
 Higher Education Letter جديد دورة، عالي آموزش نامة
 Vol. 5, No. 19, Atumn 2012 521 -541 صص، 1931 پايیز، نوزدهم شمارةپنجم،  سال

 

 حلقه مفقوده آموزش عالي: آفرينيآموزش كار
Entrepreneurship education: Missing link in Higher education 

 51/61/15: تاريخ پذيرش مقاله 60/61/15: تاريخ دريافت مقاله 
 

 * بتول جمالي زواره
 ** احمدرضا نصردكتر 

 *** اعظم جمالي زواره
 

Batoul Jamali Zavareh 
Ahmadreza Nasr (PhD) 
Azam Jamali Zavareh 

هاي اخیرر   ها در سال گسترش شتابان دانشگاه: چكيده
بره  ، دامر  زده  آموختگران دانشرگاهي   اشتغال دانشبه 
التحصرینن   اي به نرا  فرار    اي كه جامعه با پديده گونه

ها  هاي موجود دانشگاه ساختار. بیكار مواجه شده است
نیز در حال حاضر با هدف آموزش تخصصري شرك    

آفريني را مد نظر قرار  گرفته است و كمتر آموزش كار
آفريني  هر چند در حال حاضر آموزش كار. داده است
د توجه قرار گرفته است تا حدودي مور، ها در دانشگاه

با اي  حال تا رسیدن به وضع مطلوب فاصرله زيرادي   
هرردف مقالرره حاضررر بررسرري آمرروزش . وجررود دارد

رو بره بررسري    اير    از. استها  آفريني در دانشگاه كار
هرا پرداختره    آفريني در دانشگاه هاي آموزشي كار شیوه

شده و برا اسرتداده از تجرارب كشرورهاي موفر  در      
مردلي را برراي   ، آفريني در سطح دانشرگاه  آموزش كار
روش كرار اسرنادي   . دهرد  آفريني ارائه مي آموزش كار

آوري اطنعات از اسرناد و مردار     است و براي گرد
، رسراني معتررر   هراي اطرن    پايگراه ، داخلي و خارجي

نتايج اير   . ها و مقاالت معترر استداده شده است كتاب
هرارتي قابر    م، آفرينري  دهد كه كرار  پژوهش نشان مي

هاي مختلدري برراي آمروزش آن     آموزش بوده و شیوه
آفرينرري برره  آمرروزش كررارآنهررا  از جملرره. وجررود دارد

هرراي  ارائرره دوره، هرراي درسرري صررورت ارائرره واحررد
هراي   آفرينري بره صرورت رسرمي در قالره دوره      كار

هرراي  كارشناسرري ارشررد و دكترررا و اداررا  مهررارت  
 . باشد آفريني با ساير دروس مي كار

 

Abstract: One of the problems of 
university graduates is employment. 
Rapid expansion of universities in 
recent years has fueled the problem so 
that the community is faced with a 
phenomenon called unemployed 
graduates. The structures of the 
university are currently formed based 
on the aim of Specialized Training and 
less attention is paid to 
entrepreneurship education. Although 
more attention has been given to 
entrepreneurship education in 
universities, it is not desirable yet. The 
purpose of this paper is to investigate 
the methods of entrepreneurship 
education in universities and to provide 
a model for entrepreneurship education 
at university level by using the 
experiences of successful countries in 
entrepreneurship education.  
The method used is document, and 
internal and external documents, 
databases and authoritative 
information, books and articles are used 
for gathering data. . The results show 
that Entrepreneurship is a skill which 
can be taught, and there are various 
methods for teaching it such as offering 
entrepreneurship training courses, e.g., 
offering formal entrepreneurship 
courses  at Master’s and PhD degrees 
and integration  of Entrepreneurial 
skills with other subjects.  
 

، آفرينري   كرار ، دانشرگاه ، يرادگیري  :كليدي واژگان
 آموزش 
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 مقدمه
هراي   آمروزش ، گیري دانشگاهها و موسسات آموزش عرالي  هدف اولیه از شك  اگرچه

از آنجايي كه آموزش كرارآفريني ابرزاري مرودر در     بوده است؛ اما تخصصي و پژوهش
رهراي  آموختگان براي بازار كار آينده و به طور خاص براي كسره و كا  آمادگي دانش
هراي   در زمان حاضرر آمروزش  ، (247: 7002،  و ريچاردسون  هینس) باشد كوچك مي

هراي مهرم    از رسرالت ، كارآفريني و آماده كردن دانشجويان براي ورود به بازار كار نیز
هراي معتررر در سرتاسرر     به طوري كه بسریاري از دانشرگاه  ، شود دانشگاه محسوب مي

تواند  ها مي دانشگاه. اند هاي درسي خود گنجانده امهها را در برن گونه آموزش اي ، جهان
التحصرینن افرزايش دهنرد ترا      هراي فرار    اي  نیاز را از طري  ارتقاء انگیرزه و قابلیرت  

ابتدا به بررسري   مقاله حاضر. هاي نوآورانه و كارآفريني باشند شخصي مودر در فعالیت
هراي   انروا  و شریوه  ، یرت اهم پس از بررسري ، كارآفريني و امكان آموزش آن پرداخته

 . است كردهمدلي جهت آموزش كارآفريني در دانشگاه ارائه ، آموزش كارآفريني
 

 كارآفريني چيست؟
امرا تراكنون   ، ه شرده تعاريف مختلدري از اير  وا ه ارائر   ، در متون تخصصي كارآفريني

وجرود  . ارائره نشرده اسرت   ، تعريدي كه توسط اكثريت صاحرنظران پذيرفته شده باشد
توان به اي  دلی  دانست كه كرارآفريني و آمروزش    را مي يف مختلف از كارآفرينيتعار

