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رشتگي به عنوان رويكردي نوين و مكمل  میان
يكردهاي رفتارگرا و ساختارگرا در آموزش رو

 ت اساسي اين سؤاال ،بنابراين. ؛كارآفريني است
توان به  آموزش كارآفريني را مي ةاست كه آيا دامن

هاي  توسعه داد و اينكه چه رشته اي رشته سطحي فرا
در آموزش كارآفريني دخیل ( اي رشته میان) علمي
روش   ت مذكور ازسؤاالند؟ براي پاسخ به شو مي

استفاده  هاي پیشین فراتحلیل نتايج حاصل از تحقیق
تا با است حاضر سعي شده  ةدر مقال. است شده

بندي  جمع، مرور منابع عمده و تحلیل نظرا ت
  روشن و چارچوبي براي معرفي رويكرد

ها  يافته. شودرشتگي آموزش كارآفريني ارائه  میان
ي دو نشان داد كه آموزش كارآفريني تاكنون بر مبنا

 گرا و ساخت( آموزش تئوريك) رويكرد رفتارگرا
كدام  هر وبوده است ( آموزش تئوريك و تجربي)

. كنند هاي خاصي را پیشنهاد مي و سبك  استراتژي
آموزش  ةرشتگي كه سعي در توسع رويكرد میان

اي  رشته اي و میان كارآفريني به سطحي فرارشته
مكمل دو رويكرد قبل است و داراي  ،دارد
 اي رشته میان، (علم و هنر) اي شناسي فرارشته ونهگ
اقتصاد و ، مديريت، شناسي روان، شناسي جامعه)

 . است( دانش و كاربرد) اي رشته و درون( بازاريابي
 

Abstract: The main goal of this paper is 
to explain various approaches to 
entrepreneurship interdisciplinary 
approach in order to come up with a 
model for entrepreneurship education. 
The study question is whether 
entrepreneurship education domain can be 
promoted to an interdisciplinary level and 
what scientific discipline is involved in 
entrepreneurship education. To answer the 
study question, the author used quality 
methodology based on the results of the 
previous studies. Library study of 
available sources will bring one to the 
conclusion that entrepreneurship 
education consists of two basic 
approaches: behavioral and 
interdisciplinary which will give birth to 
three methods of theoretical, 
experimental, and interdisciplinary 
education. The result showed that 
Interdisciplinary approach can be further 
divided into supra-disciplinary (science 
and art), interdisciplinary (sociology, 
psychology, management, economics and 
marketing), and intra-disciplinary 
(knowledge and function) each covering a 
key aspect of entrepreneurship education. 
There is a methodology for 
entrepreneurship education which tries to 
convey the true concept of 
entrepreneurship in all three levels to 
students, and its usefulness has been 
proven by, at least, two case studies which 
have been explained in this paper.  

 
، يادگیري، كارآفريني، آموزش: واژگان کليدي

 .رويكرد، اي رشته میان
Keywords: Education, 
Entrepreneurship, Learning, 
Interdisciplinary, Approach.  

                                                                                                                                      
 دانشیار دانشگاه تهران* 

 ت علمي پژوهشكده مطالعا ت فرهنگي و أكارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران و عضو هی** 
 ( r. rasaeifard@gmail. com: با تمكات مسئول) اجتماعي وزار ت علوم

 ي مديريت دانشگاه تهراندانشجوي دكتر ***



 
 نامة آموزش عالي 21

 

 دمهمق
 .(6002، لونبرگ و همكاران) گذارندتأثیرمتعددي بر كارآفريني  عوامل محیطي و فردي

كارآفريني را توانايي ، با نگرشي متقابل( 4391)  اما شومپیتر (6002، استان و گارول)
: 6002،  هنونن و پوكجوكي) داند ع مياقتصاد و اجتما، زدن نظم حاكم بر محیط برهم
لذا  ؛گذاري بر آنهاستتأثیر، پذيريتأثیربیشتر از ، ديده و نقش كارآفرين آموزش( 26

،  بروكخاس) طلبد شناخت بنیادين مفهوم آن را مي، موفقیت در آموزش كارآفريني
يربناي ز: كارآفريني داراي سه عنصر اصليِ اكتسابي است، در ارتباط با آموزش(. 4334

(. 4331،  كوريلسكي) هاي كلیدي هاي شخصیتي و مهار ت مشخصه، تئوريك و فلسفي
آموزش كارآفريني صرفاً مبتني بر نظر نیست و  كه دهد سه عنصر مذكور نشان مي

آموزش ( 4321)  رو است كه گیب از اين ؛تلفیقي از نظر و عمل را مستلزم است
  ضدشهوديدگیري ذهنيِ صرف را متهم به كارآفريني در قالب مفهوم را ناكافي و يا

  يادگیري بر مبناي كار فالنگانهاي  تئوري. كند و يادگیري تجربي را پیشنهاد ميكرده 
 آموزش كارآفرينانه گیب، (6004)  و اسمیت( 4321)  يادگیري تجربي كوب، (6000)
همراهي نظر ها براي  از اولین تالش( 4326)   و يادگیري بر مبناي عمل روانز، (4333)

( 6003،   چنگ و همكاران)( 6000، راي) و عمل در آموزش كارآفريني بوده است
ربیا ت آموزش فرآيندي تحقیقا ت و تج ةبا مطالع(. 43   :6044،   هاينس و همكاران)

هاي  نظام تا هاي تئوريك باعث شد ناكارآمدي روشد كه شو كارآفريني آشكار مي
از تغییر در كاربرد عملي ، كنند؛ اما نتیجه آموزشي در جهت رويكرد تجربي حركت

انداز  آموزش كارآفريني براساس ماهیت و چشم. نرفت ، فراترهاي كارآفريني تئوري
 هاي محیطي را در جهت خلق كسب دهد تا فرصت دانشجويان را پرورش مي، خاص

 به منظورتوانايي ساختاردهي ذهني  لذا اوالً ؛كارگیرنده و بكنند كار جديد شناسايي  و 
 ثانیاً، موضوعي فراتر از يك رشته خاص است ،كاربردي نمودن دانش كسب شده

 ثالثاً، شوند ثر ميأاي متفاوتي مت هاي زمینه سبب انسان بودن از جنبه  بهدانشجويان، 
                                                                                                                                      
1. Schumpeter 
2. Heinonen and Poikkijoki 
3. Brockhaus 
4. Kourilsky 
5. Gibb 
6. Anti-intuitive 
7. Floangun 
8. Kolb  
9. Smith 
10. Roanse 
11. Cheng et al 
12. Hynes et al 
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نیازمند شناخت علمي و تجربي آنها از منظر ساير  ،هاي محیطي شناخت فرصت
هاي علمي و  توانايي تحلیل محیط از منظر زمینه ،رو اين از ؛هاي علمي است زمینه

 :اول اين است كه سؤال ،بنابراين ؛نیازي اساسي براي آنها است پیش، كاربردي متفاو ت
 كدام دوم اين است كه سؤال، هاي آموزش كارآفريني كدامند؟ رويكردها و روش

