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 قدمهم
هاي ترین چالشعه کشورهاي در حال توسعه از عمدهعنوان مانعی در مسیر توس مسئله بیکاري به  

شود ترین تهدیدات براي امنیت و توسعه ملی کشورها محسوب میاجتماعی و از مهم -اقتصادي
ها و ها، سازمان). از سوي دیگر بررسی جهان متغیر امروز و تغییر جایگاه دولت1384(کردنائیچ، 

ها را  هاي کارآفرینانه دارد که آنکند که امروزه جامعه نیاز به افرادي با مهارتاشخاص مشخص می
هاي زندگی جهان امروز کنار بیایند. مضاف بر این، اشخاص فارغ از گزینه شغل یا قادر سازد با چالش

مندي از فراگیري رهیافت نوآورانه براي حل مسئله، سازگاري وضعیت شخصی، بایستی قادر به بهره
شواهد ارآفرینی باشند. تر با تغییرات، خوداتکایی بیشتر و توسعه خالقیت خود از طریق مطالعه کسریع

 ،نپور و همکارا(خسروي تواند بیکاري را کاهش دهددرست میهاي دهد که افزایش آموزشنشان می
هایی هاي درسی و برنامههاي اخیر، توسعه و رشد آن در برنامهپس از ظهور کارآفرینی در دهه. )1390

هایی هایی که برنامهها و دانشگاهانشکدهکه اختصاص به کارآفرینی دارند، چشمگیر بوده است. تعداد د
دانشگاه در آغاز قرن  1600از تعدادي اندك به  1970کنند در دهه را در رابطه با کارآفرینی ارائه می

  ).1387(طالبی و زارع یکتا،  بیست و یکم افزایش یافته است
آفرین در یک ارطور مستقیم در کمیت و کیفیت عرضه ک آموزش کارآفرینی سیاستی است که به  

ها ترین شیوهتواند یکی از اثرگذارآموزش کارآفرینی می ).1386(خانی جزنی، گذارد جامعه اثر می
 تجارب). 1387مهرآباد و مهتدي،  (سعیدي آموختگان به بازار کار باشد براي انتقال آسان جمعیت دانش

ها ها، این آموزشنی در دانشگاههاي کارآفریرغم توجه به آموزش هد که بهددست آمده نشان می به
اند انگیزه الزم ) و نتوانسته1383اي مواجه بوده (زالی و رضوي، دیدههمواره با مشکالت جدي و ع

هاي کارآفرینانه را در دانش آموختگان ایجاد نمایند (رستمی و همکاران، اندازي کسب و کاربراي راه
1390(.   

ور چندین برابر شده است، اما همزمان با این افزایش سایر طی دو دهۀ اخیر تعداد دانشجویان کش  
عوامل آموزش عالی از جمله هیأت علمی و امکانات آموزشی و پژوهشی از رشد هماهنگ با جمعیت 

آموزش » کمی«عبارتی دیگر در مقابل رشد  . به)1379(بازرگان و همکاران،  اندبودهمند نبهرهدانشجویی 
ها  توجهی سطح کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاتري شده که در اثر این بیتوجه کم »کیفی«به عوامل 
نظام آموزش آموختگانی که محصول  دهند که دانشهاي به عمل آمده نشان میبررسیاست.  پایین آمده

هاي شغلی و فرصتجاي ایجاد   هاي الزم هستند و بهفاقد توانمندي آیند،شمار می عالی کشور به



  و همکاران صبا اجاقی

41 

 ارکت در توسعه ملی خود به دنبال استخدام شدن، مخصوصاً در بخش دولتی هستندکارآفرینی و مش
   .)1382راد و محتشم،  (پزشکی

منظور هدر نرفتن نیروهاي عظیم انسانی، منابع مادي و  از یک سو توجه به کیفیت آموزش عالی به  
از سوي دیگر، است.  هاي آموزشی و کارایی آن امري ضرورينظام هماهنگی بین توسعهمالی الزم و 

ها و اهداف آموزش عالی بدون در نظر گرفتن و همراه ساختن آن با کیفیت، یک اصالح ساختار، شیوه
دانشگاه براي حفظ  سري اصالحات ظاهري است و دگرگونی بنیادي را به دنبال نخواهد داشت.