هراي مختلرف جامعره اعرم از      ارزش و معناي ضمني مختلدي را در بخرش ، كارآفريني
تداوت كارآفريني هم در تعريرف   تواند به زمینه فرهنگي مي. عمومي و خصوصي دارد
(. 133: 7009،   و مسري   ق  از لروئیس به ن، 1331،  كرني) و هم در كاربرد منجر شود

معتقد است كه گسترش آمروزش  ( 133: 7009، به نق  از لوئیس و مسي، 7000)  بیكر
نیاز  كند ممك  است كارآفريني از فرهنگي به فرهنگ ديگر باهم تداوت دارد و بیان مي

ل تعريف كارآفريني و آموزش آن دچرار تغییرر و تحرو   ، هاي آينده باشد كه با پیشرفت
 :شود هاي كارآفريني اشاره مي در اي  قسمت به چند مورد از تعريف. شود
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كارآفريني را در معناي گسترده و محدود مورد بررسي قررار  ( 910: 7002)،  آنتونیز
گذاري برراي تشركی  يرك شرركت يرا       سرمايه، كارآفريني، در معناي گسترده: دهد مي

اسرت كره از طرير  آن افرراد از      فراينردي ، كرارآفريني . ايجاد يك كسه و كار اسرت 
كارهراي جديردي   ، نمايند استداده مي، بدون توجه به منابع كنترلي، رو هاي پیش فرصت
نماينرد بره    ها را پیگیرري مري   عرور كرده و فرصت، ها و عرف از عادت، دهند انجا  مي

ناي در مع. خارج شود، هاي رايج از روش، تولید يا ارائه خدمات، اي كه انجا  كار گونه
براي چالشي كه يك شركت ، كارآفريني دنرال كردن راه حلي خنقانه يا جديد، محدود

، رشد و ارتقاء محصوالت و يا خدمات جديرد يرا قرديم   ، يا موسسه با آن مواجه است
استداده از راهرردها و تكنولو ي براي انجا  عملكردهاي سازمان و تغییر در ، بازاريابي
معتقدنرد    نئرودي   و  كرري . اسرت معامله كردن با رقیرران   سازماندهي و، ها استراتژي
ايجراد ايرده جديرد و داشرت  توانرايي و      ، جستجوي يك فرصت سرودآور ، كارآفريني

،  و لیرت    هیر  ،  به نق  از هنري، 7000) اطمینان براي تردي  ايده به كار واقعي است
جرراد و معتقدنررد كررارآفريني اي( 122: 7007)  و درنورسررك  هیسررري (. 7002،  لیررت 

كوچك و خانوادگي با مسرائ  و مشركنت خراص    ، مديريت يك كسه و كار جديد
به فعالیتي كه منجر بره  ، دارند اظهار مي، (7002) هی  و لیت ، هنري. باشد كارآفريني مي

ايجاد و مديريت يك سازمان جديد و استداده از يك فرصت منحصر بدرد و نوآورانره  
توان گدرت كرارآفريني يرك كرار كرامن        طور كلي ميبه . شود باشد كارآفريني گدته مي

كند كه با ساير تولیردات   اقتصادي است كه محصوالت يا خدمات جديدي را تولید مي
 (. 7002، هی  و لیت ، هنري) تداوتهايي دارد، و خدمات ارائه شده

هاي مختلدي ارائه شده است كره   براي كارآفري  نیز تعريف، همانند وا ه كارآفريني
 :شود چند مورد آن اشاره ميبه 

كارآفرينان افرادي هستند كه فرصتها را جسرتجو  ، دارند اظهار مي   و گامرون  پی 
بررداري از   آيند و سپس از منابع مورد نیاز براي بهره كنند و در پي شناخت آن برمي مي
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، يالمعارف آموزش عرال  بنا بر تعريف دايره(. 19: 7001) كنند ها استداده مي اي  فرصت
قردرت  ، كارآفري  شخصي است كه عنوه بر داشرت  علرم در يرك حروزة تخصصري     

هرا و   فرصرت ، تواند برا اسرتداده از امكانرات    خنقیت و خطرپذيري دارد و مي، ابتكار
 (. 133ص، 1939، عرديحیدري ) شتغال مولد و درآمدزا ايجاد كندا، ها توانمندي

، (1330)  تامپسرون  نروان مثرال  بره ع  .خاص خود را دارنرد  هاي كارآفرينان ويژگي
 :كند ميهاي كارآفرينان را به شرح زير بیان  ويژگي

 . سازند خود را از ديگران متداوت مي

 . دهند ها را كشف و توسعه مي فرصت

 . كنند ها را جستجو مي منابع مورد نظر براي استداده از فرصت

د داراي ارزش افزوده كنن محصوالت و خدماتي كه ارائه مي) افزايند ها مي به ارزش
 (. است

 . توانايي ايجاد ارتراط گسترده با ديگران را دارند

 . تواند كار را انجا  دهد كسي مي دانند چگونه بايد كار انجا  شود و چه مي

 . ايجاد كننده سرمايه هستند

 . كنند ريسك را مديريت مي

 . شوند كارآفرينان در روزهاي سخت مشخص مي

 . دخنق و نوآور هستن
در يك نگاه كلي كارآفريني را مي توان بره دو دسرته كرارآفريني فرردي و كرارآفريني      

با توجه ، اگر نوآوري و ساخت محصول جديد و يا ارائة خدماتي نو. سازماني تقسیم كرد
نامند و اگر حاص  تنش يك تیم  ن را كارآفريني فردي ميآ، حاص  كار فرد باشد، به بازار

 (. 91: 1937، مشهدي) نامند ن را كارآفريني سازماني ميآ، در سازماني باشد
كه مهمترري  اير    ، عوام  بسیاري موجه توجه روزافزون به كارآفريني شده است

 :عوام  عرارتست از
هاي نوي  تكنولو ي و تغییراتي كه جوامع را تحرت ترادیر قررار     ظهور پديده - 