ندگان ند؟ نويسشو ميمنجر هاي علمي و چگونه به بهبود آموزش كارآفريني  رشته
اند كه در اين مقاله بدان  كلیدي مذكور داشته سؤالمقاله حاضر سعي در پاسخ به دو 

سپس ادبیا ت  و دشو ابتدا روش انجام تحقیق ارائه مي ،رو از اين ؛شود پرداخته مي
سپس به بحث در  و پس از آن شود آموزش كارآفريني و رويكردهاي مربوطه تبیین مي

 شده وها پرداخته  فريني و نتايج حاصل از تحلیل دادهباب آموزش میان رشتگي كارآ
 . دشو ق ارائه ميگیري تحقی در پايان نتیجه

 
 روش تحقيق

هاي  مبتني بر داده، هاي تجربي  ت تحقیق از روش تحلیل يافتهسؤاالبه منظور پاسخ به 
ع تا با مرور مناب است سعي شدهو دست آمده از نتايج تحقیقا ت پیشین استفاده شده ه ب

ارچوبي و چبندي روشن  جمع، هاي پیشین عمده و تحلیل نتايج حاصل از پژوهش
براساس روش . شودرشتگي آموزش كارآفريني ارائه  میان  براي معرفي رويكرد

هاي انجام شده از  محققان اسناد مورد مطالعه را از میان پژوهش، گیري از اسناد نمونه
هاي اطالعا ت علمي با عضويت  پايگاه میالدي و نمايه شده در 6044تا  4330سال 

ابتدا مقاالتي بررسي شده كه داراي . اند انتخاب كرده( آماري ةجامع) دانشگاه تهران
اند و نیز به منظور اشباع اطالعاتي از ساير مقاال ت با  روش تحقیق كیفي بوده

قیق هر ابتدا ادبیا ت تح ،ها براي دستیابي به داده. ي استفاده شده استشناسي كمّ روش
مقاله به دقت مطالعه شده و بر اساس میزان و اهمیت اطالعا ت جديدي كه در ادبیا ت 

برداري از ادبیا ت تحقیق تا بدانجا  فیش. شدبرداري  تحقیق ارائه داده شده بود فیش
سپس مقاال ت . ها تكراري شد پیش رفت كه محققان به اشباع اطالعاتي رسیدند و يافته

گرفتند و براساس میزان سودمندي  مورد مطالعه قرار ، قبراساس هدف و روش تحقی
تا بتوان به نتايج  داده شد 1تا  4شناختي به آنها امتیاز  هدف تحقیق و انسجام روش
. شدبرداري  در اين مرحله نیز از نتايج مقاال ت فیش. مربوطه اطمینان حاصل كرد

در  وع اطالعاتي ادامه يافت فرآيند مطالعه ادبیا ت تحقیق و نتايج آنها تا نیل به اشبا
ها از روش  تحلیل دادهبراي . مقاله معتبر انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت 19مجموع 

هاي تجربي و يافتن ارتباط مفهومي میان نتايج حاصل از تحقیقا ت  تحلیل تبییني يافته
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تو هاي تجربي در پر يافته تمام ،يابي در فرآيند ارتباط. شدتجربي پیشین استفاده 
تافته تحلیل  هم اي به هاي مورد نظر تحقیق در مجموعه موضوعا ت محوري و گزاره

هاي تحقیق شامل سه فعالیت اساسيِ  يابي داده شناسايي و ارتباطشامل كه  شدند
هاي مورد نظر و تحلیل به منظور يافتن  گردآوري داده، بررسي مطالب درخور مطالعه

نتايج حاصل از تحقیقا ت  ،يابي مفهومي تباطدر ار. وجوه مشترك و مناسب بوده است
در طول واكاوي سعي  .شد تجربي بررسي و ماهیت علمي هر نتیجه تجربي واكاوي

فرض و بدون گزينش بررسي و انتخاب  اي بدون پیش شد تا هر مطلب و موضوع تازه
بر اساس تعداد  ،در نهايت ؛ها جهت بررسي را نشان دهند طوري كه خود دادهه ب شود؛

كه  به نحوي شد؛هاي مرتبط با رشته علمي خاص تعیین  مقوله ،ها زيادي از داده
هاي علمي مرتبط  نظر آن به يكي از رشته واي هر داده و مفهوم مدّحمتناسب با ف
ها و تفسیرها  ايده، ها حدس، ها بارها خوانده سازي داده مقولهدر طول . دانسته شد

و در نهايت و مضمون و  شدها استخراج  داده واعنگاشته و ارتباط ساختاري میان ان
ماحصل . شدندرسیدند با عالئمي مشخص  هايي كه مهم و مرتبط به نظر مي مقوله
ها و سپس تدوين الگويي مبتني بر  ساخت مقوله، ها يابي مفهومي میان داده ارتباط

ب طوري كه اساس و بنیان چارچوه ب ؛رشتگي كارآفريني بود استراتژي آموزش میان
 . شكل داده استگیري را  ارائه شده در بخش نتیجهرشتگي كارآفريني  آموزش میان

 
 آموزش کارآفریني

ها و بخش خصوصي با مشكال ت اقتصادي  آموزش كارآفريني به دنبال مواجهه دولت
كه عالوه بر تمايل شخصي ( 6002،  اسالسدر ون( )6002،  گارول و استان) ظهوركرد

( 4: شداساسي در آموزش منتج   از سه رويكرد، شخصي به تحلیل و يادگیري
ها و مناظرا ت  بحث( 6 ؛هاي مربوط به مديريت عمومي اي از آموزش مجموعه

بازنگري ( 9 ؛ها داشت آكادمیك كه سعي در افزايش كارآيي و بهبود عملكرد سازمان
هاي جديد از رهگذر  ها و شیوه كه تالش به خلق مهار ت، مديريت مفهومي آموزش

بحث راجع به تعريف دقیق مفهوم (. 21: 4333،  لتیچ و هريسون) اقانه داشتخلّتفكر 
اي از  مفهوم آموزش كارآفريني تا بدانجا پیش رفت كه آن را شامل مجموعه

پرورش كارآفرينان با ، دانستند كه رسالت آن( درون يا بیرون سیستم) هاي فعالیت

                                                                                                                                      
1. Gürol and Atsan 
2. Van der Sluis 
3. Leitch and Harrison 
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ارزيابي و ، ت توانايي كشفتقوي ثانیاًهدف اوالً درك مباني و مفاهیم كارآفريني 
هاي كارآفرينانه و تقويت عوامل تاثیرگذار  اً مهار تثالثو ، ها استفاده از فرصت

براساس هرم اجرا و حمايت (. 6001،  لینان( )4334، بروكخاس) است  شخصیتي افراد
ريزي  توان برنامه) نحوي است كه كارآفرينان در كنار دانشه آموزش ب،  از كارآفريني

 هاي فني و افرادي با مهار ت(  تیم توسعه) شناختي هاي روان داراي توانايي، (رديراهب
  (.44-41: 4331، كوريلسكي( )4330، كالز( )6001 ،كاربت) نیز هستند(  پیشقدمان)
 

