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خالصه مقاله:
یکی از مهمترین مؤلفه های مرتبط با محیط کسب وکار در هر اقتصاد توجه به کارآفرینی است.

کنسرسیوم دیده بان جهانی کارآفرینی به عنوان مهمترین مرجع از سال ۱۹۹۹هرساله فعالیت های
کارآفرینانه را درکشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و در قالب گزارش ساالنه منتشر می نماید.این

مقاله که با استفاده ازگزارشات دیده بان جهانی کارآفرینی تهیه شده است به بررسی وضعیت ایران در
زمینه آموزش کارآفرینی طی هشت سال (۱۳۸۷-۱۳۹۴) می پردازد. در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی

برای معرفی تعلیم و آموزش کارافرینی از دو شاخص استفاده می شود. تعلیم وآموزش کارآفرینی در
دوران مدرسه و تعلیم وآموزش کارآفرینی بعد از دوران مدرسه .نتایج این گزارش نشان می دهد ایران در
جایگاه مطلوبی نسبت به دیگر کشورها قرار ندارد ولی دارای سیر صعودی در مناسب تر کردن این جایگاه

است.در انتها پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است.
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          چکیده           
 نیبه عنوان مهمتر ینیکارآفر یبان جهان دهید ومیاست.کنسرس ینیکسب وکار در هر اقتصاد توجه به کارآفر طیمؤلفه هاي مرتبط با مح نیاز مهمتر یکی

 .دینمایشر مقرار داده و در قالب گزارش ساالنه منت یابیرا درکشورهاي مختلف مورد ارز نانهیکارآفر تهايیهر ساله فعال 9111مرجع از سال 

-9914هشت سال ) یط ینیآموزش کارآفر نهیدر زم رانیا تیوضع یشده است به بررس هیته ینیکارآفر یبان جهان دهیمقاله که با استفاده ازگزارشات د نیا

در  ینیکارآفر موزشوآ میود. تعلش یاز دو شاخص استفاده م ینیو آموزش کارافر میتعل یمعرف يبرا ینیکارآفر یجهان باندهی. در گزارش دپردازدی( م9931

کشورها قرار ندارد  گرینسبت به د یمطلوب گاهیدر جا رانیا دهدیگزارش نشان م نیا جینتا. بعد از دوران مدرسه ینیوآموزش کارآفر میدوران مدرسه و تعل

 ئه شده است.خصوص ارا نیدر ا یشنهاداتیاست.در انتها پ گاهیجا نیدر مناسب تر کردن ا يصعود ریس يدارا یول

  .ینیکارآفر یجهان ده بانید آموزش ، کارافرینی،کلمات کليدي: 

 
 

 همقدم .1
 

 مورد را کار بازار به آنان تیهدا و آموزش ،یاز ناتوان افراد ییرها و آزادسازي توانیم جمله از که دارد عهده بر ژه ايیو فیوظا جامعه اي هر در یآموزش نظام

 و ايمنطقه دادهايیرو ت،یجمع شیافزات: اس گرفته قرار عمده عامل سه ریتأث تحت ریدهه اخ دو در کار بازار به افراد تیداه و آموزش ندیفرا د.قراردا نظر
 هايراه از یکی کرده است یدگرگون دستخوش ايمالحظه قابل طور به را آموختگاندانش اشتغال تیوضع جهینت ردک.یتکنولوژ عیرات سرییتغ نیهمچن ،یجهان

  .است افراد به ینیکارآفر آموزش،  معضل نیا با مقابله
  م.ای کرده قبول بدیهی صورت به را یا مفروضه قضیه سه ما که است معنی بدان کارآفرینی آموزش

 از تنها یادگیري دیگر عبارت بهشود.  تواند تدریس می کارآفرینی :فرض دوم نیست. ذاتی توانایی یک منحصرا و شود گرفته یاد میتواند اول:کارآفرینی فرض

 تواندمی کارآفرینی آموزش :فرض سوم پذیرد. صورت تواند می نیز آموزشی هايتالش از طریق بلکه آید، نمی بدست کارآفرینانه شرایط و زمینه تجربه در طریق
 . (9،2002)کالندت پذیرد انجامشود، می عالی برگزار آموزش موسسات و هادانشگاه توسط که هاییطریق دوره از

آمکوزش   مکدت  بلنکد  و مکدت  کوتکاه  نتکایج  (2002)4اسککات  و هانون نظر به .میشود فراگیران در و رفتارها ها نگرش برخی گیريشکل موجب کارآفرینی آموزش

 :عبارتند از کارآفرینی

 کارآفرینانه باورهاي و ها ارزش کردن نهادینه 

 رآفرینانهکا مسیر شغلی بسوي فراگیران در بخشی الهام و انگیزه ایجاد 

 کارآفرینانه کلیدي هاي توانایی وسعۀت 

 مستقل کار و فرمایی خویش براي آمادگی  

 فردي هاي توانایی و ها مهارت تمام از استفاده 

 کارآفرینانه عالیق ایجاد و ها نگرش در تغییر . 

 توانش و ییافزا دانش ندیفرا در نگرش، رییتغ جز اي چاره عرصه نیا در و است مطرح کشور معضل مهم عنوان به النیفارغ التحص کاريیب بحث ما جامعه در

 در کشورهاي در ن مسألهیا دارد، وجود یجهان عرصه در ینیکارآفر از که نده ايیاستقبال فزا به توجه با نیهمچن. میندار یآموزش کاربرد محتواي یچگونگ در

                                                 
 فردوسی مشهددانشگاه استادیار  1
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به  کاريکم ای کاريیب مغزها، فرار رینظ یمهم هايییو نارسا هاچالش با که کشورمان اقتصاد ،یکنون طیشرا در ت.تأمل اس قابل رانیا جمله از توسعه حال
 و پرورش روبروست، یکاف رشد اقتصادي و تحرك عدم دولت، گذاريهیسرما کاهش متخصص، یانسان رويین و یدانشگاه النیالتحصفارغ در خصوص
 یمضاعف تیاهم از و دانشجو کرده لیتحص قشر انیم در ژهیو به کشور در ینیموانع کارآفر ردنک برطرف و ینیکارآفر شتریب چه هر و رشد نانیکارآفر آموزش
 و دیتول هاي نهیزم توسعه در و رشد جادیا براي را منابع یطیشرا نیچن در خود قادرند برجسته و ممتاز اتیخصوص به توجه با نانیمسلما کارآفر. است برخوردار
تا  است ماهر یانسان رويین از مجموعه اي پرورش به موظف یعال آموزش نظام ریمس نیا در. ندینما جادیا دیجد کسب وکار و اشتغال و فراهم یانسان منابع
 و تهایقابل ها،یآگاه به دادن شکل در یشکل رسم به مدرن ايیدن یاجتماع نظام یاصل عنصر کیعنوان  به و شیخو تخصص و دانش از ريیبهره گ با بتواند

 به مقرون هادانشگاه در یسنت هاياز روش استفاده گرید نینو فناوریهاي ظهور و علم شرفتیبا پ. کند تیفعال جامعه در انسان یعمل و یذهن رويیپرورش ن

 افراد نیا تا دهند لیصنعت تحو و اقتصادي جامعه به را نیکارآفر و خالق و هیبا روح افرادي و شوند مجهز دیجد هايآموزش به دیبا دانشگاهها .ستین صرفه

 .ابدی دست توسعه و به رشد جامعه قیطر نیا از و برسانند نهیبه حد به را دات جامعهیتول بتوانند لیالتحصفارغ
 وجود رغم به انیم نیا در .شودیم میتقس فردي و یسازمان ،یمل عوامل دسته سه به در کشورمان ینیکارآفر رشد عدم لیدال که است آن از یحاک شواهد

 رشد عدم عمده لیاز دال یعال آموزش خصوص به یآموزش نظام در ینیجنبه کارآفر از شدن یاجتماع عدم و فردي عوامل ،یسازمان و یمل ساختار در یینارسا

اتصال  و دانشگاه از افراد خروج و یعال آموزش در سطح آموزش دانشگاه، به ورود زمان در افراد سن چون یرسد عللیم نظر به ت.اس بوده ینیکارآفر
 با ارتباط در انیدانشجو نمودن یو اجتماع ینیکارآفر ريیگدوران شکل نیترديیکل از یکی را به یعال آموزش وکار،کسب ايیدن به دانشگاه هايیخروج

 کشور در ینیکارآفرموزش آ تیوضع یبررس هدف با را یپژوهش ر،یمس نیا تا در داشت آن بر را نگارندگان مسائل، نیا وجود .است ل نمودهیتبد ینیکارآفر

اي آموزش کارآفرینی دارد. اي به رشد و گسترش فرارشتهتوجه ویژه حاضر رو پژوهش نیا از .گردد روشنتر مؤثر عوامل و مسائل آن واسطه به تا دهند سامان
وزش کارآفرینی را به عنوان حلقه اتصالی معرفی (، ما آم2000، 9اگرچه کارآفرینی به عنوان یک رشته مطالعاتی مستقل ظاهر شده است )شین و ونکاتارامن