ها و کنترل مستمر ها و روشو راهبردي، بهبود فرآینداي وسعهي تهاریزيبرنامهد نیازمند پویایی خو
خوردار است چرا که بر کاهش کیفیت است. بر این مبنا ارتقاي کیفیت خدمات از اهمیت زیادي بر

لذا . )1392 ردایی، حمديد (گذاردي تأثیرات قابل توجهی بر جاي میها و افزایش سطح رضایتمنهزینه
سعی شده است با استفاده از حاضر، ش وهپژروزافزون مقوله آموزش کارآفرینی، در با توجه به اهمیت 

رسیم آموزش کارآفرینی تنظام  مفهومیآموزش کارآفرینی، مدل  گذار برخرد و کالن تأثیرهاي مؤلفه
  گردد.

ارآفرینی یک پدیده تصادفی نیست، بلکه این پدیده وابسته به ک ظهور و توسعه: نظريی مبان
شرایط توسعه کارآفرینی  عنوان است که غالباً به فاکتورهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

ها و ي مدیریت کسب و کار و شناخت فرصتهاگردند. فاکتورهایی نظیر منابع مالی، روشفهرست می
ویژه در  ها بهنقش دولتنیازهاي تأسیس کسب و کار هستند. ترین پیشتهدیدات بازار از مهم

دمات اولیه و فراهم آوردن ینان در ایجاد تسهیالت و خکشورهاي در حال توسعه در حمایت از کارآفر
رو  هاي کارآفرینی را تسهیل نماید. از اینتواند فعالیتزات الزم است که میها و اعطاي امتیاانگیزه

 گذار بر عوامل تأثیرآیند. ن عامل رشد کارآفرینی به حساب میعنوان مؤثرتری هاي دولتی بهمایتح
  :)1390، (آبتین ازشوند که عبارتند بندي میرینی در دو سطح طبقههاي کارآفآموزش توسعه

  
  سطح کالن

ود که هر کارآفرین بتواند ایده خ بهترین بستر براي این :)اقدامات دولت وها سیاست( محیط سیاسی
 اندازي یک بنگاه کوچکیک کسب و کار کوچک است. شرط راه اندازيرا به مرحله اجرا برساند، راه

ي باشد. این بسترسازودن بسترهاي الزم میهاي کارآفرینانه، فراهم به فعالیت براي اجراي ایدهو ادام
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هاي حمایتی صحیح و رفع موانع قانونی و اجراي سیاست گذاري،وظیفه اصلی دولت از طریق قانون
فایی اند موجب شکوتوها و مؤسسات میمشی در وزارتخانهدولت از طریق اعمال خط باشد.غیره می

  ).همان منبعکارآفرینی شود (
فرهنگ  بر خانواده و نظام آموزشی که نقش مهمی در توسعه به اعتقاد متخصصان کارآفرینی، عالوه  

کارآفرینی در جامعه دارند، مسئوالن کشور و نظام نیز نقش بسیار مهمی در توسعه کارآفرینی در جامعه 
هاي خود را براي توسعه والن نظام این است که سیاستمسئ گویند اولین وظیفهکارشناسان میدارند. 

هاي رشد و توسعه کارآفرینی را فراهم کنند. کارآفرینی روشن کنند. بنابراین مسئوالن باید زمینه
ن کشور هستند هاي مالی، اطالعاتی، قانونی، امنیتی و تکنولوژیک مسئوالکارآفرینان نیازمند حمایت

  ). 1390خانی،  (سیدي و تقی
اي هاي ویژههاي کوچک و متوسط بایستی خط مشیدر جهت کمک به شرکتبنابراین، الزم است   

  ها به شرح زیر است:ترین خط مشیکار گرفته شوند. برخی از مهم به
 صالح در قوانین، مقررات و اصالحات ساختاري و نهادسازي: اصالحات ساختاري عمدتاً ناظر بر ا