 ،داده است
ي و دولتري در بررآورده   هراي برزرت تجرار    هرا و شرركت   ناكارآمدي سازمان - 

 ،ساخت  نیازها و انتظارات جديد مشتريان

                                                                                                                                      
1. Thompson 
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اهمیت موضو  خنقیت و نوآوري در پي بروز انتظارات و توقعرات جديرد    - 
 ،بازار
محرور برا توجره بره      پربهره و دانش، زودبازده، توجه به فعالیت هاي كوچك - 
 ،هاي جديد محیطي فرصت
 ،محر  توسعة اقتصادي باشدتواند موتور  وجود اي  باور كه كارآفريني مي - 
هراي جديرد    خنقیت و ابدا  روش، نیاز شديد جوامع و اقتصادها به نوآوري - 

 ،كسه و كار
 ،پذيري زياد آن هاي كارآفرينانه و انعطاف مقرون به صرفه بودن فعالیت - 
 ،توانمند و مستعد و خنق، كمك به جذب و شكوفايي نیروهاي متخصص - 
  راهكار جهت ح  معضر  بیكراري و چرارة    تري وجود اي  اعتقاد كه منطقي - 

حسریني  ) پیامدهاي وخیم و ترعات مخوف اجتماعي در گرو كارآفريني قاب  ح  است
 (.   : 1932، و انمي حس  كیاده

 
 كارآفريني ذاتي يا اكتسابي؟

هنروز بره طرور قطرع     ، هاي مختلرف آن  علیرام رشد دانش كارآفريني و توجه به جنره
هراي   و بحر  ، يرا اكتسرابي  اسرت  كارآفريني فرايندي ذاتي  توان مشخص كرد كه نمي

توان كارآفريني را آمروزش داد   مداومي بی  متخصصان اي  رشته وجود دارد كه آيا مي
براي تعیی  اينكه كارآفريني ذاتي يا اكتسابي اسرت  (. 7002، هی  و لیت ، هنري) يا خیر

 :شود اشاره مي، ارهاي متخصصان اي  رشته به اختص به چند مورد از ديدگاه
دهرد آمروزش    نشران مري  ، دارند كه مطالعات انجرا  شرده   كري و نئودي  اظهار مي

هرا   همچنری  گرزارش  (. 271: 7001) امكانپذير است، كارآفريني به عنوان يك موضو 
ايجراد موسسرات و    سره افزايش، هاي آموزش كارآفريني حاكي از آن است كه برنامه

هاي كارآفريني سرره   دهد كه آموزش العات نشان ميهمچنی  مط. ها شده است شركت
شده اسرت كره افرراد بره ايجراد كسره و كرار مررادرت ورزنرد و نسررت بره ديگرر             

و   راسموسر  ) تري درباره كرارآفريني داشرته باشرند    هاي قوي ديدگاه، التحصینن فار 
 (. 131: 7001،  اسكرهیم

                                                                                                                                      
1. Rosmussen 
2. Sǿrheim 
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دو نرو  مهرارت يعنري    كننرد كره كرارآفريني داراي     بیران مري    و آندرسون  جیك
هراي علمري    تدريس و آموزش مهارت(. 1: 1333) باشد هاي علمي و هنري مي مهارت

اي  بدان معناست كه آموزش كرارآفريني در بسریاري   . ساز است كارآفريني كمتر مساله
هراي علمري كرارآفريني برراي افررادي كره        آموزش. قابلیت آموزش دارند، ها از بخش

، يك كسه و كار كوچرك يرا متوسرط را مرديريت كننرد     ، اي بخواهند در سطح حرفه
كننرد و همچنری     اساتید و محققیني كه در زمینه كسره و كارهراي كوچرك كرار مري     

 توانرد مثمردمرر باشرد    حامیان و مشاوران كسه و كارهاي كوچك و دانشرجويان مري  
، اما آنچره كره در آمروزش كرارآفريني مشرك  اسرت      (. 111: 7002،  و ماير  ادواردز)
هراي رهررري و    هرا شرام  قابلیرت    اي  ويژگري . باشد هاي هنري كارآفريني مي ارتمه

هراي فكرري و    توانرايي ، نیاز به پیشرفت دائمري ، خوداتكايي، ريسك پذيري، مديريت
هراي   كه بره عنروان ويژگري    باشد هايي مانند اي  مي قدرت تحم  باال و ويژگي، ذهني

هرا بره طرور مسرتقیم قابر  آمروزش        يو اي  ويژگ، شود شخصیتي كارآفرينان تلقي مي
هاي تدكر انتقادي  معتقدند كه مهارت( 1332)  و استیونسون  همچنی  تیموس . نیست

توانرد   پرذيري بره طرور مسرتقیم نمري      صرر و مسرئولیت ، مديريت افراد، مانند قضاوت
همچنری  تحقیقرات   . آموزش داده شود و تنها از طري  زندگي واقعي ياد گرفتره شرود  

توانرد بره    هاي آموزش كارآفريني مري  دهد كه برنامه نشان مي( 7009)  كندي پیترم  و
عرنوه برر ترادیر    . هاي كارآفرينانه شركت كنندگان را تغییر دهرد  طور معناداري نگرش

مشراركت كننردگان   ، هاي آموزش كارآفريني بر ايجاد كسه و كار جديد مستقیم برنامه
هاي كارآفريني را عنوه بر ايجراد   نگرشممك  است ، هاي آموزش كارآفريني در دوره

تواننرد از   براي مثال مي. گسترش دهند، اي خود در ك  كار حرفه، كسه و كار كوچك
تكمی  كسه و كرار  ، هاي موجود ها براي گسترش كسه و كار در شركت اي  آموزش

به طور  (.7009، پیترم  و كندي) كنند هاي كارآفرينانه نیز استداده  و در ارزيابي فعالیت
هاي كارآفريني قاب  آموزش نیسرتند امرا حرداق      توان گدت اگر چه همه جنره كلي مي