کنیم. هاي آموزش عالی ایجاد شده است. در ابتدا ما ظهور نسبتاً جدید آموزش کارآفرینی را به طور مختصر توصیف میاي در متن رشتهکنیم که به طور فزایندهمی
کنیم. در طول این مقاله ما روابط آموزش کارآفرینی با نفوذ اقتصاد جاري را بیان میهاي غیر تهاي احتمالی گسترش آموزش کارآفرینی در بین رشتهسپس داللت

دهیم. موضوع مورد توجه این مقاله این هاي مطالعاتی را مورد مطالعه قرار میهاي علمی و حوزهجدید در برنامه درسی و تدریس و اثرات نافذ آن در بین همه رشته
هاي کارآفرینی به منظور نیل به اهداف فردي، اجتماعی، و بازاري کنونی منفعل نیستند بلکه عامالنی جهت مشارکت در فعالیتهاي است که دانشجویان در محیط
در زمینه آموزش  رانیا تیوضع یبررساست به  شده هیته (2GEM)ینیکارآفر یجهان ده بانید ازگزارشات استفاده با که مقاله نیاقتصادي هستند. در ادامه ا

 پردازیم.یرینی طی پنج سال گذشته مکارآف
 

 آموزش کارآفرینی مبانی نظري .2
 

(. فقط پنجاه سال بعکد  2009، 9در دانشگاه هاروارد با ارائه اولین درس کارآفرینی در سطح دانشکده ظهور کرد )کاتز 9141آموزش کارآفرینی براي اولین بار در سال 
هاي کارآفرینی به بیش از پانزده هزار دانشجو در هر ترم تحصیلی در یکک  نام در دورهنشان داد که ثبت 4کافمن، اطالعات مربوط به مرکز کارآفرینی 2009در سال 

هکاي  درصکدي در دوره  444هکا در بیسکت سکال اخیکر رشکدي      ها و دانشکگاه (. در کانادا آموزش کارآفرینی در دانشکده2004، 5رسد )سافرانسکیمؤسسه خاص می
و دیگکران،   1(. همچنین، آموزش کارآفرینی یک دوره مطالعاتی نسبتاً رایج در اروپا )بل2004، 2در دوره کارشناسی ارشد داشته است )منیزدرصدي  292کارشناسی و 

 99راتککو ( شکده اسکت. کو  2009، 92، پتکرمن و کنکدي  2004، 99( و استرالیا )جونز و انگلیش9111، 90؛ جک و اندرسون9114، 1، گاروان و اوسیانید9112، 3؛ دانا2004
کند. از این رو، ظهور و استقرار کارآفرینی به عنوان یکک رشکته   ( رشد سریع آموزش کارآفرینی را با رشد چشمگیر مراکز کارآفرینی در اقتصاد آزاد مقایسه می2005)

 مطالعاتی، حداقل تا حدودي، نتیجه نیاز بازار آزاد به تربیت کارآفرینان است.  
( 2002) 94(. فینکل، کوراتککو، و گولدسکبی  2002دار آکادمیک اتفاق افتاده است )مارس، ینی در رژیم دانش و یادگیري سرمایهظهور و استقرار آموزش کارآفر

هکاي درآمکدزاي   گکذاري در جریکان  هایی جدید بکراي سکرمایه  هاي سازمانی براي جستجوي فرصتگسترش آموزش کارآفرینی را به عنوان یک پدیده در استراتژي
(. 2009کنند )فینککل و دیکدز،   کنند. براي مثال، فعاالن خارجی یک نوع وابستگی به منابع مالی بیرونی براي مراکز آموزش کارآفرینی ایجاد میمی خارجی توصیف

هکاي غیکر   سکازمان شوند. به عنوان مثال، ( باعث تأسیس و گسترش مراکز کارآفرینی در مؤسسات آموزش عالی می2004هاي میانجی )متکالف، در نتیجه، سازمان
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در کانادا صدها میلیون دالر بکراي تأسکیس و رشکد آمکوزش ککارآفرینی در       2در ایاالت متحده و مؤسسه جان دابسون 9انتفاعی مثل مؤسسه کافمن و مؤسسه کلمن
دهکد ککه تعکداد ایکن     ( نشکان مکی  2004ز )هاي نزدیک به آن کاتهاي وقف شده به کارآفرینی و حوزهاند. در پژوهشی در مورد موقعیتآموزش عالی اختصاص داده

تواند به عنوان رونکدي توصکیف   افزایش داشته است. به طور خالصه، رشد آموزش کارآفرینی می 2009مورد در سال  529به  9111مورد در سال  219ها از بخشش
ختارهاي بازار نئولیبرال تبدیل شده است که به وسیله اسالتر و کند و به مصداقی از وابستگی به منابع ساهزینه دریافت میشود که به وسیله بخش خصوصی کمک

 ( توصیف شده است.  2004رودز )
(. این تردیکدها در ابتکدا از دانشکگاه    2005با وجود رشد سریع آموزش کارآفرینی، شک و تردیدها در مورد مشروعیت علمی آن همچنان ادامه دارد )کوراتکو، 

ها در حوزه کارآفرینی باشکند )فینککل و دیکدز،    مند و داراي صالحیت تدریس و هدایت پژوهشعلمی است که عالقهضاي هیأتشود و در نتیجه کمبود اعشروع می
آنهکا دارد،  (. این ضعف با عدم تمایل هیأت علمی با تجربه براي مشارکت در کارهاي مربوط به کارآفرینی که نتیجه منفکی در تصکمیمات مربکوط بکه ارتقکا       2009

انکد. یکک   هاي کارآفرینی شروع کردههایی را براي قانونی کردن و توسعه پژوهش(. در نتیجه، محققان فعاالنه تالش2001؛ مارس، 2005شود )کوراتکو، تشدید می
وچکک اسکت   وکارهکاي ک هاي کارآفرینی یا توسعه کسکب هاي کارآفرینی، تأسیس حداقل چهل و چهار مجله انگلیسی زبان مخصوص پژوهشنشانگر رشد پژوهش

هکاي علکوم   کنند تا یک چارچوب نظري و مفهومی براي رهبري کارآفرینی ایجاد کننکد ککه دربرگیرنکده اصکول و مبکانی رشکته      (. به عالوه، تالش می2009)کاتز، 
تکر، تقاضکا بکراي    ه محققکان شایسکته  (. همچنین، به منظور افزایش مداوم مشارکت اساتید در کارآفرینی و نیاز ب2000اجتماعی و مدیریت است )شین و ونکاتارمن، 

هکاي  و دانشگاه در ایکاالت متحکده آمکوزش    و یک دانشکده (. اخیراً بیست2005هاي آموزشی داخلی در حوزه کارآفرینی افزایش یافته است )کوراتکو، توسعه برنامه
 ارآفرینی به عنوان یک رشته علمی معتبرتر در حال انجام است.  اند. بنابراین، حرکت قابل توجهی براي توسعه آموزش کتکمیلی در کارآفرینی ارائه کرده

هکاي  تر براي طراحکی و ارائکه برنامکه   هایی پختههاي کارآفرینی، محققان و مدافعان آموزش کارآفرینی به دنبال مدلعالوه بر ارتقا  کمیت و کیفیت پژوهش
هکاي ککارآفرینی   پژوهشکی در مکورد انکواع آمکوزش     9جرالکد اي. هیلکز   9133یدي نیسکت. در  هاي درسی و آموزشی پدیده جددرسی کارآفرینانه هستند. این جنبش

تر و مبتنکی  هاي درسی علمی( در مورد توسعه برنامهb2000و a2000) 4درسی کارآفرینی را فهرست کرد. بعد از آن فیت دانشگاهی انجام داد که اشکال رایج برنامه
مکا بکه عنکوان افکرادي آکادمیکک بایکد       »هاي مشابهی انجام دادند و بیان کردنکد ککه:   ( تالش9111د. جک و اندرسون )بر نظریه در آموزش کارآفرینی صحبت کر

اي که مشارکت مکا باعکث ایجکاد یکک دانکش نظکري انتقکادي در مکورد ککارآفرینی و مجهکز ککردن            کارآفرینی را به عنوان یک هنر و یک علم بشناسیم، به گونه
هاي ( از آن نوع مدل2002) 5(. کسان دیگري نیز مثل انویک و پدمانابهان929)ص« مدیریتی مورد نیاز براي یک شغل کارآفرینانه گردد هايدانشجویان به مهارت

از همکه  رود ککه  دهکد. بنکابراین آمکوزش ککارآفرینی مکی     شده قرار مکی محور جهانیکنند که آموزش کارآفرینی را در بافت سیال اقتصاد دانشدرسی دفاع میبرنامه
 هاي برنامه درسی و پداگوژي سر در آورد. حوزه