ترین این عاد مختلف، تأسیس و راهبري کسب و کارهاست. مهمهاي حقوقی حاکم بر ابچارچوب
ها و روابط مؤسسان،  ها و تعیین ماهیت حقوقی آنتند از: مقررات ثبت و تأسیس شرکتقوانین عبار

ها و قوانین کار و رقابت. هدف از اصالحات ساختاري، اطمینان از انطباق چارچوب قانون مالیات
کارآفرینی در مقاطع مختلف زمانی است و عمدتاً با  هاي توسعهرورتو ض قانونی، حقوقی با نیازها

حال رشد صورت  حقوقی به نفع کسب و کارهاي جدید، نوآور و در -هدف بهبود فضاي قانونی
هاي سازي رویه ها با سادهبراي دستیابی به این هدف دولت). 1386فرد و همکاران،  گیرد (دانایی می

توانند به کارآفرینان نکداري و سیستم حسابداري سالم می، ایجاد نظام باشروع یک کسب و کار جدید
  کمک کنند.

 بهبود دسترسی  تواند بانظور تسهیل دسترسی به اطالعات میم دسترسی به اطالعات: دولت به
هاي خاص و نیاز از طریق سیستم  اطالعات موردهاي کوچک و متوسط به کارآفرینان و شرکت

را در توسعه  هاي کوچک و متوسطهاي حمایتی، کارآفرینان و شرکتات بین آژانسهاي اطالع جریان
  ).1385 کارآفرینی یاري دهد (داوري و رضایی،
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 انداز  آمیز و تشویق مردم به پس هاي مخاطرهها با تأمین سرمایه براي فعالیتهاي مالی: دولتکمک
یره به رشد خواري) و غیري از رانت(جلوگ و همچنین اعطاي وام، رعایت عدالت در پرداخت وام

  ). همان منبعکند (و متوسط کمک می هاي کوچککارآفرینی در شرکت
هاي  ها، آداب و رسوم و ارزشها، اندیشهرها، آییناز باو ايتوان مجموعهنگ را میفره :محیط فرهنگی

ن علت و با توجه به حاکم بر یک جامعه دانست. کارآفرینی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است، به همی
 هاي مفصلی را براي بسط چنینین، کشورهاي مختلف مصرانه برنامهاهمیت کارافرینی در اقتصادهاي نو

شان را ادامه دهند. توانند همچنان مسیر رشد و پویاییاند تا بفرهنگی در جامعه خود تدارك دیده
ها، هنجارها و  ها، نگرشمجموعه ارزش فرهنگ کارآفرینی،ترین کشور در این زمینه، آمریکا است.  موفق

با نوع  کنندسعی میدهد. افراد کارآفرین و خالق هویت افراد کارآفرین را تشکیل میرفتارهایی است که 
هاي پیرامون خود، فاوت رفتارشان در مواجه با پدیدهمت هاي اطراف و شیوهمتمایز نگاهشان به پدیده

مت جدیدي به جامعه ارائه نمایند. فرایند نند و محصول و خدفرینانه بزآهاي کاردست به فعالیت
تواند تحوالت کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن، عالوه بر این که متأثر از مبانی فرهنگی جامعه است، می

هاي شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادي، کارآفرینی با ایجاد فرصت اساسی در آن ایجاد کند.
 ).Thompson, 2000( تاسی براي ارتقاي فرهنگ جامعه اساي اسپیش زمینه

سازي کسب و کار، از  ها و رفتار کارآفرینانه، تحت عنوان فرهنگها، نگرشایجاد و تقویت ارزش  
ها و ها در توسعه کارآفرینی است. این هدف عمدتاً در قالب سیاستهاي اصلی استراتژي دولتمؤلفه
د شوپیگیري میهاي اجتماعی آموزشی و در کلیه سطوح و الیهترویجی و  -هاي تشویقیبرنامه

  ).1390(رحمانی، 
توسعه اقتصادي همه جانبه و پایدار در یک نظام اقتصادي پویا ارمغان نوآوري  محیط اقتصادي:

