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Abstract: The purpose of this research
was
to
study
entrepreneurship
education in south & north countries
comparatively. The research questions
edited
considering
types
of
entrepreneurship education in local
view (work environment or educational
environments or as mixed) , structural
view (mono lesson, course or give
university formal certification) , types
of trainers (expert in a major or experts
of entrepreneurship education or
mixed).
Research
method
was
comparative design. The population of
the research comprised of south and
north selected countries. Sample of
research was some of selected countries
(American, England, Germany, French,
Italy, Netherlands, Malaya, India,
Australia, Filipino, Taiwan and
Singapore). Research data were
gathered from documents, internal &
external books & journals. The findings
showed that entrepreneurship education
in different countries occurred both in
work environment & educational
environment. The structural view are
presented (mono lesson, course & give
university formal certification) and also
can be done by different experts.
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 مطالعة تطبیقي، هدف پژوهش حاضر:چکیده
آموزش كارآفريني در كشورهاي منتخب شمال و
 سؤاالت تحقیق با در نظرگرفتن.جنوب بوده است
انواع آموزشهاي كارآفريني از نظر مكان (محیط
،)كار يا محیطهاي آموزشي و يا به صورت تركیبي
 دوره و يا اعطاي مدرك،از نظر ساختار (تك درس
رسمي دانشگاهي) و انواع آموزش دهندگان (افراد
متخصص در يك رشته يا متخصصان آموزش
كارآفريني و يا به صورت تركیبي) تدوين و بررسي
 نمونة. طرح تطبیقي بوده است، روش تحقیق.شد
آماري پژوهش شامل چندين كشور منتخب شمال
، ايتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان،و جنوب (آمريكا
) فیلیپین و تايوان، استرالیا، هند، مالزي، هلند،سوئد
، دادههاي پژوهش از طريق اسناد و مدارك.است
كتب و مجالت داخلي و خارجي گردآوري شده
 يافتهها نشان داد كه آموزش كارآفريني در.بود
 هم در،كشورهاي مختلف شمال و جنوب
محیطهاي كاري و هم در محیطهاي آموزشي
صورت ميگیرد و از نظر ساختار هم به صورت
 دوره و با اعطاي مدرك رسمي،تكدرس
دانشگاهي ارائه ميشود و ميتواند از سوي
.متخصصان مختلف انجام شود
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مقدمه و بیان مسأله
در حال حاضر سیر تحوالت جهاني ،كارآفرينان را در خط مقددم توسدعة فدنآوري و
توسعة اقتصادي قرار داده است .تجربه موفقیتآمیز اغلدب كشدورهاي پیشدرفته و نیدز
برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحرانهاي اقتصادي به واسدطة توسدعة
كارآفريني در آن كشورها ،موجب گرديده است تا ساير كشورها نیز بدراي كدارآفريني،
كارآفرينان و شكلگیري كسب و كارهداي نوآورانده اهمیدت خاصدي قائدل شدوند .در
حقیقت ،كدارآفريني ،عنصدري اقتصدادي ،اجتمداعي و فرهنگدي اسدت كده بدر مبنداي
ظرفیتهاي ايجاد شده در كارآفرينان از طريدق آمدوزش ،بهدرهگیدري از فرصدتهداي
موجود و مكمل سازماني را به حداكثر ميرساند.
واژه كارآفريني در اوايل قرن شانزدهم در فرانسه ابداع شد .در آن زمان به كسداني
كه مديريت و رهبري مأموريتهاي نظامي را بر عهدده داشدتند ،كدارآفرين مديگفتندد
(احمدپور داريداني .)1383 ،كدارآفريني ،مفهدومي اسدت كده تداكنون از ديددگاههداي
مختلف ،بررسي شده است و همه بر اين باورند كه كارآفريني ،موتور محركدة توسدعة
اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است .سه دلیل مهم كشدورها بدراي
توجه به مقولة كارآفريني ،تولید ثروت ،توسعة تكنولدوژي و اشدتلال مولدد اسدت؛ در
حالي كه در كشور ما به اشتباه اين مفهوم صرفاً با اشتلالزايدي متدرادف شدده و فقدط
براي حل مشكل اشتلال به سمت كار آفريني پیش ميرويم.
كارآفريني ،فرايند بلند آموزشي و پرورشي است كه مستلزم برنامدهريدزي در نظدام
آموزشي و پژوهشي است و اجراي برنامههاي آن از سطح خانواده ،مدرسه تا دانشدگاه
و سازمانها گسترده شده است و باعث مديشدود تدا افدراد بدا اسدتفاده از تخصدص و
قدرت ابتكار ،خالقیت و خطرپذيري و نیز امكانات ،فرصتها و توانمنديها ،اشدتلال
مولد و درآمدزا ايجاد كنند (داتا.)2005 ،1
دورههاي آموزش كارآفريني ،نه تنها جداي خدود را در بسدتر دروس دانشدگاهي و
رشتههاي مختلف بازنموده ،بلكده در دورههداي مختلدف تحصدیلي نیدز مدورد توجده
قرارگرفته است .هدف اولیه از توسعة كارآفريني ،تربیت افراد متكي به نفس و آگاه بده
فرصتها و افرادي است كه به راهانددازي كسدب و كارهداي مسدتقل تمايدل بیشدتري
دارنددد (كدداتن .)147 ،1990 ،2در يددك تعريددف سدداده ،آمددوزش كددارآفريني ،فرايندددي
نظاممند ،آگاهانه و هدفگرا است كه طي آن ،افراد غیدر كدارآفرين ،ولدي داراي تدوان
1. Dutta
2. Cotton
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بالقوّه ،به صورتي خالق تربیت ميشوند .در واقع ،آموزش كدارآفريني ،فعدالیتي اسدت
كه از آن براي انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز در جهت كارآفريني استفاده مديشدود
كه افزايش ،بهبود و توسعة نگرشها ،مهارتها و تواناييهاي افراد غیر كارآفرين را در
پي خواهد داشت؛ به عبارت ديگر ،آموزشهاي كارآفريني به دنبدال بهبدود و انگیدزش
در گرايشهاي افراد همچون فرصتجدويي ،ابتكدار ،مخداطرهپدذيري و ...اسدت و در
نهايت ،هدف از آموزش كارآفريني ،تربیت و پرورش افدرادي خدالق و ندوآور اسدت
(شفیعزاده .)1386 ،اهداف آموزش كدارآفريني را مديتدوان كسدب داندش مربدو بده
كددارآفريني ،تعیددین و تقويددت ظرفیددت ،اسددتعداد و مهددارت كددارآفريني ،القدداي
مخاطرهپذيري ،تقويت نگدرشهدا در جهدت پدذيرش تلییدر و  ...دانسدت (احمددپور
دارياني.)1383 ،
طي سالهاي  1980تا  1990میالدي ،به دلیل اهمیت جايگاه كدارآفريني در ايجداد
اشتلال ،بتدريج وفاق عمومي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در راسدتاي
آموزش و ترويج كارآفريني ايجاد شد .كشورهايي نظیر اياالت متحدده آمريكدا ،كاندادا،
فرانسه ،استرالیا ،سنگاپور و  ....سیاستها و برنامههاي آموزشي و حمايتي گسدتردهاي
را در مورد كارآفريني تدوين كردند و بده مرحلده اجدرا گذاشدتند .بدا مطالعدة تطبیقدي
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تا قبل از دهة  80میالدي ،سده مدوو وسدیع،
كارآفريني را هدايت كرده است:
موو اول :توجه به مطالعه و پژوهش در قالدب انتشدار كتدابهدايي مثدل «زنددگي
كارآفرينان و تاريخچة شركتهاي آنها»« ،چگدونگي ايجداد كسدب و كدار شدخص» و
«شیوههاي سريع پولدارشدن».
موو دوم :ارائة رشته هاي آموزش كدارآفريني در مقداطع تحصدیلي در حدوزههداي
مهندسي و بازرگداني .ايدن دوره از اواخدر دهدة  60در چندد دانشدكده آغداز شدده و
هماكنون بیش از  500دانشكده در اياالت متحده و كانادا را دربرگرفته است.
موو سوم :افزايش عالقهمندي وحمايدت دولدت از پدژوهش در زمیندة بنگداههداي
كوچك با هدف تشويق شركت هاي كوچك و همچنین پژوهش در زمینة نوآوريهاي
صنعتي.
مؤلفة كارآفريني براي تمام كشورها ،خصوصاً كشورهاي جنوب و در حال توسعه،
ابزار اساسي و مؤثر براي دستیابي به توسعه محسوب مديشدود .كدارآفريني ،مقولدهاي
است كه تولید صنعتي را افزايش داده و توان دفاعي را ارتقاء بخشیده و از طريق ايجاد
رقابتهاي داخلي و خارجي باعث بهبود كیفیت زندگي مردم يك كشور مديشدود .در
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بین كشورهاي مورد مطالعه ،آمريكا و كانادا نسدبت بده سداير كشدورها در اصدالحات
ساختاري به منظور ترويج كارآفريني گامهاي بیشتري برداشتهاندد و ايدن موضدوع بده
دلیل نظام فدارتیو حاكم بر آنهاست كه امكان مشاركت دورافتادهترين مناطق را نیدز در
اصالحات ساختاري فراهم آورده است .آمريكا داراي يكدي از مفصدلتدرين الگوهداي
طبقهبندي كسب و كار است كه بركاركرد مدورد انتظدار اندواع حمايدتهداي قدانوني-
حقوقي تأثیر مثبت داشته است .كشورهاي توسدعه يافتدة ديگدر نظیدر آلمدان ،ژاپدن و
انگلستان از اواخر دهة  1870به بعد ،استراتژيهاي خود را بر توسعة كدارآفريني قدرار
دادند و كشوراياالت متحدة آمريكا از دهة  1970به موضدوع كدارآفريني توجده جددي
نموده و از دهدة  1970تداكنون ،توسدعة آمدوزش كدارآفريني بده يكدي از موضدوعات
راهبردي اين كشور تبديل شده است .نگاهي به كشورهاي در حال توسدعه نظیدر كدره
جنوبي ،سنگاپور ،مالزي و چین نشان مي دهد كه آنها نیز تجارب موفقي در اين زمینده
داشتهاند .در بسیاري از كشورهاي كمتر توسعه يافته نیز توجه به كارآفريندان و توسدعة
كارآفريني جزو محورهاي اصلي برنامههاي توسعة آنهاست و در حال حاضر ميتدوان
گفت موجي از كدارآفريني و آمدوزش در ايدن زمینده در دنیدا بده وجدود آمدده اسدت
(بهزادياننژاد.)1380 ،
آموزش كارآفريني در اغلب كشورها از مدارس ابتدايي شروع و در مقاطع عدالي و
دانشگاهي نیز ارائه ميشود .در مدارس ابتددايي ،بیشدتر از طريدق ارائدة كدارتونهداي
نمايشي و در دبیرستانها از طريق برنامههاي ايجاد كسب و كار دانشآموزي ،فراگیران
با كارآفريني آشنا ميشوند .در دانشگاهها نیز تحت عناوين دانشگاه كدارآفرين ،دروس
كارآفريني و رشتة كارآفريني به اين امر مهم توجه شده است .چندتن از صاحبنظدران
در يك مطالعدة پژوهشدي نسدبت بده بررسدي سرفصدلهداي آمدوزش كدارآفريني در
دانشگاهها اقدام نمودهاند .از نظر آنان بیشتر ايدن سرفصدلهدا حدول دو محدور عمدده
تدوين شدهاند (زالي.)1385 ،
 -1سرفصل هاي آموزش كدارآفريني برآغداز فعالیدت كسدب و كدار و بدا رويكدرد
كارآفرينانه؛
 -2سرفصلهاي آموزش كارآفريني براي ادارة فعالیتهاي كسب و كار با رويكدرد
كارآفرينانه؛
 -3سرفصل مشترك در هر دو مورد مانند تفكر خلّاق ،انتقال تكنولدوژي ،مدديريت
محصول و سرمايه گذاري در فعالیتهاي تجاري مخداطرهآمیدز .در طبقدهبنددي انجدام
شده 54 ،درس براي ايجاد و راهاندازي كسب و كار و  288درس براي ادارة كسدب و
كار مشاهده شده است.
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سرآغاز آموزش كارآفريني در ايران را ميتوان ايجاد كارگداههداي آموزشدي كده از
سال  1376تحت عنوان آموزش دورههاي كارآفريني برگزار مديشدد و در آن دورههدا
مدرسان هندي تدريس ميكردند ،دانست .در ادامه اين دورهها ،دورههاي غیدر رسدمي
آموزشي كوتاه مدتي بود كه در سطح مديران كشدور برگدزار مديشدد 8 .دوره از ايدن
كالسها در سال  1376در سطح مديران در شمال كشور برگزار شد؛ اما طرحي كه بده
طور رسمي و از سوي سازمان سنجش كشور پس از بررسيهاي كارشناسي فراوان بده
منظور آموزش كارآفريني در كشور مورد تصويب قرار گرفت ،طرح كاراد (كدارآفريني
در دانشگاه ها) بود (طیراني.)1390 ،
در سال  1382دانشكده مديريت دانشگاه تهران به همدت گروهدي از اسداتید ايدن
دانشكد ه نسدبت بده تشدكیل گدروه كدارآفريني اقددام كدرد و بددين ترتیدب ،گدرايش
كارآفريني در دوره كارشناسي ارشد در دانشكدة مديريت دانشگاه تهران ايجاد شد .بدا
توجه به جديتر شدن موضوع كارآفريني در كشدور و بدا حمايدت ادارة كدار و امدور
اجتماعي ،هیأت امناي دانشگاه تهران در ارديبهشت  1386تأسیس دانشكده كدارآفريني
را تصويب كرد .بعد از تأسیس دانشكدة كارآفريني دانشگاه تهران ،دانشگاههداي ديگدر
نیز نسبت به راه اندازي دورههاي كارآفريني در مقطع كارشناسدي و كارشناسدي ارشدد
مبادرت كردند.
در ايران ،با وجود جمعیت هوشمند و مستعد و منابع طبیعي فراوان ،تولید ملدي در
سطحي نازل است و جمعیت تحصیل كرده از اشتلال مولد چنداني برخوردار نیسدت؛
برهمین اساس ،اولويت ايجاد كار در دستور كار نهادها و سازمانها قرار گرفتده اسدت.
از آنجايي كه بسیاري از شركتها به علت نرخ بهرهوري انددك ،فقددان تقاضدا و ...در
آستانة تعطیلي قرار گرفتهاند و موقعیت رقابتي كشور در بازارهداي جهداني نیدز بسدیار
ضعیف است ،رويكرد توسعة كارآفريني امري الزم به نظر ميرسد .ضعف دستگاههاي
سیاستگذاري در شناخت امر كارآفريني ،نبود تجارب قبلي در كشور در جهت بسدط
و توسعة كارآفريني و حمايدت و پشدتیباني از كارآفريندان ،يدك مدانع اصدلي و اولیده
محسوب ميشود .در چندین فادايي ،مطالعدة تجدارب سداير كشدورها و ارائدة مددلي
پیشنهادي براي آموزش كارآفريني در كشور ،اقددام مفیددي اسدت .وضدعیت موجدود
آموزش كارآفريني ،بدويژه در سدطح آمدوزش عدالي كشدور ،از يدك الگدوي منسدجم
برخدوردار نبدوده و دچددار پراكنددگي و سددردرگمي اسدت .بررسددي تطبیقدي آمددوزش
كارآفريني درچندد كشدور منتخدب ،بیدانكننددة تندوع سداختار و مدديريت ايدنگونده
آموزشهاست .سؤال اين است كه الگوي مناسدب و متناسدب آمدوزش كدارآفريني در
آموزش عالي كشور چیست؟ پژوهش حاضر درصدد بررسي تجربههداي چندد كشدور
منتخب و ارائة الگوي مناسب آموزش كارآفريني در آموزش عالي كشور است.
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پیشینة تحقیق