درسی، و یادگیري تجربی نیز ایجاد شده است. بکه طکور خکاص، دانشکجویان     زمان با سیر تکاملی آموزش کارآفرینی، برخی استانداردهاي آموزشی، برنامههم
گذراننکد. دانشکجویان   هاي جدید را میهاي بازاریابی، و توسعه بنگاهدید، نوآوريریزي درآمدهاي جهاي آموزشی در موضوعاتی همچون بودجهکارآفرینی اغلب دوره

هکاي  شوند. دانشجویان کارآفرینی اغلب در طکرح هاي مدیریت مالکیت معنوي، استراتژي و مذاکره، و قوانین کارآفرینانه تربیت میهمچنین به طور معمول در حوزه
وککار  هکاي کسکب  دهد که درآمدهایی براي شروع طرحهاي برنده این امکان را میکنند که به تیمی، و جهانی مشارکت میاي، ملوکار رقابتی سازمانی، منطقهکسب
گکذاري  هکاي سکرمایه  گذاران و خبرگان صنعتی که به دنبال فرصتهاي قدرتمند سرمایههایی مشابه اینها همچنین دانشجویان را با شبکهدست آورند. رقابتخود به
کنکد و هکم امککان دسترسکی     هاي تجربی هم دانشجویان را در مبانی کارآفرینی تربیت میکند. این عناصر برنامه درسی استاندارد و فعالیتستند، مرتبط میجدید ه

عمل ککارآفرینی را یکاد گرفتنکد،     کند. به عبارتی دیگر، دانشجویان هنگامی که نظریه ووکار فراهم میهاي منابع خارجی مورد نیاز براي ایجاد کسبآنها را به شبکه
 شوند. هاي کارآفرینانه درگیر میدر فعالیت

اي بیکرون از  گسکترش آمکوزش ککارآفرینی بکه رشکته     تجاري ترکیب شکده اسکت. در بحکث     هاي مطالعاتی غیراي با حوزهآموزش کارآفرینی به طور فرآینده
بکا   آموزي، و هنرهکا و علکوم در حکال رشکد اسکت و عمومکاً      هاي کشاورزي، مهندسی، حرفهدر مدرسهکارآفرینی »کند که ( بیان می2009هاي مدیریت، کاتز )حوزه

( نشکان  2002) 2( و سکولومون، دافکی، و تارابیشکی   2005پژوهشگران دیگري همچون کوراتکو )«. وکار همراه استعلمی مدارس کسبحداقل دخالت اعضاي هیأت
ها تبدیل شده است، از هنرهکاي زیبکا گرفتکه تکا مهندسکی و      هاي آموزشی طیف وسیعی از رشتهنصري رایج در برنامهدهند که یک درس کارآفرینی اکنون به عمی

ایکن   2009شود. در سکال  انجام می 1اي آموزش کارآفرینی تا حدود زیادي با رهبري مؤسسه اوینگ ماریون کافمنهاي فرارشتهعلوم. در ایاالت متحده شروع مدل
میلیون دالر را در هشت دانشگاه با هدف فراهم آوردن امکان دسترسکی همکه دانشکجویان بکه آمکوزش ککارآفرینی        900من را تأسیس کرد که مؤسسه پردیس کاف

 200این  اقدام گسترش یافت تا جایی که شش پکردیس دیگکر و نیکز بکیش از      2002(. در سال 2003شان صرف کند )مؤسسه کافمن، نظر از رشته تحصیلیصرف
هاي مطالعاتی از جمله پرستاري، علوم پایه، مهندسی، و آمکوزش کمکک ککرد. هکدف     دالر را شامل شد. این ابتکار به ادغام آموزش کارآفرینی در سایر رشته میلیون

ارائکه اصکول و مبکانی    هکاي تحصکیلی بکراي موفقیکت کارآفرینانکه از طریکق       زمینهاصلی این ابتکار عمل وسیع بهتر آماده کردن دانشجویان از طیف وسیعی از پس
هکاي درسکی و آموزشکی    هاي میانجی جهت تکأثیر بکر برنامکه   اي آموزش کارآفرینی و هم ظرفیت سازمانکارآفرینی بوده است. این اقدام هم وضوح توسعه فرارشته

 دهد.ها را نشان میدانشگاه
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( 9112) 9شناخته شکده اسکت. بکراي مثکال، هیکنس      سعه اقتصادي در اقتصاد دانشاي به عنوان عامل مؤثري براي توکردن آموزش کارآفرینی فرارشتهسازمانی     
هاي غیرتجاري نسبت به دانشجویان تجاري احتمال بیشتري دارد که نوآور باشند. اما دانشجویان غیرتجکاري بکه طکور سکنتی     کند که دانشجویان در رشتهبحث می
رسکد ککه یکک    هاي درسی غیرتجاري به نظر مکی کنند. لذا ادغام کارآفرینی با برنامهه محیط بازار دریافت نمیها بها از آزمایشگاههایی جهت انتقال نوآوريآموزش

شکدن و  کنکد ککه امککان تجکاري    ( بیکان مکی  2001) 2ها به سمت تجاري شدن باشکد. آدرتک   ها و دانشگاهاستراتژي اثربخش براي افزایش احتمال توسعه دانشکده
، در مکورد  9هاي کارآفرین ضروري است. همچنین، مدیر ارشد اجرایی و رئیس مؤسسکه ککافمن، ککارل جکی. چکرام     براي موفقیت اقتصاد هااي شدن نوآوريسرمایه

صکاد،  ترین عامالن تغییکر دورنمکاي اقت  ها، و مدارس عالی تجاري ما باید به عنوان بزرگها، دانشگاهدانشکده»کند که تعامل بین آموزش عالی و کارآفرینی بیان می
تري که بکه منظکور ارتقکا     اي آموزش کارآفرینی با جنبش وسیع(. بنابراین، توسعه فرارشته929، ص2002)چرام، « داري کارآفرینانه قرار داشته باشنددر قلب سرمایه
 باشد. محور جهانی ایجاد شده است، سازگار میها جهت رقابت در اقتصاد دانشها، مناطق، و ملتتوانایی محله

هایی براي مشارکت در اقتصاد خصوصکی  هاي آموزشی چنین رشتهکننده گرایش وسیع برنامههاي علمی و فناوري منعکسغام آموزش کارآفرینی در رشتهاد
بکه دانکش و    ، در دست چاپ(. ارائه آمکوزش ککارآفرینی بکه دانشکجویان علکوم و فنکاوري آنهکا را       4اي علمی سنتی آنهاست )رجوع شود به استفانوراي مسیر حرفه

آورد ککه بکه   هکاي ککارآفرینی دانشکجویان را طکوري بکار مکی      بکراین، ککارآموزي  کند که کاربردهکاي زیکادي در اقتصکاد دانکش دارد. عکالوه     هایی مجهز میمهارت
دانشجویانی که در علوم و فناوري مکدرك   هایشان به عنوان سرمایه فکري نگاه کنند که در بازار آزاد به طور بالقوه داراي ارزش اقتصادي هستند. در نتیجه،پژوهش

اي به باز تعریف نقکش دانشکجو در بافکت    شوند. به عبارت کوتاه، آموزش کارآفرینی تا اندازهسازي دانش عمومی میکنند عامالن کارآفرینی در خصوصیدریافت می
دهد که نه تنهکا بکه عنکوان یادگیرنکده و ککارآموز بلککه همچنکین بکه عنکوان          کند. این نقش جدید، دانشجویان را در موقعیتی قرار میدار کمک میدانشگاه سرمایه

هاي مربوط به بازار همچکون  دهند، فعالیت کنند. در نتیجه، دانشجویان در زمینههاي اقتصادي را در دانشگاه تشخیص میکارآفرینانی که به طور استراتژیک فرصت
هکاي  گکذاري در فرصکت  هاي مورد نیکاز بکراي سکرمایه   ش کارآفرینی جهت کمک به آنها در توسعه مهارتهایی مثل آموزحفظ مالکیت معنوي و جستجوي حمایت

 کنند.  شده، آگاهی کسب میتجاري کشف
شکود. بکراي مثکال، آمکوزش ککارآفرینی اخیکرًا مکورد عالقکه رهبکران          اي فقط به مؤسسات پژوهشی محدود نمیرشد و گسترش آموزش کارآفرینی فرارشته

به منظور ارائه آموزش ککارآفرینی بکه   »ظاهر شده است که  5هاي محلیهاي محلی قرار گرفته است. این جنبش با تشکیل انجمن ملی کارآفرینی دانشکدهدانشکده
محلی در آمریککا   هايدرصد از دانشکده 90نشان داد که  2009(. سازمان مشابهی در سال 2003« )هاي محلی ایجاد شدعنوان هسته توسعه اقتصادي در دانشکده

 اند.هاي کارآفرینی را ارائه نمودهبرخی آموزش
 2مجله پییکر رویکو   2005ویژه در ویرایش اند. این روند بهشان شروع کردههاي درسیهاي علوم پایه کارآفرینی را به عنوان بخشی از برنامههمچنین دانشکده

