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 چکیده

آفرینی و امروزه توجه روزافزونی از سوی دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی ، دولت ها و شرکت ها به موضوع آموزش کارآفرینی معطوف گردیده است وکار

دینامیک ،  مطالعات مربوط به آن در سراسر دنیا به شدت در حال توسعه است.کارآفرینی فرایندی است که براساس مجموعه ای از متغیرهای کلی نگر ، 

نانه دارای منحصربه فرد و حساس تعریف می شود.دسته ای از صاحب نظران می گویند که کارآفرینی به مثابه یک راز یا معما است وهرگونه رخداد کارآفری

وهدف مشخص است که به این عرصه معتقدند که کارآفرینی دارای چارچوب موضوعی   نظرانشرایط منحصر به فرد خود است اما دسته ای دیگر از صاحب 

 د.شکل های مختلف آموزش داده می شود.آموزش کارآفرینی کلید اصلی ارتقاء ، درک و توسعه دیدگاه افراد در جامعه نسبت به کارآفرینی می باش

 وت است.به دلیل ماهیت متفاوت آموزش کارآفرینی با آموزش آکادمیک ، نوع مدل های آموزشی  در کشوهای مختلف ، با یکدیگر متفا

ین آموزش هدف این مقاله بررسی تحقیقات و مقاالت در چند دهه اخیر است تا روشن شود که آیا کارآفرینی قابل آموزش است و اگر قابل آموزش است ، ا

، همه ی مدل های آموزش مفید و موثر است یا نه؟ و انواع مدل هایی که برای آموزش کارآفرینی ارئه شده است را برررسی می کنیم.براساس ترتیب زمانی 

 .کارآفرینی استخراج شده و هر مدل به طور کامل شرح داده شده است
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Entrepreneurial training model 
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Abstract 
Today, more attention from universities, higher education institutions, governments and companies have been 
focused on entrepreneurship, and entrepreneurship studies around the world has developed increasingly. 
Entrepreneurship is a process based on holistic, dynamic, unique and sensitive variables. A group of experts say 
that entrepreneurship is a mystery or puzzle and every entrepreneurial conditions is unique ,But another group of 
experts in this field believe that entrepreneurship has a clear purpose, and can be taught  in different ways. 
Entrepreneurial Training is the most important factor for improving people s' attitudes regarding 
entrepreneurship. Because of the different nature of entrepreneurship education with academic courses, training 
models of entrepreneurship is different in every country. 
The purpose of this study was to consider all articles in recent decades to clarify whether entrepreneurship can be 
taught and if it is, the training is effective or not? And according to chronological order we scrutinize a variety of 
models for entrepreneurship training. 
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 مقدمه

جدیدی است که در دو دهه اخیر اقتصادی -کارآفرینی پدیده فنی

، جهان اقتصاد و صنعت را با پیامد های شگفت خود متحول 

ساخته است.شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند 

 ,Salazar, M.Sدرنتیجه برنامه های آموزشی ، پرورش یابد.)

آموزش کارآفرینی ، دانش ، انگیزش و مهارت الزم برای (. 2004

و کار موفق را فراهم می کند  شبرد روند امور یک کسبشروع و پی

(.مطالعات در اروپا در این باره نشان داده است که 8991،)چو

چنین آموزش هایی توانسته است افراد را مسئولیت پذیرتر به بار 

آورد و آنها را تبدیل به کارآفرین یا متفکران حوزه کارآفرینی کند 

و کارها کمتر شده است  درنتیجه نرخ بیکاری و شکست کسب

(.بنابراین به منظور پرورش بیشتر 8002:661)اوربانو و همکاران ، 

افراد در مسیر کارآفرینی و بهبود قابلیت های کارآفرینانه آنها ، 

 تبیین مدل های آموزش کارآفرینی اهمیت زیادی پیدا می کند.

امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین 

دانشگاه ها بر حسب  16عالیت ها تبدیل شده است.طی دهه ف

ویژگی گروههای تحت آموزش و نیازهای منطقه ای و ملی ، 

برنامه های آموزشی متععدی برای سازمان ها طراحی کردند. در 

اروپا ، امریکا ، کانادا گام هایی اساسی برای حمایت از فعالیت های 

(.این حمایت ها شامل 8881کارآفرینی برداشته اند )احمدپور ،

راهنمایی های عملی ، مشاوره ، ارائه تسهیالت مالی و برگزاری 

دوره های ویژه درباره کارآفرینی در دانشگاه و خارج از آن است 

(Gibb , 2002 , 233 در کل رویکردهای متفاوتی برای.)

 &Hyttiعملیاتی کردن آموزش کارآفرینی موردنیاز است )

Gorman , 2004.) 

