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 چکيده

آ وزشگي  ااوگا از   هگاي  هگاي نسگچ ارگارس اوگا و ا بگاا هرنا گه      هاي دانشگاا  پرورش نيروي انساني کارآفرين از دغدغه

هاي هار، هاي کارآفرياي رشته وضوعا ي اوا که هايد در اين ز ياه  ورد  وجه قرار گيرد. در اين  يان ها  وجه هه پتانسيچ

 واند پيا دهاي  طلوهي هه همرا  داشته هاشد. هدف از ايگن  ااهگه   هاي صحيح آ وزشي در اين حوز   يريزي وجه هه هرنا ه

هايي از هارهاي کارهردي و وگاتي ايگران   آفرياي در دو رشته فرش و هارهاي اوال ي هه عاوان زيرشاخههرروي آ وزش کار

هاي فرش و هاي آ وزش کارآفرياي در آ وزش عاهي رشتهاوا و پاوباويي هه اين پروش  د نظر قرار دارد:  حتواي هرنا ه

هاي دروي  گککور از  اي و اواادي، در هرروي هرنا هانههار اوال ي ايسا؟ در اين پژوهش کيفي  بتاي هر اطالعات کتاهب

هگاي  گککور،   ها، حاکي از آنسا که آ وزش کارآفرياي در رشگته روش  حليچ  حتوا ها رويکرد  طبياي اوتفاد  شد  و يافته

پگرورش   هگا آ گوزش کگارآفرياي هگر     ئوري  حور و  بتاي هر ياددهي اصول را  اندازي و  ديريا کسا و کار اوا و در آن

هگا و  هگا،  ککيگد هگر يگادگيري و اوگتفاد  از روش     کارآفرين اوهويا دارد. دانشجو  حوري،  رارت  حوري، پرورش شايستاي

-ي هرنا گه هاي آ وزش و ارزياهي کارآ د و فراهم وازي  ااهع اختصاصي و هو ي از جمله راهکارهايي اوا که در ار اگا  دل

 گردد.  يهاي دروي  ککور پيشاراد 

 هاي دروي، آ وزش کارآفرياي، پرورش کارآفرين.هاي فرش و هار اوال ي، هرنا هرشته کليدي: ماتکل
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 مقدمه
 کارهگاي  و کسا اندازي را  هه  مايچ فزاياد  طور هه دانشجويان و يافته افزايش جا عه وطح در کارآفرياي هه گرايش ا روز 

  ووگعه  و شگااخا  افگزايش  (. درLevenburg and Lane, 2003, p. 1)دارنگد   فارغ اهتحصيلي از پس و حين قبچ، جديد در

( و کشگورهاي انالگيس، آهمگان،    59، 1383اوا )زاهي و رضوي،  ضروري دانشجويان، آ وزش ا ري کارآفرياي  رارت علمي

 هاشاد. قدس در اين ز ياه  يپيش آ ريکا، ژاپن و هادووتان از جمله نبستين کشورهاي

هگاي آ وزشگي کگارآفرياي، انجگاس  حاياگات در      هگا و کارگگا   هاي  دريس، هرگزاري دور نمودن دروس و شيو کارآفرياانه "

هگاي کارآفرياانگه  ووگ     اي و  گاهي جرگا انجگاس فعاهيگا    هگاي علمگي،  شگاور    خصوص کارآفرياي و کارآفرياان، حمايگا 

جمله اقدا ا ي اوا که در کشورهاي  بتلگ  در   هاي کارآ وزي، ازهاي فردي و هرگزاري دور دانشجويان، گسترش  رارت

 (. 30، 1388)ايماني،  "آ وزش کارآفرياي  د نظر هود  اوا

شگوراي عگاهي   11/9/1385آ گوزش عگاهي، در جلسگه     1404در ايران نيز ها  وجه هه هرنا ه  ووعه پاجم و واد اشم انگداز  

هگاي دانشگااهي   د هه عاوان درس اختياري هراي  ما ي رشتهواح 2هه ارزش «  باني کارآفرياي»ريزي، ها ايجاد درس هرنا ه

هاي  بتلگ  قگرار گرفگا. هگدف از ايگن پگژوهش،       ( و در هرنا ه دروي رشته91، 1395 وافاا شد ) لکي پور و همکاران، 

از  هگا هگاي ايگن رشگته   جا که هرخي گرايشهاي هارهاي اوال ي و فرش ايران اوا. از آنهرروي دروس کارآفرياي در رشته

هياگي کگرد کگه پگرورش افگراد       گوان پگيش  ديرهاز ناشي قاهچ  الحظه در اشتغال  ردس ايران داشته اوا، هر اين اواس  گي 

-آ دهاي اقتصادي  ااوبي در هرداشته هاشد.. پروشي که در اين  ااهه هدان پرداخته  ي واند پيکارآفرين در اين حوز   ي

 هاي فرش و هار اوال ي ايسا؟ ي آ وزش کارآفرياي در آ وزش عاهي رشتههاشود از اين قرار اوا:  حتواي هرنا ه