سکازي  شود به منظکور آگکاه  هاي آمریکا منتشر میها و دانشگاهت. این مجله که به وسیله انجمن دانشکدهنشان داده شده اس« علوم پایه و روح کارآفرینی»با عنوان 
اش بر کارآفرینی و شامل مقکاالتی  (. تمرکز این شماره2001هاي علوم پایه دوره کارشناسی طراحی شده است )هاي کلیدي در رشتهگیريمدیران از روندها و جهت

(، تجارب دانشجویان را در مشارکت مدنی ارتقکا   2005، 1ها است )وینبرگآموزش کارآفرینی یک وسیله اثربخش براي بهبود فرهنگ پردیس کننداست که ادعا می
 90و،هکاي محیطکی فککر کننکد )بکارداگلی     هایی نوآور و خالق در مکورد فرصکت  کند که به روش( و دانشجویان را تشویق می2005، 1؛ وینفیلد2005، 3دهد )کاتررمی

هکاي  هکاي علکوم پایکه وارد شکده اسکت، پکژوهش      دهد که آموزش کارآفرینی به عنوان یک گرایش نوظهور و قدرتمند در محکیط (. گرچه این منبع نشان می2005
 دهد. هایی را نشان میمعدودي وجود دارد که کاربردهاي نهایی چنین فعالیت

 99لکین، و پیکتمن  مکک شود. براي مثال، دیل، تورز، تونیتر آموزشی دنبال میهاي وسیعها و پیشرفتشها براي ارتقا  کیفیت آموزش کارآفرینی با گرایتالش
کننکد.  بحکث مکی   92( در مورد کارایی آموزش کارآفرینی به عنوان یک استراتژي توسعه با هدف دانشجویان در خطر در دو مدرسه عالی در ایالت آرکانسکاس 2005)

را به منظور تسخیر عالیق دانشکجویان شکهري مکورد     94یادگیري-کنند که یک رویکرد خدمتی از آموزش کارآفرینی را توصیف می( مدل2002) 99هرناندز و نیومن
نکد  اهایی را به کارآفرینی اجتمکاعی اختصکاص داده  ها کم و بیش برنامهها و دانشگاهدهند که تعدادي از دانشکدهدهد. النسبوري و استرنج نشان میاستفاده قرار می

باشکد. اصکول   مکی  هکاي معطکوف بکه جامعکه    هاي کارآفرینانه مفید به منظور تقویت تغییر اجتماعی و دیگکر تکالش  که هدف آن مجهز کردن دانشجویان به مهارت
 (.  2005، 95ینفیلد؛ و2005انگیزند )کاترر، هاي علوم پایه برمیکارآفرینی اجتماعی نیز در مواردي خاص رویکردهاي عملگرا به تدریس را در دانشکده

هکاي مربکوط بکه آن در اقتصکاد     هکا و داللکت  هکا و دانشکگاه  هاي دانشکدهها در درجه اول بر توصیف و توجیه ادغام آموزش کارآفرینی در همه رشتهپژوهش
( گسکترش  2001وجکود دارد. مکارس )   هکاي سکازمانی آمکوزش ککارآفرینی    محور تمرکز دارند. فقط تعداد محدودي از کارها در مورد مشارکت دانشجو در مدلدانش
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علمی؛ منکافع اقتصکادي، اجتمکاعی، و سیاسکی     اي عضو هیأتسازي یادگیري دانشجو و رشد حرفهمتنوع»اي آموزش کارآفرینی را به عنوان بخشی از هدف فرارشته
فعکاالن برخکی مواقکع مطالعکات مکوردي منفکردي انجکام         (. محققکان و 20کند )صتوصیف می« هاي اجتماعی در درون جوامعهاي علمی؛ و پیشرفتافراد و گروه

کند که چگونکه ورود  ( توصیف می2005دهد. براي مثال، کاترر )هاي درسی را نشان میهاي یادگیري و برنامهدهند که مزایاي ادغام اصول کارآفرینی در فعالیتمی
( بیان 2005بخشد. وینفیلد )ارب مشارکت مدنی دانشجویان دوره کارشناسی را ارتقا  میاصول کارآفرینانه معطوف به جامعه در یک دوره آموزشی علوم سیاسی، تج

هکاي جکایگزین و ارائکه    مبنایی ضروري بکراي توسکعه توانکایی خلکق پاسک      »هاي آموزشی علوم پایه دانشجویان را به توسعه کند که افزودن کارآفرینی به دورهمی
هکاي یکادگیري تجربکی مختلکف     برخی پژوهشگران آموزش کارآفرینی را به عنوان مبنایی اثربخش براي بهبود فرصکت  (.95کند )صترغیب می« هاي نوآورحلراه

داننکد ککه از نظکر    ( آموزش کارآفرینی را به عنوان یک حرکت علمکی مکی  2004(. در حقیقت، جونز و انگلیش )9139، 9شناسند )رجوع شود به کولبدانشجویان می
کننکد ککه در آن   )در دست چکاپ( یکک مکدل یکادگیري تجربکی را توصکیف مکی        2آید. مارس و هاسکینسونوع یادگیري تجربی به شمار میتربیتی به عنوان یک ن

( بکر ارزش یکادگیري تجربکی در    2004) 9کننکد. هانیکک  دانشجویان حقوق با همکاري دانشجویان کارآفرینی در زمینه یافتن اصول قانونی کارآفرینی همکاري مکی 
 گردد.  بینی در اقتصاد دانش طراحی میکردن دانشجویان کارآفرین براي شرایط بازارِ غیرقابل پیشکند که به منظور آمادهی تأکید میهایتالش

 

 پیامدهاي آموزش کارآفرینیها و  فعالیت .3

 
تأسیس، کارآفرینی دانشجویان نیز بکا آمارهکاي توصکیفی     ههاي تازها، سهام )اسناد( مالکیت معنوي، و تعداد شرکتنشانگرهاي بروندادي رایج درکسب وکارهمانند 
وککار  نام دانشجویان، پول صکرف شکده بکراي دانشکجویان جهکت پیگیکري یکک کسکب        هاي گسترده شامل معیارهایی مثل تعداد ثبتشود. این دادهگیري میاندازه

هکایی در توصکیف رشکد آمکوزش     (. گرچکه چنکین داده  2004، 5؛ سافرانسکی2009، 4پآموختگان کارآفرینی است )چارنی و لیبککارآفرینانه، و پیامدهاي شغلی دانش
هاي کارآفرینانه دانشجویان مفید است، اما کارآفرینی دانشجویان همچنان به عنوان یک پدیده غیکر قابکل پکژوهش در    کارآفرینی و در مقیاس کمتر، گستره فعالیت

کنکد. مکارس،   (. با وجود این، کارآفرینی دانشجویان دارد توجه پژوهشگران آموزش عالی را به خود جلب می2002محیط دانشگاهی معاصر باقی مانده است )مارس، 
کننکد. دانشکجویان ککارآفرین مکورد     اي معرفی میحامی را در بررسی دو برنامه آموزش کارآفرینی فرارشته-( نقش دانشجوي کارآفرین دولت2003اسالتر، و رودز )
هاي دانشگاه را تجکاري کنکد. فعالیکت اقتصکادي     اند که توانسته است اختراعات علمی ایجاد شده در آزمایشگاهاي را تأسیس کردهي کارآفرینانههاوکارمطالعه، کسب

عالیکت اقتصکادي دوم   هاي بیوژنتیک کمک کنکد. ف تواند در پژوهشافزاري بود که میاي در دانشگاه ایوا شروع شده بود شامل ارائه نرمدانشجویی اول که از مطالعه
کند که از دانشگاه تگزاس به وسیله یک دانشجوي دکتراي شیمی شکل گرفته اسکت. در  هاي نقاشی سازگار با محیط زیست تولید میتأسیس شرکتی بود که رنگ

انکد. بکا اسکتفاده از ایکن دو مکورد،      شگاه شکل دادهوکارهایی را با مشارکت اساتیدشان و با استفاده از تسهیالت و سرمایه دانهر دو مورد دانشجویان کارآفرین کسب
وسکیله دانشکجویان خکاص در رژیکم دانکش و یکادگیري       ( چارچوب مفهومی مفیدي جهت فهم بهتر عامل کارآفرینی انجکام شکده بکه   2003مارس، اسالتر، و رودز )

هکاي  خانکه از نظکر کمکک   -نشجویان کارآفرین با توجه به دسترسی به منابع دانشگاهویژه اینکه برخی دااند. به( ارائه داده2004دار آکادمیک )اسالتر و رودز، سرمایه
شکده از طریکق همککاري بکا دانشککده و دانشکگاه       فکري، منابع فیزیکی همچون فضاي اداري، فناوري اطالعات، و تسهیالت پژوهشی، و سرمایه اجتماعی کسکب 

 اي باشند. توانند عامالن بازاري قابل مالحظهمی
هاي کارآفرینانکه دانشکجویان بکه    اند. اول، فعالیتحامی ارائه داده-( چندین داللت کلیدي از ظهور دانشجویان کارآفرینی دولت2003اسالتر، و رودز ) مارس،