هاي ناکارآمد هاي نو، راهکارها و راه حلکه با پذیرش خطر و جایگزینی روش آحادي از جامعه است
اراده،  رهبران و قهرمانان عرصه توسعه اقتصادي هستند که با ،کارآفرینان دهند.غییر میکهن را ت و

. شرایط اقتصادي و بازار همراه با عواملی نظیر منابع کنندتالش و پشتکار، نقش آفرینی می ،تخالقی
نی و کارآفری مالی، نیروي کار، تسهیالت فیزیکی، زیر ساخت اقتصادي و خدمات تخصصی بر انگیزه

گذار است. تقویت ابزارهاي مالی کارآفرینان مانند مؤسسات مالی، حذف  ثیرأمیزان موفقیت کارآفرینان ت
هاي مالیاتی، حمایت نظیر معافیت یهایگیر و تشریفات زاید دولتی، اعطاي مشوق قوانین دست و پا
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، کارآفرینی را حیاتی هاي بخش خصوصیهاي کارآفرینانه و استفاده از ظرفیتهمه جانبه از فعالیت
بخشد. کشورها از طریق کاهش یا تخفیف مالیاتی، دوباره و پویایی اقتصاد را دوامی مضاعف می

کنند. پشتیبانی مالی هاي تنظیمی، کارآفرینی را پشتیبانی میهاي ضروري و دیگر برنامهپرداخت وام
ي ارتقاي کارآفرینی در سراسر ها براترین رویکردهاي کوچک و متوسط یکی از معمولبراي شرکت

  ). 1386جهان است (دانایی فرد و همکاران، 
  

  سطح خرد
هاي مهمی است که ریزي آموزش عالی از حوزهآموزشی و باالخص برنامه محیطی: محیط آموزش

بطه تواند نقش نهادینه کردن کارآفرینی و ارتباط بازار کار و دانش آموختگان را به خوبی ایفا کند. رامی
همواره از مسائل عمده  هاي مختلف اقتصادي به نیروي کار متخصص،میان نظام آموزشی و نیاز بخش

لی مطرح شدن ضرورت تدوین ریزي آموزشی بوده است. در واقع یکی از دالیل اصدر برنامه
 نظام هاي متفاوتالتحصیالن سطوح مختلف و رشته ارغهاي آموزشی، تطابق هر چه بیشتر میان ف برنامه

هاي مختلف در هاي آموزشی رشتهقتصادي بوده است. لذا اگر برنامههاي اآموزشی با نیازها و قابلیت
ریزي هاي آموزشی و برنامهکار باشد، برنامهنیاز بازار  یک نظام آموزشی، هماهنگ با محتواي مورد

ریزي برنامه ترین کارتوان مهممطلوبی را طی کرده است و حتی می آموزشی صورت گرفته، روند
نیاز جامعه  کاري موردهاي آموزشی را ایجاد توازن و رابطه هماهنگ بین آموزش دانشگاهی و مهارت

ریزي آموزشی عبارتند از: اهداف عناصر اصلی برنامه ).1387 قلمداد کرد (میرزا محمدي و همکاران،
هاي اساتید و و مهارتهاي دانشگاه، روش تدریس ها و سیاستآموزشی، محتواي آموزشی، برنامه

  مربیان کارآفرینی.
هاي ر الزم براي انتقال دانش و مهارتآموزش کارآفرینی بست: هاي نظام آموزش کارآفرینیمؤلفه

 جویاي مشاغل ارضاان دانشگاهی که وختگآممند باالخص دانشجویان و دانش ضروري به افراد عالقه
(میرزا محمدي و  نی الزمه توسعه کارآفرینی استکند. آموزش کارآفریستند را فراهم میکننده ه

فرایند آموزش و هدایت افراد به بازار کار در دو دهه اخیر تحت تأثیر سه عامل  ).1387همکاران، 
یع تکنولوژیک دستخوش راي و جهانی و همچنین تغییرات سافزایش جمعیت، رویدادهاي منطقه
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آموزان و  به دانشین معضل، آموزش کارافرینی هاي مقابله با اه است. یکی از راهشددگرگونی 
  ).1392زاده،  دانشجویان است (کنجوري و مهدي