( در پژوهشي  الش کردند که اهاوي هو ي آ وزش کارآفرياي  بتاي هگر خالقيگا را   1398طغرايي،  ير واحدي و هاشمي )

گرا، فعال، پيشگگگااس  فرصاپکير، نوآور،  وزان خاهق و انعطافآهدف اصلي اين اهاوي آ وزشگگي  رهيا دانشارايه دهاد که 

هگاي کارآفرياانگه از   هرروي اثر فعاهيا (، در 1394. ورهرا ي )و حساس نسگگبا هه  غيير  حي  پيرا ون و اادهعدي اوا

پگردازد و   گي  هاي  اتباهاي نوآورانه و  يزان  وهيد هااا درجه ريسک پکيري  ديران،  عداد فعاهيا از قبيچهايي شاخص

در ( 1393شش جواني )کاد. هاي  ورد  طاهعه را  ثبا ارزياهي  يرآفرياي هر افزايش صادرات فرش کارگا  کثير آ وزش کا

و  اهيا اوتثاايي کارآفرياي هار و  مگايز آن  پردازد  ي ي صاايع خالقجاياا  فعاهيا کارآفرياي هار در حوز پژوهشي هه 

هگاي کسگا و کارهگاي    اي هگه هرروگي  ک وريگا   ( در  ااهگه 1393)کاد. کاووي و اواهگي  را  صريح  ي ها کارآفرياي صاعتي

هاي فرهااگي  پردازند و راهبردهايي در ايجاد کارآفرياي در  ؤوسهفرهااي و اوتبراج عوا چ  حيطي داخلي و خارجي  ي

ي هگراي  صادرات فرش دوتباف ايران هه کشور آهمگان را هگه عاگوان هسگتر    (، 1390نمايد. شيخ رضايي )و هاري پيشاراد  ي

 نمايد. در همههاي کارآفرياي در اين حوز  را  عرفي  يدهد و اوهويا ي هاي کارآفرياي  ورد  طاهعه قرار شااوايي فرصا

جگا کگه هيشگتر    ويژ  در حگوز  هاگر پرداختگه شگود ا گا از آن     ها  الش هرآنسا که هه اهعاد  بتل  کارآفرياي ههاين پژوهش

هاي فگرش و صگاايع   هاي دروي رشتههاي  ااوا اوا، در اين  ااهه هرروي هرنا ه وزشهاي کارآفرياي  احصچ آ وفايا

 دوتي  ورد  وجه قرار گرفته اوا. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 روش شناسي
-اي و اواادي اوا. هراي پرداختن هه پروش اصلي، هرنا گه ها، کتاهبانهآوري داد اين پژوهش از نوع کارهردي و شيو  جمع

هاي فرش هارهاي اوال ي هه روش  حليچ  حتگواي کيفگي هرروگي شگدند و   نگا ين شگاخص       هاي دروي  صوب رشته

هاي ارائه و ارزشياهي دروس کارآفرياي  ورد انطباق قرار گرفتاد. ها، هر اواس اهداف،  حتوا، روش ر ب  ها کارآفرياي در آن

 هاي  ککور پيشاراد گرديد. در نرايا راهکارهايي در ار ااي هرنا ه

 

 هاي درسياف برنامهاهد
هاي ايران،  رهيا دانشجوياني اوا که هتواناد پگس  هاي کارآفرياي در دانشاا اهمعارف آ وزش عاهي، هدف از هرنا هدر داير 

 (679، 1383از  حصيچ، شغچ جديدي همرا  ها نوآوري و خالقيا ايجاد نماياد )قورايان، جعفري، آراوته، 

هگگاي رويکگگرد اقتصگگاد،  گگديريا و کگگارآفرياي در هاگگر هگگه عاگگوان يکگگي از شگگاخص در هرنا گگه دروگگي کارشااوگگي فگگرش، 

هگگا، نگگوآوري و خالقيگگا در هگگازار کگگار،  اگگافع اقتصگگادي،  حگگاکم هگگر ايگگن هرنا گگه دروگگي  طگگرم شگگد  و کسگگا  رگگارت  

آن کارهردي هودن از داليگچ انتبگاب ايگن رويکگرد در ايگن هرنا گه دروگي اوگا. در اهگداف و ضگروريات  عريگ  شگد  در             

نيگگز هگگه ايجگگاد ز ياگگه اشگگتغال و  وجگگه هگگه ناگگش آن در اقتصگگاد جا عگگه اشگگار  شگگد  اوگگا. )وزارت علگگوس،  حاياگگات و   

 (.8و  6، 1392فااوري، 

هگاي  گر ب  هگا کگارآفرياي در رشگته فگرش، ايگن  گوارد در هرنا گه  گککور قگرار گرفتگه اوگا:              هراي دوتياهي هه شاخص 

اضگگافه  کگگردن وگگه درس  -2و ورود  حصگگوالت دانشگگجويان هگگه هگگازار کگگار،  وگگازي ريگگزي در جرگگا   جگگاريهرنا گگه -1