 

 تعریف کارآفرینی

« 8واسطه و دالل» فرانسوی به معنای  ای واژه کارآفرینی از کلمه

اقتباس شده «  :متعهدشدن» اصطالح انگلیسی به معنای  و در

است که در فارسی ابتدا کارفرمایی و سپس کارآفرینی ترجمه 

شده که هردو ترجمه خوبی از این واژه نیستند.به نظر می رسد 

                                                           
1Entreprendre  
2 To undertake 

ترجمه می شد ) داریانی « ارزش آفرین » واژه به بهتر بود که این 

 (8816، مقیمی ، 

 برخی از تعاریف کارآفرینی عبارتند از2

( درخصوص کارآفرینی می نویسد 2 کارآفرینی  8996تیمونز )

خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است.کارآفرینی طبق مدل 

ک توسعه اقتصادی شومپیتر تخریب خالق است که به عنوان ی

نیروی برانگیزاننده در توسعه اقتصادی جامعه الزم و ضروری است 

(.طبق یک تعریف بسیار ساده کارآفرینی عبارت  8811) داریانی ، 

فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصربفردی » است از 

داریانی ، « ) از منابع به منظور بهره گیری از فرصت هاست 

8881.) 

رآفرینی را فرایند راه اندازی یک سازمان جدید ( کا(82002گاردنر

(آن را فرایند ایجاد چیزی  668:می نامد.هیسریچ و پیترز ) 

متفاوت و ارزشمند تعریف می کنند که طی آن فرد از طریق 

اختصاص دادن تالش و زمان ضروری و قابل مالحظه و پذیرفتن 

ریسک مالی ، فیزیکی و اجتماعی ، به سود مالی و رضایت 

 شخصی می رسد.

( بیان می کنند ، متداول 1 668:همانگونه که هنری و دیگران ) 

ترین تعریف از کارآفرینی فرایند راه اندازی یک کسب و کار و 

مدیریت تداوم و رشد آن است.کارآفرینی فرایندی توام با خالقیت 

است و کارآفرینان فعالیت های خالقانه را برعهده می گیرند و 

 (.8811انتظاری ،« ) د رهبری می کنن

کارآفرینی به معنای بکارگیری مفاهیم و فنون مدیریت ، ابزارها و 

فرایندهای طراحی ، استاندارسازی محصول و بنا نهادن کار بر پایه 

 (.8818آموزش و سپس تحلیل آن است ) بزرگراه ، 

 

 آموزش کارآفرینی

مفهوم پس از روشن شدن ضرورت توجه به کارآفرینی ، آشنایی با 

کارآفرینی و خصوصیات کارآفرین ، پرورش روحیه کارآفرینی در 

افراد غیرکارآفرین از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ) 

(.از این رو فعالیتهای آموزشی برای تربیت 8889داریانی ، 

کارآفرینان در دستور کار بسیاری از مراکز آموزش کارآفرینی قرار 

                                                           
3Gardner  
4 Henry et al 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

سعه کارآفرینی ، آموزش آن است گرفته ، چرا که الزمه تو

(Hulme , D and Mosley , 1996 .) 

دریک تعریف ساده ، آموزش کارآفرینی فرایندی نظام مند ، 

آگاهانه  و هدف گرا می باشد که طی آن افراد غیرکارآفرین ولی 

 Terpstra)دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت می گردند 

, D and p.Olsen 1993 در واقع آموزش کارآفرینی فعالیتی .)

است که از آ برای انتقال دانش و اطالعات موردنیاز جهت 

 , Ginsberg , A and M)کارآفرینی استفاده می شود 

Hay1994.) 

( به کار باندورا اشاره می کند که استدالل  8998تیم گورمن ) 

یس کرده ، آموزش می تواند اصلی اساسی در ارتباط با شروع تاس

یک کسب و کار باشد.ارائه مجموعه ای از مواد آموزشی تدوین 

شده شامل دانش ،مهارت ها و نگرش های کارآفرینانه به افراد 

است تا با وجود ریسک ، فرصت هایی را که دیگران نادیده گرفته 

اند ، شناسایی کنند و با بینش و اعتماد به نفس در جاهایی که 

ا دست به کار شوند و کسب وکار خود دیگران تعلل کرده اند ، فور

 .را راه اندازی کنند

(Hynes , 2003 ; Reynolds , 1994 ; Brgrave& 

Hofer , 1991 ; Mitra& Malay , 2004) 

