژگیهای
شخدیتی» فرد کارآفرین و در اولویت سوم  23واحد معنایی به «ویژگی-
های فکری» فرد کارآفرین توجه شده است.
در تحلیل زیر مقولههای «ویژگیهای کاری» فرد کارآفرین مشخص شد
که بیشترین توجه به «فرصتیلب» بودن فرد کارآفرین پرداخته است
در اولویت دوم فرد کارآفرین «توانایی بسیا مناب(» را دارد در اولویت
سوم «متعهد بودن» فرد کارآفرین به کارش است که مهرتر است و در
اولویت چهارم «اهل عمل بودن» فرد کارآفرین بیشترین توجه را داشته
است .از دیگر ویژگیهای کاری فرد کارآفرین میتوان به ترتیب به
نیروی انسانی»« ،توانایی انجام
«توانایی مدیریت ،علیالخدو
کارگروهی» و «توانایی ایجاد ارزش» اشاره نمود.
در تحلیل زیر مقولههای «ویژگیهای شخدیتی» میتوان به موضوعات
زیر اشاره نمود :در اولویت اول «مخایره پذیری یا ریس پذیری» فرد
کارآفرین است که او را متداوت از دیگران میکند در اولویت دوم
«اعتمادبهندس اوست» ،در اولویت سوم «توفی یلبی» فرد کارآفرین
است و در اولویت چهارم «استقاللیلبی» فرد کارآفرین است .واحدهای

معنایی استخراجشده بعدی برای ویژگیهای شخدیتی فرد کارآفرینی
به ترتیب میتوان به زیر مقولههای معنایی زیر اشاره نمود« :فرد
کارآفرین سختکوش است» «او به وض( موجود اعتماد ندارد»،
«بهتنهایی اقدام به عمل و حرکت و درنهایت تلییر میکند» ،او فردی
«دوراندیش» است.
یکی دیگر از زیر مقولههای ویژگی فرد کارآفرین« ،ویژگیهای فکری»
او بود .در تحلیل زیر مقولههای این واحد معنایی یافتههای زیر به دست
آمدند :بیشترین واحد معنایی در زیر مقوله ویژگیهای فکری،
«خالقیت» فرد کارآفرین بود .در حقیقت این افراد در دامنه واژههایی از
قبیل «مبتکر»« ،نوآور»« ،خالق» و  ...توصی میشوند .در اولویت دوم،
این افراد «فرصتها را بهخوبی کش میکنند» .در اولویت سوم «ظرفیت
فردی» این افراد بسیار باالست در اولویت چهارم «این افراد ن ر درونی
دارند» .در اولویت پنجر ،چون این افراد قالب فکری ساختارمند دارند
بهراحتی «برای کار خود ساختار و قالب مشخص تعیین میکنند» و
یکی دیگر از ویژگیهایی که برای این افراد ذکرشده است ،توانمندی
«کنترل وقای(» است .در شکل شماره و )4برونداد نرمافپار مکسکیودا-
 10مربوب به «ویژگیهای فرد کارآفرین» نشان دادهشده است.

بحث
در بسیاری از متون پژوهشی اذعان شده است که محققان برداشت
مبهمی از معنای کارآفرینی دارند و[ ]11[ ]22و بسیاری دیگر) .بررسی
سیر ندوذ و رسوخ کارآفرینی در اروپا و ایاالتمتحده نشان میدهد که
یی وسیعی از عوامل مختل موجب شده این موضو در کانون توجه
اجتما و علیالخدو محققان آموزش عالی قرار گیرد.
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شکل  :3الگوی زیر مقولههای مقوله کلی «برونداد کارآفرینی»
’Fig. 3: Subcategory pattern of general category of ‘entrepreneurship output

شکل  :4الگوی زیر مقولههای مقوله کلی «ویژگیهای فرد کارآفرین»
’Fig. 4: Subcategory pattern of general category of ‘entrepreneur features