هاي کارآفرینی و استفاده از سازي افراد براي درك موقعیتدنبال آماده ارآفرینی بهش کآموز  
  ).همان منبع(ارآفرینی یا تفکر کارآفرینی است هاي موجود براي ایجاد کها و پتانسیل فرصت

هاي آموزش کارآفرینی با موفقیت همراه باشد، باید نکاتی چند مورد توجه و که دوره راي اینب  
  اهتمام قرار گیرد، که عبارتند از:

ها در بردارنده . کالس2ش کارآفرینی متنوع باشد. هاي آموزکنندگان در کالس ترکیب شرکت .1
جدید بر اندازي کسب و کارهاي  بر راه. افزون 3بینی نشده باشد.  بل پیشقبازخورد مستمر و حتی از 

ها و مسائل کالس،  . جهت هر یک از بحث4هاي کارآفرینانه هم تأکید نماید. انواع ابتکارات و خالقیت
هاي آموزشی توسط معلم . امکان تغییر و اصالح برنامه5. راه حل و جواب مشخص و معینی ذکر گردد

هاي گوناگون تدریس استفاده گردد تا ها و روش. از سبک6نی میسر و مقدور باشد. و یا استاد به آسا
کنند، خودشان تادانی که کارآفرینی را تدریس می. معلمان و یا اس7باعث ایجاد هیجان و جذابیت شود. 

  ).Zeiders, 2003( فرین باشندآکار
کال هاي کارآفرینی و پرورش کارآفرینان چیست؟ اریهدف از فعالیت کارآفرینی:ش آموزاهداف 

وري و سودمندي بیشتر ) معتقد است هدف کارآفرینی، آموزش دانشجویان براي خالقیت، نوآ2000(
هاي آموزشی در مجموع تربیت افرادي با اعتماد به هدف دوره ).1390است (مذبوحی و همکاران، 

 اندازي کسب وطور کلی افرادي که تمایل قوي و بیشتري براي راه نفس باال، فرصت شناس و به
باشد. در حقیقت هدف اصلی از توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن افرادي کارهاي مستقل دارند، می

اندازي  اي قوي براي راهطور کلی افرادي است که انگیزه ها و بهداراي اعتماد به نفس و آگاه به فرصت
  ).(Cotton, 1990کسب و کارهاي جدید داشته باشند 

  کنند:نی را در قالب موارد زیر بیان میهاي آموزشی کارآفریرنامهگاروان و اوسنید اهداف ب
سازي کارآفرینان بالقوه براي شروع یا توسعه دانش و فناوري در کسب و کارهاي  شناسایی و آماده .1

  آمیز؛ مخاطره
 هاي کسب و کار؛سازي مخاطبان براي تنظیم برنامه توانمند .2

اي کارآفرینانه همچون تحقیق بازار و تحلیل رقبا، هبر موضوعاتی که براي اجراي پروژهتمرکز  .3
 تأمین مالی کسب و کار و موضوعات مالیاتی و قانونی، حیاتی هستند؛
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 ها؛پذیري و تقبل مسئولیت النه، ریسکرفتارهاي مستق بهبود و توسعه .4

و کار اي که در پایان دوره آموزشی بتوانند اقدام به تأسیس کسب سازي مخاطبان به گونه توانمند .5
 ).Garvan and Ocinneide, 1994( آمیز دانش محور یا فناوري سطح باال کنند مخاطره

هاي متفاوتی هستند تا بتوانند در ارتقاي کارآفرینان نیازمند مهارت :محتواي آموزش کارآفرینی
را که یراتی سازمان و تغی ها باید آینده موفقیت برسند. آن ابتکارات ایجاد کسب و کار سازمانی به

بینی دهند، پیشد ایجاد کسب و کار سازمانی رخ میهاي بنگاه براي توجیه و تأییاحتماالً در توانایی
هاي بنگاه است. کارآفرینان باید درك کنند. این توانایی نیازمند درك راهبرد، بازارها و دیگر توانمندي

