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 * مهتاب پورآتشي

 ده چكي
 ها توان به تغيير در دانش، بينش و ايجاد و پرورش توانايي مي ، نوع آموزش هر از اهداف
 هايي در فراگيران اشاره كرد تا اين تغييرات به بهتر زندگي كردن فرد كمك و مهارت

 شده، بحث از جمله مباحث جديدي كه امروزه در آموزش علوم مختلف وارد . نمايد
 ، نياز به آموزش سازي دانشجويان براي ايجاد كسب و كار جديد توانا . كارآفريني است

 حاضر مقالة ، د؛ بنابراين ر هاي كارآفريني دا و كار و مهارت هاي كسب مهارت ة در زمين
 اي انجام شده، درصدد است تا به بحث در خصوص نهادينه كردن كه به روش كتابخانه
 نظير مفهوم ي ي ها ع در اين قالب، موضو . ر نظام آموزش عالي بپردازد آموزش كارآفريني د

 ي، اهداف آموزش كارآفريني آموزش كارآفريني در نظام آموزش عال كارآفريني، سابقة
 . گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي ... و

 كارآفريني، آموزش عالي، آموزش كارآفريني، دانشجو : كليدي واژگان

. ارشد آموزش كشاورزي دانشگاه تهران كارشناس *
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 مقدمه
 امروزه بيكاري در بسياري از كشورهاي جهان حتي در كشورهاي پيشرفتة صنعتي به

 مشكل، سياستگذاران غالب كشورها را با اين حل . دارد وجود اساسي عنوان يك مشكل
 توان گفت ثبات و زوال برخي اي كه مي هاي بزرگي روبه رو كرده است، به گونه چالش

 اين مسئله ). ۱۳۸۱ رضازاده و ديگران، ( باشد يكاري مي ها در گرو حل بحران ب از دولت
 نرخ رسمي بيكاري اي كه در كشور ما نيز شرايط حادتري به خود گرفته است، به گونه

 رضازاده و ( رسيده است ۱۳۸۰ درصد در سال ۱۴ / ۲ به ۱۳۷۵ سال درصد در ۹ / ۱ از
 ترين كي از مهم هاي اشتغال يا موضوع كار و بيكاري نه فقط ي چالش ). ۱۳۸۱ ديگران،

 آيد، بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار مي
 آينده نيز به حساب ترين چالش اجتماعي چند دهة را مهم توان آن دو دهة گذشته، مي

 رفع معضل بيكاري، ايجاد و تقويت راهكارهاي ). ۱۳۸۵ حسيني و عزيزي ( آورد
 بيت و آموزش غالي و حركت به سمت توسعة جامعه، نياز به تر زايي و خوداشت اشتغال

 ). ۱۳۸۵ پور، حسيني و خسروي ( مد و خالق را دوچندان كرده است افراد كارآفرين، كارا
 دادهاي اي از نيروهاي متخصص مورد نياز جامعه از برون از آنجايي كه بخش عمده

 تعيين كننده و تي حيا ي بسيار عالي در توسعة كارآفرين آموزش نقش باشد، مي عالي آموزش
 ها وفق دهد و پا به اگر نظام آموزش عالي نتواند خود را با اين دگرگوني . خواهد بود

 پاي اين تحوالت حركت نكند، كارايي و بازدهي مفيد خود را از دست خواهد
 ). ۱۳۸۵ اسكندري، ( داد

 ويان فوايد زير براين عقيده است كه توسعة كارآفريني ميان دانشج ) ۲۰۰۲ ( ۱ پوستيگو
 قانوني كردن كارآفريني و توسعة يك فرهنگ كارآفرينانه با هدف تسريع : را در بردارد

 ها دربارة ها و مشاغل جديد، تغيير نگرش رشد اقتصادي از طريق رونق شركت
 و توسعه خلق شغل، ميان دانشجويان، دسترسي به عقيدة كارآفرين و كارآفريني در

 كار بازار براي ينان در طول تحصيل، آماده كردن دانشجويان هاي كارآفر تحريك مهارت
 بيان ) ۲۰۰۲ ( احمد شيخ و باهران رابطه، اين در . كارآفرينان توسعة در مشاركت و پويا
 آموختگان دانشگاهي را در ايجاد كنند كه يادگيري كارآفريني احتمال موفقيت دانش مي

 ه عالوه، تشويق رفتار كارآفرينانة د داد؛ ب كسب و كارهاي جديد افزايش خواه
 . اندازي كسب و كارهاي نوپا كمك خواهد نمود ها، به راه دانشجويان در دانشگاه

 كردن نهادينه د است تا به بحث در خصوص حاضر درصد توجه به آنچه ذكر شد، مقالة با
 : رو ناگزير به طرح مباحثي نظير از اين . آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي بپردازد

 آموزش مفهوم كارآفريني، مفهوم آموزش كارآفريني، اثرات آموزش كارآفريني، بيان

1. Postigo
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 ، سابقة آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي، كارآفريني در سطح آموزش عالي
 آموزش ة محتوا و برنام و بندي آموزش كارآفريني طبقه ، ارآفريني اهداف آموزش ك

 انگليسي و رور و بررسي منابع مكتوب فارسي اين مقاله، با م . خواهيم بود كارآفريني
 مباحث مجموعه از توان مي . است شده تنظيم اينترنت جهاني شبكة در وجو جست و

