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 کارآفرینی توسعه در یعال آموزش نظام گاهیجا
 

ی و ستیبهزی کاربردی علم مرکزآموزشی وفناور پژوهشی شورا عضو و مدرس، انیمالئ قهیصد

 Mollaeian@Gmail.com(شهریمهد) سمنانعی استان اجتما تأمین

 سکینه ستار

 

متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص  عنوان به و مراکز آموزشی ها دانشگاه ازآنجاکه -چکیده

 .کند میبه توسعه بهتر این امر کمك در جامعه، نقش اساسی دارند، توجه به مقوله کارآفرینی دانشگاهی 

ریزان و مجریان امور کشورهای  ، برنامهگذاران سیاستموضوعی است که امروزه توجه بیشتر  کارآفرینی

 توسعه درحالدر وضعیت اقتصادی و روند مراحل توسعه کشورهای پیشرفته و  تأمل مختلف را جلب کرده است.

های  اند به پیشرفت نشانگر آن است که این کشورها توانسته اند، که به موضوع کارآفرینی توجه نموده

 سالمت بهآمده را  های پیشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحران زمینه درچشمگیری 

یکی از امروزه  کردند را مهار نمایند. بینی می را در آینده پیش ها آنهایی که وقوع  پشت سر گذاشته و بحران

های الزم برای  های فردی و مهارت فاقد توانایی آموختگان دانشهای پیش روی جوامع مختلف، شچال

توسعه فرهنگ  وسیله بهدانشگاهی را  التحصیالن فارغ سازی آمادهاین امر،  .مناسب است وکار کسب اندازی راه

مناسب های  ارائه برنامهبا  بایستیم ها دانشگاهمراکز آموزش عالی و  رو ازاین. سازد آنان مسلم می در کارآفرینی

نوآورانه اجتماعی و  های فعالیتگسترش  و کارآفرینیدر توسعه برای تربیت نیروهای متخصص و کارآفرین 

پاسخگویی به نیازهای واقعی  منظور بهو ماهر  شایسته پرورش و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، ،اقتصادی

اساسی ایفا نمایند. بر همین اساس در این مقاله سعی شده جایگاه نظام  نقش های گوناگونزمینه درجامعه 

 قرار گیرد. موردبررسی کارآفرینیآموزش عالی در توسعه 

 کارآفرینی، آموزش کارآفرینیعالی،  آموزش: کلیدواژه

 

 مقدمه

ریزان و مجریان امور  ، برنامهگذاران سیاستکارآفرینی موضوعی است که امروزه توجه بیشتر 

اند که برای کسب موفقیت  مختلف را جلب کرده است. اغلب کشورها به این نتیجه رسیده کشورهای
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ها نیاز  و شرکت ها سازمانالمللی و عرضه خدمات و تولید محصوالت در  اقتصادی در عرصه ملی و بین

یی را ها عنوان عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه، حرکت مبرم به توسعه کارآفرین است تا به

رو در یك گستره وسیع تمام عناصر فعال  آغاز کند و منجر به خالقیت و نوآوری مستمر شود. ازاین

بپردازند و به  کارآفرینیگذاران( باید به  کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه اقتصاد )مصرف درصحنه

 سهم خود کارآفرین باشند.

اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده  رغم آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که علی

شود. از طرف دیگر، تحقیقات  آن در اقتصاد جهانی کمتر به آموزش این موضوع پرداخته می

تواند با تغییر بینش و نگرش  های آموزشی خاصی می کند که فرآیندها و برنامه شده، تأکید می انجام

احتماالً با سعی و خطا و  درگذشتهراهی را که افراد های خاص،  به دانش و مهارت ها آنافراد و تجهیز 

سرعت یك کارآفرین بالقوه را به  رسند بسیار کوتاه نموده و به گذشت زمان طوالنی به آن می

این اساس کشورهای زیادی بر لزوم تربیت کارآفرینان از طریق القای  بر کارآفرینی بالفعل تبدیل کند.