 بگگاني و اصگگول علگگم اقتصگگاد،  بگگاني کگگارآفرياي و  بگگاني وگگاز ان  گگديريا در دور  کارشااوگگي و دروس اقتصگگاد هاگگر و 

 (.6کارآفرياي هار در دور  کارشااوي ارشد فرش )همان، 

هگاي  هگا در  مگا ي حگوز    اشگتغال و کگارآفرياي و  شگکيچ کارگگا     ايجگاد  "همچاين، در هرنا گه کارشااوگي ارشگد فگرش،     

 بصصگگي  وهيگگد قگگاهي از جملگگه،  راکگگز  وهيگگد  گگواد اوهيگگه و اهگگزار،  راکگگز رناگگرزي،  راکگگز طراحگگي،  راکگگز خگگد ات     

آ وختاگگان ايگگن  اطگگع ( از  شگگاغچ قاهگگچ احگگراز دانگگش9)اهگگ (،  1396)وزارت علگگوس،  حاياگگات و فاگگاوري،   " کميلگگي

 گردد.  ي عرفي 

 رهيگا افگراد  تبصگص، پژوهشگار و ژرف انگديش اوگا کگه ضگمن         "هدف از هرنا گه دروگي کارشااوگي هاگر اوگال ي،      

)وزارت علگوس،  حاياگات    "آگاهي هه  باني نظگري و عملگي هاگر اوگال ي،  وجبگات  اويگا و  حکگيم آنگرا فگراهم آورنگد          

هرنا گگه دروگگي،  وانگگايي در ادار  يگگک واحگگد و يگگا کارگگگا  از هگگاي  عريگگ  شگگد  در ايگگن (. در  وانگگايي8، 1384و فاگگاوري، 

اوهگگين  رحلگگه  گگا آخگگرين  راحگگچ پايگگاني و  وانگگايي شگگااخا اقتصگگاد و هگگازار جرگگاني هگگه  اظگگور عرضگگه آثگگار هاگگري هگگه  

 (  ورد  وجه اوا.9هازارهاي جراني )همان، 

هگگاي اصگگلي ر هگگه عاگگوان يکگگي از شگگاخصدر هرنا گگه کارشااوگگي ارشگگد هاگگر اوگگال ي، اقتصگگاد، هاگگر و کگگارآفرياي در هاگگ

کسگگا »هگگه عاگگوان يکگگي از  حورهگگا و  « اقتصگگاد،  گگديريا و کگگارآفرياي در هاگگر »ايگگن هرنا گگه دروگگي  عرفگگي شگگد  و  

هگاي  حگور  گککور    از شگاخص « کگارهردي هگودن  »و «  اگافع اقتصگادي  »، «نگوآوري و خالقيگا در هگازار کگار    »، «ها رارت

هگگاي دروگگي دو رشگگته  (. اهگگداف هرنا گگه 7و 6)ب(،   1396ات و فاگگاوري،  عرفگگي شگگد  اوگگا )وزارت علگگوس  حاياگگ   

  ورد انطباق قرار گرفته اوا. 1 ککور در جدول 



 

 

 

 

 

 

 هاي فرش و هنر اسالمي )نگارنده(هاي درسي رشته: انطباق اهداف برنامه1جدول 
اهداف برنامه هاي 

 درسي

 هنراسالمي فرش

 کارشااوي ارشد کارشااوي کارشااوي ارشد کارشااوي

 ----- √ √ √ ايجاد زمينه اشتغال

 √ √ √ √ اهداف اقتصادي

 √ ----- √ √ شاخص کارآفريني

 √ ----- ----- √ هاکسب مهارت

نوآوري و خالقيت در 

 بازار کار
√ √ ----- √ 

 √ ---- √ √ کاربردي بودن

 

 طگرم اوگا. هگه ايجگاد ز ياگه اشگتغال در هرنا گه        هرنا گه دروگي،    4، اهداف اقتصادي در هگر  1هر اواس  حتواي جدول 

ها در کارشااوي اين رشته و کارشااوي ارشد فگرش هصگورت  سگتايم اشگار      کارشااوي ارشد هار اوال ي و کسا  رارت

هاي رشته فگرش و  نشد  ا ا شاخص کارآفرياي، نوآوري و خالقيا در هازارهاي کار و کارهردي هودن از اهداف  شترک هرنا ه

 گر هگودن هرنا گه،     وان نتيجه گرفا که در رشته فرش هه دهيگچ جديگد  اوي ارشد هار اوال ي اوا. هر اين اواس  يکارشا

  ر ا ا  کراري در هر دو  اطع صورت پکيرفته اوا.هاي دقيقهدفاکاري

 

 هاي درسيعناوين دروس مرتبط با کارآفريني در برنامه
از جملگه دروس اختيگاري هسگتاد کگه در هرنا گه      «  باني کگارآفرياي » و«  ديريا  وهيد فرش»، «اقتصاد فرش»وه درس 

 کارشااوي فرش قرار دارند.

