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 چکیده

و نیروی بالقوه اقتصادی در هزاره  تاثیر آن در رشد اقتصادی و سهم باالی آن در ایجاد اشتغال خاطرکارآفرینی به  مقولهامروزه 

هم گام و  های کوچک و متوسط اقتصادی دارند. از اهمیت بسزایی برخوردار شده است، و دولت ها سعی در توسعه بنگاه سوم

. یکی از مسائل مطرح است گرفته انجام « آموزش کارآفرینی»در زمینه  چشم گیری همهم زمان با این مقوله، پیشرفت های 

ها است. با ی ارزیابی اثربخشی آننحوه و هاله مسائل مطرح درباره این آموزشدر این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینی و از جم

رینی کارآف آگاهیتوجه به اینکه در حال حاضر اشتغال به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم تلقی می شود ایجاد و توسعه 

ز اقتصاد می بایست بر روی خود بنگاه ها و عوامل و با سوال اینکه بسط و توسعه این بخش ا به نظر می رسد مهمدر افراد امری 

 ها و انگیزش، آموزش، و حمایت کارآفرینان تسهیل کننده در ایجاد و توسعه آن تمرکز کرد و یا بر روی ایجاد کنندگان این بنگاه

 .پردازدبه بررسی نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال می  با روش کتابخانه ای این مقاله باید تمرکز کرد؟

 ، دید کارآفرینانه، دیدگاه رفتاریچالش های کارآفرینیآموزش کارآفرینی، کسب و کارهای کوچک،  ه:کلید واژ 
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 مقدمه 

های اقتصادی با وجود تمامی امکانات بدون  کارآفرینان با وجود امکانات و تسهیالت مناسب در کارشان موفق خواهند بود و بنگاه

ورشکستگی اند، همان طور که هر زمان از آموزش کارافرینان بالقوه غفلت شده است و فقط برای آنها مدیری کارآمد محکوم به 

تسهیالت فراهم شده است، کارآفرینان بالقوه تبدیل به کارآفرینان بالقوه بدهکار شده اند)چرا که کسب و کارها با شکست مواجه 

هر زمان تسهیالت مناسب در کنار دانش آموختگان کارآفرینی نبوده است، دهی وام ها نبوده اند( و  شده و افراد قادر به بازپس

در این تحقیق  ایده های مناسب تجاری تنها  تبدیل مقاالت وکتب مرتبط شده است و هرگز به مرحله عمل در نیامده است.

دا فرصت ها ارائه شود تا در ابت سعی شده است مدلی یکپارچه از آموزش کارآفرینی با توجه به فرآیند تشخیص و بهره برداری از

 بهترین ایده های تجاری شکل گرفته و بعد به بهترین نحو به مرحله عمل درآید.

، معدودی از دانشگاه ها، دوره 1791، در سال دانست در ایاالت متحده ی آمریکا البته مرکز اصلی فعالیت های کارآفرینی را باید

دانشگاه، دوره های کارآفرینی و تجارت یا بازرگانی های  011بیش از  1791از اوایل دهه ی های کارآفرینی را ارائه داده اند اما 

دانشکده، افزایش یافته است. امروزه، تنها در ایاالت متحده ی  151.1تعداد آنها تا ، 1771و از دهه ی  را برگذار کرده کوچک

این .  (Katz, 2003) دانشکده، شروع به رشد کرده است 1011دوره در بیش از  2211امریکا، آموزش کارآفرینی با بیش از 

شماری از موسسات آکادمیک اصلی در سرتاسر دنیا، برنامه  که در آن، پدیده ی نمونه در ایاالت متحده ی آمریکا است ،تنها

  .(Kuratko, 2005) (Bygrave, 1989) هایی را در زمینه ی تحقیقات کارآفرینی، ایجاد کرده اند

، اولین دانشکده 1797در اروپا و در مقطع دکتری دانشگاه مستقل بارسلونا و دانشکده ی اقتصاد دانشگاه دورهام، در سپتامبر 

 Roskildeکردند.. بعد از آن، دانشکده ی اقتصاد کوپنهاگن، دانشگاه  هایی بودند که اقدام به برگزاری دوره دکتری کارافرینی

 ,Urbano) ، در این زمینه فعال شدند1772-1770، و 1771-1772با پیوستن به دانشگاه دورهام، در سال  Lundو 

2008). 