توانند بر واحدهاي مختلف سازمانی به شکلی کامالً ابتکارات مرتبط با کسب و کار می کنند که چگونه
آموزش و پرورش در  ).Zahra, 2006( متفاوت تأثیر بگذارند و چگونه حول این موضوعات کار کنند

هاي کوچک نقشی اساسی دارد. ضروري براي کسب و کارهاي مدیریتی مهارت بهبود و توسعه
 ).Soufani, 2002 and Ibrahim( دهدایش میقیت کارآفرینان را افزهایی که شانس موفمهارت

ي کوچک عبارتند از: هاي کارآفرینان کسب و کارهااتی در ارتقاي شایستگی و تواناییعوامل حی
ها، توانایی انعکاس راهبرد گذشته، ی اشاعه تجارب و فرصتسازي در مراحل اولیه، توانایتوانایی شبکه

عنوان بخشی از  ی به منابع، توانایی جذب اعضاي بیرونی بهتوانایی تشخیص اشتباهات، توانایی دسترس
  ).Deakins and Freel, 1998( تیم کارآفرینانه

هاي آموزش کارآفرینی، محتواي آن را در قالب سه محور کلی اروان و اوسینید با بررسی برنامهگ  
  سازي نمودند: مفهوم
ایی همچون اطالعات دانشی هدر حوزهبر کسب دانش  سب و کارها:گیري کشکل هاي مرحلهبرنامه

اثربخش و ماهیت تعامالت و هاي هاي تیمب و کار، ماهیت کارآفرینی، ویژگیاي در دنیاي کسو زمینه
ها ها بر مهارتکسب و کار: این برنامه توسعه هاي مرحلهرنامهب شود؛هاي کسب و کار تأکید میفعالیت

کسب و کار، انتخاب بازار، ریزي یی همچون برنامهد، موضوعات محتواها تأکید دارو نگرش
اجراي کسب و کار: این  هاي مرحلهبرنامه ریزي مالی، شناسایی محصول و دریافت هدایاي مالی؛ برنامه
 ریزي مالی، مدیریتهایی همچون برنامههاي کلی متمرکز است. برنامهها و نگرشها بر دانشبرنامه

 هاي مدیریت و تبادل اطالعات از کارآفرینان به مدیراننگرشرشد کسب و کار، کارکردها و 
)Garavan  and Ocinneid, 1994.(  
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اند که با استفاده از یابی نشان دادهنتایج اکثر مطالعات تجربی و زمینه :کارآفرینی تدریسهاي روش
خوبی که در اینجا توان کارآفرینی را تعلیم داد و یا حداقل ترغیب نمود. سؤال آموزش کارآفرینی می

توان در زمینه آموزش کارآفرینی مطرح ساخت این است که چه چیز باید آموزش داده شود و می
  )Kuratko, 2003( چگونه؟

باشد و بایستی هاي سنتی و غیر سنتی می) آموزش کارآفرینی شامل روش1996( از دیدگاه هاینس  
ها را به شرح زیر توصیف ه نمود. وي این روشصورت یکپارچه و تلفیقی استفاد ها به از هر دوي آن

 کند: می

 هایی نظیر سخنرانی، هاي نظري کارآفرینی تأکید دارند و شامل شیوههاي سنتی بر جنبهروش
  باشد. اي و مانند آن میاي، آموزش برنامهتحقیقات کتابخانه

 دگیري تجربی، بازدید هاي عملی، کارآموزي، یاهاي غیرسنتی شامل مطالعات موردي، پروژهروش
 ).Hynes, 1996(باشد هاي کارآفرینانه، کار تیمی و طوفان اندیشه میاز شرکت

) نسبت به اعمال روش آموزش سنتی که 1991برخی از مفسران و منتقدان مانند دیویس و گیب (  
ها براي ین روشدارند که اکنند و بیان میمحوري تأکید دارد، انتقاد می عمدتاً بر تئوري و سبک معلم

) نیز با به زیر سؤال بردن ارتباط و ارزش روش 1997آموزش کارآفرینی مناسب نیستند. یانگ (
پذیرد و بیان تئوریک (نظري) براي موضوعی که منحصراً با فعالیت سر و کار دارد، این انتقاد را می