پژوهش ناي من )2001( 1در آفريقاي جنوبي نشان داد كه تأكید بیشتر ايجاد كننددگان
كسب و كارهاي كوچك به نظر ميرسد كه روي آموزش مدديريت باشدد تدا آمدوزش
كارآفرينانه .همچنین دخالت آموزش بیشتر متوجده انگیدزش شخصدي و مهدارتهداي
كارآفرينانه است .هريسون )2002( 2در تحقیقي به اين نتیجه رسید كه يدادگیري درون
گروهي و بین گروهدي ،يدادگیري درون سدازماني و بدرون سدازماني ،ايجداد سدازمان
يادگیرنده و تعريف مجدد چارچوب تلییدرات سدازماني ،نقدش مهمدي در كدارآفريني
سازماني دارد .ابراهیم )2002( 3در تحقیقي به اين نتیجه رسید كده بخدش ايجادكنندده
كسب و كارهاي كوچك در كانادا ،نقشي اساسي در رشد و توسعة اقتصادي از طريدق
مشاركت در برون دادهاي داخلي و ايجاد شلل ايفداء مديكندد .پوسدتیگو )2002( 4در
ارزيابي وضعیت موجدود آمدوزش كدارآفريني دانشدجويان در آرژانتدین ،دريافدت كده
دانشجويان دوره هايي را به ترتیب اولويت براي آموزش كارآفريني پیشدنهاد كدردهاندد
كه عبارتند از :مقدمهاي براي كارآفريني و كسب و كار ،خالقیت و نوآوري ،كارآفريني
اجتماعي ،امورمالي و سرمايهگذاري ،تدوين طرح كسب و كار و مدديريت واحددهاي
شللي .در تحقیق متلي )2003( 5با عندوان بررسدي آمدوزش كدارآفريني در چدین ،ده
مدل در قالب (تئوريها و كاربردهاي اقتصادي و اجتماعي ،اقتصادهاي مديريتي ،رفتار
سازماني ،مديريت مالي و بازاريدابي ،سیسدتم اطالعدات و تكنولدوژيهداي اطالعدات،
حسابداري ،ئحلیل مالي و مديريت ريسك مالي) در مدارس بازرگاني ارائه شده است.
هنري )2005( 6در تحقیقي با موضوع تعیین و سنجش اثربخشي برنامههاي كدارآفريني
به اين نتیجه رسید كه جنبههايي از كارآفريني ميتواند تدريس شود؛ چدون كدارآفريني
همانند مديريت ،هم علم است و هم هندر .برومدرهلم )2007( 7دريافدت كده يكدي از
پیششر هاي الزم براي توسعة كارآفريني در سوئد ،حمايت بیشتر از مالكیت فكدري
در دانشگاههاست .متلي ( )2008در تحقیقي نشان داد كده نیازهداي فدار التحصدیالن
براي آموزش كارآفريني با بروندادهاي واقعي بر حسب مهارتهاي كارآفرينانه ،دانش
و نگرش كارآفرينانه هماهنگي ندارد و اين ناهماهنگي ،ناشي از انتظدارات كارآفريندان
1. Nieman
2. Harrison
3. Ibrahim
4. Postigo
5. Matlay
6. Henry
7. Braunerhjelm
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از نیازهاي آموزش واقعي و آتي است .لوسزكیو )2008( 1برنامة درسي كارآفريني ارائه
ميدهد كه چارچوب يادگیري در آن شامل سه حیطه است :يادگیري دربارة كارآفريني،
يادگیري براي كارآفريني و يادگیري از طريق كارآفريني .اين برنامه يادگیري مبتندي بدر
محیط جامعه است كه مهارتهاي كارآفريني را تقويت مدينمايدد و قابلیدت اجدرا در
سطح مدارس و دانشگاه را دارد و مبناي يادگیري در اين برنامده ،انجدام دادن اسدت و
شالودة اين برنامه جامعه است؛ بدين معني كه كدارآفريني ،از طريدق خلدق فرصدت و
شبكهسازي با كارآفرينان و افراد حرفهاي در جامعه صورت ميگیرد .فلسفة برنامه اين
است كه كارآفريني ،حاصل دروني فرد اسدت ،نده ايددههداي كسدب و كدار ،و ايجداد
شخصیت كارآفرين ،نیازمند رويكرد فردي است .ايدن مهدم اسدت كده افدراد ماهیدت
فعالیت كارآفريني خودشان را از طريق نوآوري ،خود اشدتلالي يدا مالكیدت كسدب و
كارهاي كوچك كشف نمايند؛ بنابراين ،برنامدة درسدي كدارآفريني بايدد بدا توجده بده
ويژگيهاي شخصیتي افراد و ويژگديهداي فرهنگدي اجتمداعي جامعده تددوين شدود.
ماسالوبیا )2008( 2در تحقیقي با عنوان آموزش كارآفريني دريافت كه در بعد تعداريف
كارآفريني ،عناصر كلیدي كارآفريني ،پنج بعد است كه شامل  )1نگدرشهدا ،ارزشهدا،
نیات و رفتارها  )2مهارتهاي فردي  )3كسب و كار جديد  )4شناسايي فرصدتهدا و
 )5مديريت شركتهاي موجود است .مطالعة ماسدالوبیا ( )2008نشدان داد مهدمتدرين
موضوعاتي كه در برنامههاي درسي آموزش كارآفريني تدريس مديشدود ،نده موضدوع
است كه شامل :مديريت منابع و امور مالي ،بازاريابي و مهارت فروشندگي ،خلق ايدده
وكشف فرصتها ،برنامهريزي كسب و كدار ،مدديريت رشدد بنگداه ،سدازماندهدي و
تیمسازي ،خلق كسب و كار جديد ،مدديريت كسدب و كارهداي كوچدك و ريسدك و
منطق است .بررسي صورت گرفته از سدوي سدولومون )2008( 3در بدین  279نفدر از
دانشجويان دانشگاهها و كالجهاي آمريكا مبني بر اينكه چه دروسي در دانشدگاه بیشدتر
ارائه ميشود ،نشان ميدهد كه  53درصد افراد درس كارآفريني 36 ،درصدد مدديريت
كسب و كارهاي كوچك و  30درصد خلق كسب و كدار جديدد را انتخداب كدردهاندد.
چنگ )2009( 4در تحقیقي روي اثربخشي آموزش كارآفريني در مدالزي دريافدت كده
اين آموزش ،هماهنگ كننده انتظارات دانشجويان با كسب مهارت آنها نیست و میدزان
سطح درك مفهوم كارآفريني هنوز بین افراد پايین اسدت .تداتیال )2010( 5در تحقیقدي
1. Luczkiw
2. Mwasalwiba
3. Solomon
4. Cheng
5. Tatila
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نشان داد كه مهارتهاي كارآفرينانه از طريق پروژههاي توسعة زندگي واقعي و عملدي
يادگرفته ميشود و چرخة يادگیري كارآفرينانه ،صدالحیتهداي كدارآفريني را تقويدت
ميكند و مورد حمايت قرار ميدهد .فكور ( )1387در تحقیقي نشان داد كده تحدوالت
اجتماعي ،اقتصادي محیطي و نیز تحوالت دروني دانشدگاههدا در دهدههداي اخیدر در
پیدايش دانشگاه كارآفرين مؤثر بودهاند و دانشگاه كارآفرين بده مفهدوم داشدتن كدنش
كارآفرينانه در راهبردها ،ساختارها و عملكردهاي دانشگاه اسدت كده عمدالً بده ايجداد
ظرفیتهاي داخلي در آن براي انتقال فناوري و تأثیرگذاري در توسعة اقتصادي محلدي
و ملي و از طرف ديگر باعث افزايش درآمدهاي دانشگاه منجدر مديشدود و در مسدیر
تبديل دانشگاهها به دانشگاه كارآفرين ،الزم است كه آنهدا ابعداد سداختاري ،مدديريتي،
فرهنگي خود را متحول ساخته و با گسترش زير ساختهاي مورد نیاز ،زمینه را بدراي
ايفاي كاركردهاي جديدتر فراهم سازند.