 دانشگاه (.تا یبعلیپور، ) تأکیددارندخصوص در سطوح عالی  ی بهمؤلفه کارآفرینی در سیستم آموزش

پایگاه تولید علم باید دانش کارآفرینی را با توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه در  عنوان به

های  گذاری دقیق از کارآفرینان، حمایت ریزی و سیاست کشور تبیین نماید و از سوی دیگر با برنامه

خود  وکار کسبها در  آید و نهایتاً اینکه کارآفرینان بتوانند از نتایج تحقیقات دانشگاهپژوهشی به عمل 

 .(1382، کیاسعیدی) کننداستفاده 

 

 مفهوم کارآفرینی

)به معنای متعهد شدن( مشتق شده که در اصل از زبان  Entrepreneurکلمه واژه کارآفرین از 

ماجراجو، متعهد و کارفرما را در  های بانامها سه اصطالح  گلیسیاست. ان  افتهی راه ها زبانفرانسه به دیگر 

های  شود مخاطره ، کارآفرین کسی است که متعهد میها آن ازنظربردند.  مورد کارآفرین به کار می

 (.1384رضوی نعمت اللهی،کند )، اداره و تقبل دهی سازمانیك فعالیت اقتصادی را 
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ی از منابع برای فرد منحصربهطریق فراهم آوردن ترکیب کارآفرینی به فرایند ایجاد ارزش از 

های مطرح در  مانند سایر واژه کارآفرینی (.1،1986استوینسون) دارداز یك فرصت اشاره  گیری بهره

و تبیین است که بتوان تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه کرد. در  تحلیل قابلعلوم انسانی هنگامی 

وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی  مورد کارآفرینی تعریف واحدی

کارآفرینی در  یهواژ امروزه .(1378احمدپور، ) استهای گوناگون برای آن بیان گردیده  از دیدگاه

یك  های متعددی نیز از آن وجود دارد. شود و تعاریف و برداشت محافل علمی، اداری زیاد شنیده می

 از کارآفرینی این است که: تعریف بسیار ساده

ی از منابع فرد منحصربهعبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه  کارآفرینی»

 (.1378)احمدپور، « ها گیری از فرصت بهره منظور به

اقتصادی،  در محافل، تولید محوری زایی اشتغال، کارآفرینیامروزه واژگانی همچون کار، 

که خالقیت و نوآوری، پذیرش خطر  شود می. کارآفرین به کسی اطالق هاست نزبااجتماعی، بر سر 

را  جویی مخاطرهو  پذیری مسئولیتموفقیت را دارا باشد. او  سوی به یابی جهت، استقالل و شده حساب

 (.1390عبدالهی،) پوشاند میو سپس به آن جامه عمل  دهد میبرای ایجاد اشتغال و کسب درآمد ارائه 

جدید با استفاده از زمان،  باارزشکه بتواند با استفاده از خالقیت، چیز نویی را همراه فرآیندی 

آورد کارآفرینی گویند. کارآفرینی فقط فردی نیست.  به وجودهمراهان  کارگیری بهمنابع، ریسك و 

توانند به  های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی هم می تواند باشد حتی شرکت سازمانی هم می

ینی دست زنند. امروزه حتی صحبت از دولت کارآفرین به میان آمده است. به عقیده کارآفر

فعالیت هدفمند که شامل یك سری تصمیمات منسجم فرد یا : کارآفرینی عبارت است از« ارتورکول»

کارآفرینی را قبول « روبرت نشتات»حفظ واحد اقتصادی است.  توسعه یاگروهی از افراد برای ایجاد، 

 ازنظرداند.  می وکار کسبها، ارضای نیازها از طریق نوآوری و تأسیس یك  تعقیب فرصت مخاطره،

های مدیریتی،  مفاهیم و تکنیك بکار بردن درواقعو  استکارآفرینی یك رفتار « پیتر دراکر»

 .(1384رضوی نعمت اللهی،باشد ) استانداردسازی محصول، بنا نهادن کار بر پایه آموزش می

                                                           

1
Stevenson 
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 ارآفرینیضرورت آموزش ک
آوری و توسعه  در حال حاضر سیر تحوالت جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن

آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز بخری از کشورهای  اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت

توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب  واسطه بههای اقتصادی  در عبور از بحران توسعه درحال

های نوآورانه وکار کسبگیری  ردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکلگ

بازارهای »اقتصاد، برخی عقیده دارند که  شدن جهانیاهمیت خاصی قائل گردند. با عنایت به پدیده 

دهند و برای گسترش  پذیری کارآفرینان بها می هایی است که به ریسك جهانی فرد از آن شرکت

و در  اند پرتالشکنند، در بالندگی فردی  گذاری می های فکری خود در حد کالن سرمایه سرمایه