و « رفتگار  صگرف کااگد    »، «راهبردهگاي  وهيگد فگرش   »، « باني کگارآفرياي »هاي کارشااوي ارشد فرش، دروس در هرنا ه

کگارهرد  جگارت اهکترونيگک و    »، «ات گديريا صگادرات و وارد  »، «هازارشااوگي و  سگايچ هازاريگاهي   »، «روانشااوي  صرف»

از دروس  عري  شد  در گرايش  وهيد فرش اوا که هصگورت  سگتايم يگا غيگر  سگتايم هگا       «  ديريا هرند در  وهيد فرش

  وضوع کارآفرياي در ار باط هستاد.

، «اي اوگال ي شااخا هازارهگاي جرگاني هارهگ   »در هرنا ه کارشااوي هار اوال ي، واحد کارآفرياي  عري  نشد  ا ا دروس 

هاي  بتلگ   از دروس اختياري  شترک در گرايش«  ديريا  وهيد کارگاهي»و « جاياا  هارهاي اوال ي در اقتصاد ايران»

شگااخا هازارهگاي   »اين رشته،  ا حدودي ها حوز  کارآفرياي در ار باط اوا. در هرنا ه کارشااوي ارشد اين رشگته، دروس  

از دروس « اقتصگاد هاگر  »و « کگارآفرياي در هاگر  »هاي  بتلگ  و  ي  شترک گرايشاز دروس اصل« جراني هارهاي اوال ي

 ورد انطباق قرار گرفته  2اختياري گرايش ناارگري اوا. عااوين دروس  ر ب  ها کارآفرياي در دو رشته  ککور در جدول 

 اوا.  

 



 

 

 

 

 

 

 و هنر اسالمي )نگارنده(هاي درسي رشته فرش : عناوين دروس مرتبط با کارآفريني در برنامه2جدول 

 عنوان دروس
 هنراسالمي فرش

 کارشااوي ارشد کارشااوي کارشااوي ارشد کارشااوي

 √ ---- √ √ دروس کارآفرياي

 √ √ √ √ دروس اقتصاد

 ---- √ √ √ دروس مديريت

 √ √ √ ---- شناخت بازار

دروس تجارت الکترونيک 

 و برندينگ
---- √ ---- √ 

 

غير از هرنا ه کارشااوي هار اوال ي  عري  شد  اوگا. ا گا دروس   ها ههدروس کارآفرياي در همه هرنا ه، 2هر اواس جدول 

هرنا ه و دروس  ديريا در هرنا ه هاي فرش و  4هاي دروي قرار دارد. دروس اقتصاد در هر  ر ب  ها اين حوز  نيز در هرنا ه

ي هار اوال ي و کارشااوي ارشد فرش و دروس  جارت اهکترونيک هاکارشااوي هار اوال ي، دروس شااخا هازار در هرنا ه

در کارشااوي ارشد هر دو رشته قرار دارد. هر اواس  حتواي  ککور، در هرنا ه کارشااوي ارشد فرش گرايش طرم و  وهيگد،  

 گردد.هاي واهسته ارايه  ي ري از دروس کارآفرياي و حوز هسته کا چ

 

 محتواي دروس کارآفريني
در کارشااوي فرش، آشاايي ها  فاهيم اوهيه و اواوي کارآفرياي اکر شد  اوا.  حتواي «  باني کارآفرياي»از درس هدف 

-اين درس، شا چ  عري  کارآفرياي،  اريبچه کارآفرياي، هرروي قاهليا  حاق کسا و کار، را  اندازي کسا و کگار، هرنا گه  

کسا و کار کارآفرياانه،  ديريا  اگاهع انسگاني، هازاريگاهي، خالقيگا،     دهي کسا و کار،  ديريا ريزي کسا و کار، واز ان

 (.109، 1392ا ور  اهي کسا و کار، طرم کسا و کار و کار گروهي اوا. )وزارت علوس،  حاياات و فااوري،

ي و  اطع کارشااوي ارشد فرش، آشاايي هگا  فگاهيم اوهيگه و اواوگي کگارآفريا     «  باني و اصول کارآفرياي»هدف از درس 

هکارگيري اصول آن در روند  وهيد فرش عاوان شد  و شا چ اين  حتوا اوا:  عري  کارآفرياي،  اريبچه کارآفرياي، هرروي 

دهي کسا و کار،  ديريا کسگا و کگار   ريزي کسا و کار، واز انقاهليا  حاق کسا و کار، را  اندازي کسا و کار، هرنا ه

زارياهي، خالقيا، ا ور  اهي کسا و کار، طرم کسا و کار، اصول کار گروهي، اصگول و  کارآفرياانه،  ديريا  ااهع انساني، ها

واحد نظري و ارزياهي آن  2(. اين درس هصورت 53)اه (،   1396 کايک هاي کارآفرياي )وزارت علوس،  حاياات و فااوري، 

هرنا گه کارشااوگي ارشگد، در دروس    هصورت آز ون کتبي اوا و در هرنا ه کارشااوي فرش در ز ر  دروس اختيگاري و در  

  بصصي گرايش  وهيد  عري  شد  اوا.