ارآفرین ایکن امککان   طور گسترده به کمرنگ شدن مرزهاي مجزاي آموزش عالی به عنوان یک نهاد عمومی از بازار آزاد کمک کرده است. دوم، برخی دانشجویان ک
دهکد ککه دانشکجویان    ها نشان مکی نظر این است که دادهکنند که از تجهیزات سازمانی موجود در دانشگاه سو  استفاده کنند. یک اخطار مهم در این نقطهرا پیدا می

هاي کمتر بازاري )مثکل علکوم   ر هستند تا دانشجویان رشتههاي دولتی بیشتري برخورداترند )مثل علوم و مهندسی( از حمایتهایی که به اقتصاد دانش نزدیکرشته
هاي یکادگیري کارآفرینانکه ککه بکه میکزان زیکادي       رغم اینکه این دانشجویان داراي عالیق کارآفرینانه نیز هستند. سوم، محیطپایه، علوم اجتماعی، و آموزش( علی

شود. گرچکه هنکوز رواج زیکادي نکدارد، امکا مشکارکت کارآفرینانکه بکین اسکاتید و          دانشجو تبدیل می-انگیزد، به ارتباط دو سویه استادکارآفرینی دانشجویان را برمی
ها به طور ذاتی روابط سنتی استاد به عنوان معلم و راهنما و دانشجو به عنوان یادگیرنکده  گیري است. این نوع مشارکتدانشجویان به طور روز افزونی در حال شکل

شکود و در  وککار عکادي مکی   گیري یک گروه شرکاي مالی در یک کسباي است که منجر به شکلد. طبیعت این تغییر در روابط به گونهکنو کارآموز را کمرنگ می
شکاگردي و  -شکود. سکاختار سلسکله مراتکب اسکتاد     شود و یا به چالش کشیده مکی نتیجه تشکیل یک رابطه مطلوب که در آن استاد از اقتدار برخوردار باشد، نفی می

 تواند به خطر افتد. طرفی شرایط یادگیري سنتی میوري و بیهبهر
هکاي کارآفرینانکه   پذیري دانشجویانی که در آموزش ککارآفرینی و فعالیکت  ( همچنین سؤاالت مهمی در مورد یادگیري و جامعه2003مارس، اسالتر، و رودز )

کننکد ککه از مالکیکت    ها هنگامی که اساتید و دانشجویان سکعی مکی  وانع تبادل آزادانه ایدههاي دانش و منمایند: آیا محدودیتکنند، مطرح میمربوطه مشارکت می
محکور ارتبکاط نکدارد،    -هاي دانشهاي آنها مستقیماً به اقتصاد و بازارهاي خود محافظت کنند، افزایش خواهد یافت؟ آیا کارآفرینی دانشجویانی که رشتهمعنوي ایده

کند؟ بر عکس آن، مکارس، اسکالتر، و رودز   هاي کارآفرینی، کاهش پیدا مینشجویان در نتیجه رها کردن کارهاي آموزشی به نفع فعالیتسودآوري دارد؟ آیا ارتقا  دا
دهند. بکراي  دست آید را نیز مورد تأکید قرار میهاي کارآفرینانه بهتر دانشجویان در تالشاي که ممکن است در نتیجه مشارکت فعال( همچنین منافع بالقوه2003)

ها باشند. با این حال، مشخص نیست که چگونه انجکام یکک   ها و دانشگاهتوانند عامالن رشد اقتصادي محلی و ملی اطراف دانشکدهمثال، دانشجویان کارآفرین می

                                                 
1 - kolb  
2 - Hoskinson  
3 - Honig  
4 - Charney and Libecap  
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هکاي محلکی نکامعلوم اسکت. بکه طکور       ن بر اقتصکاد گذارد. به عبارت دیگر، اثرات طوالنی مدت کارآفرینی دانشجویاوکار کارآفرینانه بر اقتصاد منطقه تأثیر میکسب
 هاي تجربی دارد.  خالصه کارآفرینی دانشجویان یک امر پیچیده و یک روند چند وجهی است که نیاز به بررسی

مثکال، شکبکه اجتمکاعی    هاي دانشکده و دانشگاه مستقل است. بکراي  ها و مشوقکنند که از حمایتاي شرکت میهاي کارآفرینانهالبته دانشجویان در فعالیت
بوك ایکن سکایت را بکه عنکوان یکک      بوك به وسیله تیمی از کارآفرینان ساخته شد که دانشجویان دانشگاه هاروارد نیز بودند. کارآفرینان فیساینترنتی معروف فیس

نشجوي مسئول سایت دانشگاه هاروراد را به منظور کار تمکام  هاي یل و استنفورد گسترش یافت. سرانجام داپروژه مبنا در هاروارد ایجاد کردند که سریعا به دانشگاه
لیسانس دانشگاه استنفورد ظهور کرد. امیکدواریم  نامه یک دانشجوي فوقبوك رها کرد. ایده اصلی موتور جستجوگر آنالین گوگل از کار پایانوقت روي پروژه فیس

هاي جدیدي براي موفقیکت اقتصکادي در شکرایط نکامطمئن بکازار کنکونی       یان در پی یافتن راهآموزش کارآفرینی در سراسر محیط دانشگاه گسترش یافته و دانشجو
 هستند.

 نکد یو فرآ یپژوهش یروش شناس و خچهیو تجزیه وتحلیل آن، تار ایران در کارآفرینی آموزش هاي دورهاز  نیکارآفر یجهان ده بانیدر ادامه قبل از ارائه گزارش د
 خواهد شد. بیان GEM یپژوهش يهاتیفعال
 

 (  GEM)ینیکارآفر یجهان ده بانید خچهیتار به ینگاه .4

 
 پژوهشکی  هکاي داده ارائکه  و ارزیکابی  آن اصکلی  هدف که است پژوهشی –هاي علمی یک کنسرسیوم دانشگاهی جهانی مرکب از تیم 9یبان جهانی کارآفریندیده  

 .است کارآفرینانه هايفعالیت درخصوص المللیبین سطح در معتبر
با مشارکت دانشکجویان برجسکته کشکورهاي انگلکیس، آمریککا،       9111توسط پروفسور پاول رینولدز و بر اساس ایده مایکل هی در سال  بان جهانی کارآفرینیدیده

استاندارد جهکانی کسکب و ککار     فنالند و ایرلند در بابسون کالج و دانشکده کسب و کار لندن و با حمایت قوي بنیاد کارآفرینی کافمن ایجاد شد و به عنوان شاخص
 قلمداد گردید. هدف رینولدز ارائه مدلی مکمل مدل رقابت پذیري جهانی بود که از سوي اجالس جهانی اقتصادي منتشر می شد.

ه ایکن گکزارش افکزوده    کشور تهیه و منتشر شد و پس از آن کشورهاي بیشتري ب 94در رابطه با  9111در سال  بان جهانی کارآفرینیدیدهنخستین گزارش شاخص 
. افکزایش یافکت   2009کشکور درسکال    21و  2000کشور در سال  29به  9111عضو در سال  4از ( GEM) بان جهانی کارآفرینیتعداد کشورهاي عضو دیدهشدند.
 عضو دارد. 22سرسیوم هم اکنون این کن کشور افزایش یافت. 41به  GEM( ، با پیوستن ایران، تعداد کشورهاي عضو 9932مهر  93) 2001درسال 

 بارتند از:ع کارآفرینی جهانی باندیده پژوهشی برنامه اهداف کلی طوربه

 عضو کشورهاي میان کارآفرینانه فعالیت سطح ارزیابی و سنجش •

 ملی اقتصاد رشد و کارآفرینی میان نظامند يرابطه کشف •

 کارآفرینی توسعه در موثر عوامل شناسایی •
 نینخست براي کشورها ریسا با همزمان و شدهاعالم یزمان با برنامه مطابق و شد لیتشک ینیکارآفر دانشکده در رانیا یجهان باندهید دفتر نرایا در9931 سال از
 نقطه نظر از کشورها ریسا با سهیدر مقا رانیا تیوضع ینیکارآفر یجهان باندهید گزارش در تاکنون زمان آن درآورد.از اجرا به رانیا در را یقاتیتحق پروژه نیا بار

هایی در نظر گرفته شده اسکت  براي سنجش محیط کارآفرینی شاخص (GEM)بان جهانی کارآفرینی دیدهدر آخرین گزارش رد.یگیم قرار یبررس مورد ینیکارآفر
هکاي فیزیککی،   فضکاي بکازار آزاد، زیکر سکاخت     وسکعه، هاي دولت، تعلیم و آموزش کارآفرینی، انتقال تحقیکق و ت هاي دولت ،برنامهکه شامل پشتوانه مالی، سیاست