زي نیست که بتوان از طریق کنند چیهاي عملی که کارآفرینان استفاده میکند که تجربه و مهارتمی
هاي ) استفاده از روش1996هاي معمول آموزش کسب کرد. با وجود این، شفرد و داگالس (روش

دهند سازي و حل مسأله که کمتر سنتی هستند را مورد انتقاد قرار میمطالعه موردي، ایفاي نقش، شبیه
شود و نتایج نیز مشخص است، می هایی ارائهکنند که در محدوده کالس که راهنماییو اظهار می

شود تا تفکر کارآفرینانه یا ها بیشتر به پیشرفت و گسترش تفکر عقالنی منجر میگونه مکانیزم این
  ).Henry et al., 2003( خالق

تلفیق آموزش  گیري در زمینهاز جمله سؤاالتی که در هنگام تصمیم مهارت مدرسان کارآفرینی:
گردد، این است که چه کسی باید دروس کارآفرینی را آموزشی مطرح می هکارآفرینی در درون برنام

کارآفرینانه و یا فاقد تجربه کار با کارآفرینان هستند، قادرند  تدریس کند؟ آیا مدرسانی که فاقد تجربه
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)، از 2002( 1ها هستند؟ هیلزهاي موردنیاز مدرسین کارآفرینی کداممدرسانی اثربخش باشند؟ شایستگی
ها عقیده دارند که بایستی  هاي مختلف دریافت که اکثر آنخواهی از آموزشگران دانشگاهریق نظرط

  کار کارآفرینانه و یا حداقل سابقه ها، دروس کارآفرینی را تدریس کنند که خود تجربهکسانی در دوره
هاي آموزش ی از چالشاند که یکمحققان متعدد اظهار داشته کار کردن با کارآفرینان را داشته باشند.

          ).1388(نبیونی و همکاران،  کارآفرینی در سطح آموزش عالی، کمبود مدرس توانمند است
هاي صرف امروزه دانشگاه دیگر مکانی براي یادگیري یکسري آموزههاي دانشگاه: ها و سیاستبرنامه

یی پویا هستند که کارآفرین بوده هانیست. بارتون کالرك معتقد است که در قرن بیست و یکم دانشگاه
ها حرکتی امروزه دانشگاه ).Clark, 2003هاي تخصصی و مدیریتی را تلفیق نمایند (و بتوانند ارزش

التحصیل  ). فارغ1388زاده و انصاري،  (معصوم اندپرشتاب را به سوي دانشگاه کارآفرین آغاز نموده
هاي علمی و کاربردي نیست، وي را اي از دانستهدانشگاه کارآفرین دیگر صرفاً یک فرد با مجموعه
هاي نوین کند، در هر مقام و جایگاهی که باشد، افق باید فردي دانست که در محیط کارش نوآوري می

اند و یا اگر هم دیده باشند جرأت گذارد که یا دیگران ندیدههایی میبیند؛ گام به درون عرصهرا می
دهد که دانش را در التحصیالنی را به جامعه ارائه می . دانشگاه کارآفرین فارغاندها را نداشته ورود به آن

  ).1384راد و تقی یاري،  (فاتح کنندهاي کاربردي به خدمت گرفته و با نوآوري کار میکنار پژوهش
 هاي فناوري و دیگر مراکزکارآفرینانه عمل نماید، مراکز رشد تجاري و پارك د به شیوهیدانشگاه با  
ها دخیل کند و از این طریق به دانشجویان و چنین را ساماندهی کند و دانشجویان را در این سازماناین

   ).Schulte, 2004( اندازي کسب و کار کمک نماید التحصیالن در راه فارغ
ترین کوشش یک دانشگاه در کرده، ماهر، خالق و نوآور، مهمبنابراین، تربیت نیروي کار تحصیل  

که  ). با توجه به این1391زاده،  ایجاد و توسعه اشتغال دانش بنیان است (اکبرزاده و شفیع راستاي
توانند نقش ها اکنون میطور مداوم در حال افزایش است؛ دانشگاه ها بهمتقاضیان ورود به دانشگاه