 . توان آموزش داد هاي آن را مي برخي جنره

                                                                                                                                      
1. Jack 
2. Anderson 
3. Edwards 
4. Muir 
5. Timmsons 
6. stevenson 
7. Peterman $ Kennedy 
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 آموزش كارآفريني اهميت
قر  از بررسي اهمیت آموزش كارآفريني الز  است مشخص شود آموزش كرارآفريني  

زش كارآفريني را در معناي گسترده آمو، (133: 7009) ،لوئیس و مسي. به چه معناست
 : دهند و محدود مورد بررسي قرار مي

رشرد افرراد و بره طرور خراص جوانران در       ، در معناي گسترده آموزش كارآفريني
دهرد هرم ايجراد كننرده      كه به آنها اجازه مري ، هاست ها و نگرش اي از مهارت مجموعه

در معنراي  . شرود  يشغ  و هم جستجوكننده شغ  باشرند و باعر  رشرد اقتصرادي مر     
هراي مرورد نیراز     آموزش كارآفريني به معناي آموزش كسه و كار و مهرارت ، محدود

 . براي آااز يك شغ  است
سرازماني و در سرطح فرردي مهرم     ، اجتماعي، تواند در سطح جهاني كارآفريني مي

و  از دورهمرراه برا وسراي  ارترراط     ، كراهش موانرع تجراري   ، در سطح جهراني . باشد
در سرطح  . كنرد  هاي بیشتري را براي تجارت فرراهم مري   اي جديد فرصته تكنولو ي
افزايش مسائ  ، هاي جديد مديريتي شك ، ها رفع ممنوعیت، سازي خصوصي، اجتماعي

جوامرع را برا پیچیردگي و عرد      ، هراي اقلیرت   محیطي و توجه به رعايت حقوق گروه
كوچرك شردن   ، تمركززدايري ، در سرطح سرازماني نیرز   . اطمینان مواجره كررده اسرت   

پرذيري بیشرتر    المنافع و تقاضا برراي انعطراف   هاي مشتر  راهرردهاي گروه، ها سازمان
سررانجا  در سرطح   . كند همه به ايجاد يك محیط نامطمئ  شغلي كمك مي، نیروي كار

از جملره اينكره   . با مسائ  مختلف شغلي روبررو هسرتند  ، افراد در زمان حاضر، فردي
تر شده است و افراد در محیط كار با مسئولیت بیشتري احتمال از دست دادن شغ  بیش

از سوي ديگر افراد مسئولیت بیشرتري  . در كار و فشارهاي محیطي گوناگوني مواجهند
 (. 3-3 :1333،  و كات   گیه) براي يافت  منابع مالي براي آينده خود دارند

وجود دارد كره  دهد كه نیاز روزافزوني براي افراد جامعه  موارد ذكر شده نشان مي 
ترا توانرايي مواجهره برا     ، هاي كارآفريني را هر چه بیشتر كسه كننرد  توانايي و قابلیت

، عنوه بر اي . رو را داشته باشند هاي زندگي در عصر حاضر و آينده مرهم پیش چالش
از طري  رويكردهرايي ماننرد فراگیرري     سازد تا هاي كارآفريني افراد را قادر مي مهارت
تطاب  بیشتري را با تغییرات محیطي به دست بیاورند و از اير   ،   مسالههاي ح مهارت

. آيد در افراد بوجود مي، ها طري  قدرت و اعتماد به ندس بیشتري براي مقابله با چالش

                                                                                                                                      
1. Gibb 
2. Cotton 
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هرايي   فراگیري چنری  مهرارت  ، هاي اقتصاديدر محیط و مخصوصا  محیط، بدون شك
تروان   از اي  رو مري . اي جامعه داشته باشدهم براي فرد و هم بر، تواند منافع زيادي مي

ضرروري  ، در هی  زماني بریش از زمران حاضرر   ، گدت كه آموزش و تربیت كارآفري 
 (. 7002، هی  و لیت ، هنري) نروده است

نیازمندنرد برراي   ، التحصینن ديدگاه مشتركي كه وجود دارد اي  است كه همه فار 
هاي كرارآفريني را   التحصینني كه دوره فار تغییرات بازاركار تجهیز شوند و اي  شام  

كند كره آمروزش كرارآفريني محردود بره       اي  نكته روش  مي. شود نیز مي، اند نگذرانده
هراي   هاي مختلف بايرد فرصرت   دانشجويان رشته. شود هاي خاص نمي ها و دوره رشته

هراي   ههراي كرارآفريني در رشرت    منظور رشد مهارته كارآفريني را ارزشمند بدانند و ب
هرايي فرراهم    براي آنها فرصت، مهندسي و تكنولو ي، مختلف مخصوصا  علو  تجربي

همچنری  آمروزش كرارآفريني روش    (. 114-299: 7002، هینس و ريچاردسرون ) شود
به بازاركار  هاي تئوري التحصینن براي انتقال از آموزش مودري براي آماده سازي فار 
 شرود  هراي رشرد يافتره تاكیردمي     تها و قابلیتروي مهار، است جايي كه به جاي دانش

برره نقرر  از راسموسرر  و  ، 7000)  كلوفسررت (. 294: 7002، هیررنس و ريچاردسررون)
ها سه وظیده اصلي براي ارتقاء كرارآفريني   معتقد است دانشگاه( 131: 7001، اسكرهیم
 :كه اي  وظايف عرارتست از، دارند
هراي   انشجويان كره برا برنامره   ايجاد و حدظ فرهنگ كارآفريني در بی  كلیه د . 
 . هاي خارج از دانشگاه درهم تنیده شده باشد هاي پژوهشي و فعالیت فعالیت، درسي

 .هاي مجزاي كارآفريني براي تما  دانشجويان فراهم كردن دوره . 
هاي خاص براي افراد كارآفري  و كسراني كره قصرد ايجراد يرك       ارائه برنامه . 