اهداف تحقیق
 -1انجام مطالعة تطبیقي و استفاده از تجارب كشورهاي موفق دنیا در زمینة آموزش
كارآفريني؛
 -2ارائة راه حل و پیشنهادهاي كاربردي در حوزة آموزش كارآفريني؛
 -3طراحي مدل مطلوب آموزش كارآفريني بر اساس تجربیات كشورهاي مختلف
و مفاهیم نظري.

سواالت تحقیق
 -1انواع آموزشهاي كارآفريني از نظر مكان (محیط كار يا محیطهاي آموزشي يا به
صورت تركیبي) در كشورهاي منتخب چگونه است؟
 -2انواع آموزشهاي كارآفريني از نظر ساختار (تك درس ،دوره يا اعطاي مدرك
رسمي دانشگاهي) در كشورهاي منتخب چگونه است؟
 -3انواع آموزشدهندگان (افراد متخصص در يك رشته يا متخصصان آموزش
كارآفريني و يا به صورت تركیبي) در كشورهاي منتخب چگونه است؟
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روش تحقیق
با در نظر گرفتن هدف پژوهش حاضر كه بررسي تطبیقي آموزش كارآفريني در
كشورهاي منتخب به منظور ارائة الگوي كاربردي براي آموزش كارآفريني در آموزش
عالي كشور ايران است ،روش مورد استفاده در اين تحقیق ،مطالعه تطبیقي كیفي است
و روشهاي سنجش آن بیشتر به تفسیر و توصیف ختم ميشود تا به تحلیل آماري.
مطالعات تطبیقي توصیفي به پژوهشهاي اكتشافي خاصي اطالق ميشود كه هدفشان
صرفاً توصیف دو يا چند پديده يا وضعیت از طريق مقايسة ويژگيهاي آنهاست؛ از
سوي ديگر ،روشهاي تطبیقي كیفي عمدتاً در جستوجوي توصیف تفصیلي و
تشريح عمیق فرآيندهاي تاريخي -اجتماعي در تعداد معدودي از موردها هستند.
مطالعة تطبیقي فرآيند پژوهشي ،مركب از تدوين مسئله ،تعیین دامنة تحقیق ،تدوين
فرضیه و بررسي موارد شباهت و تفاوت و توصیف و تبیین آنها است .به منظور
ترسیم چارچوب مفهومي اين تحقیق ،بايد ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي مطالعه تطبیقي
در حوزة آموزش كارآفريني مشخص و در قالب مدلهاي شماتیك ترسیم شود؛ لذا
چارچوب مفهومي با توسل به روشهاي زير ترسیم شده است:
 مصاحبه با خبرگان :در اين راستا با تني چند از اساتید كارآفريني و كارشناسانآموزش كارآفريني مصاحبه به عمل آمد.
 مطالعة اسناد و مدارك :ضمن مطالعة متون مربو به ادبیات آموزش كارآفريني،مطالعة وسیعي در مورد سیاستهاي دولت در خصوص توسعة كارآفريني در ايران و
ساير كشورها و مراجع آموزش كارآفريني در ايران انجام شد .در طراحي مدلهاي
آموزش كارآفريني به عنوان يك مفهوم ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي متعددي مطرح
هستند كه شامل نوع مكان و محیط آموزش كارآفريني ،نوع ساختار آموزش كارآفريني
و نوع آموزش دهندگان آموزش كارآفريني است.
در اين تحقیق ،جامعة آماري شامل كشورهاي جهان ،خبرگان و آگاهان امر آموزش
كارآفريني (مديران و كارشناسان سازمانها) و اسناد و مدارك آموزش كارآفريني است.
براي تطبیق و مقايسة آموزش كارآفريني ،از چند كشور به عنوان الگو استفاده
ميكنیم .اين كشورها آمريكا ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،ايتالیا ،سوئد ،هلند ،مالزي ،هند،
استرالیا ،فیلیپین و تايوان هستند و در انتخاب كشورهاي منتخب از كشورهاي داراي
تجربه موفق استفاده ميشود.
در اين تحقیق ،به منظور جمعآوري اطالعات از روش فیشبرداري كتابخانهاي به
سبك سنتي و ديجیتالي استفاده شد و اطالعات مورد نیاز براي پاسخگويي به سؤالها
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نیز از طريق مالحظه اسناد و مدارك كتابخانهاي ،گزارشهاي تحقیقي وجستوجو در
شبكه جهاني اينترنت مرتبط مانند يونسكو ،ديزرتیشن ،پروكوئست 1و سايتهاي
آموزش عالي كشورهاي مورد مطالعه جمعآوري شده است .شیوة انجام اين تحقیق،
تطبیقي است كه بر اساس آن ،ابتدا مفاهیم و اصول كلي و اهداف و روشهاي
آموزش كارآفريني در كشورهاي مختلف به صورت مجزا بررسي و سپس با يكديگر
تطبیق ميشود تا پاسخي براي سؤاالت تحقیق فراهم كنیم.