  
 11: 1991کوریلسکي، /هرم اجرا و حمایت از کارآفریني ( 1)شکل 

 
، پذير انطباق، شناس بحران، پذير ريسك، شناس ي فرصتافراد ،ها قدمپیش
گر و داراي توان پرسش( 92: 4321،  سكستون و بومن( )6009،  كاكس) طلب توسعه

تعهد و ، تیم توسعه. هستند( 41: 4331،  گراوان و اُسینید) پذيرش كمبود اطالعا ت
كنترل ، شكال تكنند و داراي برخوردي آرام با م مي قدمان ايجادانسجام را در پیش

( 91: 4321، سكستون و بومن)( 4333،  كارتر و كالینسون) جذاب و مهربان، دروني
ويلسون ) داراي توان ايجاد توازن بین وظايف شخصي و سازماني، (6001،  كرولف)

و احساس ( 41: 4331، گراوان و اُسینید) احترام به عقايد ديگران، (6001،   و همكارن

                                                                                                                                      
1. Linan 
2. Entrepreneurship Implementation and Support Pyramid 
3. Development Team 
4. Initiator 
5. Cox 
6. Sexton and Bowman 
7. Garavan and O’Cinneide 
8. Carter and Collinson 
9. Kierulff 
10. Wilson et al 
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ريزان راهبردي تالش  و برنامه( 16: 6040،  كارلند) یري هستندیت نسبت به يادگمسئول
،  كوريلسكي) فلسفي و ارزشي با مباني مربوطه دارند، تالش در خلق زيربناي علمي

در مجموع  .(412: 6006،  هیندل و گاتینگ( )411-412: 6000،  را( )41-44: 4331
 . شدسطح را دارا با  هاي هر سه بايست ويژگي آموزش كارآفريني مي

 
 کارآفریني رویکردهاي آموزش. 1

. است شدهمنجر ها در زمینه آموزش كارآفريني به خلق دو رويكرد اساسي  فعالیت
 به  يادگیري چهره، زيربناي فلسفي، تعاريف، ها الگو، كه بر مباني  رويكرد رفتارگرا

توانايي  تكرار و انتقال اطالعا ت و دانش تكیه داشت و، خاطر سپردن مفاهیمه ب، چهره 
( 6040، كارلند و كارلند) برد نمي دانشجويان را فراتر از يادگیري تئوريك مفاهیم

با هدف ، گرايي بر اساس فلسفه ساخت  گرا رويكرد ساخت(. 19: 6009،  كروگر)
سازي كاربردي از مفاهیم تئوريك مبتني بر  مدل، ها تحلیل آموزه، دهي دانش سازمان

هاينس و ) دارد تأكیدالس درس و يادگیري تجربي خارج نمودن دانشجويان از ك
 كه معتقد است( 6001)   كالت رج(. 6001،  هنري و همكاران( )6044،  همكاران

از پي همراه شدن آموزش تئوريك و تجربي و از طريق عملي ، گرا رويكرد ساخت
( 6تئوريكي و مفهومي ، شناختي انسجام روش( 4: شود شدن سه اصل ذيل حاصل مي

جانسن و ) دو بعد شناختي و عملي تركیب مناسب( 9اري و هماهنگي و همك
 ةگرا براساس چرخ رويكرد ساخت(. 6003،   وست و همكاران( )6003،   همكاران

هاي ذهني خويش در  دانشجويان را به كاربرد مدل( 4321) يادگیري تجربي كوب
ه باعث تحريك به نحوي ك(. 1: 6002،   دينزبرگ) كند هاي فعال تشويق مي تجربه
افزايش توانايي تفكر ، خالقیت ةهاي كارآفرينانه دانشجويان از طريق توسع توانايي
واقعیت با سبك   درك، انگیزش افزايش ، (6002، و همكاران اسالسدر ون) حیاتي

                                                                                                                                      
1. Carland 
2. Kourilsky 
3. Rae 
4. Hindle and Cutting 
5. Behaviorist 
6. Krueger 
7. Constructivist 
8. Hynes et al 
9. Henry et al 
10. Rege Colet 
11. Janssen 
12. West et al 
13. Diensberg 
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،  برنمن) چشیدن طعم تلخ شكست و شناخت تمايال ت، (6040،  تاتیال) گرا كل
يادگیري ، رويكرد رفتارگرا: توان گفت ل كلي ميبه عنوان يك اص. دشو مي( 6001
بر اساس (. 6003، وست و همكاران) تسها گرا يافتن پرسش ها و ساخت پاسخ

در آموزش كارآفريني الگوهايي مطرح شده كه به شرح جدول  ،گرا رويكرد ساخت
 : زير است

 
 گرا الگوهاي آموزش کارآفریني بر اساس رویکرد ساخت( 1)جدول 

 مدل
ري یادگي

 فرآیندي

 خلق ارزش
 (طلبي  فرصت)

یادگيري 
 سينرژیك

PROBE WIL   
یادگيري 

 محور لهأمس

یادگيري از 
خطا در 
 عملکرد

 پرداز نظریه

  هاينس
(4332) 

و   ويندر ون
 (6001)  ويك

(6001) 

و   هانر سیبن
 (6006)  هافمن

  نیرنبرگ
(4331) 

   گرانوالد
(6009) 

   پتكوا (4339) گیب
(6003) 

 شرح

 
 ،درونداد
 

 فرايند
 

 برونداد

شناخت 
 ها فرصت

كشف و )
 ،(ارزيابي

آماده شدن 
 براي

برداري و  بهره
بكارگیري 

 ها فرصت

تعیین ) همكاري
مشاركتي 
، (اولويتها

 يادگیري متقابل
 ،(تسهیم دانش)

تجزيه ) مشاوره
و تحلیل و 

( گیري تصمیم
 عمل جمعي

اجراي جمعي )
 (ها برنامه

 
آموزش 
كارآفريني 
از طريق 
درگیري 
 در كارها

يك استراتژي 
آموزشي 
گرا  ساخت

است كه به 
اي  طور پیشرفته

به منسجم و 
غني كردن 
مطالعا ت 
آكادمیك با 
يادگیري از 
طريق 
هاي  تجربه

خالق كاري 
 .پردازد مي

آموزش 
موردمحور 
زمینه را براي 
تجربه دنیاي 
واقعي آماده 

 كند وبه مي
دانشجويان ياد 

دهد كه  مي
چگونه به حل 
 مشكال ت و

مسائل واقعي 
 بپردازند

 (مدل تعلیمي)

شرح 
وظايف 
، شناختي
خلق 
، برونداد
 شناخت

و تصحیح 
 اشتباه
 

 

                                                                                                                                      
1. Taatila 
2. Breneman 
3. Work Integrated Learning 
4. Hynes 
5. Van Veinder 
6. Wakkee 
7. Siebenhuner 
8. Hoffman 
9. Nirenberg 
10. Groenewald 
11. Pettkova  
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،  ماو و همكاران( )4333،  لتیچ و هريسون( )6001،  كوراتكو( )6002،  كتز)
( 6009،  پترمن و كندي( )6002،  اگودان و رزاس( )4321،  مولند و وايان مك( )6002
 (.6002،  پتكوا( )6009
 