در هرنا ه دروي کارشااوي ارشد هار رشته هاگر اوگال ي، آشگاايي هگا  فگاهيم هايگادي و       « کارآفرياي هار»هدف از درس 

اوگا از: ايسگتي    عمليا ي کارآفرياي هار ها  وجه هه کسا و کارها و  ديريا هاري عاوان شد  و رئوس  طاها آن عبارت

 هاي کارآفرين هاري، آ وزش و  رهيا کارآفرين کارآفرياي هاري،  فاوت کارآفرياي هاري ها صاعتي و واز اني، ويژگي



 

 

 

 

 

 

هاي خصوصي در ار باط ها کارآفرياي هار، نوشتن طرم  جاري در حوز  هار، نحو  ادار  يگک هااگا    هاري، دوها و واز ان

هاي فرهااي، آشاايي ها کارآفرياان هرجسته هاگري،  خالق، آياد  کارآفرياي هار، آشاايي ها ور ايههاري، آشاايي ها صاايع 

هاي وقايع هاگري  رگم   آشاايي ها  اهکيا  عاوي،  ااهع  اهي در کسا و کارهاي هاري، هازارياهي کاالهاي هاري، نمايشاا 

تگواي دروس کگارآفرياي در دو رشگته  گورد هرروگي، در      (. اهگداف و  ح 88)ب(،   1396)وزارت علوس،  حاياات و فااوري، 

  ورد انطباق قرار گرفته اوا.  4و  3جدول 

 : اهداف درس کارآفريني رشته هاي فرش و هنر اسالمي )نگارنده(3جدول 

 اهداف دروس کارآفريني
 هنراسالمي فرش

 کارشااوي ارشد کارشااوي کارشااوي ارشد کارشااوي

عدس ارايه  √ √ آشنايي با مفاهيم اوليه و اساسي کارآفريني  

 درس
√ 

 ---- √ ---- کاربرد اصول کارآفريني

 

، آشاايي ها  فاهيم اوهيه و اواوي کارآفرياي، از اهداف درس کارآفرياي هگر دو رشگته اوگا ا گا در هرنا گه      3 طاهق جدول 

 اشار  شد  اوا.کارشااوي ارشد فرش هه کارهرد اصول کارآفرياي نيز 

 کارآفريني رشته هاي فرش و هنر اسالمي )نگارنده(: محتواي دروس 4جدول 

 محتواي دروس کارآفريني
 هنراسالمي فرش

 کارشااوي ارشد کارشااوي ارشد کارشااوي

 √ √ √ مباني نظري کارآفريني

 √ ----- ----- هاي کارآفرين هنري و آشنايي با کارآفرينان برجسته ويژگي

 ----- √ √ بررسي قابليت تحقق کسب و کار

 √ √ √ دهي و مديريت کسب و کار  ريزي و سازمانراه اندازي برنامه

 √ √ √ هاي کارآفريني و کسب و کاراصول و تکنيک

 ----- √ √ اصول کار گروهي

 √ √ √ طرح کسب و کار

 √ √ √ امور مالي کسب و کار

 ----- √ √ خالقيت

 √ √ √ بازاريابي

 ----- √ √ مديريت منابع انساني

 √ ----- ----- هاي دولتي و خصوصيآشنايي با زيرساخت

 √ ----- ----- آشنايي با صنايع خالق و سرمايه هاي فرهنگي

 √ ----- ----- آشنايي با مالکيت معنوي

 √ ----- ----- آموزش و تربيت کارآفرين

 √ ----- ----- ها و رويدادهانمايشگاه

 √ ----- ----- مديريت توليد صنعتي، تجارت و بازرگاني هنر



 

 

 

 

 

 

،  باني نظري کارآفرياي، طرم کسا و کار، ا ور  اهي کسا و کار و هازارياهي از  حتواي  شترک 4هر اواس  حتواي جدول 

دهي و ريزي، واز انهر وه درس کارآفرياي در هر دو رشته اوا. هرروي قاهليا  حاق کسا و کار، را  اندازي هرنا ه

 ديريا کسا و کار، اصول و  کايک هاي کارآفرياي و کسا و کار، خالقيا، اصول کار گروهي و  ديريا  ااهع انساني 

کارشااوي و کارشااوي ارشد فرش اوا که هيانار  کرار ورفصچ در « اصول و  باني کارآفرياي» حتواي  شترک دروس 

 . هر دو دور   حصيلي در اين رشته اوا

هاي دوهتي و خصوصي، آشاايي ها صاايع هاي کارآفرين هاري و آشاايي ها کارآفرياان هرجسته، آشاايي ها زيرواخاويژگي 

ها و رويدادها،  ديريا  وهيد خالق و ور ايه هاي فرهااي، آشاايي ها  اهکيا  عاوي، آ وزش و  رهيا کارآفرين، نمايشاا 

کارشااوي هار اوال ي اوا. ااانکه از  حتواي « کارآفرياي هار»اي هرنا ه دروي صاعتي،  جارت و هازرگاني هار،  حتو

هردو درس قاهچ هرداشا اوا،  ککيد رشته فرش هر شااخا  باني کارآفرياي فردي و  ککيد رشته هار اوال ي هر شااخا 

  باني کارآفرياي هاري و گروهي اوا.