 آموزش کارآفرینی

هر در علوم اجتماعی  << enterprise education >>و  << entrepreneurship education >>دو اصطالح     

 مورد بحث قرار گرفته  و در محافل علمی از آنها یاد شده است. و اقتصادی

آموزش کارآفرینی را به عنوان مجموعه ساختار یافته و رسمی از دانش کارآفرینی تعریف می  (Young, 1997) در این رابطه

تواند به دو صورت تفسیر شود. هم به عنوان یادگیری درباره کارآفرینی به عنوان یک پدیده، یا لغت آموزش کارآفرینی میکند.

رآفرین واقعی این تحقیق برروی اینکه چگونه دانشگاهها های مفید به منظور تبدیل شدن به یک کابه عنوان یادگیری مهارت

توان به عنوان محرك کارآفرینی در سطح عمومی کند. و این مطلب را میتوانند کارآفرینان واقعی را پرورش دهند، تمرکز میمی

 هم تعبیر کرد. 

مسائلی همچون توسعه، ساخت، د: قسمت اول بحث مربوط به نمبحث آموزش کارآفرینی را به دو بخش مهم تقسیم می کن

کارآفرینی، بوجود آمدن شرکت ها، آثار اقتصادی کارآفرینی، عوامل شکست و موفقیت در شرکت های کوچک و تئوری های 
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متوسط می شود. و در قسمت دوم او درباره کارآفرینان موجود و بالقوه و طریقه انگیختاندن آن ها و مهیا کردن تمامی ابزار ها 

 & Rasmussen) مورد نیاز برای آن ها به منظور ایحاد کسب و کار صحبت می کند. در مطالعات مشابهی توسطو امکانات 

Sørheim, 2006) :کارآفرینی به دو قسمت تقسیم شد 

  کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوظهور؛ و 

 آفرینان واقعی یاددگیری مهارت های مفید کارآفرینی برای پرورش کار 

  را آماده سازی افراد برای اهداف زیر میداند:(، آموزش کارآفرینی EUاتحادیه ی اروپایی )

چالش "مشارکت موفقیت آمیز جهت عنوان  (4متفکران کارآفرین در اتحادیه های اروپایی  و (0کارآفرین،  (2مسئولیت پذیری ،

وجود، شرکت های م کمترِ عدم موفقیتشکست یا در نتیجه، میزان پایین بیکاران و که  "های کارآفرینی در اتحادیه ی اروپایی

 European Commission. Directorate-General for Economic, Financial) آیدمی تواند حاصل 

Affairs, & Economic Policy Committee of the European Communities, 2006).  

(Young, 1997) ل ویفا .آموزش کارآفرینی را به عنوان مجموعه ساختار یافته و رسمی از دانش کارآفرینی تعریف می کند

آموزش کارآفرینی را این چنین تعریف می کند. اساتید و محققان آموزش کارآفرینی، افراد با تمایالت کارآفرینی  2119در سال 

و کارآفرینان آموزش دیده و افراد حرفه ای در این زمینه کسب کارشان را برای موفقیت در کسب و کارهایشان آماده می کنند. 

 آفرینی آماده کردن چند دسته از افراد است: بر طبق این تعریف آموزش کار

  فارغ التحصیالن کارآفرینی؛ وکارآفرین موجود. -کارآفرین بالقوه 

 در نتیجه برای آموزش هر یک از این گروه افراد ما می بایست روش تدریسی متفاوتی را در نظر بگیریم. 

 ای بسیارکنند وجود دارد. معموالً افرادی که انگیزهشرکت میهای آموزشی ای بسیار مهم در رابطه با افرادی که در دورهنکته

اندازی کسب و کار برای آنها نسبت به دانند و راهها را اتالف وقت میاندازی کسب و کار دارند، شرکت در این دورهباال در راه

اندازی کسب و کار برای ارتقاء آن در این راههای کارآفرینی از اولویت باالتری قرار دارد و در بهترین حالت بعد از شرکت در دوره

کنند، مگر آنهایی که انگیزه باالیی دارند، ولی منابع مالی الزم را ندارند و در واقع برای استفاده از منابع مالی ها شرکت میدوره

ای ز بوده و به هر حال عالقهای دیگر از افراد وجود دارند، که ریسک گریکنند و نه یادگیری مطالب. دستهها شرکت میدر دوره