 «دهند. گذاری، شرایط محیطی را مدنظر قرار می مشی خط

است. آموزش، یکی از  قرارگرفتههای گوناگون مدنظر  بر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبه

است. با توجه به مطالعات  شده واقعای  ویژه موردتوجهکه های مهم در گسترش کارآفرینی است  جنبه

کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و  های ویژگیکه  شده ثابتمختلفی که صورت گرفته 

دانشگاه و  های فعالیتترین  و گسترده ترین مهمدر حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از  رو ازاین

کارآفرینان پیگیری  وپرورش آموزشهای  . اهدافی که در برنامهتشده اس  تبدیلمؤسسات آموزشی 

های الزم و  از: تربیت کارآفرینان جدید، هدایت کارآفرینان به سمت کسب مهارت اند عبارتشود  می

هایی که شروع وکار کسبمنظور باال بردن میزان موفقیت آنان در  های الزم به آنان به ارائه مهارت

 .(تا بی علیپور،نمایند ) می

 

 آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

رو است. این تحوالت بیش از هر چیز، حیطه  ای روبه زده دنیای امروز با تحوالت سریع و شتاب

قرار دهد و تغییراتی را در  تأثیردهد یا بهتر است بگوییم که باید تحت  قرار می تأثیرآموزش را تحت 

 ها و موضوعات آموزشی به وجود آورد. راهبردها، اهداف نظام آموزشی، روش

انتقال برخی  صرفاًها و مؤسسات آموزش عالی چیست؟ آیا  اکنون رسالت دانشگاه  راستی هم به

شده این است که مسلماً تأکید  ها به دانشجویان است. جواب منطقی به سؤال مطرح اطالعات و مهارت
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ای به دانشجویان بدون در  تخصصی و حرفه های نظام آموزش عالی بر انتقال صرف اطالعات و مهارت

هایی که برای نیل به موفقیت در بیرون از دانشگاه و مؤسسه به آن نیازمندند،  نظر گرفتن سایر قابلیت

 رسد. امری معقول و منطقی به نظر نمی

همچنین در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازارهای کنونی که با تحوالت و تغییرات سریع و شتابان 

المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه  یط بینمح

هم در رشته تخصصی خود کارآزموده و ماهر باشد، در  هرقدرآموخته  است. بدیهی است یك دانش

شت. صورت عدم فهم پیچیدی حاکم بر نظام اقتصادی و شرایط کنونی، موفقیت چندانی نخواهد دا

این محیط، استاد، تعلیم و  های کلیدواژهشد و  یك محیط آموزشی شناخته می عنوان بهزمانی دانشگاه 

ها یك  رو شدیم، دانشگاه اما زمانی که ما با تحوالتی در نظام کالن اجتماعی روبه؛ تربیت و یاددهی بود

آموزش از  کلیدواژهو رویکرد پژوهشی پیدا کردند، درواقع یك وظیفه به وظایف دانشگاه اضافه 

یاددهی به یادگیری تبدیل شد و هدف آن به تقویت استعدادهای مخاطب )دانشجو( و افزایش توان 

 .(تا بیعلیپور، بود )یادگیری او تغییر شکل داد. تحصیالت تکمیلی محصول این تحول 

دانشگاهی و در جای خود را در بستر دروس  تنها نههای آموزشی کارآفرینی  در دنیای امروز، دوره

 موردتوجههای مختلف تحصیلی )از ابتدایی تا دبیرستان( نیز  های مختلف باز نموده، بلکه در دوره رشته

های متعددی  دهد و دوره قرار می تأثیرهای موجود را نیز تحت  ها، شرکت اند. تنوع این دوره قرارگرفته

 (.1386)آقاجانی،  است شده  احیطرهای بزرگ  نیز جهت رشد، بقاء و کارآفرین نمودن سازمان

 

 ها دانشگاهاهداف آموزش کارآفرینی در 

 و تالش در جامعه دانشگاهی کارآفرینیروحیه و فرهنگ  ترویج و ترغیب -

 کارآفرینی های دوره های آموزشترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به  -

و فضاهای ، محیط کارآفرینیهای  پروژهگسترش تحقیقات تفضیلی در خصوص کارآفرینان،  -

 مرتبط، با توجه به شرایط و مقتضیات؛ های زمینهسایر  کارآفرینان

در رونق اقتصادی و  ها آننقش  کارآفرینان و، کارآفرینیجامعه دانشگاهی در مورد  سازی آگاه -

 :است مدنظرو راهبردهای زیر  ها برنامه فوقایجاد اشتغال و رفاه، برای رسیدن به اهداف 
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های  فعالیت اندازی راهو اطالعاتی الزم در جهت  ای مشاورهی مالی، ها بسترسازی و حمایت .1

 دانشجویان؛ کارآفرینانه

هیای  وکار کسیب  ایجیاد ترویج و ترغیب دانشجویان در هنگام فراغت از تحصیل جهت آشنایی با  .2

تصیویری و   هیای  برنامیه هیا،   ترویجی از قبیل سیمینارها و کارگیاه   های برنامه، یا اجرای کارآفرینانه

 تبلیغی.