يافتهها
 -1انواع آموزشهاي كارآفرينی از نظر مکان (محیط كار يا محیطهاي
آموزشی و يا به صورت تركیبی) در كشورهاي منتخب چگونه است؟
آمريکا :دانشكدههايي كه دورههداي كدارآفريني را در برنامدههداي آموزشدي خدود
گنجانده بودند ،از اواخر دهة  60تا  1978به بدیش از  130دانشدكده و در سدال 1980
تعداد آنها به  163دانشكده افزايش يافت ،كه بیشترين آنهدا مربدو بده دانشدكدههداي
مديريت بازرگاني بوده است (كاتن .)1990 ،اين دانشدكدههدا در سدال  1985بده 212
دانشكده بازرگاني و  41دانشكده مهندسدي و در دهدة  90بده  500دانشدكده افدزايش
يافت .تعداد مدارسي كه اكنون به آموزش كسدب و كدار جديدد يدا واحددهاي مشدابه
ميپردازند به  1600مدرسه افزايش يافتده اسدت .در سدال  2000انجمدن ملدي مراكدز
كارآفريني به منظور هماهنگي میان مراكز كارآفريني تأسیس شده و نیز مراكدز نوپدا بده
منظور همكاري و تسهیم اطالعات و اجراي طرح هاي ويژه در جهت پیشبرد و بهبدود
مراكزشان ،پايه گذاري شد .دو رشتة علوم مهندسي و علوم كاربردي ،به استثناي رشدته
شیمي در علوم پايه ،غالباً در همكاري نزديك با صنعت هستند كه در سیاهة تحقیقدات
دانشگاهي آورده شده است (اسلیتر و نارور.)1998 ،2
استرالیا :مركز آموزش فندي و حرفدهاي ،بدزر تدرين آمدوزشدهندده مدديريت و
كارآفريني است و هدف دولت ،ايجاد شبكهاي از مراكز كارآفريني در دانشگاهها است.
از اين مراكز كارآفريني با سدرمايهگدذاريهداي دولتدي بدهويدژه در بخدش تددريس و
فعالیتهاي بازرگاني ،حمايت ميشود .وزارت آمدوزش فندي و حرفده اي بدر اسداس
مقولههاي زير عمل ميكند:
 اعطاي گواهینامة صالحیت به كارآموزان و مشاوران شركتهاي كوچك؛1. Proquest
2. Slater & Narver
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 ايجاد نشستهاي حاوري و ارائة كمكهاي مالي؛ اسددتفاده از وسددايل كمددك آموزشددي پیشددرفته در جهددت آمددوزش و اسددتفاده ازفنآوريهاي اطالعاتي براي تبادل اطالعات در سدطح سدازماني و فراسدازماني (داتدا،
.)2005
هلند :در دانشگاه هاي علوم بازرگاني و مديريت ،مبحث كارآفريني در حدوزههداي
آموزش ،تحقیقات و مشاوره به دانشجويان تعلیم داده ميشود .دولدت بدراي گسدترش
حمايت و آگاهي در ساختار آموزش ،ارائة طرحهداي توسدعه و اجدراي فعالیدتهداي
اساسي براي رشد آگاهي و مهارتهاي فني و ارائة طرحهاي حذف موانع كارآفريني و
تشويق دانشجويان براي حركت به سدوي راه انددازي كسدب و كدار ،كمیتدة مشداوره
آموزش و كارآفريني را تشكیل داده است .برنامه ابتكاري آموزش در سال  2000بدراي
آن طراحي شده است كه به تعدادي فرايندهاي آموزش نوآور منجر شود و به موجدب
آن ،شركتها و ارائه دهندگان آموزشي بتوانند با يكديگر همكاري كنند .در هر فرآيند
آموزش حداقل  50نفر به سوي حرفدهاي كده در آن ريسدك وجدود دارد ،سدوق داده
ميشوند؛ موانع قانوني از سرراه هركدام از اين فرايندهاي آموزشي برداشته ميشدود و
قالبهاي آموزشي جديد (آموزش از طريق تلفن و آموزش در محدل كدار) بده عندوان
بخشي از فرايندهاي آموزشي معرفي ميشوند .از اوايل سال  1998مجموعاً  95میلیون
دالر به طور سالیانه به تسهیالت آموزشي اختصاص داده شده و طرح كسدب مالیدات،
سرمايهگذاري كسب و كارها را در قسمت آموزش ارتقاء داده است .در سال  2000تدا
 2002بیشتر از  100پروژه كارآفريني در همة سطوح آموزش از طرح يارانه برخدوردار
بودهاند( .هايتي .)2004 ،1كمیتة مخصوصي براي آموزش كارآفريني از سطوح ابتددايي
تا دانشگاه ايجاد شده كده معطدوف بده افدزايش پدروژههداي آزمايشدي و جمدعآوري
نمونههاي مناسب كارآفريني كه به آسداني در اختیدار مؤسسدات آموزشدي قدرار گیدرد
است .اين كمیته از سوي وزارت بازرگاني به منظور توسعه يادگیري و ساير فعالیتهدا
(مثل سمینارها ،تدريس و آموزش معلمدان و )...حمايدت مدالي مديكندد .در دانشدگاه
توانتي دفتري به نام "انكباتورهاي دانشجويي" به دانشجويان اختصاص داده شد تدا از
اين طريق ،با پشت سرگذاشتن دورهها به طور موفقیدتآمیدز بده سدمت انكباتورهداي
واقعي سوق پیدا كنند (كوراتكو.)2004 ،2