 هاي آموزش کارآفریني سبك .1

 
 11: 1002دریزلر، / هاي آموزش کارآفریني ارچوب مفهومي سبكچ (1)شکل 

 
اگر روش آموزش را در طول پیوستار میان آموزش تئوريك تا تجربه عیني و میزان 

تجربه فعال  دخالت فرد در فرآيند آموزش را در طول پیوستار میان واكنش انفعالي تا
هاركما و ( )46: 6002،  دريزلر) شود چهار سبك آموزش حاصل مي ،متفاو ت ببینیم

 (. 6002،   هنك
يید أجوي تو دانشجويان بعد از يادگیري دانش در جست:   تئوريك -سبك انفعالي

 هستند   آن
 .ه طور ضمني و با انجام فعالیتيادگیري ب:   مجري -سبك انفعالي
 .تفسیر و تغییر درك از پديده:   تئوريكي -سبك فعال
 .ها و قدر ت تحلیل شرايط مهار ت، ها نگرشي ارتقا:   مجري -سبك فعال

                                                                                                                                      
1. Katz 
2. Kuratko 
3. Leitch and Harrison 
4. Mao et al 
5. McMulland and Wayane 
6. Okudan and Rzasa 
7. Peterman and Kennedy 
8. Petkova 
9. Dreisler 
10. Harkema and Henk 
11. Reflective Theorist 
12. Rflective Practitioner 
13. Active Theorist 
14. Active Practitioner 

 تئوريكي –سبك فعال 

 (تغییر در ادراك)

 واكنش

 انفعالي

 مجري –سبك انفعالي 

 (تغییر در كاربرد)

 مجري –سبك فعال 

 (ها ها و نگرش تغییر در مهار ت)

 سازي ذهني ممفهو

 تجربه عیني

 تجربه

 تئوريكي -سبك انفعالي فعال 

 (تغییر در دانش)
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 هاي آموزش کارآفریني استراتژي. 3
ها و  خرده فرهنگ كارآفريني در دانشگاه كه معتقد است( 6004)  بنجامین ماكري

سینرژيك  به تقويت افراد توسط همديگر در يك بستر، استراتژي آموزشي مناسب
( 1: 6001، جانسن و همكاران( )424: 6002،  كروز و همكاران دي) شود ميمنجر 

 (. 6001، برنمن( )3: 4331، كوريلسكي)

 

 
: 1002راسماسن و سورهيم، / دانشگاه براي آموزش کارآفرینيهاي  استراتژي (3) شکل

121 

ر فراهم كردن اطالعا ت و مفاهیم كارآفريني ب :(آموزش سنتي) تعليمي استراتژي
 . دارد تأكیدبه منظور تقويت دانش كارآفرينانه دانشجويان 

روي  :(سازي وقایع آموزش موردمحور و شبيه) استراتژي خلق مهارت
مشكال ت و مسائل واقعي در ، تحقیق در بازار، هاي مالي ريزي برنامه، هاي تیمي فعالیت

مطالعه ، اجراي نقش ةهاي مورد استفاد دارد و روش أكیدتهاي جديد  جهت خلق ايده
 . سازي است موردي و شبیه

نه تنها بر اهداف  :(ها عملي نمودن ایده) استنتاجي و استقرایي، استراتژي قياسي
هاي علمي در جهت خلق  دو استراتژي قبل بلكه به تحلیل محیط از منظر ساير رشته

( 4331، گراوان و اُسینید) دارد تأكیدآن ايده توسط دانشجويان و عملي نمودن 
 (. 6002، سورهیم و راسماسن( )6002، هاركما و هنك)

 

                                                                                                                                      
1. Benjamin Mokry 
2. D’Cruz et al 

 

مشارکتدراجراي
 هادهاي

 بالقوگيپائین

 آموزش

 موردمحور

 عملينمودن

هاايده

شبیهسازي
 وقايع

 آموزشسنتي

تواناييدرخلق
 ايده

 مالكانپروژه انفعالي

 بالقوگيباال
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 گر مقایسه رویکرد رفتارگرا و رویکرد ساخت( 1)جدول 
 (آموزش تجربي)گرا  رویکرد ساخت( آموزش هاي تئوریك)رویکرد رفتارگرا 

تجزيه و تحلیل زياد اطالعا ت در تصمیم گیري هاي 
 حیاتي

 ك اطالعا ت و بازبیني مجدد اطالعاتي جمع آوري شدهدر
جو اطالعا ت از منبع موثق و متخصصان محروم و جست
 از كار

 منابع موثق تأيیدبررسي اطالعا ت و استعالم صحت با 
 ها به طور كامل و دقیق ارزيابي كتبي و شفاهي شايستگي

 يادگیري در كالس درس
 يادآوري مجدد و درك اطالعا ت و مفاهیم

 تفكیك شده و غیر مرتبط به هم هاي افراد كامالً فهد
  طريق از یدحقايقأيت براي( تشخیصي) وجو جست

 اطالعا ت
 درك اصول بنیادين جامعه از نظر متافیزيكي

 هاي صحیح در محدود زماني معین پاسخ   براي وجو جست
 اطالعا ت از متخصصان و منابع قدر ت آوري تمام جمع

 آزمون هاي دانش محور گذراندن طريق از يادگیري 
 تمركز بر توسعه و پرورش افراد در جهت نتايج خاص

 بیان اهداف در قالب اصطالحا ت كلي

 دوره هاي آموزش به صور ت خاص
 ها فرض شكننده و متغیر بودن ارزش

 فعالیت به صور ت تحمیل شده و به طورخاص اجباري 
استفاده ازسخنراني، بروشور، مناظره و يادگیري 

 يخودمديريت
 كسب نتايج حاصل و اكتفا به آنها برايها  اجراي فعالیت

 اي و تحكم آمیز  استراتژي يادگیري ديكته
 گر يادگیريگر به عنوان يك متخصص و تسهیل زشآمو

 هاي حاصل شده  ارزيابي بر اساس گذشته و شكست

 تصمیم گیري شهود محور و با اطالعا ت كم

، انتقال، هاي فراهم درك اطالعا ت و احترام به ارزش
 ارزيابي كنندگان

 يافتن و جمع آوري اطالعا ت از منابع متعدد و ارزيابي آنها
حمايت از تصمیم ها بر مبناي قضاو ت هاي شخصي در 

 مورد افراد
ارزيابي از طريق بازخورد از منابع شامل افراد و وقايع 

 مختلف
 يادگیري در هنگام و از طريق عمل

 ده اطالعا ت و مفاهیمكنن افراد تصفیه هاي  ارزش  درك
 درك مجموعه اي از اهداف گسترده و متنوع افراد

 تصمیم گیري بر اساس نگرش معتمد و شايسته بودن افراد
براي به كارگیري و عملي كردن اصول بنیادين  وجو جست
 جامعه

هادر جهت فشار براي  ترين روش بكارگیري مناسب
 گیري تصمیم
 وزن دهي آنها آوري همه جانبه شخصي اطالعا ت و جمع

از طريق حل مشكال ت  دريادگیري موفقیت
 ازشكست ها ويادگیري

 ها دانش و توانايي و عملكرد شغلي تمركز روي مهار ت

 اهداف، به طور خاص روشن و آشكار
 دوره هاي آموزش كوتاه مد ت
بر بهبود  تأكیدها همراه با  فرض نسبتا پايداربودن ارزش