تاکید بر ویژگی ها ، توانمندی ها و مهارت  8آموزش کارآفرینی

هایی دارد که افراد برای راه اندازی ، رشد و مدیریت کسب وکار 

 (.:66:، گیب  661:بایستی به آنها مجهز شوند ) کوریلسکی ،

به طور کلی در آموزش کارآفرینی اهداف متعددی موردنظر است 

 ( برخی ازMC Mullan W.B and Cahoon A, 1979 )که 

 این اهداف عبارتند از 2

 کسب دانش مربوط به کارآفرینی _

کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل فرصت های اقتصادی  _

 و ترکیب برنامه های عملیاتی

 شناسایی و تحریک استعدادها و مهارت های کارآفرینانه _

 القای مخاطره پذیری با استفاده از فنون تحلیلی _

 برای جنبه های منحصر بفرد کارآفرینیایجاد همدلی و حمایت  _

 تجدید نگرش ها در جهت پذیرش تغییر _

در بسیاری از مدل های آموزشی ارائه شده در آموزش عالی ، 

توسعه رفتارها و ویژگی های کارآفرینانه به عنوان یکی از اهداف 

آموزش کارآفرینی بیان گردیده است. در پاره ای از موارد ، لیست 

ز این رفتارها و ویژگی ها ذکرشده اما مشخص نگردیده بلندباالیی ا

                                                           
1Entrepreneurship Education 

است که چگونه بایستی بدان ها دست یافت وبر چه اساسی  و چه 

 (.Gibbi , 2002)موقع باید دستیابی به اهداف را ارزیابی نمود 

 بررسی سابقه و پیشینه موضوع
رشد و توسعه اقتصادی جامعه مرهون کارآفرینی و فعالیت های 

کارآفرینانه توسط شرکت های کارآفرین آنان است.از این رو ، 

الزمه توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ، آموزش کارآفرینی 

(.اگرچه آموزش به تنهایی زمینه ساز توسعه 8810،1است. ) زالی ،

کارآفرینیو ایجاد کسب و کار موثر نیست اما به عنوان جزیی از 

 (.8811یت است.) کاراد ،یک سیستم توسعه بسیار حائز اهم

( معتقدند آموزش کارآفرینی توانایی افراد 661:) :جونز و انگلیش

را جهت خلق ایده ها و انجام تحقیقات تقویت می کند کاربرد 

تجاری این ایده ها را باال می برد و درنهایت مهارت های حفظ و 

. ]180،ص :8[بهبود شرکت های نوپا را در افراد ایجاد می کند 

جه صرف به کارآفرینی و کارآفرینان باعث کاهش بیکاری و تو

افزایش خوداشتغالی نمی شود بلکه آموزش صحیح کارآفرینی 

 Reynoldsاست که می تواند باعث رشد اقتصادی شود )

&Bygrave , 2002) تنها از آموزش و پرورش میلیون ها دانش .

رد آموز کارآفرین است که می توان میلیون ها شغل ایجاد ک

(Sunter , 1998: 20.) 

علی رغم اینکه بعضی از صاحب نظران معتقدند کارآفرینی با 

آموزش مستقیم حاصل نمی شود و باید به روش پرورشی 

اما هیچکس منکر (.Kriesner , 1992کارآفرینان را تربیت کرد )

این مطلب نیست که استفاده از فناوری های نو و ایجاد کسب و 

ش و پزوهش عمال دست یافتنی نیست کار جدید بدون آموز

(Aldrich , et al , 2005) 

ی فرینیبهحدرآکازشموآهمیتا

فاهد،التردودوخوهلتیگردوینمهمبامنافع،اپادردورهایدراروستکها

ی شرکتهاورشپروتوسعهایبررای

چوبرحتیچادوکرظلحادبرنامۀخورادرشرکتهاییبامشاغلپویاوقابتیر

د ) النرو و همکاران رسانفرینیبهتصویبرآکاورشپرزشوموایآیبر

(.کنند. 688:،

فرینانهرآکا،گرفتهارتوجهقرردپیشموازفرینیبیشرآکازشمودرآنچهآ

یاهمسوییوتطبیقوشیزموافآهدادوافراترکیب،یسرتدیشهادنروبو

 (.8818)داریانی ،ست ابایکدیگراردنمو

                                                           
2Jones & English 
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 توجه وقابل مهم نکته ( در مطالعه خود دریافت که661:) 8هانیگ

 روشهای کارآفرینی درآموزش که است این کارآفرینی درآموزش

 .شوند می ترکیب هم با آموزش وغیررسمی رسمی

،سولومون ، دوفی و  666:،اریکیال ،8996محققان مختلف ) رابیر ،

( عقاید متفاوتی درباره ی  8991، ان بی ای ،  :66:ترابیشی 

روش های آموزش کارآفرینی داشته اند. آموزش کارآفرینی باید به 

کارآفرینی منجر شود بنابراین تغییر تمرکز از آموزش  رفتار

کارآفرینی به رفتار کارآفرینی تاثیر بسزایی در نوع رویکردها و 

روش های آموزش کارآفرینی به دنبال خواهد داشت )بلینکر و 

 (.661:همکاران ، 

 چارچوبی ( برای سازماندهی آموزش کارآفرینی8911):جمیسون

 دسته، سه در کارآفرینی آموزش وی، چوبدرچار. است نموده ارائه

 آموزش به نخست بندی دسته. است شده بندی تقسیم

دسته ی دوم ، آموزش برای شرکت . دارد اختصاص دربارةشرکت

است و دسته بندی سوم آموزش در شرکت است.همچنین 

( در مقاله ای تحت عنوان نقش آموزش 8816احمدپور و مقیمی )

صاحبان کسب و کارهای کوچک عنوان  کارآفرینی در بهبود دانش

جهار دسته اصلی از برنامه ی آموزش  8996کردندکه  تا سال 

کارآفرینی شکل گرفت که عبارتند از 2 دسته ی اول ، برنامه هایی 

 برای آگاهی و جهت گیری به سوی کارآفرینی است.