1. Hytti
2. Kuratko
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سوئد :آموزش كدارآفريني در دانشدكدههداي مدديريت و  7دانشدگاه و  28پدارك
صنعتي انجام ميگیرد و مدارس كارآفريني هماهنگ كنندة اين دانشگاهها هستند .فوايد
اين شیوة سازماندهي در آموزش كدارآفريني ،در ايجداد سداختار شدبكهاي بده منظدور
آموزش كارآفريني بروز ميكند؛ اما مشدكل اصدلي در مسدائل اجرائدي و عملیداتي در
رابطه با تخصیص اعتبارات و هزينههاست .انتقال منابع براي دانشگاهها به نظدر خیلدي
مشكل ميرسد و نوعاً تأمین و تخصیص اعتبارات و هزينهها هم بايد از طريق بودجده
اختصاص يافته به دانشگاهها صورت پذيرد و بودجه دانشگاهها هم قدادر بده پركدردن
اين خالء نیستند؛ اما با برنامهريزيهدايي كده از سدوي دانشدگاههدا صدورت گرفتده و
سرمايهگذاريهاي خصوصي تا حدي اين مشكل برطرف شده است (پاچنر.)1387 ،1
مالزي :وزارت توسدعة كدارآفرين متدولي كدارآفريني اسدت و آمدوزش ،يكدي از
ساختارهاي اين وزارتخانه است .وظايف ساختار آموزش كارآفريني در وزارت توسعه
كارآفرين به شرح زير است:
 القاي فرهنگ كدارآفريني در جامعده كده داندشآمدوزان و دانشدجويان را شداملميشود؛
 توسعه برنامههاي بهبود كیفیت و كارآيي مدديريت فعلدي كسدب و كدار (برنامدهتوسعة كارآفريني  18ماهه)
 برنامه توسعه صادرات ( 12ماهه) ؛ برگزاري نمايشگاهها ،كارگاهها و سمینارها؛ تشويق فعالیتهاي كارآفريني و تدارك يك محیط مسداعد بدراي كارآفريندان ازطريق كلوپ كارآفرينان ،انجمنهاي كارآفرين ،اتاقهاي بازرگاني.
حداكثر وام براي هزينه واحدها در دورههداي فدوق  16000دالر اسدت .همچندین
مركز تكنولوژي پیشرفته بازرگاني ،بانك توسعة مالزي و شركت تولید ملي اين دورهها
را نیز ارائده مديدهندد (اينترنیدوز .)2004 ،2برخدي از دانشدگاههدا اواسدط دهدة1990
كارآفريني را يكي از موضوعات مهم درسي در نظر گرفتهاند .تحقیقات انجام گرفته در
اين دانشگاهها نشان مي دهد كه  36/7درصد از دانشجويان ،به فراگیري چگونگي آغاز
كسب و كار و يا مديريت مؤسسات كوچك عالقهمندندد 44/4 .درصدد معتقدندد كده
استعدادهاي كارآفرينانه در همه افراد وجود دارد و از طريق آموزش رسدمي بده افدراد
ميتوان آنها را كارآفرين ساخت (يو و چان.)2007 ،3
1. Puchner
2. Enter news
3. Yu & Chan
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فرانسه :انجمن روانسازي جذب شللي (آفدیج)  1در سدال  1994بده عندوان يدك
سازمان وابسته به دولت و بنا به درخواسدت تمدام سدازمانهدا و نهادهداي مدرتبط بدا
دانشگاه و صنعت تأسیس شدد .هزيندههداي انجمدن اساسداً از طريدق وزارت علدوم و
وزارت كار تأمین ميشود؛ ولي از سدوي اسدتانداريهدا و شدهرداريهدا نیدز حمايدت
ميشود .اين انجمن از قسمت هاي مختلفي تشدكیل شدده اسدت و داراي كاركردهداي
ويژهاي است:
 -1برگزاري كارگاههاي آموزشي در زمینة شناخت بدازار كسدب و كدار ،شدناخت
شركتها و راههاي مختلف همكداري بدا آنهدا ،تنظدیم قراردادهدا ،مفهدوم اماداءها و
تعهدات سپرده شده و راههاي دستيابي به بهترين قراردادها در زمینة كسب و كار.
 -2مشاهدة گروهي و فردي :در سال  2002حدود  45000نفر از خدمات مشداوره
حاوري و  8000نفر از خدمات مشاورة تلفني در اين انجمن بهرهمند شدهاند.
 -3برگزاري برنامههاي ديدار و گفتوگدو بدین دانشدجويان و فدار التحصدیالن و
صاحبان صنايع و كارگاههاي تولیدي – خدماتي.
2
 -4انجام پژوهش در زمینة مشكالت و كمبودهاي بدازار كسدب و كدار (كدالرك ،
.)2004
آلمان :تا سال  2000وضعیت آموزش آلمان از حد متوسط پايینتر بدود .اقدداماتي
كه دولت در اين زمینه به منظور بهبود شرايط به كار بسته ،تا حددودي اثدربخش بدوده
است .ارائة رشتههاي كارآفريني در دانشگاههدا از سدال  2000باعدث شدده اسدت كده
وضعیت آلمان بهتر از حد متوسط ارزيابي شود .همچندین دولدت بدا همكداري باندك
توازن آلمان نسبت به ايجاد كرسيهاي دانشگاهي براي خلق كسب و كارها اقدام كرده
است .هدف از انجام اين كار ،دسترسي عمومي به رشتههاي كارآفريني و آشنا سداختن
دانشجويان و پرورش آنها به عنوان كارآفرينان و شروع خود اشتلالي در زنددگي آندان
است (هايتي .)2004 ،در مجموع  42دانشگاه ،مدرسة عالي فني و انستیتوهاي داخلدي
مدارس عالي فني ،فعالیتهاي خود را در زمینة كارآفريني متمركز كردهاند.
فیلیپین 21 :بنگاه دولتي به اجراي برنامدههداي آموزشدي و خددمات اطالعداتي در
زمینه تأسیس شركتهاي كوچك و متوسط پرداختهاند .وزارت بازرگاني و صنايع نیدز
در جهت ترويج كارآفريني و رشد صنايع كوچك ،امور مربو به اين زمینه را به مركز
توسعه تجارت كوچدك و بدزر واگدذار كدرده اسدت .در اواخدر دهدة  ،70دانشدگاه
)1. A association pour facilities Insertion professionally des jennies diplomas (AFIJ
2. Clark
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فیلیپین ،مؤسسه صنايع كوچك را كه مسئولیت اصدلي آن انجدام تحقیقدات آمدوزش و
خدمات توسعة صنعتي است تحت پوشش دانشكده مديريت بازرگاني تأسیس كدرد و
در سالهاي بعد نیز ساير دانشگاهها با پیدروي از الگدوي دانشدگاه فیلیپدین در جهدت
آموزش كارآفريني گامهايي برداشتند .تالش دانشگاهها بده ايدن نتیجده خدتم شدد كده
مؤسسات در اجراي برنامههاي خود ،نه تنها از منابع دانشكدههداي بازرگداني بلكده از
منابع دانشكدههاي مهندسي ،حقوق و ساير دانشكدههاي حرفهاي نیدز اسدتفاده كردندد
(وود.)2010 ،1
ايتالیا :وزارت علوم ،برنامهاي طراحي كدرده اسدت تدا بدا همكداري دانشدگاههدا و
دانشجويان در توسعة ايده اساسي كمك و همراهي نمايد .بحث كارآفريني و آمدوزش
كارآفريني در دانشگاههاي بولونا ،ترنتو ،باكوني 2و چندين دانشگاه مطرح ديگدر ارائده
ميشود .در اين دانشگاهها تحقیقاتي دربارة روشهاي كاربردي و عملي براي آموزش،
انجام پروژههاي تحقیقاتي در مورد كارآفريني ،رشد دادن كارآفريندان در شدركتهداي
كوچك و فراهم نمودن زمینههايي به منظور ارتبا افدراد ندوآور بدا صدنعت صدورت
ميگیرد (كاكس.)2000 ،3
هند :مؤسسه توسعة كدارآفريني و دانشدكدههداي بازرگداني و اقتصداد ،دروس يدا
دورههاي مربو به كارآفريني را ارائده مديدهندد و در ايدن زمینده ،تدالشهداي قابدل
مالحظهاي از سوي نهادهاي فوق در جهت اداره برنامههاي كوتاه مدت و بلندد مددت،
با توجه به گروههاي هدف مورد آموزش ،صورت ميگیرد .مؤسسه توسعة كدارآفريني
به عنوان يك مؤسسه معتبر شناخته ميشود كه بده آمدوزش كارآفريندان مديپدردازد و
عالوه برآموزش ،تحقیقاتي نیز در اين زمینه انجام ميدهد .اعااي هیدأت علمدي ايدن
مؤسسه از بهترين اساتید در زمینة مديريت مالي ،بازاريابي ،سیاسدتهداي بازرگداني و
اقتصادي ،تكنولوژي آموزشي و حوزههاي مرتبط ديگر بدا كدارآفريني و اشدتلال زايدي
هستند (اينترنیوز.)2004 ،
تايوان :آموزش كارآفريني براساس برنامه ريدزيهداي منسدجم و در سدطح كدالن
صورت ميگیرد .اين برنامهها از سوي سازمانهاي مسئول و با به كارگیري روشهداي
گوناگون مانند :آموزش در حین كار ،آمدوزش كالسدیك و تئوريدك ،آمدوزش عملدي
همراه با مربي و ناظر و مشاور ،آموزش موارد جديد و يا آموزش كاربردي خداص در
1. Wood
2. University of Bolona, Trento, Bacconi
3. Cox
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راستاي توسدعه ،تكمیدل و ارتقداي سدطح علمدي – عملدي نیروهداي كدار درجده دو
(نیروهاي شاغل پس از رده مديريت) در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط بده كدار
ميرود .مديريت كارآفريني در سطح دبیرستان و كالجهاي فني (تربیدت تكنسدین) بدر
عهده وزارت آموزش و پرورش است و در سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
بر عهده وزارت علوم و تكنولوژيهاي پیشرفته است كه با همكاري وزارت صدنايع و
تجارت بین المللي تايوان صورت ميگیرد (الدزاني.)1999 ،1
 -2انواع آموزشهاي كارآفرينی از نظر ساختار (تكدرس ،دوره و يا اعطاي
مدرك رسمی دانشگاهی) در كشورهاي منتخب چگونه است؟
آمريکا :اولین بار در سال  1986دانشكدة بازرگاني هاروارد سرفصلهاي درسدي را
تدوين و دورههداي آمدوزش كدارآفريني را برگدزار كدرد .آغداز برنامدههداي آمدوزش
كارآفريني در دانشگاه كالیفرنیاي جنوبي در سدال  1971و در كدارنگي در سدال 1972
بوده است .حدود  55درصد برنامه هاي آموزش كارآفريني در هر دو سطح كارشناسدي
و كارشناسي ارشد ،سه درصد برنامهها بدراي دورههداي كارشناسدي ارشدد و تنهدا 15
درصد بدراي دوره هداي كارشناسدي بدوده اسدت .دانشدكدة بازرگداني هداروارد ،تنهدا
دانشگاهي است كه تفكر و توسعة كارآفريني را در جهان هدايت ميكندد و بدا تعیدین
سرفصلها ،درسها و دورههاي آموزشي ،بسدیاري از مفداهیم كدارآفريني را بده ديگدر
دانشگاهها و دانشجويان در سراسر جهان ارائه ميدهد (لوي .)2003 ،2مطالعهاي كه در
دانشگاه بايلور 3روي دانشجويان رشتة كارآفريني صورت گرفت ،نشان داد كه ارزيدابي
دانشجويان از دروس رشته كارآفريني اين است كه بايد بیشترين تأكید بر دروس مدالي
و مديريت ،دروس روابط انساني و بازاريابي باشد.
صاحبنظران ،در يك مطالعة پژوهشي نسبت بده بررسدي سرفصدلهداي آمدوزش
كارآفريني در دانشگاهها اقدام كردهاند .از نظر آنان اكثر اين سرفصلها حول دو محدور
عمده تدوين شدهاست.
 -1سرفصل هاي آموزش كدارآفريني برآغداز فعالیدت كسدب و كدار و بدا رويكدرد
كارآفرينانه؛
 -2سرفصلهاي آموزش كارآفريني براي اداره فعالیتهاي كسب و كار؛