 آنها
ها با شغل  ، مهار ت و نگرشفعالیت بر اساس ارتباط دانش

 و اجزاي آن
 استفاده از روش برنامه ريزي، عمل و بازخورد

اي كه باعث ارتقاء و  ها به گونه اجراي ماهرانه فعالیت
 بهبود شود

يادگیري با تركیبي از استراتژي هاي تحكم، استنتاج و 
 مهار ت محور

 ساختار دادن، راهنمايي و هدايت: نقش آموزش دهنده
 بر اساس و فراتر از استانداردهاي اجراي كارارزيابي 
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  بحث
با  اصطكاكبیشترين  داراي هاي علمي و كارآفريني دائما در ارتباط با ساير رشته

 ،رو اين از(. 2: 6001، جانسن و همكاران( )4334،  هرون و همكاران) استآنه
دلیل بتوانند كند تا حداقل به دو  به دانشجويان كمك مي  رشتگي رويكرد آموزش میان

 ،رشتگي اول اينكه آموزش میان: عدم اطمینان و ابهام روبرو شوند، بهتر با پیچیدگي
دوم اينكه تحت  و كشد ذهن دانشجويان را با بیش از دو ساختار علمي به چالش مي

رشتگي دانشجويان خود را با استانداردهاي چند رشته منطبق و به تحلیل  آموزش میان
كاري كه دو  ؛(10: 6040، كارلند و كارلند) پردازند قعیت مينقاط قو ت و ضعف مو

رشتگي با هدف  رويكرد آموزش میان ،بنابراين ؛رويكرد قبل از انجام آن عاجز بودند
سعي در  ،هاي علمي هاي محیطي به تحلیل از منظر ساير رشته وارد نمودن داده

  .رشتگي دانشجويان دارد توانمندسازي تحلیلي و شناختي میان
 

 آموزش کارآفریني اي ماهيت فرارشته
فلسفي و ، اندازهاي علمي و چشم ها شدن نظرگاه  است از همراه ر تعبا  اي فرارشته

اي روي  فرارشته. طبیعت و معرفت، معرفتي به منظور رسیدن به شناخت حقیقت
پرسش . معرفتي دارند –هاي بنیاديني متمركز است كه ماهیت فلسفي ها و پرسش پديده

هاي  ماهیت نظام، ماهیت علم، هاي دانش ماهیت نظام، مل درمورد ماهیت انسانأتو 
 ها و ماهیت حقیقت و واقعیت از موضوعا ت اصلي فرارشتگي است بیني جهان، فكري

از اين منظر بايد گفت چون كارآفريني در پي خلق ماهیتي جديد  (.6002،  ابو ت)
امد كه خود متكي به نظام فكري خاص انج رو به خلق واقعیتي جديد مي ينا زا ،است
و ( هاي تئوريكي توانمندي) از آنجا كه كارآفريني متشكل از هر دو علم ،بنابراين ؛است
مستلزم دركي ( 21: 6002، هنونن و پوكیجوكي) است( تفكر خالق و نوآورانه) هنر

تي درك حقايق عالم هس، هنر ،بر اساس فلسفه ارسطو. اي به آموزش آن است فرارشته
ها  سؤالكه  جايي. هاي عالم هستي است كسب دانش در مورد واقعیت، و تجربه ،است

                                                                                                                                      
اي  رشته بین و درون، میان، چند، تكثر، پسا، از فرا: هاي متفاوتي وجود دارد كه عبارتند رشتگي گونه براي میان . 

الگويي كه . اي استفاده شده است میان و درون رشته، حقیق برحسب ماهیت كارآفريني از سه نوع فراكه در اين ت
اي  رشته میان است كه او آن را الگوي( 6001) همان الگوي رج كالت، اي آمده رشته در اينجا تحت عنوان درون

 . اي را بر آن نهاده است رشته رونداند و مولف بر اساس كاربرد آن برمبناي آموزش كارآفريني نام د آموزش مي

2. Herron et al 
3. Interdisciplinarity 
4. Transdisciplinarity 
5. Abbott 



 
 نامة آموزش عالي 11

 

ها بر گرد خرد  سؤالكه  ست و جاييها ، تجربه كلید پاسخگردد بر گرد عمل مي
از آنجا كه كارآفريني داراي (. 6003، وست و همكاران) هاست هنركلید پاسخ ،گردد مي

بیني و مشروط به شرايط  غیرقابل پیش، فرد  هب هاي ناآشكار و كامال منحصر ويژگي
-داراي هويتي تئوري و همچنین( 443: 4333،  جیك و اندرسون) خاص خود است

سكستون و ) ظاهر معماگونه استه پس آموزش آن داراي ماهیتي ب ،كاربردي است 
 و هنر  رازِ رازآلودي آموزش كارآفريني را از دو منظر كلیدي علم(. 91: 4321، بومن
اي را  نگرشي فرارشته ،تحلیل كارآفريني از منظر هردو علم و هنر. بررسي كردتوان  مي

كند كه به ظهور  ها را تبیین مي ها و میان رشته زيرا هماهنگي بین رشته ؛كند تقويت مي
هاي گوناگون  شناسي شود و كلیتي از مفاهیم و روش ميمنجر شناسانه  الگويي شناخت

 (. 31: 6001،  استین) هاست راتر از رشتهدهد كه ف را ارائه مي
تنها   ذا ت كارآفريني خلق ارزشي از محیط است كه موجود نیست و نه: هنر کارآفریني

( 4312)  نايسبت. بلكه در حوزه هنر است ،است  گرايي متفاو ت با ماهیت ابزاري مديريت
گرايي  علمخارج از ، تبديل كردن ايده به عمل ،ها در جهان ايده كه معتقد است( 4312)

مانند  ،منابع كارآفرينيكه معتقد است ( 4331)  تیمونس. است و كاري هنرمندانه است
هنر . كند مو در دست نقاش است كه با مهار ت خود اثري هنري را خلق مي رنگ و قلم
هاي عقاليي قرار  تابع و رام شدني نیست و در تقابل با استنتاج، قابل كنترل ،كارآفريني

تخريب آن را   وآكسمورن  ذهني و دروني كارآفريني است كه شومپیتردارد و ماهیت 
زيرا براي تبديل شدن به يك فرد  ؛(443: 4333، جیك و اندرسون) نامند مي  سازنده

دهي و ساختاردهي به اطالعا ت در جهت خلق  توانايي سازمان، تر اطالعا ت مهم، كارآفرين
هاي تئوريك در جهت  زي ذهني از آموختهسا توانايي مدل. هاي كاربردي تازه است ايده

، كروگر) كاري هنرمندانه است كه بايد در ذا ت هر نظام آموزشي نهفته باشد، خالقیت
   هاي قضاوتي تصمیم ،هاي هنر كارآفريني از ويژگي(. 6002،   ماتالي( )91: 6009

كیب و يادگیري از طريق تر( 6002، دينزبرگ( )443: 4333، جیك و اندرسون( )شهودي)