توسعه تاسیس » دسته دوم شامل برنامه های آموزشی است که 

وشش می دهد. دسته سوم برنامه هایی است که را پ« شرکت ها

طراحی « رشد و بقای کارآفرینان و شرکت های کوچک » برای 

است « توسعه آموزش کارآفرینی » شده است.دسته چهارم برنامه 

که شامل روش های جدید آموزش کارآفرینی و تعیین نقش های 

 نوین دانشجو و استاد در فرایند آموزش کارآفرینی است.
 

که تاکنون مطرح  مدل های آموزش کارآفرینیمترین مه

 شده است:

 ( 6991) هینس کارآفرینی آموزش مدل

 های برنامه برای که( :جدول) فرایندی درمدل( 8990) هینس

 دستیابی برای کندکه می است،بیان شده هارائ کارآفرینی آموزشی

 برای دقیقی کارآفرینی،بایداهداف برنامه هرگونه اهداف به

 بایدبین همچنین.باشد شده تنظیم ویادگیری دانش،مهارت

 تمایز«  یادگرفتن کسی باچه»  و«  رایادگرفتن چیز چه»  مفاهیم

 .شد قائل

                                                           
1Honig 
2Jamieson 

2 شوند پنداشته ذاتی،عام نبایدازنظر کارآفرینی آموزشی های برنامه

 .بگیرد رادرنظر دانشجویان ونیازهای بایدضروریات بیشتر بلکه

 های متدولوژی آموزش و ،ارزیابی محتوا نمودن تر جالب منظور به

نیاز است  دانشجویان، نیازهای ساختن برآورده برای تر مشخص

 نظر در آمیز مخاطره کار و کسب ی برنامه یک در موضوعات تنوع

 مدل در متفاوت باشد. هینس دانشجو زمینه پیش با و شود گرفته

 مورد سیستمی منظر از کارآفرینی برای آموزشی برنامه یک خود

 زمینه پیش همچون موضوعاتی او مدل در. دهد می قرار بررسی

 روش و محتوا ،( سیستم درونداد عنوان به)  دانشجویان های

(  سیستم برونداد) مورد انتظار نتایج و(  سیستم فرایند)  آموزش

 .است گرفته قرار مدنظر کارآفرینی آموزش ی برنامه یک در
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 مبانی دانش قبلی 

 انگیزش 

 شخصیت 

 نیازها/ عالیق 

 استقالل 

 نگرش ها 

 تاثیر والدینی 

 احترام به خود 

 ارزش ها 

 تجربه کاری 

ش
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آم
ی 

وا
حت
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 تعریف کارآفرینی 

 کارآفرینی درونی 

 نوآوری 

 توسعه محصول جدید 

 تولید ایده 

 تحقیق بازار 

 امکان پذیری ایده 

 

 مالی 

 تولید 

 قوانین 

  افرادمدیریت 

 کار تیمی 

 کسب و کار 

 بازاریابی 

 مدیریت 

ش
وز

 آم
ش

رو
 

 آموزش)تعلیمی، مطالعه و سخنرانی ها( -

ایجاد مهارت)مباحث گروهی، مطالعات موردی، ارائه ها، حل کردن مشکل، شبیه  -

 سازی، کار تیمی، پروژه ها(

 کشف ) طوفان مغزی، هدف گذاری شخصی، برنامه ریزی شغلی، مشورتی( -

یج
نتا

 

)ارتباط مطمئن(، دانش ) کسب و کار مخاطره آمیز، خود اشتغالی، شخصی  -

کسب و کار، مدیریت، مهارت های تجزیه و تحلیل بازار، حل مشکل، تصمیم 

 گیری، ارتباط، خطر پذیری(

حرفه ای ) دانش بهبود یافته، گزینه های شغلی گسترده تر، چشم انداز شغلی  -

 بدون ساختار(

 "8990هینس،"های کارافرینی  (مدل فرایندی اموزش8جدول)

 

 مدل هرمی آموزش کارآفرینی

در مدل هرمی ، رویکرد آموزش به صورت طبقه ای است که هر 

طیقه بصورت مستقل روی طبقات دیگر و یا درکنارآنها قرار می 

گیرد.در این مدل عموما درابتدای دوره به دانشجویان واحدهای 

، حسابداری ، امور مالی مهارت های  بازاریابی ، رفتارهای سازمانی

مهم و اساسی ارائه می شود. واحدهای مذکور همگی در زمره ی 

واحدهای اصلی قرار داشته ولی در طول دوره یکسری واحدهای 

دیگر شامل واحدهای اجباری و اختیاری به دانشجویان معرفی 

 خواهد شد.