بعضی از مهرترین عواملی که خیلی مورد تدکید قرارگرفتهاند ،بهصورت
زیر است :رکود اقتدادی ،باال رفتن نرخ بیکاری وعلیالخدو
فارغالتحدیالن دانشگاهی) ،نوسان در چرخه تجارت بینالمللی و ...
[ . ]23با توجه به رشد و توسعه روزافپون موضو کارآفرینی و برگپاری
برنامههای آموزشی کارآفرینی در دانشگاههای ایران ،این پژوهش باهد
شناسایی کلمات و واحدهای معنایی استدادهشده برای تعری کارآفرینی
و توصی کارآفرین در متون پژوهشی «آموزش کارآفرینی» ایران انجام
شد .از آنجا که تعری و توصی دقی ی ویژگی یا مدهوم را میتوان
در متون آموزشی-پژوهشی دریافت در مقاله حاضر آن دسته از مقاالت
پژوهشی که به موضو «آموزش کارآفرینی» پرداخته بودند برای تحلیل

انتخاب شد .عمل تحلیل در دو سط انجام شد :در سط واژگان و در
سط «واحدهای معناشناختی».
یافتههای مقاله در سط اول تحلیل ،یعنی تحلیل «واژگان» ،نشان داد
که در متون پژوهشی در ایران ،ده توصی اول وبه عبارتی ده واژه اول)
که برای تعری کارآفرینی یا توصی کارآفرین بیشتر مورداستداده
قرارگرفتهاند به ترتیب عبارتند از« :کارآفرینی نوآوری است»،
«کارآفرینی منب( است و با مناب( سروکار دارد»« ،کارآفرینی نوعی کار/
فعالیت است»« ،کارآفرینی فرآیند است»« ،کارآفرینی کسبوکار است»،
«کارآفرینی خطرپذیری و ریس پذیری میکند»« .کارآفرینی به مبح
اقرتدادی مربوب اسرت» ،در «کارآفرینی باالخرره چیرپی خل  /ایجراد
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میشود» ،در «کارآفرینی فرصتها غنیمت شمرده میشوند»« ،فرد
کارآفرین توانمند است» یعنی واژههای نوآوری ،منب( ،کار /فعالیت،
فرآیند ،کسبوکار ،خطرپذیری /ریس پذیری ،اقتداد ،خل  /ایجاد،
فرصت،توانایی مورد ن ر است .در تبیین یافتههای بهدستآمده میتوان
گدت که نویسندگان و پژوهشگران در دانشگاههای ایران ،اواله کارآفرینی
را امری آموزش پذیر میدانند که بهصورت فرآیندی میتوان آن را در
گامهای مختل