ای دیگر وجود دارند که در دهند در استخدام کارآفرینان دیگر باشند. ولی دستهها ندارند و ترجیح میبرای شرکت در این دوره

 د مخاطبیناندازی کسب و کار خود دارند، اما با تردیدهایی مواجه هستند، این گروه افراواقع حالت میانه دارند، آنها عالقه به راه

ها تواند آنهای عملی در دنیای واقعی تجارت است که میاصلی برنامه آموزشی هستند، و نکته مهم در اینجا این است که روش

 .(Rasmussen & Sørheim, 2006) اندازی کنندرا متقاعد سازد تا کسب و کار خود را راه

 کارآفرینیضرورت و اهمیت بحث آموزش 
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یک سری از ویژگی های عمومی باید در یک  دارد وآموزش کارافرینی نقش مهمی در انگیزش، دانش و مهارت های کارآفرینی 

 .(Lautenschläger & Haase, 2010) کارافرین جمع شود تا فعالیت های کارافرینانه با موفقیت همراه شود

التحصیالنشان حل کنند و آنها را تبدیل به عامل کلیدی توانند این مشکل را با ایجاد انگیزه و شایستگی در فارغدانشگاهها می

 های خالقانه و کارآفرینانه کنند. در فعالیت

ادی ه گسترش اقتصرود که روش جدیدی را در جامعه عالوه بر تحقیق و تدریس بازی کنند که آن کمک باز دانشگاهها انتظار می

ای است که در و این توسعه چند دهه  (Etzkowitz, Webster, Gebhardt, & Terra, 2000) جامعه است

تعداد      . (Rasmussen C. , 2006) اکنون در اروپا نیز در حال توسعه یافتن استدانشگاههای آمریکا رواج یافته و هم

 ,Katz)های آموزش کارآفرینی در دانشگاهها در حال گسترش است. مؤسسات مرتبط، و مقدار منابع مربوط به تدوین دوره

اج به یها احتتواند به علت تشخیص اهمیت مسأله کارآفرینی باشد. و این رشته هم، همانند سایر رشتهاین موضوع می (2003

یک برنامه آموزشی تخصصی دارد، به عنوان مثال مواردی همچون مدیریت، بازاریابی، یا امور مالی. اما اینکه واقعاً چه چهارچوبی 

و به طور خالصه  (Brockhaus, 2001)را باید در این رشته تدریس کرد، هنوز به طور کامل برروی آن اجماعی وجود ندارد. 

 Matlay)باشد  کاربه در حال رشد از آموزش  روش ها برای انتقال فارغ التحصیلِ ترینیکی از موثر دآموزش کارآفرینی می توان

H. , 2005) (Matlay & Westhead, 2005) 

 دیدگاه رفتاری:

بیان   (Drucker, 1985) رفتاری صحبت می کنیم، فرض بر این است که کارآفرینی آموزش پذیر است.وقتی از دیدگاه 

داشت که کارآفرینی چیز اسرارآمیز یا جادویی نیست، و هیچ چیز ذاتی یا ژنی ای وجود ندارد. او از وجود رشته تحصیلی 

مطالعات در موضوع  (Swedberg, 2000) به گفتةکارآفرینی را می توان یاد گرفت.  کارآفرینی دفاع کرد و بیان داشت که

 کردند قابل تدریس وتر شده است، و چیزهایی که قبالً مردم فکر میسال گذشته یا حدی پیشرفته 11-.1کارآفرینی در طی 

 گیرند. شود و افراد آنها را یاد مییادگیری نیست، امروزه به راحتی تدریس می

 Kolvereid) شونداند، مدیریت میصیالت رشته کارآفرینیالتح++اکثر کسب و کارهای جدید و موفق توسط افرادی که فارغ

& Moen, 1997)  .  طور کههمان (Peterman & Kennedy, 2003) های کارآفرینی به طور در یافتند، آموزش

ه های کارآفرینی این است کییر دهد، به عالوه دیگر اثر مستقیم آموزشتوانند، تمایالت کارآفرینانه افراد را تغای میبرجسته

اندازی کسب و کارهای جدید دارند و اگر برای ها تمایالت بیشتری برای راهدهد که افراد بعد از این دورهها نشان میگزارش

اگر خود صاحب کسب و کارند، برای کنند و یا اندازی کسب و کارخود میکنند به دفعات سعی در راهشرکت دیگری کار می

 .(Rasmussen C. , 2006) زنندهای جدید دست میتوسعه آن به تالش

 