د این مدل آموزشی تنها برای آموزش سنتی کسب و کار مفی

است.زیرا در این مدل اطالعات بصورت مجزا و در بسته های 

جداگانه در اختیار دانشجو قرار می گیرد و حد و مرز بسته های 

اطالعات نیز مشخص نیست.به عبارت دیگر دراین روش ، اثری از 

یکپارچگی و انسجام وجود ندارد که این کمال برعکس وضعیتی 

د. برای رفع این مشکل یک است که کارآفرینان به آن نیاز دارن

مدل دیگر آموزشی به نام مدل دایره ای معرفی شده است که 

برخالف مدل اول از انسجام و یکپارچگی تقریبا کاملی برخوردار 

 (.8818است )پرهیزکار و همکاران ،

 

 مدل دایره ای آموزش کارآفرینی  

این مدل شبیه یک چرخ با چهار نیم دایره مرکزی است که در آن 

گروه شبکه ها ، سازمان های همکار ، مربیان و دانشجویان تشکیل 

دهنده چهار حلقه ی این دایره اند.از طریق این مدل یک ارتباط 

دائمی و همیشگی میانهر چهار گروه برقرار می شود. به عبارتی 

می توان این مدل را به یک لوله خرطومی تشبیه کرد که برای 

رسیدن به انتها از تمام قسمت های  مثال مایع داخل آن باید برای

لوله عبور کند. دومین دایره این مدل متشکل از یکسری واحدهای 

آموزشی نظیر بازاریابی ، ارزیابی و بررسی فرصت ، استراتژی 
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شغلی ، حسابداری و امور مالی ، رفتارهای سازمانی خالقیت و 

 وآوری و تجاری سازی ایده است.

دل قبلی حدود واحدها کامال مشخص البته دراین مدل برخالف م

بوده و عالوه برآن واحدهای درسی از انعطاف پذیری بسیار زیادی 

برخوردار بودند.با تکمیل حلقه سوم در نهایت مرکز دایره با طرح 

شغلی ) کسب وکار ( پر می شود که هدف نهایی این مدل 

آموزشی است. همانطور که می دانیم در دنیای تجارت یک ایده 

ب وکار تنها زمانی موفق جلب نظر موسسات اعتباری برای کس

دریافت وام های کارآفرینی می شود که از یک طرح شغلی 

کارآفرینانه برخوردار باشد. در مورد آموزش کارآفرینی در دانشگاه 

ها نیز باید گفت که نوشتن و آماده سازی یک طرح شغلی 

آمیز یک حلقه از کارآفرینانه به معنای به معنای تکمیل موفقیت 

است ) پرهیزکار و همکاران فرایند کارآفرینی از طرف دانشجو 

،8818) 
 

 ( 4002کارآفرینی هیتی و آگرمن ) مدل آموزش
( مدلی از آموزش 661:در مطالعه ای توسط هیتی و آگرمن )

کارآفرینی ارائه شد شامل اهداف تدریس و محتوای آن که در 

 ( نشان داده شده است.8جدول )

 
 جاذبهای یا متمرکز کارآفرینی آموزش مدل

 واحدهای و ها دوره تمامیStreeter ( :866) متمرکز مدل در

 می برگزار دانشکده یک در ، کارآفرینی تدری عملی و نظری

 برای آموزشی های گروه یا و ها دانشکده سایر دانشجویان و گردد

 به بایستی کارآفرینانه موردنیاز های مهارت و دانش یادگیری

 ای نمونه. نمایند مراجعه شده مشخص آموزشی گروه و دانشکده

 ماساچوست تکنولوژی موسسه در کارآفرینی آموزش مدل این از

 توسط کارآفرینی آموزش های دوره تمامی آن در که دارد قرار

 و گردد می ارزیابی و اجرا ، طراحی"Sloan" مدیریت مدرسه

 این در آموزشی های دانشکده و ها گروه تمامی از دانشجویان

 به مدل این شماتیک نمای. گیرند می قرار الزم آموزش مورد مرکز

 است2( 8) شکل شرح
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مدیریت اجرایی ،  (UNESCO , 2004 )در مدل جاذبه ای 

تامین اساتید و منابع مالی به عهده ی مرکز کارآفرینی و یا 

دانشکده بازرگانی و مهندسی دانشگاه می باشد و دانشجویان از 

بخش ها و دانشکده های دیگر دانشگاه مانند دانشکده ی علوم ، 

 هنر و پزشکی در دوره های آموزش کارآفرینی شرکت می کنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( مدل جاذبه ای8کل )ش

 

 کارآفرینی غیرمتمرکز یا تشعشعی  مدل آموزش

( Streeter , 2003کارآفرینی غیرمتمرکز )در مدل آموزش 

آموزش کارآفرینی توسط تمامی دانشکده ها و گروه های آموزشی 

دانشگاه برگزار می گردد.هریک از گروه های آموزشی بر اساس 

گزینه های شغلی کارآفرینانه  احتمالی ، اقدام به طراحی و اجرای 

نمایند. نمونه برنامه های آموزشی مرتبط در زمینه کارآفرینی می 

آمریکا مشاهده می  Comellای از این مدل آموزشی در دانشگاه 

دانشکده و مدرسه موجود در دانشگاه مشغول  9گردد که در آن 

ارائه آموزش های کارآفرینانه مرتبط با تخصص خود برای 

دانشجویان هستند. نمای شماتیک مدل آموزش کارآفرینی 

( است.:غیرمتمرکز به شرح شکل )