 مطالعات مختلف در زمينة آموزش كارآفريني استفاده مطرح شده به عنوان سرآغاز
 . نمود

 مفهوم كارآفريني
 اي شته ر ماهيت ميان خاطر به . نة كارآفريني وجود دارد زمي در غني و وسيع ت يا ادب امروزه،

 شناسي، تاريخ، مديريت، هاي علمي گوناگون شامل مردم آن، محققان مختلفي در زمينه
 ). ۲۰۰۲ ، ۱ گيب ( دهند ا مورد بحث و بررسي قرار مي شناسي و اقتصاد آن ر جامعه

 به معناي متعهد شدن گرفته شده Entreprendre واژة كارآفريني از كلمه فرانسوي
 ، د شو كارآفرين كسي است كه متعهد مي نامه وبستر، براساس تعريف لغت . است

 دي را تقبل اندازي و مديريت يك فعاليت اقتصا يابي، سازماندهي، راه هاي زمينه مخاطره
 فرايندي ، از بعد علمي اما باشد، مي ۲ به معناي واسطه و دالل اين واژه در لغت . كند

 . شود آفريني در جامعه مي است كه منجر به ارزش
 ۴ هيسريچ . نامد اندازي يك سازمان جديد مي كارآفريني را فرايند راه ) ۲۰۰۲ ( ۳ گاردنر

 كنند كه طي فاوت و ارزشمند تعريف مي را فرايند ايجاد چيزي مت آن ) ۲۰۰۳ ( ۵ و پيترز
 آن فرد از طريق اختصاص دادن تالش و زمان ضروري و قابل مالحظه و پذيرفتن

 . رسد ريسك مالي، فيزيكي و اجتماعي، به سود مالي و نيز رضايت شخصي مي
 ترين تعريف از كارآفريني كنند، متداول بيان مي ) ۲۰۰۳ ( ۶ گونه كه هنري و ديگران همان
 در مجموع بايد . است اندازي يك كسب و كار و مديريت تداوم و رشد آن راه فرايند

 هاي مختلف وجود دارد؛ اظهار داشت كه براي واژة كارآفريني دامنة وسيعي از تعريف
 يك تعريف واحد كه بتوان از آن به عنوان تعريف رسد كه ارائة نين، به نظر مي همچ

 اندازي يك كسب و سيعي از تعاريف از راه صحيح نام برد، وجود ندارد؛ زيرا دامنة و
 نوآوري آفرين و ها و رفتارهاي منحصر به فرد و ارزش كار گرفته تا به كارگيري ويژگي
كه است آن بيانگر موضوع، يات ادب بررسي ديگر، طرف از . مورد استفاده قرار گرفته است
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 محيط خاص شرايط راساس ب محققان اجتماعي، ـ اقتصادي مختلف هاي مينه ز و ها محيط در
 ). ۲۰۰۳ هنري و ديگران، ( اند كرده ارائه را اي ويژه عملياتي و مفهومي تعريف مطالعه، مورد

 مفهوم آموزش كارآفريني
 توافق و اجماع عمومي در زمينة كارآفريني، نوعي سردرگمي و اختالف به خاطر عدم

 طوري كه تفاسير وجود دارد؛ به هاي آموزش كارآفريني و محدوده ادبيات عقيده در زمينة
 در رابطه ). ۱۳۸۵ اسكندري، ( و تعاريف مختلفي از آموزش كارآفريني ارائه شده است

 : شود مشاهده مي يات با واژة آموزش كارآفريني دو مفهوم ادب
 ها ها و توانمندي به دامنة وسيعي از شايستگي : ۱ هاي كارآفرينانه آموزش ويژگي . ۱

 در اين آموزش، اعتقاد بر اين است كه با توجه به . فرينانه تأكيد دارد جهت يادگيري كارآ
 سرعت تغييرات، افراد بايستي ياد بگيرند كه چگونه در جهاني و ة شرايط متغير جامع

 تر از صرفاً سرتاسر زندگي به صورت كارآفرين رفتار كنند و لذا دامنة آن بسيار وسيع
 ؛ ) ۲۰۰۲ گيب، ؛ ۲۰۰۴ ، ۲ كوريلسكي ( باشد كسب و كار مي

 هايي دارد كه افراد ها و مهارت ها، توانمندي تأكيد بر ويژگي : ۳ آموزش كارآفريني . ۲
 كوريلسكي، ( اندازي، رشد و مديريت كسب و كار بايستي به آنها مجهزشوند براي راه

 ). ۲۰۰۲ ؛ گيب، ۲۰۰۴
 وزش كند كه تفاوت اصلي ميان دو مفهوم اين است كه آم بيان مي ) ۲۰۰۲ ( گيب

 هايي تأكيد دارد كه ها و توانمندي هاي كارآفرينانه در معناي وسيع برروي مهارت ويژگي
 هاي در هر شرايط و محيطي كاربرد دارد، اما آموزش كارآفريني عمدتاً بر روي مهارت

 توان نتيجه گرفت ، مي اندازي و مديريت كسب و كار تأكيد دارد؛ بنابراين الزم جهت راه
 د و شو سب و كار تمركز نمي هاي كارآفرينانه بر روي ابعاد ك يژگي و كه در آموزش