                                                                                                                                      
1. Jack and Anderson 

اي به  رشته اي و درون رشته هاي میان  و در بخش( رويكردها، تبارشناسي، پیشینه) هاي قبل آنچه در بخش . 
گويي از  از دوباره زكالم و پرهی ةكارآفريني است كه به دلیل پیشگیري از اطالكننده علم  تبیین، تفصیل آمده است

 . آوردن مجدد آنها پرهیز شده است

3. Stean 
4. Managerialism 
5. Nisbet 
6. Timmons 
7. Schumpeter 
8. Oxmoron 
9. Creative Destructor 
10. Matlay 
11. Judgmental Decisions 
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توان دانش  نمي، آكادمیكي منظر از(. 6002، هنونن و پوكجوكي) اق استتئوري و عمل خلّ
 ؛(4333، جیك و اندرسون) صور ت تئوريكي آموزش داده و مهار ت حاصل از تجربه را ب

سوي حقايق آموزش حركت كنند تا به ساختاردهي دانش  توانند به آن زيرا دانشجويان نمي
: هنر كارآفريني داراي هفت ويژگي بنیادين است(. 6009، وگركر) كسب شده بپردازند

، سلیقه تعامل با ديگران، هاي ذهني و دستي تركیب فعالیت، يادگیري از مشكال ت موجود
، تعبیر و تفسیر مشكال ت، كند هايي كه به يادگیري كمك مي ي موقعیتوجو جست

 ها در جهت حل مشكال ت يتالش براي بهبود توانمندو ، ها تصويرسازي ذهني از واقعیت
 (. 6040،  سول و پوول)

 
 انعکاس مفهوم هنر در تعاریف محققان از کارآفریني( 3)جدول 

  محقق

(1995) Wieck زيربناي آموزش خالقیت و عمل كارآفرينانه، داشتن همبستگي و روابط متقابل 

(2006) Perrini لزوم داشتن نگرش اجتماعي گسترده در آموزش كارآفريني 

(2000) Erkkila گرا در فرايند آموزش كارآفريني پذير و آرمان ريسك، پرورش افرادي خالق 

(1995) kourilsky هاي بازار در فرايند آموزش توانمندكردن دانشجويان براي شناخت بهتر فرصت 

(1990) Ronstad گرا و منسجم اي از فرآيندهاي كل درك آموزش كارآفريني بعنوان مجموعه 

(1982) Livesay  هاي غیرعیني كارآفريني هاي آموزش كارآفريني بر ويژگي برنامه تأكیدلزوم 

(1998) Vidly بیني كارآفريني قابل پیشپیچیده و غیر، مدنظر قرار دادن ماهیت اقتضائي 

(2008) Diensberg بر يادگیري از طريق تجربه تأكیدگري آموزشگر و  نقش تسهیل 

(1985) Gibb هاي كارآفرينانه در دانشجويان ها و ارزش شپرورش نگر 

(1987) Gibb افزايش قدر ت تحلیل دانشجويان با تكیه بر منبع دروني اطالعا ت و نه بر منابع بیروني 

(1988) Gibb سازي اثربخش و اجتماعي سازي ذهني مفهوم به منظورها  نگرش و  ها ارزش، ها ذهنیت  تركیب 

(2000) Phalkung 
هاي  هاي آموزشي با مهار ت كارآفرينانه در دانشجويان از طريق همراه شدن برنامهتقويت روح 

 هاي كارآفرينانه كلیدي كارآفريني به منظور خلق قابلیت

 

( 6002،  ديلوايو( )6001،  كوربت( )4330،  كالوز( )6002،  بك( )6004،  آديت)
حامیدي و ) (6040،  گاندالخ( )6002، فايول و همكاران( )6001،  فايول( )6002

 ( 6009،   جانز و انگلیش( )6002،  همكاران
 

                                                                                                                                      
1. Sewell and Pool 
2. Audit 
3. Beck 
4. Clouse 
5. Corbett 
6. Dhliwayo 
7. Fayolle 
8. Gundlach 
9. Hamidi et al 
10. Jones and English 
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 اي آموزش کارآفریني رشته ماهيت ميان. 1
از رهگذر ارتباط و همكاري میان چندرشته خاص علمي به تحلیل و   اي رشته میان

پردازد تا از اين رهگذر به تبیین و تحلیل ماهیت آن  بررسي يك رشته علمي خاص مي
آموزش (. 6001، استین) به بسط و شناخت همديگر كمك كنندرشته خاص بپردازد و 

، شناسي هاي علمي روان كارآفريني بر اساس ماهیتي كه دارد قابل تحلیل از منظر رشته
، جانسن و همكاران( )6002، ماتالي) است، بازاريابي، مديريت، اقتصاد، شناسي جامعه
6001 :1 .) 

ها به سمت  ها و مهار ت ق از نگرشفرآيند حركت موف( 4339) گیب :شناسي روان
، بودن ي فرصتوجو جستدر ، رفتارهاي كارآفرينانه را شامل چهار گامِ داشتن تمايل

(. 22: 6002، هنونن و پوكجوكي) داند تصمیم به تغییر شرايط و خلق فرصت مي
أمال ت كه تجربه و ت را معرفي كردند و همكاران او نیز مدل نیت( 4326)  شاپرو
در (. 6009، كروگر) داند هاي كارآفرينانه مي كشف فرصت تي فرد را زيربنايشناخ روان

  و اسكا ت  شاور، فرآيند و انتخاب، يعني فرد ،شناختي كلیدي روان ةبررسي سه جنب
تمايال ت  تأثیرتحلیل . دارند تأكیددر كارآفريني   بر اهمیت تئوري شناخت اجتماعي

هاي شناختي  شخصیت كارآفرينانه و جنبه تحلیل، دروني بر رفتارهاي كارآفرينانه
هرون ) شناختي است هاي روان كارآفريني و توانايي تحلیل رابطه فرد با محیط از جنبه

( 6001، هنري و همكاران( )6001،  ويلسون و همكاران( )4334، و همكاران
 (. 6002، هاركما و همكاران( )6001،  سیكواللینو و همكاران)

اما وجود معضالتي  ؛دهد هاي اجتماعي روي مي ريني در زمینهكارآف: شناسي جامعه
به دلیل ) به اهمیت باالتر علم اقتصاد چون تعارض طبقاتي و اختالفا ت اجتماعي اوالً

 و ثانیاً شدهمنجر شناسي  هاي دولتي نسبت به جامعه نزد سیستم( تكیه بر تولید انبوه
 ةشناخت نقش دولت در توسع. تيافتن كارآفريني در جامعه گرديده اس مانع ارزش
شناخت دقیق ، شناسي سازماني تبیین الگوي بوم، توانايي تحلیل شرايط، اجتماعي

تحلیل رابطه بین مقاطع زماني در مسیر زندگي با ، ها انسان ةارتباطا ت كارآفرينان
هاي جغرافیايي بر  ويژگي تأثیرشناختي  تحلیل جامعه، گیري صحیح توانايي تصمیم