 

 دانشکده دانشکده

 دانشکده دانشکده

 دانشکده بازرگانی و مهندسی

 اساتید

 فراگیر

 منابع مالی

 

 

 

 مرکز کارآفرینی

 

الذکانتنتنتفب   
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دوره ها و کالس های  (UNESCO , 2004در مدل تشعشعی )

کارآفرینی برای همه ی دانشجویان دانشگاه برگزار می شود و 

مرکز کارآفرینی به عنوان هماهنگ کننده کلیه کارها و توزیع 

کننده منابع مالی عمل می کند. اعضای هیئت علمی دانشگاه 

فعالیت می کنند و پیوسته با  R & Dواساتید در زمینه تدریس و 

 دانشکده ی خود همکاری دارند.

در این مدل مفهوم کارآفرینی در همه دانشکده ها و رشته ها به 

 دانشجویان القا می شود.

به طور کلی می توان گفت مدل متمرکز یا جاذبه ای و مدل 

 یکدیگر تفاوت دارند 2 غیرمتمرکز یا تشعشعی در موارد زیر با

 

 تامین بودجه _

 مدیریت اجرایی _

 اساتید _

 فعالیت های پژوهشی _

 فعالیت های تدریس _

 فراگیران _

 R & Dفعالیت های تحقیق و توسعه  _
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آندرسیک سه مدل پیشنهادی را ارائه می کند که از طریق آنها 

می توان آموزش های عملی کارآفرینی را به برنامه ی عادی 

 دانشگاه ها وارد ساخت. این مدل ها عبارتند از 2

 

 . مدل تلفیقی با تکیه بردانشگاه 8

 . مدل مستقل از دانشگاه :

 . مدل دوسویه با تکیه بر دانشگاه 8

 

مدل اول ، تمام فعالیت ها را زیر یک چتر آکادمیک یکپارچه می 

ت سازد.این مدل می تواند تمام انتقادهای آکادمیک در مورد فعالی

های عملی کارآفرینی  را در سایه شهرت و اعتبار علمی اساتید 

ارشد دانشگاه رفع کند. بنابراین عملکرد مطلوب این مدل بستگی 

 به اعتبار علمی اعضای دانشگاه خواهد داشت.

دو مدل بعدی با جداسازی فعالیت های آکادمیک ازفعالیت های 

کمتری وارد  عملی ، از یک طرف این فعالیت ها را با مشکالت

برنامه ی درسی دانشگاه می کنند  و از طرف دیگر برنامه های 

آموزش عملی را به شبکه ای از سازمان های غیرآکادمیک با 

فعالیت های مختلف  واگذار می کنند.به طور اخص در مدل سوم ، 

این فعالیت ها توسط نهادهای غیرآکادمیک که پشتیبانی دانشگاه 

 ، انجام می گیرد.ها را به عهده دارند 

مدل سوم در آمریکا از محبوبیت زیادی برخوردار است و به عنوان 

نمونه در دانشگاه های اوهایو ، تگزاس و اوستین به کار گرفته می 

 .(UNESCO , 2004)شود 
 
 

 یادگیری کارآفرینی مادام العمر  مدل

مدل یادگیری مادام العمر که توسط صاحب نظران کارآفرینی ) 

( ارائه گردیده است ، 8818پرهیزکار ، شهیدی ، شیرازی ، 

تلفیقی از تمام رویکردها و مدل هایی است که توسط محققن 

کارآفرینی تا کنون ارائه گردیده است.یعنی تلفیقی از تمام 

رویکردهای ویژگی ، رفتاری ، محیطی و سازمانی که هریک باعث 

 (8ند. شکل )پیدایش مدل هایی در بازه زمانی خود شده ا
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 است؟ آموزش قابل آیاکارآفرینی