 . كسه و كار كوچك را دارند
 

 آموزش كارآفريني در دانشگاهانواع 
هاي يادگیري كارآفرينان در مراح   كه نیاز، اند اظهار داشته  و كینگ  هانلون،  جورم 
موضوعات ، ممك  است اهداف آموزشي دوره، و در هر زمان، متداوت است، مختلف

(. 21: 1332) هاي مخاطه متداوت باشرد  بسته به ماهیت گروه، و رويكردهاي آموزشي

                                                                                                                                      
1. Klofsten 
2. Gorman  
3. Hanlon  
4. King 
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برخي از متخصصان كارآفريني معتقدنرد نیازهراي آموزشري برر طرر  میرزان        همچنی 
. آگاهي افراد قر  از شرو  كار و همچنی  میزان رشد فرد برا يكرديگر متدراوت اسرت    

توانرد روي ماهیرت    بنابراي  بايد به اي  نكته توجه شود كه رشد فررد و شرغ  او مري   
هرا   اي كه توجه به اي  ويژگري  گونه به. هاي كارآفريني تادیر زيادي داشته باشد آموزش

، هیر  و لیرت   ، هنري) تواند فرايند آموزش كارآفريني را تا حد زيادي بهرود بخشد مي
7002 .) 

بره نقر  از   ، 1333)  در يك مطالعه درباره آموزش كرارآفريني در انگلسرتان لروي   
شرام    ،نشان داد كه دو نو  اصرلي آمروزش كرارآفريني   ( 112: 7002، ادواردز و مايرز

 هاي آموزش براي كارآفريني موجود است هاي آموزشي درباره كارآفريني و دوره دوره
 (. 1شك  )

هاي سنتي تنهرا   هاي آموزش درباره كارآفريني با آموزش دانشگاه آنها معتقدند دوره
نرو   . ها بر آموزش تئوري كرارآفريني تاكیرد دارنرد    اي  دوره. در محتوا متداوت است

هايي درباره نحوه ايجاد يك كسه و كرار   آموزش، ش براي كارآفرينييعني آموز، دو 
 . باشد كوچك مي

، (112: 7002، به نقر  از ادواردز و مرايرز  )  كرسول، بندي مذكور در راستاي دسته
نیز در بررسي خود بر روي آموزش كارآفريني سه نو  آموزش كارآفريني را مشرخص  

 : كرده است
هرا   مهارت، ها هر فعالیت آموزشي كه نگرش:  يهاي ترایري كارآفرين آموزش - 
آموزش ترایري كارآفريني روي انوا  آموزش . دهد هاي كارآفريني را ارتقاء مي و رفتار

 . كند تاكید مي، و يادگیري و بر تجارب يادگیري خود هدايت شده

هر فعالیت آموزشري كره ديردگاه افرراد را دربراره      : آموزش درباره كارآفريني - 
هاي آمروزش   واحدها و دوره، به طور خاص از طري  موضوعات، و كار ماهیت كسه

 . دهد شك  مي، كارآفريني و مديريت كسه و كارهاي كوچك، نوآوري

هررر فعالیررت آموزشرري كرره روي يررادگیري  : آمرروزش از طريرر  كررارآفريني - 
شرام  تجرارب كسره و كرار در      دانشجويان از طري  تجارب متمركز اسرت؛ عمومرا   

يرا   تجربیات كراري و آمروزش همكراري و تشرريك مسراعي     ، اريابيك، محیط واقعي
هراي آمروزش    آموزش به دانشجويان در دوره. باشد هاي كارآفرينانه مي ترایه فعالیت

                                                                                                                                      
1. Levie 
2. Cressswell 
3. Education that stimulates enterprise 
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براي كارآفريني شام  تجاربي نزديك به كارآفريني با تمركرز روي تردار  و طراحري    
چنری  تعراملي   . اشرد ب كسه و كار و ايجاد فرصت از طري  تعام  برا كارآفرينران مري   

، احتماال  از طري  اسراتیدي كره ارترراط نزديرك برا همكراران كرارآفري  خرود دارنرد         
 . باشد امكانپذير مي

 

 
آموزش درباره و براي كارآفريني و افرادي كه اين آموزشها براي آنها  (1)شكل 

 سودمند است
 050ص ( 2661) منرع ادواردز و ماير

 
: 7009)، و لوئیس و مسري ( 7002، هی  و لیت ، به نق  از هنري، 1334)  جمیسون 

آنهرا بری    : سه طرقه براي سازماندهي آموزش كرارآفريني پیشرنهاد كررده اسرت    ( 133
تدراوت    و آموزش در كارآفريني  آموزش براي كارآفريني،  آموزش درباره كارآفريني

واي مختلرف وجرود   سه نرو  محتر  ، و معتقد است براي اي  سه جنره، قائ  شده است
 . دارد

درباره كارآفريني مرترط  اساسا  به ايجاد آگاهي، آموزش درباره كارآفريني: طرقه اول
هاي مختلرف ايجراد و    است و موضوعات خاصي را براي آموزش دانشجويان در جنره

هرايي ماننرد كرارآفريني در     آمروزش . اساسا  به صورت تئوري دارد، اندازي يك كار راه

                                                                                                                                      
1. Jamieson 
2. education about enterprise 
3. education for enterprise 
4. education in enterprise 
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هاي مرورد   ها و ارزش نگرش، ها هايي در جهت ايجاد مهارت ايجاد دوره ،كسه و كار
در اير   ، گرذاري شرغلي موفر     مالكیت و مديريت كار در يك سرمايه، نیاز براي آااز
 . گیرد حیطه قرار مي
بیشرتر برا ايجراد اشرتیاق در كارآفرينران برراي       ، آموزش براي كارآفريني: طرقه دو 