 .هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی است
 

 GEM هاي پژوهشیشناسی پژوهشی و فرآیند فعالیت وشر .5
 

ق ترکیبکی  ترین فعالیت تحقیقاتی کارآفرینی در جهکان اسکت، از روش تحقیک   که بزرگترین و جامع GEM با توجه به پیچیدگی مقوله کارآفرینی، در برنامه پژوهشی
طکور کلکی در ایکن برنامکه تحقیقکاتی از سکه روش       کند. بهتري از پدیده کارآفرینی در جهان ارائه میهاي تحقیق تصویر کاملشود؛ چراکه ترکیب روشاستفاده می

 .شودی و آماري مستند استفاده میهاي کمسال(، روش دلفی جهت نظرسنجی از خبرگان ملی و داده 93ک24تحقیق پیمایشی براي نظرسنجی از جمعیت بزرگسال )
گیکرد و در  کنند. این طرح در کمیته پژوهشی مورد بررسی قکرار مکی  ارائه می GEM کشورهاي عضو، طرح پیشنهادي تحقیق خود را به GEM براي اجراي برنامه

شود و در نهایکت داده هکاي   عایت آن هستند انجام میصورت تصویب، مراحل تحقیق طبق جدول زمانبندي اعالم شده که همه کشورهاي عضو ملزم و متعهد به ر
 .شودارسال می  GEM آوري و بهاي از نتایج تحقیق جمعخام حاصله در کلیه کشورهاي عضو به همراه خالصه

اي که همه کشکورها ملکزم بکه    نامهمطبق تفاه. کندهاي جهانی خود رامنتشر میاي خام کلیه کشورها، گزارشسازي دادهاز یکپارچهپس  بان جهانی کارآفرینیدیده
اي از گزارش تحقیکق  آوري و ارسال شود و همچنین خالصهها و نتایج این تحقیق جمعرعایت آن هستند تا پایان ژانویه سال میالدي یعنی بهمن ماه باید کل داده

به کمک  و شودمی ر این است که ساالنه به طور مستمر انجام د GEM حسن طرح گرفته است.قرار  GEM ایران نیز در جداول آماري 2003از سال .تنظیم شود
از جملکه   GEM هاي جهکانی هاي کمی و کیفی حاصله از گزارشداده. شوداین برنامه پژوهشی امکان ارزیابی مستمر از روند توسعه کارآفرینی در کشور فراهم می

هاي مبتنی بر نوآوري، کارآفرینی زنان و تحلیکل  خاص شرکت رفتار کارآفرینانه، تحلیل ویژگیهاي کارآفرینانه برحسب سن، جنس، سطح درآمد و...، تحلیل فعالیت
توصیف کامکل و جکامعی از    GEM پروژه. کندگذاران داخلی و خارجی فراهم میگذاران و سرمایهمحیط کسب و کار و... منبع ارزشمندي از اطالعات براي سیاست

دهد و این امر به نوبه خود زمینه را براي مقایسه سطح کارآفرینی ایران با سایر کشورها و همچنین امکان اسکتفاده  هان ارائه میهاي کارآفرینانه در سراسر جفعالیت

                                                 
1 .GEM 
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در این مقالکه مکا بکه شکاخص تعلکیم و آمکوزش ککارافرینی خکواهیم         ند. کهاي توسعه کارآفرینی فراهم میها و برنامهاز تجربیات سایر کشورها در خصوص سیاست
 پرداخت.

 

 شاخص تعلیم و آموزش کارافرینیمعرفی  .6
 

 از دو شاخص استفاده می شود. تعلیم و آموزش کارافرینیبراي معرفی  بان جهانی کارآفرینیدیدهدر گزارش 
 :9مدرسهدوران .تعلیم وآموزش کارآفرینی در 9

 موزش و پرورش و آموزش در سطوح ابتدایی و متوسطه گنجانده شده است.هاي کوچک و متوسط در داخل نظام آکه تا چه حد آموزش در ایجاد یا مدیریت شرکت
 :2 .تعلیم وآموزش کارآفرینی بعد از مدرسه2

و ککار، و   که تا چه حد آموزش در ایجاد یا مدیریت شرکتهاي کوچک و متوسط در سیستم آموزش و پرورش در آموزش عالی مانند حرفه اي، کالج، مدارس کسکب 
 است.شده  غیره گنجانده

 ایران در کارآفرینی آموزش هاي دورهاز   GEM گزارش  .7

 

تعلیم نمودار میزان  در ادامه  است. آمده  GEM 2095در پیوست پروفایل ایران در گزارش  منتشر شد. 2095در سال  بان جهانی کارآفرینیدیدهآخرین گزارش  
بر  2003-2095هاي طی سال تعلیم وآموزش کارآفرینی در دوران مدرسهنمودار میزان و  2003-2095هاي طی سال وآموزش کارآفرینی در دوران بعد از مدرسه

 آورده شده است.  GEMاساس گزارش 
 2112-2112هاي طی سال تعليم وآموزش کارآفرینی در دوران بعد از مدرسه(: نمودار ميزان 1نمودار )

 
 

در ابتدا سیر نزولی و سکپس   تعلیم وآموزش کارآفرینی در دوران بعد از مدرسهمیزان  2092تا سال  2003اده شده است از سال همانطور که در نمودار نشان د
 سیر صعودي داشته است. 2095تا سال  2092از سال 

 2112-2112هاي طی سال تعليم وآموزش کارآفرینی در دوران مدرسه(:نمودار ميزان 2نمودار )
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1 . Basic-school Entrepreneurial Education and training: The extent to which training in creating or managing SMEs is 

incorporated within the education and training system at primary and secondary levels 
2 . Post-school entrepreneurial education and training: The extent to which training in creating or managing SMEs is 

incorporated within the education and training system in higher education such as vocational, college, business schools, 

etc. 
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در ابتدا یکنواخت و سپس از سکال   تعلیم وآموزش کارآفرینی در دوران مدرسهمیزان  2092تا سال  2003همانطور که در نمودار نشان داده شده است از سال 

 تاکنون سیر صعودي  داشته است. 2094سیر نزولی و از سال  2094تا سال  2092

 بان جهانی کارآفرینیدیدهضو کشورهاي ع با سهیمقا در رانیا گاهیجا .8

 در دوران مدرسه و دوران بعد از مدرسکه  تعلیم وآموزش کارآفرینیمیزان در  بان جهانی کارآفرینیدیده عضو کشورهاي با سهیمقا در رانیا گاهیجا 4و  9در نمودار 
   است. بان جهانی کارآفرینیدیدهصاد کشور عضو نوع اقت نشان داده شده است . ستون اول نشانگر رتبه کشور ها است. ستون دوم نشان دهنده

 بکه  گرفکت  قکرار  بکازنگري  پورتر مکورد  مایکل اقتصادي توسعه مراحل نظریه اساس بر مداوم هايپژوهش مستمرو بهبود سال ده از پس GEM مدل 2003 سال در
 هکاي  اقتصاد و محور کارآیی هاي اقتصاد سنتی، هاي اقتصاد یا تولید املبر عو مبتنی اقتصادهاي دسته سه به کارآفرینی جهانی بانی دیده عضو کشورهاي که طوري
 بندي ارائه دسته همین اساس بر نیز کارآفرینی جهانی بان دیده توسط شده ارائه دارد. گزارشات قرار اول دسته جز اکنون نیز هم ایران و اند شده تقسیم محور نوآوري

 .دهد می نشان پورتر، اقتصادي مراحل توسعه نظریه اساس بر را کارآفرینی جهانی بان دیده عضو شورهايک اقتصاد انواع بندي دسته 1 جدول .شود می

 
 (GEM یجهان گزارشات :منبع (ینیکارآفر یجهان بان دهید برنامه در اقتصادها انواع(: 1جدول )

  GEM عضو کشورهاي توضيح اقتصاد نوع

مبتنی  اقتصاد
 تولید عوامل بر
 )سنتی اقتصاد(

 و غیرماهر کار نیروي از و قیمتند سر رقابت بر درگیر ها شرکت ها اقتصاد نوع این در
 .کنند می استفاده منابع طبیعی

 ایران،فیلیپین،هند،ویتنام
 پاکستان،ونزوئال،
 . ...و بنگالدش،جامایکا

در نمودار با اعداد 
نشان داده  2و  9

 شده است.

 اقتصاد
 محور کارآیی

 سطح کند. می کمک بهتر عملکرد تولید به کارآي هاي روش ااقتصاده نوع این در
 می پذیري رقابت به منجر تکنولوژي موجود، از برداري بهره توانایی و آموزش باالتر

 .شود

 اندونزي،لبنان ،آرژانتین،
 مالزي،مکزیک، برزیل،چین،
 ...و ترکیه روسیه،تایلند،

در نمودار با اعداد 
نشان داده  4و  9

 شده است.