 است آموزش قابل کارآفرینی دیدگاه آیا اینکه خصوص در

 محققان از برخی دارد وجود متفاوتی نظرات نقطه و دیدگاهها

 و( 8998) وسپر مثل است آموزش قابل کارآفرینی که معتقدند

 جنبه از برخی فقط که معتقدند کلین پیتر همانند دیگر برخی

 کلین)  است یاددهی و آموزش قابل کارآفرینی های

 را کارآفرینی توان می آیا که سوال این به راجع کوراتکو(.660:،

 مطلق سوال این که دهد می سخپا گونه می این کرد ستدری

 رسد می نظر به داردکه می بیان و چیزی؟ چه س،تدری است

 چون افرادی دید از کارآفرینی درسی های برنامه بیشتر محتوای

 در کلین پیتر.است مانده مغفول شولتز و ،کریزنر نایت شومیتر،

 جنبه از برخی که دهد می سخپا اینگونهسوال همین صخصو

 اما داد آموزش توان می را کارآفرینی فرایندی و کارکردی های

 نیست. آموزش قابل     آن های جنبه از بسیاری

 که است معتقد انسانی سرمایه پردازان نظریه از یکی شولتز

 می نظر در انسانی سرمایه از شکلی عنوان به را کارآفرینی توانایی

 از تواند می توانایی این انسانی سرمایه اشکال دیگر مشابه که گیرد

 مشابه و بهداشتی های مراقبت و تجربه ، تعلیم ، آموزش طریق

 ستدری معتقدند( 8998) اندرسون و چک.یابد افزایش آن

 هم واقعی کارآفرینی فرایند که چرا است معما یک کارآفرینی

 ، مدیریت شامل آن علم بخش. هنر هم و است علم دربرگیرنده

 از استفاده با که است کارکردی های مهارت کار، و کسب

 آن هنر بخش اما است آموزش قابل سنتی پداگوژیکی رویکردهای

 این طریق از ، است مرتبط نوآوری و خالقیت های ویژگی با که

 است معتقد( 8998) چو ، سو دیگر از.نیست آموزش قابل رویکرد

 راه برای را الزم مهارت و دانش ، انگیزش کارآفرینی آموزش که

 با. نماید می فراهم دانشجویان توسط موفق کار و کسب اندازی

 کشور به کشوری از کارآفرینی آموزش چگونگی و میزان حال این

 و لی) است متفاوت آن فرهنگی های زمینه برمبنای دیگر

 با قبل از آمریکا در دانشجویان مثال برای(. :000، پترسون

 مقامات ژاپن در که حالی در اندکرده پیدا کامل آشنایی کارآفرینی
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 اولین برای کارآفرینی آموزش ارائه برنامه که کردند ماعال دولتی

 .گردد می ارائه:800 ژانویه از دانشجویان برای بار

 آیا آموزش کارآفرینی مفید و موثر است؟

روند رشد کارآفرینی و تاثیر آموزش های کارآفرینی در اواخر دهه 

 وبه دنبال آن توسعه آموزش های تخصصی کارآفرینی در دهه 08

 نشان می دهد که آموزش های کارآفرینی نه تنها باعث رشد 09

 کمّی کارآفرینان شد بلکه موجب تحول در نسل های کارآفرینی و

ارتقاء سطح مهارت های کارآفرینی به ویژه در طراحی راهبردهای 

 کسب وکار و مدیریت بنگاه داری با توجه به تغییرات سریع در

 (.1387حوزه ی اختیاری شد) طالبی و زارع ،

ارای ویژگی ذاتی در گذشته افسانه ای شایع بود که کارآفرینان د

هستند و این ویژگی ها که همراه آنان متولد می شود شامل 

ابتکار، روحیه تهاجمی ، تحرک ، تمایل در بکارگیری ریسک ، 

توان تحلیلی و مهارت در روابط انسانی است. بنابراین ، فرض 

اساسی افسانهاین بود که کارآفرینان از طریق آموزش ، پرورش 

کارآفرینی به عنوان یک رشته علمی مورد  نمی یابند.اما امروزه

و فروپاشی این افسانه قدیمی را به دنبال  شناسایی قرار گرفته

داشته است. رشته ی علمی کارآفرینی همانند تمامی رشته های 

فرایندها و فضایی است که باید دانش مربوط  دیگر دارای مدل ها ،

 (. Hodgetts & Kuratko , 2001به آنها کسب شود)

رابرت رانستات استاد مدرسه علوم اقتصادی هاروارد آمریکا در 

« آموزش و تربیت کارآفرینان نوپا » یکی از تالیفات خود به نام 

میان آموزش و موفقیت در امر کارآفرینی را به تفصیل شرح  رابطه

داده و حتی در مورد این که چه دروسی باید به کارآفرینان نوپا 

داده شود مطالب زیادی آورده است.ساختار  یک رویکرد آموزش

دوره آموزشی جدید ، براساس نظر پایه گذاران آن ، که معتقدند 

اتخاذجدید نتایج مثبت و سودمندی را در دوره های آموزش 

 کارآفرینی به بار خواهد آورد، با الگوها و روش های قدیمی

 (.8818،های سنتی تفاوت بنیادین دارد )پرهیزکار  آموزش کالس

 مهم ترین حوزه های مرتبط با آموزش کارآفرینی

حوزه هایی که برای آموزش کارآفرینی مهم تشخیص داده شده 

 :اند عبارتند از 

 

 نتخاب های موجود در شغل کارآفرینی 

 منابع سرمایه برای کسب وکار 

 حفظ ایده 

 شاخص های شخصیتی کارآفرین 

 و کار  چالش های همراه با هر مرحله از توسعه کسب

(,2003 (Kuratko 

 

 