 گيرد؛ اندازي يك كسب و كار و مديريت آن مورد توجه قرار نمي هايي نظير راه مهارت
 در حالي كه در آموزش كارآفريني، بخش عمدة تأكيد آموزش بر روي اين است كه

 اندازي فرادي و يا گروهي راه يك كسب و كار مستقل را به صورت ان آن توان مي چگونه
 . يت كرد و مدير

 اثرات آموزش كارآفريني
 اين . دنبال داشته باشد به بسيار زيادي را در جامعه اثرات تواند آموزش كارآفريني مي

 . اقتصادي مورد بررسي قرار داد اجتماعي و توان در ابعاد فرهنگي، سياسي، اثرات را مي
 نوپا هاي افراد در اين گونه شركت ستخدام ا ايجاد شغل و فريني، كارآ مهم بسيار ابعاد از
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 داشته اجتماعي و سياسي خاصي را به دنبال تواند اثرات اقتصادي، باشد كه خود مي ي م
 هاي ناشي از لحاظ سياسي و اجتماعي و به خاطر كاهش تنش اين مسئله به ويژه . باشد

 قابل غير تواند يك مزيت مي بر افراد بيكار، آن هاي رواني جنبه از بيكاري و همچنين،
 علت به ). ۱۳۸۵ پور، و خسروي حسيني ( شود كارآفريني محسوب براي آموزش انكار

 : دهيم نظر قرار مي فقط اثرات اقتصادي را با تأكيد بيشتري مد گستردگي بحث،
 كند؛ آموزش كارآفريني مشاركت بخش خصوصي را جلب مي ◘
 شود؛ آموزش كارآفريني استقالل مالي افراد كارآفرين را سبب مي ◘
 خصوصي بخش به دانشگاه از فنّاوري انتقال افزايش باعث كارآفريني آموزش ◘

 ؛ ) ۲۰۰۱ ، ۱ رينولد و ديگران ( خواهد شد
 ش تمكن آموختگان را در كسب ثروت و افزاي آموزش كارآفريني، توانايي دانش ◘

 درصد بيشتر از ۲۷ آموختگان كارآفرين كند؛ حدوداً درآمد ساليانة دانش مالي بيشتر مي
 آموختگان غيركارآفرين است؛ متوسط درآمد ساليانة دانش

 آموختگان دانش دهد؛ مي افزايش را نوآوري و خالقيت از حمايت كارآفريني آموزش ◘
 ر توسعة محصوالت جديد نسبت به كارآفرين استعداد و شايستگي بيشتري د

 توسعة تحقيق و ند؛ اين افراد زمان بيشتري را در آموختگان غيركارآفرين دار دانش
 ). ۲۰۰۴ كوريلسكي، ( كنند صرف مي هاي مرتبط با كار فعاليت

 موزش كارآفريني در سطح آموزش عالي آ
 سعة آن، هاي اخير به موضوع كارآفريني و تو رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه

 كشورهاي . هاي توسعة كارآفريني در دنيا ايجاد شود ده موجي از سياست ش موجب
 حلي در سه دهة گذشته براي فايق آمدن بر مشكالت مختلف اقتصادي و مختلف به راه

 : شود اند كه در ذيل بدان اشاره مي اجتماعي روي آورده
 توسعة فرهنگ كارآفريني، ◘
 الزم از كارآفرينان، هاي انجام حمايت ◘
 هاي مورد نياز به كارآفرينان، ارائة آموزش ◘
 ). ۱۳۸۳ ، مقيمي و همكاران ( هاي الزم در اين زمينه انجام تحقيقات و پژوهش ◘

 هاي كارآفرينانه، آموزش كارآفريني امروزه به علت افزايش گرايش افراد به فعاليت
 ترين عامل مؤثر در دهد كه مهم ها نشان مي وهش پژ . به موضوع مهمي تبديل شده است

 حركت كارآفريني از قوه به فعل، بروز روحية كارآفريني در افراد از طريق آموزش
 ترين جنبة مهم عامل انساني، طور كه گفته شد، همان ؛ بنابراين، ) ۱۳۸۲ غالمي، ( باشد مي

1.Reynold et al
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 رآفريني تأثير بسزايي خواهد كارآفريني بوده و آموزش عامل انساني در روند پيشرفت كا
 . داشت

 آموزش كارآفريني در تمامي سطوح نظام ة يكي از ابعاد گسترش كارآفريني متوج
 امروزه آموزش كارآفريني در ). ۲۰۰۰ ، ۱ بوك ( آموزشي به ويژه آموزش عالي بوده است

 ها و مؤسسات آموزش عالي تبديل به يك پديدة جهاني شده است كه در اكثر دانشگاه
 ۲ و ديگران » وستد « . يافته و در حال توسعه رشد يافته است ها اعم از توسعه كشور

 : كنند به اهميت و گسترش اين موضوع به شكل زير اشاره مي ) ۲۰۰۵ (
 آفريني، كشورهاي مختلف با هدف ترغيب و تشويق نوگرايي، رقابت، ارزش

 هاي متعددي را زايي و افزايش سودآوري اقتصادي در سطح محلي و ملي، برنامه اشتغال
 كنند تا از طريق آنها تمايل و گرايش افراد جهت توسعة كارآفريني طراحي و اجرا مي