 تصاداق
 محور نوآوري

محصوالت  ( ICT ) پبچیده هاي کمک تکنولوژي به شرکتها ،اقتصاد نوع این در

 .شرکتهاست راه بقاي تنها نوآوري و نندکمی تولید نوآورانه

 پرتقال،استرالیا،فرانسه،آلمان،
 سنگاپور،اسپانیا، یونان،ژاپن،

 . ... و ایاالت متحده سوئد ،

 5عدد در نمودار با
شده نشان داده 

 .است

 
:بسیار 1:بسیار ناکافی و 9،ستون سوم نام کشور و ستون چهارم نشان دهنده میانگین است.در ستون پنجم مقیاس نه درجه اي لیکرت ) 4و  9و در نهایت در نمودار 

 (Weighted average: 1 = highly insufficient, 9 = highly sufficient) کافی( نشان داده شده است.
 

ایکن ایکن شکاخص در     91در میان کشورهاي عضو مشاهده میشود کشکور ایکران در رده    تعلیم وآموزش کارآفرینی در دوران مدرسهمیزان  9که در نمودار همانطور 
می باشکد.در ایکن میکان     9.2قدارمصر با مو پایین ترین میانگین متعلق به کشور 5.2باالترین مقدار میانگین متعلق به کشور پرتغال با مقدارکشور قرار دارد. 22میان 

کشکورهایی همچکون فیلیپین،اندونزي،تایلند،قزاقسکتان،اکوادور در جایگکاه      کشور همچون آلمان،چین،ترکیه،برزیل وژاپن قرار دارد. 25باالتر از  2.3ایران با میانگین 
 باالتري نسبت به ایران قرار دارند.

این این شکاخص    51در میان کشورهاي عضو مشاهده میشود کشور ایران در رده  در دوران بعد از مدرسه تعلیم وآموزش کارآفرینیمیزان  4 همانطور که در نمودار
بکاالترین مقکدار    در رتبکه بسکیار پکایین تکري ایسکتاده اسکت.       تعلیم وآموزش کارآفرینی در دوران مدرسهکشور قرار دارد.این شاخص به نسبت شاخص  22در میان 

 9فقکط بکاالتر از    9.4می باشد.در این میان ایران بکا میکانگین    9.2و پایین ترین میانگین متعلق به کشورمصر با مقدار 2.9ین با مقدار میانگین متعلق به کشور فیلیپ
 ار دارند.کشور همچون لبنان،پرو، فیلیپین،اندونزي،تایلند،قزاقستان،اکوادور در جایگاه باالتري نسبت به ایران قر53کشور تونس و مراکش و مصر قرار دارد. 

 
 :است نموده ارائه را ریز هايهیتوص ینیکارآفر یجهان باندهید رانیا در ینیآموزش کارآفر دادن توسعه شتاب خصوص در

 اختراعات نهیبه سازيتجاري و فکري تیمالک قانون از تیحما 

 یمال یبانیپشت و کمک و ینیمناسب کارآفر آموزش لیقب از یامکانات جادیا قیطر از جوانان ینیکارآفر به جدي توجه 

 قاتیسازي تحقتجاري ارتباط دانشگاه با صنعت و جادیا قیطر از انیدانش بن وی هاي دانشگاهتوسعه شرکت 

 کوچک دکنندگانیتول ای یخانگ نانیبراي کارآفر شبکه جادیا جهت ینیکارآفر بازارچه هاي به شهرها سطح در ییهاپارك اختصاص 

 یعمل ینیوکارآفر نوآوري ت،یخالق قیتشو جهت هادانشگاه و مدارس در ینیکارآفر هايبازارچه ییبرپا 

 افراد توانمندسازي و دهیا خلق جهت در وکارکسب اندازيراه یآموزش هايدوره برگزاري 

 شدهنیتدو یکل هاياستیس تحقق جهت در دولت سوي از یاتیعمل و مناسب هايبرنامه اتخاذ 
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 در ميان کشورهاي عضو تعليم وآموزش کارآفرینی در دوران بعد از مدرسه(:نمودار ميزان 4نمودار )

 
 

 ایران در کارآفرینی آموزش هاي دوره ضعفنقاط  .9

 
 آمکوزش  که گفت توان می کلی طور به.است شده استفاده مدارك و اسناد بررسی روش از ایران در کارآفرینی آموزش هاي دوره ضعف نقاط بررسی منظور به

 :کرد خالصه زیر موارد قالب در را ها دوره این ضعف و قوت نقاط توان می و بردمی سر طفولیت به ي مرحله در ایران، در کارآفرینی
 سکوي  بکه  گیکري  جهکت  و آگکاهی  از: عبارتنکد  ککه  اسکت  نیکاز  مکورد  ها دوره از اصلی ي دسته چهار کارآفرینی، آموزش جامع هاي دوره برگزاري براي .9

 کارآفرینی. آموزش يتوسعه و کوچک هايشرکت و کارآفرینان بقاي و رشد ها،شرکت تأسیس يتوسعه کارآفرینی،

 بکه  نسکبت  بیکنش  و درك و آگکاهی  افکزایش  يدوره مکاً عمو هابرنامه این کشور، در کارآفرینی آموزش هايدوره از آمده عمل به هاي بررسی به توجه با     

 ککارآفرینی  هکاي آمکوزش  بنابراین. است بوده توجه مورد هاآموزش از اول يدسته فقط عبارتی به. است داشته دهندگیآگاهی جنبه صرفاً و بوده کارآفرینی

 .است گرفته قرار توجه مورد هاي اولدوره فقط ما کشور در متأسفانه اما باشد هادوره از اصلی يدسته چهار هر به معطوف باید
 و کارگاهی سخنرانی، کالسی، سمینار، روش همچونهایی روش و کرد، استفاده تدریس مختلف هايروش از باید کارآفرینی آموزش هايدوره برگزاري در .2

 .نیست برخوردار روش تنوع از و بوده سخنرانی صورت به رفاًص، ایران در کارآفرینی آموزش هايدوره ولی شود، گرفته کار به موضوعات با متناسب ...

 .گیردنمی قرار توجه مورد آن بندي سطح و اهبرنامه توالی و نیست شده دهیسازمان صورت به صنعتی و آموزشی مراکز در کارآفرینی آموزش هايبرنامه .9

 است. توجه مورد کمتر خدماتی هاينمونه و مفاهیم و است صنعتی مراکز اب متناسب عمدتاً اساتید، سخنرانی هايبرنامه در مطروحه مباحث عناوین .4

 کننکدگان، شکرکت  خستگی بر عالوه این که بوده کامل روز یک حداکثر یا نیمروز یک در عمدتاً کشور، درصنایع شده برگزار کارآفرینی آموزش هايبرنامه .5

 .ندکمی ناممکن را کارآفرینی به راجع کامل و جامع مفاهیم درك
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 ککه  اسکت  آن مطلکوب  آیکد.  نمکی  عمکل  بکه  هکا هدور از الزم ياسکتفاده  (و... تحصکیلی  سکطح  کاري، وضعیت نظر )از کنندگانشرکت ناهمگونی علت به .2

 .شود برگزار آنها براي جداگانه آموزشی هايدوره و شوند تقسیم مختلفهاي دردسته کنندگانشرکت

 نظر به است. ینیکارآفر با اتصال  دانشگاه و یپژوهش ازمنديین به معطوف شتریب فناوري و هاي علمپارك در ریاخ سال چند در گرفته صورت هايتالش .1

 بکازنگري  ازمنکد یم؛ نیباش کشور در دیتول رشد و ینیکارآفر اشتغال، ي توسعهنهیزم در یاساس راتییتغ خواهان چنانچه قیتحق نیج اینتا به توجه با رسدیم

 انیدانشجو که نحوي به م؛یهست کشور در نانهیازهاي کارآفرین با متناسب ینیکارآفر فرهنگ جادیا براي ینظام آموزش ريیتعب به و یعال آموزش نظام در

 ازمنکد ین نانکه یکارآفر جکاد فرهنکگ  یا رو نیک ا باشکند. از  موفق یاجتماع و اقتصادي نه هايیدرزم هاتیخالق لیتبد و پردازيدهیدر ا یلیفارغ التحص پس از

 در. دیک آیمک  وجکود  بکه  مبتکر و رینقدپذ هايجامعه یفرهنگ در بستر هاتیخالق که است آن از یحاک شواهد است. تیرشد خالق براي یفرهنگ هايهنیزم

 و فرهنکگ  ندازمین خود نیا و نمود رشد خواهد ینیکارآفر و برخوردارند باالتري گاهیجا از افراد خالق باشد مثبت یارزش بار داراي تیخالق که هايجامعه
 است. یعال تا آموزش ییابتدا از یآموزش نظام در ساختارهاي مناسب

توجهی به ککارآفرینی حتکی   عدم اقبال عمومی به کارآفرینی و هجوم به مشاغل کارمندي، رشد نرخ بیکاري و فشار اقتصادي شدید بر دولت، از دیگر نتایج بی .3
جانبه دارد، بنابراین موضکوعی  تواند به همراه داشته باشد، بیش از هر نوع رفتاري نیاز به حمایت همهکه می دلیل خطريمدت خواهد بود. کارآفرینی بهدر کوتاه

 تواند براي یک کارآفرین معضلی مهم ایجاد کند.کوچک که شاید بسیار ساده به نظر برسد، می