در ايرر  آمرروزش برره   . ارتررراط دارد، خرراص خوداشررتغالي در كسرره و كارهرراي  
هاي مختلف مورد نیاز برراي ايجراد و مرديريت كسره و كرار       كنندگان مهارت شركت

. باشرد  ها االه به سمت ايجاد و طراحي يرك شرغ  مري    شود و دوره كوچك داده مي
هايي از اير  نرو  آمروزش     مثال، هاي طرح ايجاد و آااز به كار يك كسه و كار برنامه
به آموزش افراد براي آااز يرك  ، اي  نو  آموزش، به عرارت ديگر. باشد ني ميكارآفري

 . كوچك اشاره دارد كسه و كار و با تاكید روي ايجاد و آااز يك كسه و كار
آموزش در كارآفريني اساسا به تربیت مديران براي كارآفريني و ايجراد  : طرقه سو 

هراي رشرد و تربیرت     برنامره . ز استاطمینان براي رشد و توسعه شغ  در آينده متمرك
برر   عنوه. تواند در اي  طرقه قرار گیرد مي،  مديران كارآفري  و توسعه محصول خاص

كند ترا آينرده    هايي را براي افراد ايجاد مي دانش و نگرش، مهارتها، چنی  آموزشي، اي 
گر چه اير   ا. خود را ح  نمايند سازد مسائ  شغلي كاري خود را بسازد و آنها را قادر 

اي  االه اوقات به رويكردهاي كارآفريني در دنیراي حرفره   طرقه از آموزش كارآفريني
توانرد   اي  آموزشها كارآفريني مري . اما تنها محدود به افراد كارآفري  نیست، اشاره دارد
هرا برراي انطرراق برا      هايي باشد كره هردف آن كمرك بره افرراد يرا گرروه        شام  دوره

 . كنند بدون در نظر گرفت  سازماني است كه در آن كار مي ،رويكردهاي كارآفريني
اي براي آمروزش كرارآفريني ارائره      بندي گسترده دسته، (1334)  و اوكینید  گاراون

اند و بی  آموزش براي كارآفريني و آموزش كسه و كرار كوچرك تدراوت قائر       داده
در اير  بخرش    آفريني كهاند كه آموزش كار آنها شرح داده، بندي اول در طرقه. اند شده

دربراره شررايط مطلروب ايجراد     ، براي يادگیري  فراهم كردن فرصت، مورد توجه است
هرا تاكیرد بیشرتر     دسته دو  آموزش. هاي مختلف است كسه و كار جديد در موقعیت

هايي را كه افراد ممك  اسرت در   روي خود آموزش كسه و كار دارد و انوا  آموزش
 :اند بندي كرده سه طرقه به شرح زير طرقه در، بدست آورند اي  بخش

                                                                                                                                      
1. Garavan 
2. O'cCinneide 
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اي  طرقه با مرحلره اول  ) باشد طرقه اول آموزش آگاهي از كسه و كار كوچك مي
هدف اي  آموزش افزايش تعداد افرادي است  ؛(لوئیس و مسي مطاب  است، جیمسون
د هاي كافي درباره كسه و كار دارند تا آن را در مراح  بعدي در آينده خرو  كه آگاهي

 . به عنوان يك فرصت شغلي بررسي كنند

. شرود  هاي مالكیت كسره و كرار كوچرك مري     دسته دو  آموزش در راستاي شیوه
هايي ايجاد كمك عملي براي افررادي اسرت كره در حرال ايجراد       هدف چنی  آموزش

مسائ  مربروط  ، اي  نو  آموزش شام  آموزش تامی  منابع مالي. باشد خوداشتغالي مي
 . ائ  قانوني استبه بازار و مس

العمرر برراي كسره و كارهراي كوچرك و       هاي مادا  آموزش، سومی  نو  آموزش
اي  نو  آموزش نو  خاصي از آموزش است كه افراد را براي ارتقاء و . باشد دائمي مي

 . سازد توانا مي هاي كارآفريني بروز رساني مهارت

نرد كره نیازهراي    كن به طور كلي بسریاري از متخصصران كرارآفريني تصردي  مري      
، به عنروان مثرال  . متداوت است، هاي مختلف يادگیري براي كارآفرينان بر حسه دوره

انرد   با بررسي در متون تخصصي كارآفريني نشان داده( 1332) جورم  وهانل  و كینگ
هاي يرادگیري و طراحري برنامره درسري      سرك، كه تنو  زيادي در راهرردهاي تدريس

كنرد   بیان مي( 7002، هی  و لیت ، به نق  از هنري، 7000)  فیت. وجود دارد كارآفريني
نشران از فقردان ديردگاه واحرد در زمینره      ، كه اي  استراتژيهاي متنرو  بره طرور قطرع    

تواف  كمي در مراني اساسي آمروزش كرارآفريني وجرود    ، به عقیده او. كارآفريني است
، در واقع. شود فريني ميهاي كارآ در تدوي  دوره، دارد كه منجر به ديدگاههاي مختلف

به وسیله مدرسان كارآفريني آنقردر  ، ها محتوا و رئوس محتواي تدوي  شده براي دوره
گسترده و متداوت است كه مشك  اسرت تعیری  كررد آنهرا حتري يرك هردف واحرد         

 . اند داشته
 
 هاي آموزش كارآفريني در دانشگاه شيوه

هرا و حتري در    رسي موجود دانشرگاه همانطور كه گدته شد كارآفريني بايد در برنامه د
نیز گنجانده شود و اي  مساله توسط بسیاري از متخصصان ، هاي پیش از دانشگاه دوره

، هاي دانشگاه در حال حاضر يكي از مسئولیت. كارآفريني مورد تاكید قرار گرفته است
ر آنچره كره بايرد د   . باشرد  ارتقاء فرهنگ نوآوري و كارآفريني در میان دانشجويان مري 