 . اندازي يك كسب و كار جديد و مستقل بيشترشود به سمت و سوي خوداشتغالي و راه
 المللي به نقش كارآفريني به عنوان يك راهبرد اقتصادي در با توجه به اعتقاد بين

 از طريق زهاي همواره در حال تغيير بازاركار و كاهش نرخ بيكاري جهت پاسخ به نيا
 ريزان آموزشي متعددي اعتقاد دارند پردازان، مدرسان، برنامه ايجاد شغل، محققان، تئوري

 هاي درسي سطوح مختلف نظام كه بايستي آموزش كارآفريني نقش پررنگي در برنامه
 ). ۲۰۰۳ ، ۳ ميراه ( آموزشي داشته باشد

 وزش كارآفريني در نظام آموزش عالي سابقة آم
 ها هاي دانشگاه ترين فعاليت گسترده و ترين امروزه آموزش كارآفريني به يكي از مهم

 هاي تحت آموزش ها برحسب ويژگي گروه ، دانشگاه ۱۹۸۰ طي دهة . تبديل شده است
 ي ها سازمان متعددي را براي هاي آموزشي اي و ملي برنامه و نيازهاي محلي، منطقه

 از اي ويژه اي ه حمايت نيز هاي اروپايي دولت . اند احي نموده و ملي طر خصوصي
 احمدپور ( اند كرده ايجاد ، است الزم جوانان بين كارآفريني شويق ت جهت در كه هايي فعاليت

 هاي كند كه در دهة هشتاد در بريتانيا برنامه بيان مي ) ۲۰۰۲ ( گيب ). ۱۳۸۲ دارياني،
 سازي مفهوم داد و ستد طراحي شد و مورد حمايت ظور گسترش و بهينه مختلفي به من

 ها در اوايل دهة نود، نظر بخش خصوصي و دولتي قرار گرفت و بعد از كاهش فعاليت
 به بهبود بخشيدن به كارآفريني در ميان دانشجويان مقاطع دوم و سوم از سر گرفته شد

 . و تأكيد بيشتر بر مفهوم كارآفريني معطوف شد

1. Buck 
2. Westhed et al 
3. Myrah
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 و امروزه است ساله ۴۰ در امريكا آموزش كارآفريني در آموزش عالي داراي يك سابقة
 امروزه . هاي تخصصي دانشگاهي گسترده شده است سرتاسر رشته موزش كارآفريني در آ

 ، ۲ و گرگوري ۱ بيچارد ( شود تقريباً در هر دانشگاهي حداقل يك درس كارآفريني ارائه مي
۲۰۰۵ .( 

 ۱۹۹۰ در آموزش عالي كشورهاي در حال توسعه به اوايل سابقة آموزش كارآفريني
 نظير افزايش نرخ بيكاري از آن به بعد، داليل مختلفي ). ۱۳۸۵ اسكندري، ( گردد بر مي

 يافته، آموزش آن در رشد اقتصادي كشورهاي توسعه و كارآفريني هاي برنامه تأثير مشاهدة
 مروزه در هند، آموزش كارآفريني ا . سبب شد تا كارآفريني بيشتر مورد توجه قرار گيرد

 اسكندري، ( رود شده و عادي به شمار مي پذيرفته در سطح آموزش عالي يك پديدة
۱۳۸۵ .( 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به كارآفريني ـة سوم توسع ة در ايران تا آغاز برنام
 ه در ميان ويژ ه به علت وجود بيكاري گسترده ب ، اين برنامه اما در ، توجهي نشده بود
 ، ۱۳۸۰ ة بيني تشديد اين معضل در ده ها و پيش آموختگان دانشگاه جوانان و دانش

 ). ۱۳۸۱ ، مقيمي ( كارآفريني مورد توجه قرار گرفت
 الف، راهكارهاي اجرايي بخش آموزش عالي مندرج در جلد دوم ـ ۲ بر اساس بند

 ي و كارآمدي دانشجويان پنج ساله سوم توسعه، كارآفرين ة برنام ة اليح ۲ ة پيوست شمار
 بنابراين، ؛ د شده است ي هاي آموزشي تأك ها و شيوه آموختگان از راه تحول برنامه و دانش

 عاد آموزشي و پرورشي ويژه اب ه منظور توسعه و ارتقاي سطح كارآفريني، ب به
 ه چ هر مشاركت آوردن فراهم و تحصيلي گوناگون مقاطع آموختگان دانش و دانشجويان

 هاي كارآفريني در دانشگاه ة طرح توسع ة نام كشور، آيين ة دانشگاهيان در توسع بيشتر
 ). ۱۳۸۱ كاراد، ( ها ابالغ شد كشور تهيه و براي اجرا به دانشگاه

 يقات و فنّاوري، بهداشت، درمان تحق ، علوم هاي سطح وزارتخانه در يني كارآفر ة توسع
 در و مطرح دانشگاهي جهاد نيز صنايع و معادن و و كشاورزي جهاد پزشكي، آموزش و

 ة طرح توسع « وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري مسئوليت اجراي . حال اجراست
 شود، به سازمان ناميده مي » كاراد « را كه به اختصار » هاي كشور كارآفريني در دانشگاه