                                                                                                                                      
1. Interdisciplinarity 
2. Shapero 
3. Intention Model 
4. Shaver 
5. Scott 
6. Social Cognition Theory 
7. Wilson 
8. Seikkula-Leino et al 
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بر نیازهاي  تأكید، هاي اجتماعي با رفتار كارآفرينانه تحلیل ارتباط شبكه، يكارآفرين
هاي شخصي و درك فرهنگ  بر خودكارآيي و توانايي تأكید، ها اجتماعي انسان

هرون و ) شناختي كارآفريني است هاي جامعه ترين جنبه از مهم ،مشاركت اجتماعي
از (. 22: 6002، ونن و پوكجوكيهن)( 6002،  كرانول و همكاران( )4334، همكاران

هاي  يعني خصلت ،ويژگي كلیدي كارآفريني كه طرف ديگر محققان معتقدند
 هاي جمعي است ارتباطا ت و آموزه، خانواده، ثر از فرهنگأشديداً مت ،كارآفرينانه

 ( 6001، كرولف( )6006،  سوفاني و ابراهیم)
 كرخوف: اقتصاد

آفرينان را مهندسان اقتصاد كار  بر مبناي تئوري تخريب سازنده 
توانايي در دستیابي به اطالعا ت ، هاي موجود در بازار شناخت فرصت. داند اقتصاد مي

زني  توانايي در چانه، آگاهي از روابط تكنیكي و علت و معلولي بازار، صحیح در بازار
از مصاديق ورود علم اقتصاد به  ،بندهاي اقتصادي و اقتصادي و توانايي ورود به زد

 ( 4334، هرون و همكاران) كارآفريني است ةحوز
، سپاري برون( 6009،  برگ و همكاران دن) و مشاركت كار تیمي: مدیریت

،  بر كارآيي و اثربخشي در مديريت سرمايه تأكید، ريزي منابع برنامه، سازي كوچك
هاي سینرژيك و مزاياي رقابتي و توانايي ارتباط بر مبناي الگوهاي  خلق موقعیت
، ارزيابي، تحلیل محیط و طراحي، توانايي تعیین هدف استراتژيك، رفتاري مناسب

هرون و ) هاي مديريتي كارآفريني است اجرا و كنترل استراتژي از جمله جنبه
  (26: 6002، هنونن و پوكجوكي( )4334، همكاران

نقش مهمي در  ،زيادي كه بر موارد ذيل دارد تأكیدبازاريابي از طريق : بازاریابي
شناسي تحقیق  آگاهي از روش، كننده هردو فروشنده و مصرف: آموزش كارآفريني دارد
 ارائه، تشابه رفتار بازاريابي و كارآفريني، هاي موجود در بازار براي شناخت فرصت
، اهمیت باالي نقش بازارياب در صنعت، علمي و تجربيتوانايي ، نوعي بینش نوآورانه

استفاده از ، هاي مالي موفق توانايي در پژوهش، هاي مالي قدر ت شناخت فرصت
( 6001، كرولف( )4334، هرون و همكاران) تكنولوژي روز و تولید كاالي باكیفیت

 (. 6002، كرانول و همكاران)
 

                                                                                                                                      
1. Cranwell et al 
2. Ibrahaim and Soufani 
3. Kirchoff 
4. Creative Destructor Theory 
5. Den berg et al 
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 اي آموزش کارآفریني رشته ماهيت درون. 3

اي  ماهیت درون رشته ةتبیین كنند، گرا بدان پرداخته شد نچه در رويكرد ساختآ
كارگیري همزمان مفاهیم و ه را تلفیقي ويژه براي ب  اي درون رشته. كارآفريني است

له و يا موضوع أعلمي براي شناخت يا حل يك مس ةهاي موجود در يك حوز روش
بررسي پیشینه و ، انند سخنرانيهاي سنتي م روش(. 6002، ابو ت) گويند مشخص مي

: 6002، هنونن و پوكجوكي) برگزاري آزمون و مانند آن به اندازه كافي كارآ نیست
اصل انسجام بر همبستگي در ساختار و ، (6001) كالت در مدل آموزش رج(. 21

اصل همكاري بر تعامل و مديريت مشترك فرآيندهاي كاري ، نگرش در مورد دانش
 دارد تأكیدزمان و باالخره اصل تركیب بر تجربه موفق يادگیري يك سا يمیان اعضا

يافتن : اما دو چالش اساسي وجود دارد كه عبارتند از ؛(3: 6001، جانسن و همكاران)
محیطي و تجربي مرتبط با ماهیت درس دانشجو و طراحي طرح درس و  ةيك زمین

ثر براي ؤاي م به گونههاي كلیدي الزم را  سیستم آموزشي كه بتواند دانش و مهار ت
 (. 60: 6044، هاينس و همكاران) دانشجو نهادينه سازد

 
 9: 1001جانسن و همکاران، /( 1004)مدل آموزش کارآفریني رج کالت  (4)شکل 

 
 مطالعات تجربي. 4

 پژوهشي را با هدف شناسايي میزان انطباق آموزش  ( 6001)  جانسن و همكاران
 در كشور بلژيك با الگوي رج كالت  كارآفريني در مركز آموزش كارآفريني لواين 

                                                                                                                                      
1. Intradisciplinarity 
2. Janssen 

 اي بودن آموزش كارآفريني فقط بخشي از آن بوده است رشته ادامه داشته كه میان 6001اين تحقیق تا سال .  

4. Louvain 

 كاربرد

 مديريتفرآيندهايکار

 دانش

 اي رشته پروژه ميان

همكار

 ي

 مديريت دانش انسجام

رآيند آموزش ف

 عملي

 فرآيند يادگيري

فرآيند آموزش 

 عملي

فرآيند 

 مديريتي

 يافته دانش انسجام تركيب
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. انجام دادند( 6001تا  6000) به مد ت چهار سال( حاضر ةاي مقال رشته بعد درون)
آوري آنها پرسشنامه و تحلیل از طريق  روش تحقیق آنها از نوع توصیفي و ابزار جمع

اي حاصل از تحقیق نشان داد كه دانشجويان از عدم ه يافته. بوده است spssافزار  نرم
صِرف بر  تأكیدهاي عملي در آموزش كارآفريني ناراضي هستند و  استفاده از روش

ترين  آنها مهم. عالقگي آنها به كارآفريني شده است موجب بي ،هاي تئوريكي روش
 صِرف از روش تئوريكي را عدم توانايي در شناخت ةنتايج حاصل از استفاد

عدم رضايت دانشجويان در ، پذيري شخصیتي عدم انعطاف، هاي محیطي فرصت
هاي تئوريك با  عدم توانايي در ارتباط میان آموخته و ،استفاده از روش آموزش

 (. 6001، جانسن و همكاران) هاي محیطي معرفي نمودند تجربه
روش  با هدف شناخت میزان انطباق( 6002)  لونبرگ و همكاران از سويتحقیقي 

اي  بعد میان رشته)  مورد استفاده در مركز آموزش كارآفريني دانشگاه ايالت گراندوالي
هاي ديگر به  اي و نیز تمايل دانشجويان رشته رشته يكرد میانوبا ر( حاضر ةمقال