 نتیجه گیری :
 بلکه نیست ارثی ویژگی یک صرفا کارآفرینی شد گفته همانطورکه

باشد. باتوجه به مطالب بیان شده  اکتسابی ویژگی میتواندیک

اینگونه نتیجه گیری می شود که کارآفرینی یکی از نیازهای 

اساسی جامعه محسوب می شود و آموزش این مبحث الزم و 

ضروری است.همچنین آموزش کارآفرینی بر یادگیرنده تاثیر مثبت 

دارد. آنچه که درتدریس دوره های کارآفرینی بیش از پیش باید 

موردتوجه قرار گیرد، روش و مدل آموزش است که متناسب با آن 

یادگیرندگان و مکان یادگیری آنها باشند.به همین دلیل است که 

مه ها و مدل های آموزشی مختلف برای آموزش کارآفرینی از برنا

استفاده می شود  بدین منظور در این مقاله تالش شد که انواع 

مدل های آموزش کارآفرینی شرح داده و بطور یکجا مطرح شود 

البته ارائه یک مدل و شیوه ی خاص آموزش کارآفرینی که قابلیت 

و کاربرد برای تمامی موقعیت ها را داشته باشد، مقدور نمی باشد 

 باید مقتضیات زمان و شرایط را درنظر گرفت.
 

 

 فارسیمنابع 
( . نیازسنجی آموزش 8898صفری،سعید . سمیع زاده،مهدی .)

دانش ومهارت کارآفرینی در رشته های علوم انسانی . نشریه علمی 

 98،پاییز8،شماره8پژوهشی فناوری آموزش،سال هفتم،جلد

(.ارائه مدل یادگیری 8896مطلبی،مهرنوش .)داریانی،محمود . 

مادام العمر کارآفرینی با رویکرد تلفیقی.ماهنامه 

 96،مرداد881کاروجامعه،شماره

فیضی،کامران.مقدسی،علیرضا . پژوهشی در مفاهیم،کارکردها و 

آموزش کارآفرینی با رویکرد تلفیقی.فصلنامه مدیریت 

 8صنعتی،شماره

(.آموزش کارآفرینی 8818رث.)قنبرعلی،رضوان.زرافشانی،کیوم

،خرداد و 90و98راهی برای اشتغالزایی.ماهنامه کاروجامعه،شماره

 تیر

مرادی،حوریه.شعبانعلی فمی،حسین.کرمی،غالمحسین 

(.ضرورت توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش 8896.)

 96،پاییز88عالی.فصلنامه مهندس مشاور،شماره
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ن آموزش کارآفرینی در (.نهادینه کرد8818پورآتشی،مهتاب .)

نظام آموزش عالی.ماهنامه آموزش عالی،دوره جدید،سال 

 18اول،شماره اول،بهار

(.امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در 8818حسین خواه،علی .)

مدارس.فصلنامه مطالعات درسی،سال 

 90-91،ص18،زمستان88سوم،شماره

(. 8811.)بنیونی،ابراهیم.آقاجانی،محمدرضا.آله وردی زاده،سهیال 

بررسی تجربی پنج کشور موفق در زمینه توسعه آموزش 

کارآفرینی برای فارغ التحیالن دانشگاهی.ماهنامه 

 11،خرداد81کاروجامعه،شماره

الوانی،سیدمهدی.مقیمی،سیدمحمد.آذر،عادل.رقمی،محمدحسین 

(. خط مشی گذاری در نظام آموزش کارآفرینی در 8896.)

 96،بهمن ماه816ارهایران.ماهنامه کارو جامعه،شم

(.آموزش کارآفرینی در 8818نائیج،اسداهلل.زالی،محمدرضا .)د کر

نظام تعلیم و تربیت کشور.ماهنامه 

 ،خردادوتیر98و90کاروجامعه،شماره

(. 8818لرگانی،سیده مریم.میرعرب رضا،رضا.رضایی،سعید .)

آموزش کارآفرینی در هزاره جدید،زیرساختی برای اشتغال دانش 

آموزش عالی.فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموختگان 

 16آموزش عالی،شماره

(. :889حاجی حیدری،نسترن.شیوا،آیدا.بهزادی ابراهیمی،فاطمه .)

مطالعه تطبیقی محتوای درسی رشته مدیریت کارآفرینی در 

دانشگاههای ایران وجهان.فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه 

 :9ابستاناسالمی،سال هفدهم،شماره دوم،ت

(. برنامه درسی 8896شرفی،محمد.مقدم،مینا.مذبوحی،سعید .)

آموزش کارآفرینی2هدف،محتوا،روش تدریس و شیوه ارزیابی،ابتکار 

 96،پاییزو زمستان8و خالقیت در علوم انسانی،سال اول،شماره

دکترعبداهلل زاده،غالمحسین.دکترشریف زاده،ابوالقاسم.دکتر 

(. ماهنامه آموزش 8898ی .)عربیون،ابوالقاسم.طالیی،مهد

 888-19،ص98،تابستان81عالی،دوره جدید،سال پنجم،شماره

(. آموزش 8818پرهیزگار،مرتضی.شهیدی،عطیه.فتاح زاده،کریم .)

و تدریس کارآفرینی. موجود در دفتر طرح و توسعه سازمان 

 همیاری اشتغال فارغ التحصیالن

در (. نیازسنجی آموزش کارآفرینی 8818امجد،محمد .)

دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق دانشکده فنی 

 8818تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،
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