 نسبت ۱۳۷۹ اين سازمان نيز از اواخر سال . سنجش آموزش كشور واگذار كرده است
 مقيمي، ( هاي مجري طرح اقدام نموده است به سازماندهي آموزش كارآفريني در دانشگاه

 ؛ ) ۱۳۸۱
 توان گفت اگرچه موضوع آموزش و پرورش كارآفرينان از ابتداي برنامة بنابراين، مي

 سوم توسعة اقتصادي كشور مورد توجه قرار گرفت، اما نخستين گام رسمي جهت

1 . Bechard 
2. Gregorie
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 با ). ۱۳۸۱ ، مقيمي ( برداشته شد ۱۳۷۹ تصويب طرح كاراد در سال آموزش كارآفريني با
 ... ها و راني هاي ترويجي مثل انتشار كتب، مقاالت و سخن اجراي اين طرح، فعاليت

 ۳ هاي آموزشي و در ادامه، ارائة آموزشي هم با برگزاري دوره هاي و فعاليت شد شروع
 ويان كارشناسي ادامه يافت و در واحد درس انتخابي با عنوان كارآفريني براي دانشج

 هاي پيش رشد گرديد و ها نيز اقدام به اجراي دوره كنار اينها در بعضي دانشگاه
 ، ولي وقتي به مقايسة آموزش كارآفريني در ) ۱۳۸۱ مقيمي، ( هايي نيز برگزار شد كارگاه

 ه توج يي سطح دانشگاه در ايران و ساير كشورها مخصوصاً كشورهاي اروپايي و امريكا
 شود، عالوه بر مشخص شدن ميزان فاصلة بسيار زياد با آنها، به ناكافي بودن مي

 ). ۱۳۸۲ آراسته، ( شود هاي كشور برخورد مي هاي كارآفريني در دانشگاه آموزش

 اهداف آموزش كارآفريني
 ان هاي آن سه خصيصه و ويژگي مهم نوآوران و كارآفرينان در دانش، بينش و مهارت

 در نظام آموزش رسمي غالباً با دانش افراد سروكار داريم و به صورت . شود خالصه مي
 شود و هاي افراد توجه سطحي مي در اين نظام به مهارت . شود جامع با آن برخورد مي

 بينش افراد به عنوان . غالب افراد در اين زمينه به نتايج سودمندي دست نخواهند يافت
 از اهميت خاصي در مينة فرهنگي است و شناختي ـ اجتماعي داراي ز يك نيروي روان

 الگوهاي رفتاري نوآورانه و كارآفرينانه برخوردار است؛ بنابراين، اگر تأثيرگذاري بر
 باشد، نكتة اساسي اين است كه اين امر نه تنها تواند بر كارآفريني تأثيرگذار آموزش مي

 هاي ق فعاليت بايد از طريق دانش و مهارت صورت گيرد، بلكه بايد از طريق تشوي
 ). ۲۰۰۱ رينولد و ديگران، ( آميز نيز انجام شود مخاطره
 مدرسة كارآفريني مطرح در اياالت ۱۵ در بررسي خود كه برروي ) ۱۹۸۸ ( ۱ ميلز

 هاي آموزشي كارآفريني مشخص ساخت؛ متحده انجام شد، دو هدف مهم را در برنامه
 : از اند اين اهداف عبارت

 رايند شروع و مديريت يك كسب و كار جديد، افزايش آگاهي و درك ف . ۱
 مورد مالكيت كسب و كارهاي كوچك به عنوان افزايش آگاهي دانشجويان در . ۲

 . يك گزينة شغلي بسيار مهم

1. Mills
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 آموزش كارآفريني را به صورت اي ه دوره ف مختل اهداف ) ۲۰۰۲ ( ۱ ديگران و سولمان
 زير ارائه كردند

 آفريني كسب دانش مربوط به كار ◘
 ، ياتي هاي عمل هاي اقتصادي و تركيب برنامه كسب مهارت در تحليل فرصت ◘
 ظرفيت، استعداد و مهارت كارآفريني، تعيين و تقويت ◘
 پذيري در فنون تحليلي، القاي مخاطره ◘
 هاي انحصاري كارآفريني، توسعة همفكري و حمايت متقابل در جنبه ◘
 ا در جهت پذيرش تغيير، ه تقويت نگرش ◘
 . هاي كارآفرينانه هاي اقتصادي جديد و ديگر فعاليت تشويق فعاليت ◘

 ديدگاه از كارآفريني هاي برنامه اهداف گرفتن نظر در به جاي ) ۲۰۰۳ ( پيترز و هيسريچ
 . اندركاران و مربيان، اين اهداف را از ديدگاه فراگيران مورد بررسي قرار دادند دست

 از اهداف يادگيري كارآفريني كه توسط فراگيران اشاره شده است، عبارت از چند نمونه
 گسترش فهم قدرت و ضعف انواع مختلف داد و ستدها و همچنين، فرصت ارزيابي

 عالوه بر آن، اهدافي نظير بازاريابي، . باشد هاي كارآفريني توسط خود شخص مي مهارت
 طراحي ايجاد شغل جديد به همراه كسب ، سازماندهي، ياتي هاي مالي، طراحي عمل جنبه

 . منابع نيز تأكيد شده است
 اهداف آموزش كارآفريني در آموزش عالي را بندي از ترين طبقه در مجموع، كامل