 

 روش اجرا و ارزشيابي دروس کارآفريني
واحد نظري  عري  شد  و نحو  ارايه  2هاي  ککور هصورت گردد، درس کارآفرياي در رشته الحظه  ي 5جدول  ااانکه در

ها هصورت واتي و هه شيو  وباراني و نرايتاً ها  باحثه گروهي و ارزياهي آن هصورت آز ون کتبي آن عمالً در هيشتر دانشاا 

 اوا.  

 ريني رشته هاي فرش و هنر اسالمي )نگارنده(: روش اجرا و ارزشيابي دروس کارآف5جدول 

 روش اجرا و ارزشيابي
 هنراسالمي فرش

 کارشااوي ارشد کارشااوي ارشد کارشااوي

 واحد نظري 2 واحد نظري 2 احد نظري 2 تعداد واحد 

 اختياري نوع درس
درس  بصصي 

 گرايش  وهيد
 اختياري

 هله  عري  نشد  خير نياز به سفر علمي

  عري  نشد   عري  نشد  تدريسنحوه 
ارايه شفاهي، اوتفاد  از رايانه و واير ووايچ کمک 

 آ وزشي،  باحثه گروهي

 آز ون کتبي آز ون کتبي آز ون کتبي نحوه ارزشيابي

 

هاي واتي و ارزياهي کتبي از  اصول شااختي اين درس در هردو رشته هصورت  ئوري و هه روش 5هر اواس  حتواي جدول 

 هاي عملي،  ورد  وجه قرار نارفته اوا.هاي و ارزياهيپکيرد و آ وزش يصورت 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بحث
هاي  صگوب يگک دهگه    هاي فرش و هار اوال ي، رويکرد کارآفرياي در هرنا ههاي دروي رشتههر اواس  حتواي کلي هرنا ه

هايي اوهيه در آ وزش اوا، صرفاً  الش 1384گردد و در هرنا ه کارشااوي هار اوال ي که  تعلق هه وال اخير  الحظه  ي

 اقتصاد،  ديريا و هازارياهي صورت پکيرفته اوا.

هاي  بتل ، آ وزش کارآفرياي شا چ اادين  ؤهفه فرعگي اوگا کگه عبار اگد از: آ گوزش  فگاهيم پايگه،        هر اواس نظريه 

طراحي ها  ااهع  حگدود و  اگاهع کگافي     هاي کارآفرياي، طراحي هرنا ه آ وزش کارآفرياي )شا چها و ويژگيآ وزش  رارت

(. 33، 1388هاي خاص کارآفرياي هراي دانشگجويان )ايمگاني،   هاي آ وزشي و فعاهياهيکت علمي(، انتباب  دل ارائه هرنا ه

 عمگد ،   حگور  دو حگول  هاآن اکثر که دهدنشان  ي اروپا، و ا ريکا ي قار  در دانشاا  288  عداد کارآفرياي دروس هرروي"

 :اندشد   دوين

 کارآفرياانه رويکرد ها کار و کسا فعاهيا آغاز هراي کارآفرياي دروس -1

 کارآفرياانه رويکرد ها کار و کسا هايفعاهيا ادار  هراي کارآفرياي دروس -2

 آ يز    باطر  جاري فعاهيا در و ور ايه گکاري  حصول  ديريا  کاوهوژي، انتاال خالق،  فکر  اناد دروس از هرخي اهبته

در هرنا ه دروي هر دو رشته  ا حدودي هگه هگر    .(67، 1383)زاهي، رضووي،  "قرار هايرند  ورد دو هر در  شترکًا  واناد ي

دو  حور پرداخته شد  وهي در هرنا ه کارشااوي ارشد هار اوال ي هه  وضوعات جديد ري از قبيچ صاايع خالق، آشاايي هگا  

 اشار  شد  اوا.  اهکيا  عاوي، پرورش کارآفرين نيز

 در پرورش افراد کارآفرين وه  حول عمد  در آ وزش دانشااهي ضروري اوا:

 از آ وزش کارآفرياي هه آ وزش رفتار کارآفرياانه -

 از ياددهي هه يادگيري -

 (Kirby, 2002, p. 18) از  ئوري پردازي و اصطالحاً هرج عاج نشياي هه دانشاا  کارآفرين  -

هگدايا   کگار  و شروع کسگا  و پکيري دانشجويان را هه وما ريسک کارآفرياي هاشد روحيه پرورش  رکزهايد  عاهي آ وزش

 هه  رهوط که را  دريس هاي واناد روش  ي  علمان شود و  شويق هايد کالس در  دريس  عا لي هاينمايد. همچاين روش

 کارآفرياي هايگد  اجرايي هرنا ه(. Karimi, Chizari, Biemans, Mulder, 2010, p. 46) کااد اوا  مرين کار واقعي وضعيا

 يگادگيري  ااگوناي   کگان و  ز گان،   گورد  اوتاالل هيشتري در دانشجويان و هاشد  1 حور دانشجو  دل يادگيري هر  بتاي