1. Ladzani
2. Levie
3. Baulor
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 -3سرفصل مشترك درهر دو مورد مانند تفكر خالق ،انتقال تكنولدوژي ،مدديريت
محصول ،سرمايهگذاري در فعالیتهاي تجاري مخاطره آمیدز .در ايدن طبقدهبنددي 54
درس براي ايجاد و راهانددازي كسدب و كدار و  288درس بدراي ادارة كسدب و كدار
مشاهده شده است (زالي.)1385 ،
درس "كارآفريني و راهاندازي كسب و كار" در  120دانشگاه ( 42درصدد)" ،امدور
مالي سدرمايهگدذاري مخداطرهآمیدز"  83دانشدگاه و "تددوين طدرح فعالیدت تجداري
مخاطرهآمیز" در  42دانشگاه ،تدريس مديشدود .بعادي از دروس در تعدداد كمدي از
دانشگاهها ارائه ميشود؛ به عنوان مثال ،دروس "اقتصاد كدارآفريني" در سده دانشدگاه،
"كارآفريني اجتماعي" در چهار دانشگاه و "جامعهشناسي كدارآفريني" در دو دانشدگاه
ارائه ميشود .دروس ديگر از جمله درس "سرمايهگذاري بینالمللدي" در  21دانشدگاه
" ارزيابي نوآوري" در  16دانشگاه "تفكر خالق" و "روش تحقیق در كارآفريني" بده
ترتیب در  19دانشگاه جزو برنامه آموزش كارآفريني قدرار دارندد .همدانطدور كده در
كشورهاي جنوب درس «انتقال تكنولوژي» مي تواند از اهمیت خاصي برخوردار باشد،
ممكن است كه در كشورهاي پیشرفته (شمال) چندان موضوعیت نداشته باشد ،و يا در
كشوري كه سرمايهگذاري خارجي در آن ممنوع اسدت ،ارائدة درس "سدرمايهگدذاري
بینالمللي" نیز جايگاه خاصي نداشته باشدد .در بدین  288دانشدگاه 72 ،دانشدگاه (25
درصد) درس" مديريت كسب و كارهاي كوچك" و  42دانشدگاه ( 15درصدد) درس
"پروژه میدداني ،مشداوره" 38 ،دانشدگاه ( 13درصدد) درس "آغداز و اداره فعالیدت و
كسب و كار"  37دانشگاه ( 12درصد) درس "ادارة شركتهاي تجاري با رشد سريع"
را در برنامههاي آموزشي خويش قدرار دادهاندد .دروس "كدارآفريني در سدازمانهداي
خدماتي" و "مديريت منابع انساني در شركتهاي كوچك" در چهار دانشگاه و درس
"تلییر مسیر شركت" در سه دانشگاه ارائه ميشود .از داليل مهم تفكیك دروس "آغاز
فعالیت كسب و كار" و "مديريت كسب و كار" كاهش ابهام و سدردرگمي اسدت و از
اين طريق مي توان دريافت كه كدام فعالیت را افراد كارآفرين انجدام مديدهندد (زالدي،
.)1385
براساس تحقیقات انجام گرفته در آمريكا 126 ،دانشكده برنامههاي آموزش خود را
برمبناي سه موضوع كارآفريني به عندوان آغداز فعالیدت كسدب و كدار ،اداره كسدب و
كارهاي كوچك و اداره كسب و كارهاي كوچك و بزر تقسیمبندي كدردهاندد (وود،
 .)2010زمان بندي كالس هاي آموزش كارآفريني در بعاي از دانشگاهها از كالسهاي
رسمي دانشگاه مجزاست و همة دانشجويان دوره كارشناسي موظفند كه طي سالهداي
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اول و دوم تحصیل خود ،حداكثر دو درس را كه مرتبط بدا روزهداي برگدزار شدده در
زمینه كارآفريني است به صورت اختیاري انتخاب نمايند؛ با ايدن حدال ،لدوي ()2003
معتقد است كه بايد زمان كافي در طول چهار سال براي شركت در دورههاي آمدوزش
كارآفريني در نظر گرفته شود .دانشگاهها نیز بدا توجده بده ويژگديهدا و مهدارتهداي
كارآفرينانه ،دانشجويان را براي انجام كارهاي تجاري و ارائة عقايد و فنون مناسبتر و
بهتر در اين زمینه توانمند كرده و در اين رابطه ،دانشدگاه و مؤسسدات مختلدف بدراي
آموزش كارآفريني همكاري نزديكي را با يكديگر برقرار مديكنندد .اهدداف كلدي ايدن
همكاري عبارتند از:
 آمددوزش كددارآفريني در موضددوعات مختلددف و رشددتههدداي مختلددف (آمددوزشكارآفرينانه)؛
 به چالش انداختن فرهنگ دانشدگاههدا و مؤسسدات علمدي در راسدتاي تدرويجكارآفريني؛
 برنامههاي مناسب و مطلوب براي جوانان كارآفرين تازهكار؛ آموزش كارآفريني نوآورانه؛ استفاده از رويكرد تلفیقي در آموزش كارآفريني (هیرسیچ.)2002 ،1اصوالً درس كارآفريني به عنوان يكي از دروس اختیاري ارائه ميشود؛ اما در اروپا
تمايل به ارائه اين درس در تمام رشتههدا بده صدورت اجبداري وجدود دارد .آمدوزش
كارآفريني در هر يك از دورههاي كارشناسي و كارشناسدي ارشدد وجدود دارد ،امدا در
دوره دكتري هنوز اقدامي در اين زمینه صورت نگرفته است (داتا.)2005 ،
استرالیا :عالوه برآموزشهاي رسمي و كالسیك بده مدديران صدنايع ،سدمینار هدم
برگزار ميشود .دولت استرالیا در سال  1988نشستي متشكل از  110هیأت اعزامدي از
مؤسسات كوچك تشكیل داد كه مسائل اصدالح سداختار مالیدات ،مسدائل مربدو بده
كاغذبازي و موانع اداري ،توريسم و گردشگري ،توسعة مهارتهاي مديران مؤسسدات
كوچك ،مقررات صادرات مؤسسات كوچك ،خدط مشديهدا و سیاسدتهداي دولدت
درزمینه كارآفريني و مسائل منطقهاي به طور مفصدل بررسدي شدد (احمددپوردارياني،
.)1383
آلمان :كرسيهاي استادي درس كدارآفريني شدامل :كدارآفريني ،مدديريت تأسدیس
شددركت ،مسددائل واقعددي در تأسددیس شددركت ،تأسددیس شددركتهدداي فددامیلي ،شددكل
سرمايهگذاري در نوآوري ،مدديريت ندوآوري ،كسدب اطالعدات تكنولدوژي تأسدیس
1. Hirsich
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شركت ،تأسیس شركت شخصي ،سرمايهگذاري مخاطرهآمیدز ،كشدمكش و تعارضدات
موجود در تأسیس شركت و درمان تعدار  ،چرخدههداي شدركت ،توسدعة شدركت،
توسعة علم اقتصادي ،كار اشتراكي در شركت ،ريسكپذيري ،زمدان تأسدیس شدركت،
تجزيه و تحلیل فرايند تصمیمات گروهي ،تبادل انديشه و بیدان اظهدارات دانشدجويان
درزمینة فرايند تأسیس شركت است.
در دانشگاه آزاد برلین ،رشته مستقل كارآفريني هنوز تأسدیس نشدده ،امدا در رشدته
علم اقتصاد ،دروسي مانند كارآفريني و مديريت نوآوري ارائه ميشود .واحدهاي ارائده
شده در اين زمینه شامل موارد زير است:
 كارگاه آموزش كارآفريني (مشاوره براي دانشجويان در فاز اولیة تأسیس (ترم ))2 معرفي گروههاي كارآفريني (ترم )2 تكنیك و توسعة ايدههاي تجزيه و تحلیل بازار (ترم )2 بررسي مسائل اقتصادي مؤسسات و شركتهاي در حال تأسیس (ترم )2 فرآيند مؤسسات شركتهاي در حال تأسیس (ترم )2 مشكالت موجود در مرحلة ايجاد و تأسیس شركتدر دانشگاه فني درسدن 1نیدز در چدارچوب علدم مدديريت ،دروس ،كدالسهدا و
تمريناتي در مورد اصول تأسیس شركت ،علم مديريت شدركتهداي جدوان ،مدديريت
نوآوري ،تكنولوژي تأسیس شركت ارائه و همچنین سدمینارهايي در ايدن زمینده بدراي
دانشجويان برگزار مديشدود .بدراي دانشدجويان سداير رشدتههدا واحددهاي اختیداري
كارآفريني در نظر گرفته شده كه در مورد تكنولوژي اصدول تأسدیس در برنامدهريدزي
نوآوري است .در دانشكدة مديريت دانشگاه ماين هايم 2رشتة كارآفريني در سه زمیندة
آموزش ،پژوهش و تحقیقات و كار گروهدي طراحدي شدده اسدت .مدواد آموزشدي در
مرحلة آموزش شامل ايده هاي نو ،پیشبیني بدازار ،اسدتراتژي ورود بده بدازار ،مسدائل
مربو به سرمايهگذاري ،شاخصهاي موفقیت در بدازار ،مسدائل روحدي و رواندي تدا
مرحله تأسیس شركت ،سازماندهي شركت و برنامهريزي است.
فیلیپین :در سطح دانشگاه و دبیرستان بدراي تدرويج كدارآفريني و صدنايع كوچدك
فعالیتهايي به عمل ميآيد .سیستم رسمي آموزشي بیشدتر متوجده فدار التحصدیالني
بود كه به دنبال پیداكردن كار هستند ،تا اينكه خود به تنهايي كار و شلل ايجداد كنندد.
1. Tec. Uni. Dresden
2. Mannheim
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اين رويكرد از سويي باعث رشد صنايع بزر ميشد كه بیشدتر سدرمايهبدر بودندد تدا
كاربر ،و از سوي ديگر ،نسبت مهاجرت را افزايش ميداد؛ بنابراين ،تالش دانشدگاههدا
براي ترويج كارآفريني و رشد صنايع كوچك ميتواند باعث شود كه اوالً زمینه اشتلال
در سطح كشور فراهم شود و ثانیاً میزان مهداجرت بده شدهرهاي بدزر كداهش يابدد
(بلنك .)2007 ،1دانشكده هاي بازرگداني نیدز در رشدتة مدديريت بازرگداني در سدطح
كارشناسي  24واحد درسي ارائه ميدهند كه بدا مدديريت ريسدكپدذير و كدارآفرين و
مديريت واحدهاي بازرگاني و صنعتي كوچك در ارتبا اسدت .در ايدن كشدور ،يدك
كتابشناسي در مورد مديريت ريسكپذير و مديريت واحدهاي كوچدك تهیده و بدین
دانشگاهها و مراكز آموزشي توزيع ميشود؛ در ضمن براي رشتههاي مرتبط ،يك كتاب
درسي مديريت ريسكپذير تهیه شدده اسدت .بدراي پدرورش ،بهبدود و توسدعة مندابع
انساني نیز از روش « برانگیختن نیل به هدف » استفاده مديشدود و ايدن روش ،زمیندة
مناسب را براي ايجاد واحدهاي كوچدك يدا داشدتن سدبك مدديريت ريسدكپدذير و
كارآفرين آماده و يا اينكه در نهايت آنها را براي استخدام شدن در ساير واحدها آمداده
ميكند .دولت نیز براي مشاوران و كارگران در مؤسسات كوچك دورههداي آموزشدي
برگزار ميكند (ساالزار.)1383 ،2
 -3انواع آموزش دهندگان (افراد متخصص در يك رشته يا متخصصان آموزش
كارآفرينی و يا به صورت تركیبی) در كشورهاي منتخب چگونه است؟
يكي از موضوعات مهم در رابطه با آموزش كارآفريني ،خصوصاً در دانشدگاههداي
اروپا ،كمبود كرسيهاي استادي است و همین موضوع ،اروپا را نسدبت بده آمريكدا در
زمینه آموزش كارآفريني عقب نگه داشته است؛ به عالوه ،آموزش كارآفريني تقريبداً در
حال حاضر براي دانشجويان رشتههاي بازرگاني و اقتصاد ارائده مديشدود و دسترسدي
ساير دانشجويان در رشتههاي مختلف به آموزش كارآفريني تقريباً محدود است.
در انگلستان تعدادي از نوآموزان در زمینة تشويق و ترغیب دانشگاههاي اين منطقده بده
همكاري با يكديگر پرداختهاند و هدف آنها ارتقاء و توسعه كارآفريني از طريق تلییدر جدوّ
و فرهنگ دانشگاههاست .دولت نیز سرمايهگذاريهاي پولي و مالي را در دانشگاه بده اجدرا
گذاشته و با جذب متخصصان در اين زمینه بده توسدعه و آمدوزش كدارآفريني در دانشدگاه
پرداخته اسدت .هددف از سدرمايهگدذاريهداي مدالي و انسداني دولدت انگلسدتان ،ايجداد