  ). Etzkowitz and Leydesdorff, 2000( مهمی در خلق نوآوري داشته باشند
  
  
  

                                                             
1- Hills  
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 پژوهش مدل مفهومی

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مدل مفهومی آموزش کارآفرینی -4 شکل
  

  بنديجمع
ظیفه دیگري را ها در کنار پژوهش و تعلیم، واي این انتظار هست که دانشگاهزایندهطور ف اکنون به  

ی را آفرینهاي ابتکار و رشد اقتصادي هر منطقه بر عهده گیرند. در این میان کارعنوان محرك نیز به
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توان از عوامل اصلی ایجاد ارزش اقتصادي و ابزار کارآمدي براي کشور محسوب کرد، در حقیقت  می
هاي دانشگاهی ترین فعالیتترین و گستردهمهم فرینی در کشورهاي توسعه یافته به یکی ازآامروزه کار

 عه آموزش کارآفرینیعوامل تأثیرگذار بر توس شود کهاز مباحث فوق چنین نتیجه میتبدیل شده است. 
محیط اقتصادي، محیط ، (محیط سیاسی) هاي دولتعبارتند از: اقدامات و سیاست در سطح کالن

ها و مؤسسات آموزش عالی، هاي دانشگاهها و سیاستبرنامه فرهنگی و در سطح خرد عبارتند از
 ساتید و مدرسانهاي امهارت، روش تدریس و کارآفرینی محتواي آموزش ،کارآفرینی آموزش اهداف

هاي کارآفرینی در هش در جهت ارتقاي سطح کیفی آموزشولذا با توجه به نتایج پژ. کارآفرینی
  گردد:ارائه می در سطح خرد و کالن هايهاي کشاورزي پیشنهاددانشکده

 سطح کالن  
 آموختگان تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از کسب و کار دانش  -

اندازي منظور راه ها و مؤسسات آموزش عالی بهآموختگان دانشگاه مالی به دانشارائه تسهیالت   -
 کسب و کارهاي جدید و نوآورانه

 سطح ملیترویج فرهنگ کار و کارآفرینی در  -

 منظور ایجاد کارآفرینی ) بهR & Dایجاد واحدهاي تحقیق و توسعه ( -

 هاي نوپابرنامه تضمین اعتبار براي شرکت -

 آموختگان دانشگاهیالی و غیر مالی به دانشتسهیالت مارائه  -

 سطح خرد 

ري به محتواي دروس کارآفرینی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناو بازنگري و تجدیدنظر در -
 سازي دروس با نیازهاي شغلی دانشجویانمنظور همسان

 آموزش کارآفرینی گزینش و جذب مدرسین متخصص در حوزه -

ؤسسات آموزش ها و مت آموزشی مناسب توسط مسئولین دانشگاهفراهم آوردن امکانات و تجهیزا -
 عالی

 هاي خالقانه و نوین تدریس توسط اساتید و مربیان کارآفرینیکارگیري شیوه هاستفاده و ب -

 هاآماده ساختن دانشجویان جهت ورود به بازار کسب و کار و زندگی شغلی آینده توسط دانشگاه -
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Abstract 
 Today, entrepreneurship education in universities has become one of the most 
extensive activities. Because of this important mission, service quality in higher 
education over the past two decades has attracted increasing attention and has 
become an important goal. In this study, using descriptive library, factors and 
components affecting entrepreneurship training in micro and macro levels were 
determined and then a conceptual model components affecting entrepreneurship 
education system were drawn. In this model, students are entered as inputs in an 
educational system, to the educational environment and to be under the influence 
of the education process and Finally the output of the educational system will be  
professionalism and entrepreneur that required the job market. Training of 
entrepreneurship in the macro level, affected by the political environment, 
environment, economic and cultural environment and at the micro level affected by 
the entrepreneurial education goals, the content of entrepreneurship courses, policy 
of University and institutions of higher education, skills of entrepreneurship 
teachers and teaching methods.   
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