                                                                                                                                      
1. Fiet 
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هاي كارآفريني آموزش داده شود تنها اي  نیست كه چگونره يرك كسره و كرار      دوره
توسعه ، هاي تدكر در دانشگاه بلكه بايد فرهنگ كارآفريني و روش، كوچك ايجاد شود
هرراي آمرروزش  قرر  از بررسرري شریوه  (. 279: 7001، كرري و نئررودي  ) وترایره شررود 

بع يرادگیري كرارآفريني چیسرت     منرا ، در دانشگاه الز  است مشخص شود كارآفريني
، هاي تئوري و رسرمي  بندي منابع كارآفريني را شام  يادگیري در يك دسته 1333  ري

 (. 7 شك ) داند ها مي يادگیري اجتماعي و يادگیري عملي فعالیت
 

 
 منابع يادگيري كارآفريني( 7) شكل

 134(: 1333) ري :منرع
 

 انرد  ي كرارآفريني مردلي ارائره نمروده    ها براي رشد قابلیت( 7000)  ري و كراسول
هاي شخصري كره فررد ضرم  كرار بدسرت        كه بر اساس آن دانش و تئوري( 9شك  )
ارتراطاتي كه با سراير افرراد و مخصوصرا    ، هاي شخصي ها و قابلیت توانمندي، آورد مي

هراي فرردي باعر      و انگیزهها  هاي يادگیري و همچنی  ارزش فعالیت، كارآفرينان دارد
هراي كرارآفريني را در    عتماد به ندس و خوداتكايي در فرد شده و ايجاد مهارتايجاد ا

 . سازد فرد میسر مي
 

                                                                                                                                      
1. Rea 
2. Carswell 
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 مدل يادگيري كارآفريني (9)شكل 

 772: 7000، منرع ري و كراسول
 

هراي مختلرف و در    هاي كارآفريني میران دانشرجويان رشرته    براي گسترش آموزش
مجموعره  ( 7002)  بینكرز . استداده كرد هاي گوناگوني توان از شیوه سطوح مختلف مي

يعنري ايجراد عمردي    . كنرد  تنیده پیشنهاد مي هايي را براي ترويج يادگیري درهم فعالیت
محیط آموزشي اني كه از طري  آن توانرايي فرردي دانشرجويان و دانرش و يرادگیري      

، سرازد ترا دانرش    تجربي در ارتراط باهم قرار گرفته و از اي  طرير  آنهرا را قرادر مري    
انرد در   هاي مختلرف يرادگیري بدسرت آورده    ها و فهم و ادراكي را كه از جنره واقعیت
 (. 292: 7002، هینس و ريچاردسون به نق  از) هاي كاري به كار بگیرند موقعیت

، هاي آموزش كارآفريني در دانشگاه را به دو دسته كلري  توان شیوه به طور كلي مي
، هاي رسرمي  از طري  آموزش. بندي كرد سیمهاي رسمي و ایر رسمي تق يعني آموزش
هراي   تواند تغییراتي را در سیستم آموزشي خود به وجود آورد و بره شریوه   دانشگاه مي
و   كارآفريني را در میان دانشرجويان تررويج كنرد؛ بره طروري كره تیموسر        ، مختلف

او  العمرر و مرد   معتقدند كه كارآفريني يك تجربه يادگیري مرادا  ( 1332)  استیونسون
هاي آموزشي رسرمي   تركیه تجربیات با فعالیت، و بهتري  راه براي يادگیري آن، است
 . است

                                                                                                                                      
1. Binks 
2. Timmsons 
3. stevenson 



 
 
 

 818 ...  حلقه مدقوده آموزش عالي: آموزش كار آفريني
 

هرا ترایره فرهنرگ كرارآفريني بری        در سطح ایر رسمي يكي از مهمتري  شریوه 
، ها يكي از شیوه. باشد هاي مختلف مي هاي توانمندسازي به شك  دانشجويان و فعالیت
، شرود  ني كه توسط اعضاي هیرات علمري انجرا  مري    هاي كارآفري اي  است كه فعالیت

ها روي دانشجويان منعكس شده و بر آنها تادیر مثررت دارد و   اي  فعالیت. ترایه شود
همچنری   . كنرد  مديران و مالكان را در طراحي و فرايند يادگیري كارآفريني ترایه مي
ن دانشجويان و ترایه فرهنگ كارآفريني باع  القاء نگرش مثرت به كارآفريني در میا

 . شود التحصینن شده و باع  الگوبرداري مثرت دانشجويان مي فار 
 از طري ، نیاز براي كارآفريني و توانمندسازي دانشجويان هاي پیش آموزش مهارت 

و بره طرور كلري     ارتراط مستقیم با مالكان و مديران اصلي كسره و كارهراي كوچرك   
هاي توانمند سازي شرام    مهارت. باشد در ميهاي مو كارآفرينان نیز يكي ديگر از شیوه
مسرائ  بازاريرابي و حقروقي و    ، منابع مالي مورد نیراز ، آگاهي درباره يك كسه و كار

در ، هراي بری  فرردي    و مهارت، ارتراطات، هاي عمومي از قری  كار تیمي ساير مهارت
د ايجرا ، همراه با آمروزش كرارآفريني  . آااز و گسترش يك كسه و كار ضروري است
تواند به عنوان يك اسرتراتژي مثررت    فرهنگ كارآفريني و توانمندسازي دانشجويان مي

در پاسخگويي موسسات آموزشي براي كمك به رفتارهاي مرترط با كرارآفريني برراي   
 (. 292: 7002، هینس و ريچاردسون) باشد تغییرات مداو  و تقاضاي محیط كار 

، هرا  رسرمي كرارآفريني در دانشرگاه   هاي مودر در آموزش ایرر   يكي ديگر از روش
ندرع شرام  كارآفرينران و     در اي  گروهها افراد ذي. باشد هاي كارآفريني مي ايجاد گروه