 : بندي نمود توان به صورت زير دسته مي
 درك مفاهيم و دستيابي به دانش مرتبط به كارآفريني، . ۱
 ور استفاده از متون مختلف مرتبط به كارآفريني، هاي الزم به منظ كسب مهارت . ۲
 هاي كارآفرينانه، مهارت و سابقه استعداد، زمينة در دانشجويان آگاهي و دانش افزايش . ۳
 ، ند ده را كاهش شند، ريسك موجود اينكه قادر با زمينة در دانشجويان سازي توانمند . ۴
 براي دانشجويان جهت درك ابعاد خاص هاي مناسب فراهم نمودن فرصت . ۵

 كارآفريني،
 ترغيب در زمينة پيش قدم شدن در تغييرپذيري و نوآوري نه اينكه منتظر تغيير . ۶

 ). ۱۳۸۵ اسكندري، ( باشند و بعد سعي كنند خود را با آن سازگار كنند
 بندي آموزش كارآفريني طبقه

 سه طبقه را يك چارچوب ) ۱۹۸۴ ( ۲ به نقل از جيمسون ) ۱۳۸۵ ( پور حسيني و خسروي
 : دهند براي سازماندهي آموزش كارآفريني ارائه مي

1. Solomon et al 
2. Jimson
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 خاصي اهداف و پردازد مي آگاهي ايجاد به بيشتر ستد، و داد دربارة آموزش اول، قة طب
 كسب و كار از نظر تئوريك دنبال و در ابعاد مختلف برپايي و ادارة را در آموزش افراد

 كند؛ مي
 مستعد و مشتاق كارآفرينان سازي آماده به بيشتر ستد، دوم، آموزش براي داد و طبقة

 ه كنندگان براي برپايي و ادار ي با اهداف خاصي براي ترغيب شركت براي خوداشتغال
 پردازد؛ كردن كسب و كار خود مي

 آماده به كار سوم، آموزش در داد و ستد، به آموزش مديريت براي كارآفرينان طبقة
 . كند پردازد و بر تضمين رشد و توسعة آيندة كسب و كار تأكيد مي مي

 تري را اتخاذ تفكر وسيع ) ۱۹۹۴ ( بندي آموزش كارآفريني، گاراوان واسيندي طبقه در
 و آموزش و تربيت صاحبان كسب و كاري سو كردند و بين آموزش كارآفريني از يك

 بندي به عنوان آموزش بخش اول اين طبقه . اند شده كوچك از سوي ديگر تفاوت قائل
 هدف اين نوع آموزش، افزايش . آگاهي و كسب و كارهاي كوچك نامگذاري شده است

 اي شغلي در تعداد افراد مطلع است كه اين كسب و كارهاي كوچك را به عنوان گزينه
 سب و كاري و تربيت مالكان ك شرح آموزش دستة دوم، به . باشند داشته آينده درنظر
 هاي عملي قابل استفاده فراهم كردن كمك هدف اين نوع آموزش، . پردازد كوچك مي

 . براي كساني است كه تمايل دارند از اشتغال سنتي به سمت خوداشتغالي گام بردارند
 هاي آموزشي كارآفريني را شامل چهار دستة ، دوره ) ۱۹۹۸ ( المللي كار سازمان بين

 : داند اصلي مي
 ، كه هدف گيري به سوي كارآفريني اهي و جهت هايي براي آگ برنامه : ستة اول د

 عنوان يك انتخاب شغلي براي افراد بينش نسبت به كارآفريني به افزايش آگاهي، درك و
 ؛ است از تمامي اقشار اجتماعي

 ها را پوشش باشد كه توسعة تأسيس شركت هاي آموزشي مي شامل برنامه : دستة دوم
 اند؛ ها به اقتضاي شرايط خاص هر كشور طراحي شده ين برنامه ا ؛ دهد مي

 هاي كوچك طراحي هايي جهت رشد و بقاي كارآفرينان و شركت دوره : دستة سوم
 دهد؛ هاي كوچك موجود را پوشش مي شده است كه شركت

 جديد هاي باشد كه شامل شيوه آفريني مي برنامة توسعة آموزش كار : چهارم دستة
 . هاي نوين دانشجو و استاد در فرايند آموزش كارآفريني است نقش آموزشي و تعيين

 شده هاي ذكر هاي ديدگاه بندي تقسيم اينكه ، آنچه در اين قسمت قابل اهميت است
. كنند جهت و يكسان هستند و به نوعي يكديگر را تكميل مي تقريباً هم
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 محتوا و برنامة آموزش كارآفريني
 آن اينكه چگونه روست و براي جوانان با چالشي اساسي روبه ي آموزش هاي فرصت ارائة

 به . را كسب كنند هاي مورد نياز هارت نقش كارآفريني را درك كنند و چگونه دانش و م
 : شود توان گفت كه كارآفريني با سه ويژگي زير مشخص مي طور كلي مي

 براي ) ليدي خدماتي يا تو ( ها و ارائه يك ايدة شغلي شناسايي و تشخيص فرصت ◘
 كردن ايده، ياتي عمل
 ها، هماهنگي و سازماندهي منابع در مواجه با مخاطرات براي تعقيب فرصت ◘
 شده ارائه شغلي هاي ايده كردن اجرايي براي ياتي عمل و اي حرفه هاي سازمان ايجاد ◘