1. Blenke
2. Salazar
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شبكههدايي از ارزيابدان درون دانشدگاهي و بدرون دانشدگاهي در جهدت منطبدق سداختن
مطالعات ،پژوهشها و آموزشهاي كارآفريني با فرايند متحول علوم و تكنولوژي است.
در هلند افراد مجرب صنعت براي آموزش و مربيگري كارآفرينان ندو و تدازه كدار
استخدام شدند و افراد با زمینده هداي تجداري مختلدف بده دانشدگاه دعدوت شددند و
فعالیتهاي پداگوژيكي جديد (مثدل مربديگدري) عادويتهداي كوتداه مددت (مثدل
دريافت كمك هزينههاي كوتاه مدت) و مكانهاي كاري طرحريزي شده بده اسداتید و
دانشجويان معرفي شدند .در دانشگاه بابسون 1برنامههايي طراحي شدده اسدت كده بده
عنوان ابزاري براي رشد استانداردهاي آموزشي در نظر گرفته ميشود .در اين برنامههدا
با دعوت از اساتید مجرب در زمینة كارآفريني ،با هماهنگي ساير اعاداي دانشدكده از
اساتید با سابقهتر به منظور شركت در اين دوره ثبت ندام مديشدود .و اعاداي هیدأت
علمي جديد مخصوصاً در صورت تأثیر دورههاي آموزشي مربو بده توضدیح آنهدا از
اين دورهها استقبال خواهند نمود (زالي.)1385 ،

بحث و نتیجهگیري
بر اساس يافتهها در كشور آمريكا ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر در
محیطهاي آموزشي مانند دانشكدههاي بازرگاني و مهندسي انجام ميگیرد .از نظر
ساختار ،آموزش كارآفريني ،هم به صورت دوره و تكدرس و هم به صورت رشته
است و آموزشدهندگان را هم افراد متخصص در يك رشته و هم متخصصان آموزش
كارآفريني دربرميگیرد.
در استرالیا ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر در مراكز آموزش فني و
حرفهاي انجام ميگیرد .از نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،بیشتر به صورت
آموزشهاي رسمي و كالسیك و اعطاي گواهینامه به كارآموزان است و آموزش
دهندگان ،متخصصان آموزش كارآفريني هستند.
در هلند ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر در آموزش در محل كار و آموزش
از طريق تلفن است و از نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،به صورت برگزاري دوره و
اعطاي گواهینامه به كارآموزان است و آموزشدهندگان ،افراد مجرب در صنعت
هستند.