 مهارت های اصلی آموزش کارآفرینی
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(Hood & Young, 1993)  چهار فاکتور مهم را طبقه رئیس شرکت های کارافرینانه کردند  111در نظر سنجی که از

 بندی کردند:

 رضایت فردی 

 مهارتها و مسائل رفتاری به خصوص رهبری 

  خالقیت 

 شخصیت 

(Carlock, 1994) مدیریتی و  فردی صحبت می کند. ،از صالحیت های: تکنولوژیکی 

(Okudan & Rzasa, 2006)  عامل توسعه مهارت های مدیریتی و توسعه طرح کسب و کار و به کارگیری آن ها از دو

از تعادل چهار مولفه در برنامه های آموزشی سخن  (Souitaris, Zerbinati, & Al-Laham, 2007) سخن گفت.

 گفت:

 مولفه های تدریسی 

  مولفه طرح کسب و کار 

  آموزه هامولفه تمرین عملی 

  مولفه حمایت های دانشگاهی 

(Ronstadt, 1990)  از مدارس قدیمی کارآفرینی صحبت می کند که از آموزشگاه های مدیریت منشعب شده اند و تمایل

 به تدریس مباحثی همچون مدیریت عالی، حسابداری، بازایابی و ... دارند. 

(McMullan & Gillin, 1998)  در آموزش مدیریت توصیف می کنند. « عوامل اضافه شده»حتی این عوامل را به عنوان

( صریحا بیان می دارد که کارآفرین چیزی بیش از صرفاً بوجود آوردن کسب و کارهاست و Kurato, 2005همان طور که )

ور که مک مولن و النگ گفتند آموزش کارآفرینی نباید محدود به موضوعاتی شود که در رشته های به این ترتیب همان ط

مهارت های سنتی مدیریتی برای کارآفرینان الزم است، اما تمام چیزی  (Rae, 1997) مدیریت تدریس می شود. به گفته

 . نیست که برای کارآفرین شدن الزم است

(McMullan & Long, 1987)    ،مک مولن و النگ خواستار شدند که مهارت های ساختاری همچون قدرت مذاکره

بر چیزهای دیگری  (Ronstadt, 1990)رهبری، فکر خالق، و تکنولوژیکی به برنامه های آموزشی کارآفرینان اضافه شود 

تاکید کرد: مهارت هایی مثل خالقیت، تحمل ابهام، شناسایی فرصت، ریسک پذیری، ارتباط برقرار کردن و شبکه سازی. به عالوه 

وی تاکید کرد بر مهارت های ارتباطی با تمرکز بر تشویق و همچنین طرز تفکر انتقادی، قدرت حل مساله و مهارت مدیریت 

از میان  (Boyle, 2007)بر ضرورت ارتباطات اجتماعی تاکید کرد.   (Gibb, 1996) سازیمهارت شبکه زمان. در رابطه با 

عوامل تاثیرگذار، بر خالقیت، با فناوری و نوآوری تاکید بیشتری کرد و اظهار داشت که این عوامل در تدریس باید در اولویت 

 .یاد شده را فرق بین مدارس سنتی و مدرن کارآفرینی می داند عواملی(Ronstadt, 1990)باشند. 
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عه و توس گروه راهنماشاره به این دارند که برنامه ی کارآفرینی باید شامل دوره های ایجاد مهارت در مذاکرات، بعضی از مولفان ا

 .باشدنوآوری تکنولوژیکی، ض ی محصوالت جدید، افکار خالق و در معر

(McMullan & Long, 1987) (Vesper & McMullen, Fall 1988)  آموزش را تحلیل  دیگر مولفان، متوداز

، یاجرایکرده و استفاده از شبیه یا همسان سازی کامپیوتر، همسان سازی رفتاری، اهداف یا طرح کاری، مشاوره با کارآفرینان 

 ,.Hindle, et al) دنویدئو،را توصیه می کنمصاحبه با کارآفرینان، بررسی های محیطی، حالت های زنده یا استفاده از فیلم و 

2002) (Hindle, Kley, Oncken, & Sobolev, 2005) (Gorman, Hanlon, & King, 1997) . 

 های اصلی برای کارآفرینان شامل موارد زیر است: مهارتاز اندیشمندان یاد شده با توجه به مطالب ذکر شده 

 مهارتهای رفتاری بویژه رهبری .1

 خالقیت .2

 طراحی و کاربری طرح کسب وکار .0

 قدرت مذاکره .4

 نوآوری همراه با تکنولوژی  ..