 (.Jones and English, 2004شته هاشاد )دا

 را انديشه و  فکر که هاييفعاهيا اکتشاف فکري، اهداف، هر  بتاي وظاي  جمعي،  دوته هاي فعاهيا شا چ اوترا ژي اين"

 آن در که اوا  حيطي ايجاد هدف، اوا.  کااد، ي ارايه را عمچ در يادگيري هايت  رار که هاييفعاهيا و کااد ي  اويا

ها  عريگ   الز ه اين فعاهيا .(79، 1383)زاهي، رضوي،  "شوند  شويق کارآفرياانه فرآياد در فعال  شارکا دانشجويان هراي

هاي اصوهي ها هدف پرورش کارآفرين و  حتواي کارهردي اوا که در اجرا و ارزياهي هگر رويکردهگاي نگوين و کارآ گد     هرنا ه

 اوتوار هاشد. 

 

                                                            
1 - Student centered learning 



 

 

 

 

 

 

 ياهگد،  گي  افگزايش  کااگد،  گي  ارايگه  را کارآفرياي هايدور  که هاييدانشکد   عداد که حاهي در"همچابن هايد  وجه داشا 

- گي  احسگاس   رهگي،  وطح در حتي و دکتري  اطع در کيفيا ها علمي هيکت اعناي  عداد ز ياه در نيز ايفزاياد  کمبود

 حتگواي   .(75و  74، 1383)زاهي و رضگوي،   "نمايد  ي  رديد را کارآفرياي هايآ وزش که اوا جدي هحراني اين شوند و

هگا از نظگر   هاي آ وزشي  تااوا ها شايسگتاي اوال ي هيانار آنسا که،  دل هاي دروي در هر دو رشته فرش و هارهرنا ه

دور  اند  و  ااهع هو ي در دوترس نيسا و  ااهع داخلي و خارجي پيشاراد شد  در هر درس، عمو ي و کلي هسگتاد. هگر   

اگر  گواردي اوگا کگه در ايگن      وازي  مريدات  ورد نيگاز از دي اين اواس عالو  هر  غيير  حتوا،  وجه هه نحو  اجرا و فراهم

 ها هايستي  ورد  وجه قرار گيرد.هرنا ه

 

 نتيجه
هگاي  هاي فرش و هار اوال ي اوا و ها  وجگه هگه گگرايش   هاي آ وزش کارآفرياي در رشتههدف از اين  ااهه  طاهعه هرنا ه

هگا  در ايگن رشگته   90هاي دروي دهه هاي اقتصادي هرخوردار هستاد. آ وزش کارآفرياي در هرنا ه تاوع  وهيدي، از قاهليا

هگاي  اندازي و  ديريا کسا و کگار اوگا. روش   ورد  وجه قرار گرفته و اواس آن هر آ وزش  باحث نظري در دو حوز  را 

هاي کتبي اوگا.  ها،  تااوا ها  حتوا و  دريس هصورت آز ونهاي واتي اوا و ازياهيآ وزش اين دروس،  بتاي هر شيو 

ريزي شتاهزد  و کم عمق و  بتاي هگر  ها هر نوعي هرنا هرود که آ وزش کارآفرياي در اين هرنا ههه نظر  يدر  جموع ااين 

اهداف ياددهي اوتوار اوا؛ ضمن آنکه  شاهه اين درس در هردو  اطع رشته فرش و عدس ارايه آن در دور  کارشااوي هاگر  

 گردد عبار اد از:رادا ي که دراين ز ياه  طرم  ينمايد. پيشااوال ي عدس همبستاي اين  دروس را  کييد  ي

 ها در دور  کارشااوي ارشد.هاي آ وزش کارآفرياي در هر دو رشته از دور  کارشااوي و  کميچ آن عري  هرنا ه -

  وجه هه  رارت  حوري و پرورش کارآفرين هه جاي آ وزش  ئوري کارآفرياي -

 زشيهاي نوين آ وها و روشاوتفاد  از  دل -

 هاي عملي اوتفاد  از ارزياهي -

 هاي اجتماعي  ر ب  ادي از ا کانات نرادها و واز انهرر  -

 هاي  ککور وجه ها  کهي   ااهع هو ي و  بصصي  تااوا ها رشته -

 اي و  وهيد  حتواي  ااوا. اويا دانش اعناي هيکت علمي و  شويق هه انجاس  طاهعات هياارشته -

 گوان  هاي الزس،  يوازي زيرواخاهاي کارهردي کارآفرياي و فراهمنکته ضروري اوا که ها ارايه هرنا ه در پايان اکر اين

 هه دوتاوردهاي اقتصادي  ااوا در هارهاي کارهردي و واتي در ايران دوا يافا.