، مشرراوران كررارآفريني، متخصصرران دانشررگاهي، مررديران كسرره و كارهرراي كوچررك
دانشجويان از طري  ارتراط با اي  افرراد  . دانشجويان و مسئولی  دانشگاه شركت دارند

برراي مثرال از طرير  ارترراط برا      . اي را بره دسرت بیاورنرد    نند تجرارب ارزنرده  توا مي
مسرائ  و مشركنت   ، هرا  تواننرد راههراي كشرف و اسرتداده از فرصرت      كارآفرينان مي

نحروه  ، هراي ترامی  منرابع مرالي     راه، ايجادكسه و كار جديد و نحوه ح  اي  مسرائ  
ايجرراد كسرره و كررار جديررد از بررراي . و مسررائلي ماننررد ايرر  را فرابگیرنررد بازاريررابي
همچنری  دانشرجويان از   . هاي متخصصی  دانشگاهي و مشاوران استداده نمايند ديدگاه

هرايي كره    منرابع و حمايرت  ، تواننرد از امكانرات   طري  ارتراط با مسئولی  دانشگاه مري 
 . آگاه شوند، دهد دانشگاه در اختیار آنها قرار مي

بره طرور   ، تواند در آموزش كارآفريني ز ميهاي زير نی روش، به جز موارد ذكر شده
 : ها مورد توجه قرار گیرد ایررسمي در دانشگاه

  ايجرراد آگرراهي در دانشررجويان در مررورد كررارآفريني بررا اسررتداده از پوسررتر و
 سايت؛ وب
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 آموزش الكترونیكي كارآفريني؛ 

 خواهد كار و كسه  هاي تخصصي براي افرادي كه مي ايجاد كارگاه و مشاوره
 اندازي كنند؛ اهكوچك ر

 (. 056: 2661ادواردز و مايرز ) اختصاص جوايزي براي كارآفرينان 

 هاي كوچك تحت نظر كارآفرينان كارآموزي در شركت 
 

 گيري  بحث و نتيجه
علیرام اعتقاد بسیاري از افراد كه مشركنت مرالي و كمررود منرابع را عوامر  اصرلي       

توان چنی   تر مي اما با بررسي دقی ، دانند افراد از خوداشتغالي و كارآفريني مي، اجتناب
التحصرینن   استنراط كرد كره دلیر  اصرلي نررود خوداشرتغالي در دانشرجويان و فرار        

بر نظر بنا. باشد هاي كارآفريني مي كمرود آموزش، ها و موسسات آموزش عالي دانشگاه
قابر   ، نيهاي كرارآفري  ها و مهارت اكثر متخصصان حوزه كارآفريني بسیاري از قابلیت
هراي   هاست كه عنوه برر آمروزش   آموزش است و در زمان حاضر اي  وظیده دانشگاه

ترا  ، هاي كارآفريني را نیز به دانشرجويان آمروزش دهنرد    مهارت، تخصصي و پژوهش
از اي  رو آموزش كرارآفريني  . التحصینن مرتدع شود بسیاري از مشكنت اشتغال فار 

رواج يافته و بخشي از برنامره درسري آنهرا    ، ي دنیاها بسیاري از دانشگاه به سرعت در
 . شده است
هاي كارآفريني در دانشجويان بايد برا تجديرد     ها به منظور گسترش قابلیت دانشگاه
نروآوري و كرارآفريني را در   ، خنقیرت ، روحیه پژوهشگري، هاي درسي نظر در برنامه

رسمي و ایررسرمي بره    هاي كارآفريني را به صورت دانشجويان رشد دهند و آموزش
 (.4شك  ) دانشجويان ارائه دهند

 :شود به منظور آموزش رسمي كارآفريني در دانشگاه راهكارهاي زير پیشنهاد مي
 يادگیري مرتني برر  ، هاي ح  مسئله هاي كارآفريني مانند مهارت اداا  مهارت

 ،فرصت و يادگیري حی  عم  با ساير دروس عمومي و تخصصي
 ي اختیاري درباره كارآفريني براي دانشجويان عنقمندارائه واحدهاي درس، 
     ارائه واحدهاي درسي عمومي مرترط با كارآفريني برر حسره رشرته و دوره

 ،تحصیلي براي همه دانشجويان
     انجا  پايان نامه كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا در االره ايجراد يرك

 ،نكسه و كار كوچك و يا ايجاد شركت و عملیاتي ساخت  آ
 لیسانس و دكترا ايجاد رشته كارآفريني در سطح فوق، 
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راهكارهاي زير ، همچنی  به منظور آموزش ایر رسمي كارآفريني در دانشگاهها نیز
 :شود پیشنهاد مي

     اسرتداده از وب سرايت   ايجاد آگاهي در دانشرجويان دربراره كرارآفريني برا ،
 ،بروشور و پوستر

 گاههاي كارآفريني،ي و ايجاد كارتشكی  گروهها كارآفرين 

 هاي كارآفريني اساتید و دانشجويان ترایه و تشوي  فعالیت. 
 

 
 هاي آموزش كارآفريني در دانشگاه مدل شيوه (4)شكل 

 
التحصینن   در پايان بايد خاطرنشان كرد كه براي گسترش كارآفريني و تربیت فار  

 اي رسرمي و هرم  هر  آمروزش  هرا هرم   الز  است در برنامه درسري دانشرگاه  ، كارآفري 
نیز مد نظرر   بايد اي  نكته را، عنوه بر اي . ایررسمي كارآفريني مورد توجه قرار گیرد

هراي ايجراد    هاي كارآفريني در دانشگاه را آموزش داشت كه اگرچه بسیاري از آموزش
در میران  ، اما ايجاد و حدظ فرهنگ كارآفريني نیز، دهد كسه و كار كوچك تشكی  مي

 . ت زيادي دارددانشجويان اهمی
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