 قدرت ارتباط با محیط و شبکه سازی .0

 قدرت تصمیم گیری در شرایط بحرانی .9

 قدرت حل مساله .9

 نمهارت مدیریت زما .7

مهارت های مرتبط با کارآفرینی )که البته باید تجربه شوند و نه صرفاً تدریس( سخت تر از نکته مهم در اینجا این است که  

مباحث نظری قابل تدریس است. اما آموزش آن ها بسیار مهم تر است و این مستلزم یک مجموعه تغییرات بنیادی در روش 

ارافرینی به منظور بوجود آوردن کسب و کارهای جدید باید متوقف شود و به آموزش ساده ک، و های آموزش کارآفرینی است

 ,Lautenschläger & Haase) جای آن روش تدریس مبتنی بر تجربه عملی مهارت های کارآفرینی باید جایگزین شود

2011) (Franco, Haase, & Lautenschläger, 2010).  

مواردی چون طرح کسب و کار، کاری آسان است اما یاد دادن    (Rae & Carswell, 2001) کارآفرینیاما در تدریس   

است که افراد کارآفرین را از دیگران جدا « دانستن چگونگی»خالقیت و نوآوری امری مشکل است. در حالی که مقوله دوم یعنی 

حتمی است. اکثر  برای مطمئن شدن از اثر بخشی دوره های آموزشی امری الزم و« دانستن چرایی»می کند. همچنین آموزش 

 انجام شده است و به ندرت تحقیقی در رابطه« اثر بخشی چرایی»مطالعات تجربی برای اثر بخشی روش های تربیتی در رابطه با 

 . انجام شده است« دانستن چگونگی»با اندازه گیری اثر بخشی آموزی 

وفقیت بلکه م ،وع یک کسب وکار خیلی مهم نیستدانستن دانشی خاص در شر ،در آموزش ویژگی های کارآفرینیبه عقیده آنها 

 -1 :یک کارافرین بسته در توانایی او در توسعه ایده و در پیروی از یک دیدگاه خاص است، در این باره ویژگی هایی از قبیل
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یک  هستند که بالغویژگیهای  ،یتقنیاز به موف -.تمایل درونی، و  -4ریسک پذیری،  -0خالقیت، نوآوری،  -2 ،پرکاری

 کارافرین را از دیگران مجزا میکند.

 

 نتیجه گیری:

کارآفرینان با وجود امکانات و تسهیالت مناسب در کارشان موفق خواهند بود و بنگاه های اقتصادی با وجود تمامی 

امکانات بدون مدیری کارآمد محکوم به ورشکستگی اند، همان طور که هر زمان از آموزش کارآفرینان بالقوه غفلت 

شده است و فقط برای آن ها تسهیالت فراهم شده است، کارآفرینان بالقوه تبدیل به کارآفرینان بالقوه بدهکار شده 

دهی وام ها نبوده اند( و هر زمان تسهیالت  اند)چرا که کسب و کارها با شکست مواجه شده و افراد قادر به بازپس

تبدیل مقاالت وکتب مرتبط  ایده های مناسب تجاری تنهااست،  مناسب در کنار دانش آموختگان کارآفرینی نبوده

ای به درازای تاریخ بشر دارد. با این وجود توجه کارآفرینی ریشه شده است و هرگز به مرحله عمل در نیامده است.

 و ی چندانی ندارد. یکی از مسائل مطرح در این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینیآکادمیک به مفاهیم این دانش سابقه

ها است. با وجود تحقیقات متنوعی که در ی ارزیابی اثربخشی آنها نحوهاز جمله مسائل مطرح درباره این آموزش

باره حاصل اند، هنوز یک اجماع جهانی در اینی مزبور انجام شده و الگوهای متنوعی که در این زمینه ارائه شدهحوزه

چشم هم گام و هم زمان با این مقوله، پیشرفت های ارد. چنان ادامه دی آن همق دربارهنشده است. به همین دلیل تحقی

. یکی از مسائل مطرح در این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینی و از است گرفته انجام « آموزش کارآفرینی»در زمینه  گیری هم

 ها است.ی ارزیابی اثربخشی آننحوه و هاجمله مسائل مطرح درباره این آموزش
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