برای افراد ارائه داد و آنها را به مهارتهای موردنیاز

کارآفرین بودن مجهپ ساخت .دوم اینکه آنها همانند سیاستگذاران
اجتماعی معتقد هستند که آموزش کارآفرینی بهاحتمالزیاد میتواند
منجر به کارآفرین شدن فرد آموزشدیده شود چراکه در این متون،
اکثریت ویژگیهای فرد کارآفرین و نیپ عوامل مؤثر بر کسبوکار
کارآفرینی مالح ه شده است .سوم اینکه ،بامالح ه گستردگی مداهیر
موردتوجه در این متون ،بهنوعی میتوان احتمااله شاهد تنو و نبود برنامه
درسی استاندارد ،همگون و متجانس برای آموزش دورههای کارآفرینی
در دانشگاههای کشور بود .در تطبی یافتههای این تحقی با یافتههای
گذشته ،الزم به ذکر است که پژوهشی که همسو با اهدا پژوهش حاضر
باشد یافت نشد اما میتوان از بعد آموزش پذیر بودن ویژگیهای
کارآفرینی و نیپ تدثیرگذاری دورههای آموزش کارآفرینی بر کارآفرین
شدن فرد استنتاجهایی را انجام داد که همسو با تحقیقات انجامشده در
این زمینه است.
یافته های سط دوم تحلیل ،یعنی تحلیل واحدهای معنایی ،نشان داد
که بیشترین واحد معنایی در سط تحلیل مقولههای اصلی مربوب به
توصی «ویژگیهای فرد کارآفرین» است .در بین تمام زیر مقولههای
تحلیل واحدهای معنایی ،ده واحد معنایی که بیشتر از بقیه به آنها
پرداختهشده است به ترتیب عبارت است از :واحد معنایی «مخایره
پذیری یا ریس پذیری» با  33واحد معنایی در اولویت اول قرار دارد.
در اولویت دوم واحد معنایی «فرصتیلب» بودن فرد کارآفرین با 22
واحد معنایی و «نوآوری» با  16واحد معنایی در اولویت سوم قرار
داشتند .اولویتهای بعدی به ترتیب عبارتند از« :ایجاد کسبوکار
وجدید) است» با تعداد  16واحد معنایی«،عرضه محدول جدید به بازار»
با تعداد  13واحد معنایی« ،خالقیت» فرد کارآفرین با  13واحد معنایی،
«توانایی بسیا مناب(» با  12واحد معنایی«،اعتمادبهندس» با  12واحد
معنایی «بهبود وضعیت اقتدادی» با  11واحد معنایی و «عرضه خدمتی
جدید» با تعداد  8واحد معنایی .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای
پژوهشهایی که کارآفرینی را محرو نوآوری و ایجاد اشتلال []9
میدانند همسوست .همچنین از این من ر که آموزش کارآفرینی بر روی
قدد و نیت کارآفرینی دانشآموختگان تدثیر مثبت دارد نیپ با
پژوهشهای [ ]25[ ،]12[ ،]2[ ،]24[ ،]4[ ،]1[ ،]18و [ ]5همسوست.
چراکه در ذات اکثر واحدهای معنایی مستخرج این پدیده نهدته است
که آموزش کارآفرینی روی گرایش مشارکتکنندگان به اقدام
کارآفرینانه تدثیر احتمالی مثبت دارد.
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مقایسه دو سط تحلیل باهر نشان میدهند که اگر ده مؤلده اول در هر
دو سط تحلیل باهر مقایسه شوند همشوشانی زیادی بین آنها وجود
دارد ولی اگر ترتیب اولویتبندی مؤلدهها باهر مقایسه شوند میتوان
دریافت که محققان در ایران ،کارآفرینی را بیشتر تحت سیطره افراد
«مخایره پذیر /ریس پذیر» و «فرصتیلب» میدانند و ویژگی
«نوآوری» آنها در مرتبه سوم اولویت قرار دارد .درحالیکه برای تعری
و توصی کارآفرینی و زیر موضوعات آن بیشتر از واژه «نوآوری» استداده
میکنند.

نتیجهگیری
با مالح ه یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت:
اواله ،هر در سط واحدهایی معنایی و هر در سط واژگان مورداستداده،
متخددان آموزش کارآفرینی در دانشگاههای ایران ،همسو با متخددان
امر ،آن را محرو نوآوری و منتهی به خل کسبوکار و ایجاد اشتلال
میدانند.
دوم اینکه ،چون در هر دو سط تحلیل ،یافتهها حاکی از توجه بیشتر
به ویژگیهای فرد کارآفرین است لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که
متخددان آموزش کارآفرینی در دانشگاههای ایران ،کارآفرین شدن را
ی ویژگی فردی میدانند از همین رو است که بهنوعی بر ویژگیهای
افراد کارآفرین تدکید و توجه وجود دارد.
سوم اینکه ،با توجه به گستره و تنو مداهیمی که در متون آموزش
کارآفرینی در ایران به آن توجه شده است شاید برنامههای درسی
مدوب و موردقبول همگان برای آموزش کارآفرینی به دانشجویان وجود
نداشته باشد و در هر ی از دورههای انجامشده بعدی خا مورد
آموزش قرارگرفته و بسیاری از موضوعات دیگر مورد غدلت قرار بگیرد یا
زمان الزم برای پرداختن به آنها فراهر نشود.
بدینترتیب پیشنهاد میشود ،بامالح ه اهدافی که از کارآفرینی و
کارآفرینان انت ار میرود با مشارکت صاحبن ران امر ،سرفدلهایی
تدارو دیده شده و برای دورههای مختل آموزش داده شود.

موارات نمنسیدگان
سیده پروانه تقی نژاد ،در امر ایدهپردازی ،یرح پژوهش ،گردآوری
دادهها ،تجپیه و تحلیل دادهها ،نگارش پیش نویس دستنوشته و
اصالحات خواسته شده مشارکت داشته و دکتر عپتاهلل نادری و دکتر
مریر سی نراقی ،در امر ایدهپردازی و یرح پژوهش ،راهنمایی در تجپیه
و تحلیل ،اصالح اساسی نسخه دستنوشته و راهنمایی برای اصالحات
خواسته شده مشارکت داشتند.
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تعارض میارع
این مقاله در راستای انجام رساله دانشجویی در مقط( دکترای تخددی
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