انتخیابی و ایجیاد    دروستخصصی،  های کارگاهدر قالب سمینارها و  کارآفرینی های آموزشارائه  .3

 ؛کارآفرینیرشته 

 ؛کارآفرینی های آموزشتربیت مربیان و اساتید  .4

 ؛کارآفرینیشناسایی، انتخاب و تشویق کارآفرینان برگزیده سال و برگزاری جشنواره  .5

 بیا همکیاری  از خارج به داخل کشیور،   کارآفرینیقاتی مرتبط با انتقال دانش و دستاوردهای تحقی .6

 (.1389رزاقی بورخانی واسدی،) یپژوهشها و مؤسسات  ، دانشگاهکارآفرینیمراکز 

 

 کارآفرینیضرورت توسعه اهمیت و 
 از یاریبس رفع یبرا یاساس یحل راه عنوان به دارد، که مثبتی یپیامدها و باکارکردها کارآفرینی

 یازکشورها یاریبس یازسو جهانی، های رقابت درعرصه باقیماندن و داخلی های بحران و مشکالت

 موضوع برای دلیل سه به مختلف کشورهای .هاست قرارگرفت موردتوجه توسعهودرحال افتهی توسعه

 :از اند عبارت که اندپرداخته به آن و شده قائل اهمیت کارآفرینی

 تکنولوژی توسعه و ایجاد .1

 در جامعه تثرو دیتول .2

 (.1382مقیمی، ) اشتغال جادیا .3

هایی  اقتصاد، برخی عقیده دارند که بازارهای آینده از آن شرکت شدن جهانیبا عنایت به پدیده 

های فکری خود در حد  و برای گسترش سرمایه دهند پذیری کارآفرینانه بهاء می است که به ریسك

، شرایط محیطی را یگذار یمش خطاند و در  تالشکنند، در بالندگی فردی پر گذاری می کالن سرمایه

 (.1387یعقوبی، ) دهند یمقرار  مدنظر
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است که آموزش یکی  قرارگرفتههای گوناگون مدنظر  ر همین اساس، توسعه کارآفرینی از جنبهب 

های مهم آن و در راستای گسترش آن است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته،  از جنبه

، در حال حاضر رو ینازاکارآفرینانه اغلب اکتسابی است و نه ارثی.  های ویژگیاست که  ییدشدهتأ

یعقوبی، ) است شده تبدیلها  ترین فعالیت دانشگاه و گسترده ترین مهمآموزش کارآفرینی به یکی از 

1387.) 

 

 کارآفرینیتوسعه آموزش عالی و 

این محیط، استاد، تعلیم  های کلیدواژهد و ش یك محیط آموزشی شناخته می عنوان بهزمانی دانشگاه 

 ها دانشگاهاما زمانی که ما با تحوالتی در نظام کالن اجتماعی روبرو شدیم،   ؛و تربیت و یاددهی بود

آموزش از  کلیدواژهیك وظیفه به وظایف دانشگاه اضافه و  درواقعیك رویکرد پژوهشی پیدا کردند، 

ن به تقویت استعدادهای مخاطب )دانشجو( و افزایش توان یاددهی به یادگیری تبدیل شد و هدف آ

یادگیری او تغییر شکل داد. تحصیالت تکمیلی محصول این تحول بود. این مفهوم تا اوایل قرن بیستم 

اقتصادی و تشدید رقابت در سطح جوامع و  های فعالیتبا افزایش  ازآن پسادامه پیدا کرد و 

اقتصاد مبتنی بر دانش در چند دهۀ  سوی بهکیفیت و حرکت وری،  مسائلی همچون بهره شدن مطرح

را  ها آنها را به سمت تکنولوژی و دانش فنی و حرکت  تغییر در نقش دانشگاه تدریج بهگذشته، 