1. Babson
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در سوئد ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر در محیطهاي آموزشي است و از
نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،به صورت برگزاري دوره و اعطاي گواهینامه به
كارآموزان است و آموزشدهندگان را هم افراد متخصص در يك رشته و هم
متخصصان آموزش كارآفريني دربرميگیرد.
در مالزي و فرانسه ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،هم در محیطهاي آموزشي و
هم در محیط كار انجام ميشود و از نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،به صورت
برگزاري دوره و اعطاي گواهینامه به كارآموزان است و آموزشدهندگان را هم افراد
متخصص در يك رشته و هم متخصصان آموزش كارآفريني دربرميگیرد.
در آلمان ،ايتالیا و فیلیپین ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر در محیطهاي
آموزشي است و از نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،به صورت تكدرس و دروس
اختیاري است .آموزشدهندگان را هم افراد متخصص در يك رشته و هم متخصصان
آموزش كارآفريني دربرميگیرد.
در هند ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر در محیطهاي آموزشي است و از
نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،به صورت تكدرس و دوره است و آموزش دهندگان
را هم افراد متخصص در يك رشته و هم متخصصان آموزش كارآفريني دربرميگیرد.
در تايوان ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر از طريق آموزش حین كار و
آموزش نظري و عملي همراه با هم است و از نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،به
صورت تكدرس و دوره است و وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش متولي اين
امر هستند.
در ايران ،آموزش كارآفريني از نظر مكان ،بیشتر در محیطهاي آموزشي صورت
ميگیرد و از نظر ساختار ،آموزش كارآفريني ،به صورت تكدرس ،دوره ،اعطاي
گواهینامه و رشته تحصیلي است و آموزشدهندگان را هم افراد متخصص در يك
رشته و هم متخصصان آموزش كارآفريني دربرميگیرد.
بر اساس مطالعات انجام شده در اين طرح ،آموزش كارآفريني تحت تأثیر عواملي
مانند وضعیت اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي كشورها قرار ميگیرد؛ لذا محقق براي
طراحي الگوي آموزش كارآفريني ،تجربیات كشورهاي موفق را با در نظر گرفتن
شرايط خاص اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي كشور ايران مورد مالحظه قرار داده و با در
نظر گرفتن شرايط و امكانات نظام آموزشي ايران ،مدلهاي آن مشخص شده است.
مروري بر تجربه مراكز آموزش عالي در كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه اين
مراكز ،با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي كه در آن قرار گرفتهاند ،به يكي از اين
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راه حلها پرداخته يا دورههاي آموزشي با عنوان كارآفريني راهاندازي كرده و يا نسبت
به ايجاد يك مركز رشد در دانشگاه اقدام كردهاند .در بسیاري از موارد نیز اين دو
راهكار بهطور همزمان به كار گرفته ميشود .پیشبیني راه و روشهاي الزم در
بهرهگیري از اين راهكارها به صورت تكمیل كننده يكديگر ،از جمله مسائلي است كه
نقش بهسزايي در اثر بخشي اين راهحلها دارد.
يافتهها نشان داد كه آموزش كارآفريني در كشورهاي مختلف ،هم در محیطهاي
كاري و هم در محیطهاي آموزشي صورت ميگیرد .بر اساس اين يافتهها ،آموزش
كارآفريني در برخي از كشورها در دانشكدههاي مديريت بازرگاني ،دانشكده مهندسي،
دانشگاه علوم بازرگاني ،پاركهاي صنعتي و مدارس عالي فني صورت ميگیرد و از
نظر ساختار هم به صورت تكدرس ،دوره و با اعطاي مدرك رسمي دانشگاهي ارائه
ميشود .مهمترين دروس اين دورهها نیز شامل دروس مالي ،بازاريابي ،روابط انساني،
مديريت كارآفريني ،اقتصاد كارآفريني ،تفكر خالق ،روش تحقیق ،مديريت منابع
انساني و مديريت نوآوري است .طبق يافتهها ،آموزش كارآفريني ميتواند از سوي
متخصصان مختلف (افراد مجرب صنعت ،اساتید مجرب كارآفريني و ).....انجام شود.
آموزش كارآفريني ميتواند از طريق فرايند مسألهيابي ،جستوجوي راه حلهاي نو و
ناب ،آگاهسازي از فرصتها و تهديدهاي حوزه كسب و كار ،كاوشگري ،فعالیتهاي
فوق برنامه ،درسهاي تخصصي ،كارآموزي ،از راه تجربههاي كارآفرينان ،تلفیق
آموزش نظري و عملي ،فرايند تبديل ايدهها به طرحهاي عملیاتي ،استخراو ايدههاي
ناب كسب و كار از آموزش و پژوهش و پردازش ايدههاي مناسب كسب و كار ،از راه
آموزش فردي ،از راه كارآموزي در محیطهاي كسب و كار ،تعريف وانجام پروژههاي
فردي ،اقدام پژوهي ،مطالعه موردي ،برقراري ارتبا با كارآفرينان و سازمانهاي
كارآفرينان ،مواجهه با تهديدها و بحرانها ،از راه فناوري اطالعات و ارتباطات ،تبديل
ايدهها به طرحهاي عملیاتي ،به بحث گذاشتن طرحهاي عملیاتي مهم و ناب ،مهارت
در تحلیل فرصتها ،تسلط بر روشهاي تحقیق و توسعه علمي آموزشي و پژوهشي
و ....به افراد آموزش داده شود.
مدلهاي ارائه شدة آموزش كارآفريني در اين پژوهش ،تلفیقي از تمام رويكردها و
مدلهايي است كه در كشورهاي مختلف ارائه شده است .برخي از اين مدلهاي ارائه
شده ،مستخرو از تجارب كشورهاي مختلف است و برخي از اين مدلها بر اساس
مباني نظري موجود و نظرات خبرگان استخراو گرديده است .مدل تدوين درس،
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تكدرس و دانشگاه كارآفرين نیز بر اساس مباني نظري و تجارب كشورها و مدلهاي
ساختار سازماني بر اساس نظرات خبرگان ارائه شده است.
با توجه به يافتهها ،مدل مناسب آموزش كارآفريني در آموزش عالي كشور ميتواند
به صورت تك درس كارآفريني در تمام حوزههاي عمده آموزشي يا به صورت
دانشگاه كارآفرين صورتبندي شود.
مدل تدوين درس

رشته

گرايش

ميان رشتهای

تلفيقی

علوم انسانی

علوم پايه

فنی و مهندسی

هنر

مدل دانشگاه کارآفرين

حوزه علوم انسانی

رشته

حوزه علوم پايه

گرايش

حوزه فنی و مهندسی

ميان رشتهای

حوزه هنر

تلفيقی

دانشگاه كارآفرين ميتواند در چهار حوزه علوم انساني ،پايه ،فني و مهندسي و هنر به
صورت رشته ،گرايش ،میانرشتهاي و تلفیقي سازماندهي شود.
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ساختار سازمانی

ساختار فعلي
مركز كارآفريني

ساختار جديد

هستة كارآفريني
گروههاي آموزشي

مستقل

ضمیمه

حوزة كارآفريني
حوزة
پژوهشي

حوزة
آموزش

هستة
استادان،
كارآفرين

هستة
هستهة
هست
دانشجئويان دانشآموختگان
دانشجويان
كارآفرين
كارآفرين

شوراي
كارآفريني
دانشكدهها

حوزخدما
ت
شوراي
كارآفريني
دانشگاه

آموزش

ارتبا

كارآفرينان

فردي

جامعه (صنعت
و)...

مركز
دانشآموختگان

وزارتخانهها
و سازمانها

سازماني

ساختار سازماني دانشگاه كارآفرين ميتواند به صورت ساختار فعلي از باال به پايین يا
ساختار جديد از پايین به باال باشد.
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ساختار سازمانی

ساختار فعلي
مركز كارآفريني

مستقل

ساختار جديد

ضمیمه

كارآفرينان

جامعه

مركز
دانشآموختگان

وزارتخانهها
و سازمانها

شوراي كارآفريني
دانشگاه
حوزة
كارآفريني

حوزة
آموزش

حوزة
پژوهش

حوزة
خدمات
شوراي كارآفريني
دانشكدهها

هستة كارآفريني
گروههاي
آموزشي

هستة استادان
كارآفرين

هستة
دانشجويان
كارآفرين

هستة
دانشآموختگان
كارآفرين
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مدل تكدرس

كارشناسي

عمومي

اصلي

نظري

تخصصي

كارشناسي ارشد

اختیاري

اصلي

تخصصي

عملي

دكتري

اختیاري

اصلي

تخصصي

اختیاري

نظري -عملي

پیشنهادها
 -1الزم است كه در برنامههاي آموزشي مراكز كارآفريني دانشگاههدا تجديدد نظدر
شود ،رويكرد بین رشتهاي در الگوي آموزش كارآفريني دانشگاهها اتخدا يدا رويكدرد
دورهاي در آموزش كارآفريني به كار گرفته شود و در ساختار دانشگاهها تلییر صورت
گیرد.
 -2دانشدكدههداي كدارآفريني بدا هددف يگانده سداختن دفتدر ارتبدا بدا صددنعت
دانشگاهها ،معاونت پژوهشي و مركز كارآفريني دانشگاهها تأسیس شدود و رشدتههداي
خاص بین رشتهاي كدارآفريني ،مانندد مدديريت كدارآفريني و آمدوزش كدارآفريني يدا
دورههاي خاص آموزش كارآفريني ،در رشتههاي نزديك به ايدن حیطده در هدر گدروه
آموزشي ايجداد شدود و يدا دورههداي خداص آمدوزش كدارآفريني ويدژه دانشدجويان
رشتههاي اقتصاد ،مديريت ،روان شناسي و علوم تربیتي و  ...راه اندازي شود.
 -3قرار دادن درس آموزش كارآفريني در دروس عمومي يا اصلي دانشگاهها.
 -4آموزش اساتید عالقهمند هدر گدروه در زمیندة كدارآفريني بده صدورت كارگداه
آموزشي يا تشكیل مجمع اساتید كارآفرين در دانشگاهها صورت گیرد و ارتبا مستمر
دانشگاهها با كارآفرينان در هر زمینة خاص برقرار شود.
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