 

 فهرست منابع
هگاي   ه ريزي، اجگرا و ارزيگاهي هرنا گه   ها )ااراوهي هراي هرناآ وزش کارآفرياي در دانشاا »(، 1388ايماني،  حمد  اي، ) -

 .27-50، نشريه  حاياات  ديريا آ وزشي، شمار  اول، «کارآفرياي(

 علگوس  ، پژوهشگاا ه «هگا دانشگاا   در کارآفرياي آ وزش  حليلي هرروي»(، 1383زاهي،  حمدرضا؛ رضوي، ويد  صطفي، ) -

 .51-82شانزدهم،   ارارس، شمار وال اجتماعي، و انساني



 

 

 

 

 

 
 .61-66. 6. نشريه پژوهش هار. شمار  «کارآفرياي هار يا کارآفرياي در هار؟»(. 1393ششجواني، حميدرضا، ) -

، «طراحي اهاگوي آ گوزش کارآفرياانگه در  گدارس    » (، 1398طغرايي،  حمد  اي؛ واحدي، ويد وعيد، هاشمي، وميه، ) -

 .59-82، 71، شمار  18هاي آ وزشي، وال نشريه نوآوري

،  رران: «شااوايي فرصا هاي کارآفرياي در صادرات فرش دوتباف ايران )طرم پژوهشي(»(، 1390، زهرا، )شيخ رضايي  -

  رکز  لي فرش ايران.

هاياد دانشاا ه هزرگ  ،  رران،داير  اهمعارف آ وزش عاهي(، 1383قورايان، نادرقلي؛ جعفري، پريوش؛ آراوته، حميدرضا، ) -

 .فاروي

هاي فرهااگي و هاگر کشگور در عصگر     راهبردهاي ايجاد کارآفرياي در  ؤوسه»(، 1393کاووي، اوماعيچ؛ اواهي، صادق، )  -

 .71-37(، 2)4، نشريه اهتکار و خالقيا در علوس انساني، «جراني شدن

 طاهعه  طبياي هرنا ه دروي آ گوزش  »(، 1395رضوان؛ دهااني،  رضيه؛ زاهي،  حمدرضا، )  لکي پور، احمد؛ حکيم زاد ، -

، نشگريه  «کارآفرياي در قلمرو رشته کارشااوي علوس اجتماعي و رفتاري دانشاا   رگران هگا دانشگاا  هگاي پيشگرو جرگان      

 . 89-113، هرار و  اهستان، 38پژوهش و ناارش کتا دانشااهي، شمار  

، «هاي هافاگدگي فگرش دوگتباف    کثير کارآفرياي هر گاجايش صادرات ) طاهعه  وردي، کارگا »(، 1394يدا، )ورهرا ي، و  -

 .https://civilica.com/doc/471086، نبستين کافرانس هين اهمللي  ديريا و کارآفرياي

کگارهردي وزارت علگوس    کميته هارهگاي   رران،، هرنا ه دروي کارشااوي فرش( ، 1392وزارت علوس  حاياات و فااوري، ) -

  حاياات و فااوري.

گرايش: طراحگي،  وهيگد،    4هرنا ه دروي کارشااوي ارشد رشته فرش ها ( ، 1396وزارت علوس  حاياات و فااوري )اه (، ) -
 شوراي عاهي هرنا ه ريزي آ وزشي وزارت علوس  حاياات و فااوري.  رران،،  واد اوهيه و رنارزي، پژو  در فرش

گرايش:  طاهعگات   7رنا ه دروي کارشااوي ارشد رشته هار اوال ي ها ( ، ب1396 حاياات و فااوري )ب(، )وزارت علوس  -
نظري هارهاي اوال ي،  طاهعات  اريبي هار اوال ي،  طاهعات کتاها و ناارگري، هار و صاايع اوهي، ناگارگري، هاگر و   

  وزشي وزارت علوس  حاياات و فااوري.شوراي عاهي هرنا ه ريزي آ ،  رران،صاايع فلزي، وفال و ورا يک

 رگران،   ،اوال ي  شبصات کلي، هرنا ه و ورفصچ دروس دور  کارشااوي هار( ، 1384وزارت علوس  حاياات و فااوري، ) -

 وزارت علوس  حاياات و فااوري.
- Jonesو Calin; English, Jack, (2004) “A Contemporary approach to Entrepreneurship 

education”, Education + Training, V. 46, N. 819, 416-423, Also is avivailibe at: 

www.emeraldinsight.com/0040/0040-0912. 

- Karimi, Saeid; Chizari, Mohammad; Biemans, Harm J.A, Mulder, Martin; (2010), 

“Entrepreneurship Education in Iranian Higher Education: The Current State and 

Challenges”, European Journal of Scientific Research, Vol.48 No.1, 35-50. 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-297169/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-297169/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-297169/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.emeraldinsight.com/0040/0040-0912


 

 

 

 

 

 

- Kirby, David A, (2002), “Entrepreneurship Education: Can Business Schools Meet The 

Challenge?” , International Council for Small Business- the 47th
 Word Conference, San 

Jan, JUNE 16-19.  

- Levenburg Nacey M. and lane paul M., (2003) “Beyond the Business school: An 

Interdisciplinary Examination of Internet in Entrepreneurshop” Proceedings of the 

Acodemy of Entrepreneurship, Vol. 9, No. 2. 

 

 
 