  (.1386کیا و احمدزاده،) کنیم کارآفرینی مشاهده می سوی به

های پژوهشی به کاال  دیل یافتهنیست، بلکه تب ها آندر پژوهش  صرفاًها  امروزه برگ برنده دانشگاه

وری در اقتصاد جهانی  مفهوم بهره درواقعتر است.  وری کیفی بیشتر و قیمت پایین و خدمات با بهره

ها  بنابراین دانشگاه  پذیری شرط اول در تجارت جهانی شده است. کند و رقابت نقش اساسی بازی می

آموزش و پژوهش بسنده کنند بلکه باید وارد  به وظیفۀ صرفاًتوانند  متوجه این مطلب شدند که نمی

امروزه، در بسیاری از  .(1382های کارآفرینی شوند و شروع به نوآوری کنند. )توفیقی،  محیط

کنند.  الزمۀ رشد نیروی انسانی مطرح می عنوان بهمؤسسات آموزش عالی، آموزش کارآفرینی را 

(Neo and Wee, 2004و آموزش کارآفرینی به یکی از ) ترین فعالیت  و گسترده ترین مهم

 است.  شده تبدیلدانشگاهی 
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کارآفرینی بر این عقیده است که آموزش کارآفرینی به دانشجویان ی درزمینه نظران صاحبیکی از 

 : برداردفواید زیر را در 

( قانونی کردن کارآفرینی و توسعۀ یك فرهنگ کارآفرینانه با هدف تسریع رشد اقتصادی از طریق 1

 .ها و مشاغل جدید ونق شرکتر

 درباره کارکرد کارآفرینی، کارآفرین و تصور کارآفرین در میان دانشجویان ها نگرش( تغییر 2

 .( دسترسی به باور ایجاد شغل3

آوردن کارآفرینان  وجود بههای کارآفرینان در طول تحصیل،  ( توسعه و تحریك مهارت4

 جدید را شروع نمایند. وکار کسبچه کسی و چطور  با هدف اینکه چه وقت، کجا، با دیده آموزش

 .( آماده کردن دانشجویان برای بازار کار پویا5

 (.1383( مشارکت در توسعۀ کارآفرینی سازمانی )امجد، 6

 هایی به شرح ذیل است:  آموزش عالی برای پرورش افراد کارآفرین نیازمند ارائه آموزش

 آورد. دست بههای الزم برای یك شغل را  واند مهارت( دانش کاربردی یعنی دانشی که شخص بت1

 .مالی و چگونگی تأسیس شرکت( -بازرگانی -اینترنت -)مدیریت وکار کسبهای  ( مهارت2

 .(1382، سعیدی کیا) (( توانایی کارآفرینانه )کارآفرینی، خالقیت و نوآوری3

ا اقبال عمومی از شود ت از طرف دیگر آموزش عالی از طریق بسترسازی فرهنگی باعث می

 -فرآیند کارآفرینانه کاهش یافته و در ارزیابی ریسك غیرمالیو خطرات  یافته  افزایشکارآفرینی 

  (.1386کیا و احمدزاده،)تر شود  کارآفرینی سنگین طرف بهپاداش، وزنه 

ث تغییر تواند باع ها می نویسی و انتشار کتب و بولتن ها، سمینارها، مسابقات مقاله برگزاری همایش

را به سمت کارآفرینی  ها آنها و گرایش افراد شده و در تحلیل ریسك و پاداش  ها، ارزش اولویت

 .(1382سوق دهد )کردنائیچ و شمس، 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالی های پیش روی مراکز کارآفرینی در دانشگاه ها و چالش فرصت

اسی و فرهنگی در عصر حاضر از های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سی تغییر و تحول در عرصه

های بشر از سوی دیگر مزید بر علت شده و باعث تحوالتی در عرصه زندگی  سو و نیازمندی یك
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ها را غنیمت شمرده و به مقابله  ها و تهدیدها نیاز دارند که بتوانند فرصت شود که به دنبال آن فرصت می

اط نزدیکی با تغییر و تحول دارد و به عبارتی ای است که ارتب  با تهدیدها بپردازند. خالقیت مقوله

های خالق پنداشت. موضوع کارآفرینی ارتباط تنگاتنگی با  توان تغییر را ناشی از خالقیت و ایده می

های کارآفرینی و جزو الینفکی از عوامل و  شرط پیش ترین مهمخالقیت دارد و درواقع خالقیت از 