 ). ۱۹۹۵ ، ۱ اسالتر (
 تشخيص ( لي مديريت كسب و كار نيازهاي اص تواند بدون پيش كارآفريني هرگز نمي

 رو انجام پذيرد؛ از اين ) هاي كسب و كار ها، تدارك منابع و ايجاد فعاليت فرصت
 . نيازها اثربخش باشد تواند بدون تأكيد بر اين پيش آموزش كارآفريني نيز نمي

 : باشد هاي آموزش كارآفريني غالباً شامل موارد زير مي از نظر شكلي، برنامه
 شود؛ دانشجويان ارائه مي هاي گروه توسط كار و كسب هاي ايده آنها در كه هايي الس ك . ۱
 كسب و انشجويان به تقسيم وظايف مديريتي گيري كه در آن د هاي تصميم كالس . ۲

 ). ۱۹۹۷ ، ۳ و پوسنر ۲ راندولف ( پردازند كار مي
 دانشجويان گيرد و ها به صورت محدود و جزئي صورت مي متأسفانه اين قبيل برنامه

 هاي مرتبط با كسب وكار هاي بازار و ارائة ايده توانند شخصاً تحقيق در فرصت نمي
 هاي تأمين منابع و مخاطرات موجود در آنان امكان تجربة چالش . جديد را تجربه كنند

 هاي خاص و با دخالت ها به وسيلة گروه گونه فرصت گذاري را ندارند و اين سرمايه
 . رود از دست مي مربيان

 به منظور طراحي محتوا و برنامة آموزش كارآفريني، ) ۲۰۰۳ ( هيسريچ و پيترز
 د كه رهيافت فوق بايد به نحوي ن گوي مي آنها . د ن ده رهيافتي پودماني را پيشنهاد مي

 هاي آموزش كارآفريني و طراحي گردد كه بتواند به تركيب كاملي از اهداف برنامه
 هيسريچ و پيترز به منظور دستيابي به . ي دست يابد هاي مورد نياز جهت كارآفرين مهارت

 گيري تصميم يعني اصل بسيار مهم آن دو نظر گرفتن اهداف آموزش كارآفريني و با در
 ت كارآفرين شدن هاي مورد نظر جه ها و توانايي كارآفرينانه و فرايند كارآفريني، مهارت

 : اند كرده بندي گروه را در سه طبقه

1. Slaughter 
2. Randolph 
3. Posner
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 طلبي، استقالل پذيري، ريسك توفيق، انگيزة شامل : كارآفرينان شخصي هاي ايي توان . ۱
 كوشي، مركز كنترل دروني؛ نگري، تالشگري و سخت تغييرپذيري، نوآوري و آينده

 شامل ارتباط كتبي و شفاهي، مديريت كسب و كار، كار تيمي، : فني مهارت . ۲
 هاي مورد ازماندهي، توانايي تشكيل شبكه مهارت بين فردي، گوش دادن، توانايي س

 گري؛ هاي مديريتي و مربي نياز، نظارت بر محيط پيرامون، سبك
 و ريزي شامل برنامه : كار ريت كسب و هاي مورد نياز جهت مدي مهارت . ۳
 گيري، مذاكره، بازاريابي، مالي، مديريت، حسابداري، روابط انساني گذاري، تصميم هدف

 . اندازي و مديريت شركت جهت رشد و توسعه ان، راه در شركت و سازم
 هاي ذكرشده اساس و پاية در رهيافت پودماني هيسريچ و پيترز، اهداف و مهارت

 . دهد برنامة آموزشي كارآفريني را تشكيل مي
 كارآفريني در آموزش براي كه است پيشنهادي ، ترين محتواهاي آموزشي كامل از يكي

 از ديدگاه گيب، با توجه به اينكه . ده است ش ارائه ) ۲۰۰۲ ( گيب سوي از سطح دانشگاه،
 آموزش كارآفريني رهيافتي جديد در نظام آموزش دانشگاهي است؛ بنابراين، يك برنامة

 منظور به . آموزشي را تحت پوشش قرار دهد نيازهاي تمام بايستي كارآفريني آموزش جامع
 ): ۲۰۰۰ ، ۱ ماگنوس ( د كر ه توج زير نكات به بايستي كارآفريني زش آمو اي محتو طراحي

 هاي دانشگاهي را از طريق بايستي نيازهاي آموزش كارآفريني در هريك از رشته . ۱
 اندازي در زمينة موردنظر شناسايي مطالعة محيط پيرامون و بررسي كسب و كارهاي راه

 نمود؛
 ز موارد زير است؟ نظر كدام يك ا در دانشگاه مورد كارآفريني آموزش اهداف . ۲
 كارآفريني، " ة دربار " آموزش ◘
 هاي كارآفرينانه، كارآفريني و فعاليت " از طريق " آموزش ◘
 . كارآفريني " براي " آموزش ◘

 . آموزش خاص خود است دستيابي به هريك از موارد فوق نيازمند محتواي
 فوق را دنبال ترين برنامة آموزشي آن است كه هر سه هدف جامع ترين و كامل
 شده بايستي به شكلي باشد كه كلّية مراحل محتواي درنظر گرفته ). ۲۰۰۰ ماگنوس، ( كند