دانشجو و ابزار  162آماري  ةجامع، روش تحقیق توصیفي. كارآفريني انجام شد
ها به روش توصیفي و  لكترونیكي بوده است و دادهپرسشنامه ا، ها آوري داده جمع

دانشجويان در درك كه ها نشان داد  يافته. اند تحلیل شده spssاستنباطي با نرم افزار 
هاي مربوط به مديريت  هاي محیطي مرتبط با بازاريابي و مالي قوي و در زمینه فرصت

معماري و اقتصاد  ،هاي هنر درصد دانشجويان رشته 19. اند و اقتصاد ضعیف بوده
درصد از آنها موفق به  41اند و  هاي كارآفريني را ابراز داشته تمايل به آموزش
 (. 6002، لونبرگ و همكاران) رشته خود شده بودند ةكارآفريني در زمین

 
 گيري  نتيجه

و اين تغیر به دلیل  كارآفريني از يك موقعیت به موقعیت ديگر در حال تغییر است
هاينس و ) آن است( شناختي و مهارتي روان، تئوريك) چندوجهي ماهیت متغیر و

براي . شده استمنجر هاي متفاو ت آموزش كارآفريني  كه به سبك، (6044، همكاران
آموزش كارآفريني رويكردهايي مطرح شده كه هر كدام سعي در رفع نواقص رويكرد 

. داشت تأكید رويكرد رفتارگرا بر آموزش تئوريك كارآفريني. قبلي داشته است
رويكرد ساختارگرا با هدف آموزش تجربي تالش در رفع كاستي هاي رويكرد 

 هاي متفاو ت وجود دارد براي هر رويكرد استراتژي ها و سبك. رفتارگرا به وجود آمد

                                                                                                                                      
1. Levenburg et al 
2. Grand Valley State 
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حاضر محققان با  ةدر مقال(. 6002، سورهیم و راسماسن( )4331، گراوان و اُسنید)
رشتگي  پیشین در واكاوي و استخراج ماهیت میانبررسي و تحلیل مطالعا ت تجربي 

يابي  با انتخاب مطالعا ت تجربي و ارتباط ،رو از اين ؛داشتندسعي آموزش كارآفريني 
اند كه ماحصل  هة چارچوبي براي آن بودمفهومي میان نتايج تجربي حاصله در پي ارائ

رويكرد  (.1شكل شماره ) كارآفريني بوده است چارچوب آموزش میان رشتگيآن 
به ، تئوريك و تجربي ةعالوه بر داشتن هر دو جنب ،رشتگي آموزش كارآفريني میان

و ابعاد تحلیلي ( اي رشته فرا) بر دو بعد شناختي علم و هنر ي كهزياد تأكیددلیل 
و تركیب ( اي رشته میان) شناسي بازاريابي و روان، اقتصادي، شناختي جامعه، مديريتي
مكمل دو رويكرد قبل در انتقال ، دارد( اي رشته درون) كهاي تجربي و تئوري روش
 اي با ماهیتي هنري رشته رويكرد میان. هاي كارآفرينانه به دانشجويان است توانايي

میان تجربه و دانش پل ، از منظرهاي علمي متفاو ت (6002، هنونن و پوكجوكي)
شتگي به دلیل اهمیت ر رويكرد میان. دارد زند و ذهن دانشجو را به فعالیت وا مي مي

هاي علمي  زيادي كه براي توانمندي دانشجويان در تحلیل محیط از منظر ساير رشته
كارلند ( )443: 4333، جیك و اندرسون) قائل است مورد توجه زيادي قرار گرفته است

 (. 10: 6040، و كارلند
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 آفرینيرشتگي کار چهارچوب آموزش ميان (1)شکل 

 
 پيشنهاد براي تحقيقات آتي

 تأثیررشتگي  تبیین میان، هاي ديگر بر كارآفريني رشته تأثیرشناسايي چگونگي 
تحقیق در مورد نقش اساتید ، هاي كارآفريني ها بر خلق فرصت گذاري مشي خط

نظام آموزش عالي در  تبیین نقش راهبردي، رشتگي كارآفريني دانشگاه در آموزش میان
 . رشتگي كارآفريني رشتگي كارآفريني و تدوين برنامه درسي آموزش میان یانآموزش م

 ابعاد
 شناسيگونه هامولفه

 اي كارآفريني رشته اي و درون رشته ماهيت ميان

گيري  سازي ذهني مسائل محيطي، تصميم تئوريك، مدل هاي سازي ذهني آموزه مدل
هاي  شده، نگرش اجتماعي گسترده، درك ويژگي شهودي، ساختاردهي دانش كسب

 غيرعيني محيط و تركيب موفق دانش و تجربه

شناسي  اجتماعي، تحليل شرايط اجتماعي، بوم -تحليل نقش دولت در توسعه اقتصادي 
گيري صحيح اقتصادي، تحليل  گي با تصميمسازماني، تحليل رابطه مسير زند

هاي  هاي جغرافيايي بر كارآفريني، تحليل ارتباط شبكه شناختي تاثير ويژگي جامعه
ها، استفاده جمعي از منابع، تاكيد  اجتماعي با رفتار كارآفرينانه، تاكيد بر نيازهاي انسان

 نظر فرهنگي طههاي شخصي و درك مشاركت اجتماعي از نق بر خودكارآيي و توانايي

ثير تمايالت دروني بر رفتارهاي كارآفرينانه، تحليل شخصيت كارآفرينانه، أتحليل ت
 هاي شناختي و توانايي تحليل رابطه فرد با محيط آگاهي از جنبه

هاي موجود در بازار، توانايي در دستيابي به اطالعات صحيح در بازار،  شناخت فرصت
زني اقتصادي و توانايي  معلولي بازار، توانايي در چانه آگاهي از روابط تكنيكي و علت و

 ورود به زدوبندهاي اقتصادي

ريزي منابع مالي و غيرمالي،  كار تيمي، مشاركت، برون سپاري، كوچك سازي، برنامه
هاي سينرژيك و رقابتي، در  هاي سازماني، موقعيت كارآيي و اثربخشي سرمايه

تعيين هدف استراتژيك، تحليل محيط، طراحي، برقراري ارتباط موفق با كاركنان، 
 ارزيابي و كنترل استراتژي

شناسي تحقيق براي شناخت  كننده، آگاهي از روش تاكيد برهردو فروشنده و مصرف
هاي موجود در بازار، تشابه رفتار بازاريابي و كارآفريني، ارائه نوعي بينش  فرصت

اي مالي موفق، استفاده از تكنولوژي ه هاي مالي، پژوهش نوآورانه، قدرت شناخت فرصت
 روز

محور، آموزش كارمحور، آموزش فعال و آموزش خارج از كالس درس  لهأآموزش مس
 ( آموزش تجربي)

 ( آموزش تئوريك)آموزش در كالس درس 

شمیان
آموز


رشتگيکارآفريني

 

 آموزش
فرا  

 ي ا رشته

آموزش 
  ميان
 اي  رشته

 بازاريابي

روان
 شناسي

معهجا
 شناسي

 اقتصاد

 مديريت

آموزش 
  درون
 اي رشته

 

رويكرد
 گراساخت

 رويكرد
 رفتارگرا 

 علم

 هنر
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