ها از حل  گیری از فرصت ها و بهره کز نیز برای مقابله با چالشباشد. مؤسسات و مرا شرایط ظهور آن می

بخشد و فضای  های کاری خود را بهبود می کنند، خالقیت گروه خالق مسئله و نوآوری استقبال می

 سازند. سازمانی را که بتواند این خالقیت را به نوآوری تبدیل کند، فراهم می

 

 ی در توسعه کارآفرینیها و مؤسسات آموزش عال های دانشگاه فرصت

 توانند در تربیت نیروی کارآفرین ابزار و عواملی است که می ترین مهمیکی از  عنوان بهها  دانشگاه

و توسعه کارآفرینی نقش مؤثری ایفا نمایند، از ابزارها و عواملی که در اختیار مؤسسات آموزش  

 از: اند عبارتباشد،  ها می عالی و دانشگاه

تواند در امر کشف  دیگری است که می یبها گرانمند، فرصت  عالقه علمی یئتهوجود اعضای  -

 های کارآفرینی به کار آید. و شناسایی زمینه

علمی  های فعالیتترین کانون تمرکز  عنوان اصلی های علمی و دانشجویی به همکاری انجمن -

آنکه راهکارهای  شرط بهد، تواند در امر ترویج و آموزش کارآفرینی بسیار مؤثر باش دانشجویان می

 ها با دقت و سرعت تدوین گردد. مناسب همکاری با این انجمن

 

 گیری نتیجه

یافته و  در عصر حاضر کارآفرینی مقوله بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه

در ندی دارند. در این جوامع کارآفرینی تبدیل به ابزار نیروم به آن توجه جدی مبذول می توسعه درحال

تواند باعث رفع مشکالتی همچون  می ها آنگیری از  های مناسب شده که بهره ایجاد فرصت جهت

وری، کاهش کیفیت محصوالت و  اشتغال، کمبود نیروی انسانی خالق و پویا، نزول چشمگیر بهره
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در  رو کشورها پرورش و آموزش کارآفرینان را خدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود. ازاین

 اند. های توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش قرار داده اولویت برنامه

ریزان و مجریان امور  ، برنامهگذاران سیاستکارآفرینی موضوعی است که امروزه توجه بیشتر 

اند که برای کسب موفقیت   کشورهای مختلف را جلب کرده است. اغلب کشورها به این نتیجه رسیده

ها نیاز  و شرکت ها سازمانالمللی و عرضه خدمات و تولید محصوالت در  بین اقتصادی در عرصه ملی و

هایی را  عامل اصلی تغییر و محرک اصلی توسعه، حرکت عنوان بهمبرم به توسعۀ کارآفرینی است تا 

کند  می تأکید، شده انجامآغاز کند و منجر به خالقیت و نوآوری مستمر شود. از طرف دیگر تحقیقات 

به دانش  ها آنتواند با تغییر بینش و نگرش افراد و تجهیز  های آموزشی خاصی می ها و برنامهکه فرآیند

احتماالً با سعی و خطا و گذشت زمان طوالنی به آن  درگذشتههای خاص، راهی را که افراد  و مهارت

یل کند. بر این یك کارآفرین بالقوه را به کارآفرینی بالفعل تبد سرعت بهرسند بسیار کوتاه نموده و  می

کارآفرینی در سیستم آموزشی  مؤلفهاساس کشورهای زیادی بر لزوم تربیت کارآفرینان از طریق القای 

 .دارند تأکیددر سطوح عالی  خصوص به
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الدین، نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال  ، شهابشمس کردنائیچ، اسدا...، .8
 .1382، بهمن 1ر کشور، گاهنامه کارآفرینان، شماره د

فصلنامه ، فصلنامه رویش. کارآفرینی و آموزش عالی(. 1386)کیا، محمد و نسرین احمدزاده  .9
 .41-53، صص:، پاییز19سال پنجم، شماره ، رسانی اطالعآموزشی، ترویجی، -علمی

 1382 بهارو نهم،  (. کارآفرینی اجتماعی، مجله رهیافت، شماره بیست1382) مقیمی .10
، مجموعه مقاالت همایش ملی و کارآفرینی یآموزش مراکز ،ها دانشگاه (.1388) قهیصدمالئیان،  .11

 دانشگاه ایالم. کارآفرینی
 دسترس قابلها و راهکارها.  در کشاورزی، چالش کارآفرینی(. 1387) یعقوبی .21
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