 . هاي مورد نياز هر مرحله را تحت پوشش قرار دهد فرايند كارآفريني و مهارت

 گيري و پيشنهادها نتيجه
 هت زايي، تالش در ج همراه با آشكارشدن نقش و تأثير كارآفريني بر روند اشتغال

 آموزش و تعميم دانش و روحية كارآفريني در بين دانشجويان كه كارآفرينان بالقوه

1. Magnos
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 هدف از آموزش كارآفريني، تربيت افرادي است كه . شوند، شدت گرفت محسوب مي
 بتوانند پس از تكميل تحصيالت خود، افرادي مؤسس باشند و كسب و كاري را ايجاد

 . نمايند
 نظام آموزش مجموع در دانشگاه و وسعة كارآفريني، يز ت زايي و ن در رابطه با اشتغال

 تواند از طريق آموزش آموزش عالي مي . شود مي محسوب ترين اركان لي يكي از مهم عا
 يات هاي افراد از خصوص مهارت . هاي افراد، تأثير مثبت بگذارد ها وتوانايي بر خصيصه

 تواند آموزش عالي مي . داد توان از طريق آموزش، آنها را توسعه اكتسابي هستند كه مي
 هاي كارشناسي ارشد و دكتراي كارآفريني، اقدام به تربيت نيروهاي با طراحي دوره
 هاي ها، آموزش عالي با توسعه و پرورش خصيصه طي اين دوره . كارآفرين نمايد

كارآفرينانه و نيز با افزايش توانايي مديريتي و كارآفرينانه افراد، باعث افزايش عرصة
 تواند با توجه به نياز بازار كار به در همين راستا، آموزش عالي مي . گردد آفريني مي كار

 قدام به طراحي دروس در افراد متخصص كه دانش مديريتي و كارآفريني دارند، ا
 در پايان، . ها نمايد آفريني براي تمام رشته مختلف ولي مرتبط با كار هاي زمينه

 : شود پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي
 مفاهيم، اصول و ها در زمينة ها يا واحدهاي درسي در دانشگاه دوره اختصاص ◘

 گيري از آنها و كسب ها و چگونگي بهره هاي كارآفريني، شناسايي فرصت تئوري
 براي تحليل يك موقعيت اقتصادي، هاي مديريتي مهارت
 ينة كارآفريني براي ارتقاي هاي ويژه در زم ها و دوره برگزاري سمينارها، كارگاه ◘

 سطح آگاهي، دانش و بينش دانشجويان،
 آموختگان كارآفرين و الگو قرار دادن آنان براي هاي موفق دانش دعوت از نمونه ◘

 پذيري هاي كاري و امكان رابطه با زمينه يزه و نگرش مثبت در دانشجويان در ايجاد انگ
 هاي مبتني بر علم و ابتكار، فعاليت
 افزايش تعداد بازديدها براي آشنايي بيشتر دانشجويان با مراكز كاري و توليدي ◘

 كل، در هاي آنان و درك شرايط و محدوديت ها، موجود در كشور، شناخت فعاليت
. تحكيم ارتباط متقابل جامعه و دانشگاه و آگاهي از نيازهاي آنان
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 منابع
 مورخ ۱۱ / ۲۵۱۹ شماره ، ) كاراد ( ههاي كشور نامه طرح توسعه كارآفريني در دانشگا آيين

 . ، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري ۱۳۸۱ / ۳ / ۲۷

 ، ۲۹ ، شماره مجله رهيافت . اصول و موانع : كارآفريني و آموزش عالي ). ۱۳۸۲ ( آراسته، حميد
) ۱۳ - ۵ .( 

 ه مجل . دهد؟ ها را تغيير مي آيا كارآفريني راهبرد دانشگاه ). ۱۳۸۲ ( حمود احمدپور دارياني، م
 ). ۱۵ - ۲۶ ( ، ۲۹ ، شماره رهيافت
 كارهاي توسعه كارآفريني در نظام آموزش عالي بررسي و تبيين راه ). ۱۳۸۵ . ( ف اسكندري،

 . طبيعي، دانشگاه تهران رساله دكترا، پرديس كشاورزي و منابع . كشاورزي ايران

 ها و نقش سير تحول مفاهيم و ديدگاه : كارآفريني ). ۱۳۸۵ . ( پور، ب و خسروي . م حسيني،
 دانشگاه تربيت : ، تهران همايش آموزش كشاورزي كشور واهميت آموزش در كارآفريني،

 . مدرس
 ماهنامه . كارآفريني در آلمان ). ۱۳۸۱ . ( و احمدپور دارياني، محمود . ، شيخان، ن . رضازاده، ح

 ). ۵۸ - ۶۰ ( ، ۲۲ ، شماره تخصصي بازاريابي
 گاهنامه مركز مطالعات، تحقيقات و . س آموزش كارآفريني در مدار ). ۱۳۸۲ ( غالمي، كورش

 . ۳ ، ص ۷ ، شماره ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور

 گزارش نهايي طرح ارزيابي عملكرد دانشگاههاي مجري ). ۱۳۸۳ ( و همكاران اهللا مقيمي، فضل
 . سازمان سنجش آموزش كشور : تهران . طرح كاراد

 ه مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي گاهنام . كارآفريني ). ۱۳۸۱ . ( اهللا مقيمي، فضل
). ۷ ( ، شماره سوم سازمان سنجش آموزش كشور
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