 انیدانشکجو  و آموختگکان دانکش  شوند ککه یم ارائه گونه اي به یانسان علوم هايرشته در خصوصبه کشور، هايدانشگاه در یآموزش هايبرنامه نیهمچن     

 و کار و بازار جامعه ازهايین با متناسب یدرس هايبرنامه نیتدو ن جهتیهم رند. بهیگینم فرا کار بازار ازهايین با همسو را هاي الزممهارت و هاتخصص
 هکاي تیک فعال ريیگیپ براي الزم زمان اي کهگونه به انیدانشجو یآموزش برنامه میتنظ نیمچنه. د باشدیمف تواندیم الزم هايتخصص و مهارت آموزش

 انیامکان استفاده دانشجو بر یمبن ییاجرا هايدستگاه و ديیتول واحدهاي مراکز با نیب همکاري تفاهمنامه انعقاد باشند، داشته اریاخت را در شاننانهیکارآفر

 گردد. انیدانشجو ینیکارآفر حوزه دری عال آموزش نقش ارتقاي سبب تواندیم دانشگاه، و اط صنعتارتب تیتقو و یآموزش فضاي از

 

 یاستیس هايهیتوص و گیرينتیجه .11
 

دهد که آموزش کارآفرینی به یکی از رویکردهاي علمی داراي رشد سریع در آموزش عالی تبدیل شده است. این رشد هم عمکودي و هکم   شواهد به خوبی نشان می
هکاي اختصکاص داده   نکام، تعکداد کرسکی   وکار( وجود دارد و این از رشد تعداد ثبتهاي تجاري )کسبفقی بوده است. عمودي است چون کارآفرینی در همه دانشکدها

هکاي آموزشکی اشکاره    ورههکا و د هاي آموزشی رسمی خاص کارآفرینی پیداست. رشد افقی هم به گسترش آموزش کارآفرینی در بین بسیاري از رشکته شده، و برنامه
اي را هکایی ارزش اجتمکاعی بکالقوه   شود. براي مثال، چنین دادههاي توصیفی فهمیده نمیکند. این رشد گسترده دوسویه آموزش کارآفرینی با توجه صرف به دادهمی

کند. عکالوه بکر ایکن، ادغکام اصکول      شود، منعکس نمیجاد میعلمی ایهاي کارآفرینانه و در نتیجه مشارکت مدنی دانشجویان و اعضاي هیأتکه از اعمال استراتژي
سازي دانشجویان کمک کند. منکافع اقتصکادي   هاي آمادهها به تالشهاي یادگیري تجربی در طیف وسیعی از رشتهتواند به ارتقا  فرصتها میکارآفرینی در فعالیت

گیکري  عکالوه، شککل  علمکی اسکت. بکه   هکاي ککارآفرینی دانشکجویان و اعضکاي هیکأت     ز تکالش از جمله مزایاي بالقوه اجتماعی رشد اقتصادي محلی و ملی منکتج ا 
دهکد، یکک رویککرد    هاي مبتنی بر بازار را به منظور حل طیف وسیعی از مشکالت اجتماعی مکورد اسکتفاده قکرار مکی    وکارهاي معطوف به جامعه که استراتژيکسب

شکوند، بکیش از هفتکاد    وکارهاي رقابتی جهانی که هر ساله به وسیله دانشگاه کالیفرنیا در برکلی معرفی میسبتشویقی است. براي مثال، دانشجویان کارآفرین در ک
 تقریباً هاي کشور، دانشگاه و عالی آموزش نظام در دانشجویان روحیه کارآفرینی توسعه با ارتباط در موجود مشکالت و مسایلکنند.وکار اجتماعی تأسیس میکسب
 این عمیقتر هاي ریشه که ندارد دکتري و کارشناسی ارشد کارشناسی، تحصیلی مقاطع از یک هی  در وضعیت متفاوتی و است مشترك تحصیلی عمقاط تمامی در

 .نمود جستجو کشور پرورش و آموزش نظام در توان می نیز امررا

 ست و بنابراین توجه پژوهشگران را نیاز دارد.  به طور خالصه، آموزش کارآفرینی یک پدیده مورد توجه و مهم در آموزش عالی رقابتی ا
 :شودیم شنهادیر پیز راهکارهاي کشور در ینیکارآفر توسعه آموزش شرويیپ هايچالش رفع براي ،یکل طوربه

 عنکوان به یدانشگاه النیالتحصغفار یفعل طیشرا در. باشندیم نانیکارآفر ییشناسا براي مکان نیبهتر هاهدانشگا ها:دانشگاه در ینیکارآفر بحث گرفتن جدي  -

 .کنندینم کسب را ینیکارآفر جهت هاي الزممهارت و ستین آنها عالقه به توجه با افراد از اريیبس دانشگاه در رشته انتخاب و شوندیجامعه نم وارد نیکارآفر
 نینمکودن مضکام   ، واردینیککارآفر  اتیک ادب و خچکه یتار یر بررسک یک نظ یاقکدامات : رانیک ا در ینیکارآفر آموزش نهیزم در سازيفرهنگ براي مؤثر اقدامات انجام- 

 .ردیگ قرار توجه ست موردیبایم درکشور مفهوم نیا یبوم فیو تعر یدانیم قیوتحق یکتب درس در ینیکارآفر

 و امکور  یپراکنکدگ  و هکا ککاري مکوازي  از یسکازمان  نیچن جادیا :کشور در ینیآموزش کارآفر توسعه گذارياستیس واحد یمتول و مسئول مرکز ای سازمان جادیا -

 .داشت خواهد یپ را در واحد نهادي با نانیکارآفر بودن مواجه و هاريیگمیتصم ثبات و نموده ريیجلوگ هاتیفعال
 هکاي اسکت یس از اريیبسک  تناسکب  برقکراري  راسکتا  نیا در ی:مل سطح در گسترده و قیعم مطالعات قیطر از کیتکنولوژ ینیکارآفر توسعه براي ريیتداب اتخاذ-

 .ردیگ قرار مدنظر تواندیم یمهندس هايدانشکده دروس در مقوله نیا گنجاندنکه است برقرار ییباال تیاهم از ما یبوم طیشرا با گرید کشورهاي
 و هکا استیس اصالح رینظ دولت سوي از ینیکارآفر هايتیفعال ش سطوحیافزا محرك و تیهدا جهت اقتصادي ستمیس هايجنبه تمام براي الزم هايتیحما -

 .یدولت ریپاگ و دست نیقوان

 :گردد می ارائه مدیران و گذاران به سیاست کارآفرینی توسعه و آموزش سازي براي نهادینه پیشنهادها از اي در خاتمه مجموعه

 جامعه؛ و کار بازار نیاز براساس بخش صنعت مشارکت طریق از اي رشته بین هاي بر رشته تأکید با دانشگاهی هاي رشته و دروس بازنگري 

 مدرسین براي یادگیري کارآفرینی و تدریس روش هاي دوره برگزاري 
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 کار و کسب و صنعت عرصه در دانشگاهی الگوهاي موفق ایجاد و تحصیلیشان هاي رشته با بالقوه مرتبط و بالفعل مشاغل با دانشجویان سازي آشنا 

 مختلف هاي رشته سطوح و در نیکارآفری با ارتباط در بیشتر ارائه دروس 

 ارائکه   منظکور  به دانشجویان براي مختلف هاي انگیزشی مکانیزم گرفتن نظر در و دانشجویان و بین اساتید آزاد گفتمان و اندیشی هم جلسات توسعه
 کارآفرینانه؛ هاي ایده

 مشابه؛ مراکز سایر و رشد مراکز و ها از پارك آنان بازدید نامکا آوردن فراهم و دانشجویان کارآفرینان براي پیشروي هاي موفقیت و خطرات ترسیم 

 در سایرین انگیزه ایجاد منظور به کارآفرین از دانشجویان تجلیل و نوآورانه هاي ایده پیاده سازي جهت دانشجویان از معنوي و مادي حمایت 

 و  اي سکلیقه  و مقطعکی  هاي گیري تصمیم از پرهیزآنان و ها شگاهدان مسئولین عملکرد از انتقاد دانشجویان و نظر اظهار جهت محیطی آوردن فراهم
 دانشگاه؛ در اثربخش تصمیمات تحقق پیگیري

 در کشکور  در مناسکب  مراککز  و هکا  بکه رشکته   آنان اثربخش تر هدایت و استعدادیابی و کارآفرینانه دانشجویان هاي ویژگی مستمر سنجش و ارزیابی 
 آنان؛ کارآفرینی تقویت روحیه راستاي

 ها؛ رشته این سمت به دانشجویان هدایت و درکشور کارآفرینی هاي دانشکده و ها گروه ها، رشته افزایش 

 کارآفرینی؛ به دانشجویان تشویق در راستاي کارآفرینانه و نوآورانه هاي ایده ارائه برگزاري مسابقات و نو موضوعات با هاي نامه پایان از حمایت   
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