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Abstract 

In the past, it was believed that entrepreneurs have inherent 

characteristics and these traits, such as creativity, human interaction 

skills, and risk-taking, are born with them. So, the basic premise was 

that entrepreneurship is not achieved through education. But today, 

entrepreneurship is recognized as a discipline and Knowledge of it 

must be acquired through education. This article raises three main 

questions; 1) What is entrepreneurship education? 2) Why is 

entrepreneurship education important? 3) How is entrepreneurship 

training conducted? This article is conducted as a review article. 

More than 28 related articles were reviewed using keywords to find 

documents related to the three questions on Google Scholar and sid 

data base. This article is presented in five parts with comprehensive 

models. The first part deals with the concept of entrepreneurial 

education and related terms. The second part explains the importance 

of entrepreneurial education. The third part, how to do 

entrepreneurial training in the form of Ajzen’s behavior models has 

been presented. In the fourth part, an educational tool for creating 

value and entrepreneurship called effectuation theory has been 

introduced. Finally, in the fifth part, entrepreneurship education in 

Iran has been reviewed and based on the research results, 

conclusions and suggestions have been presented. 

Keywords: Entrepreneurial Education; Ontology of entrepreneurial 

education; Epistemology of entrepreneurial education; Methodology 

of entrepreneurial education. 
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 چکیده

 مانند هایژگیو نیا و هستند یذات یژگیو یدارا نانیکارآفر که بود نیا بر باور گذشته در

 یاصل فرض نیابنابر. ددگریم متولد آنان همراه یریپذ سکیر و یانسان تعامل مهارت ت،یخالق

 رشته کی عنوان هب ینیکارآفر امروزه اما. شودینم حاصل آموزش قیطر از ینیکارآفر که بود نیا

 سوال سه حاضر مقاله در. گردد کسب آن دانش دیبا آموزش قیطر از و است شده شناخته یعلم

( ۳ دارد؟ تیاهم ینیکارآفر آموزش چرا( ۲ ست؟یچ ینیکارآفر آموزش( ۱ است؛ مطرح یاصل

 افتنی یبرا. است شده انجام ۲یمرور وهیش به مقاله نیا شود؟یم انجام چگونه ینیکارآفر آموزش

 با۴ یدانشگاه جهاد گاهیپا و ۳اسکوالر گوگل گاهیپا در شدهمطرح سوال سه با مرتبط مستندات

 به قسمت پنج رد مقاله نیا. شد یبررس مرتبط مقاله ۲8 از شیب تعداد یدیکل کلمات از استفاده

 هایواژه و نانهیکارآفر آموزش مفهوم به اول قسمت در. است شده ارائه یجامع یهامدل همراه

. گرددیم انیب نانهیکارآفر آموزش تیاهم و ییچرا دوم قسمت در. شودیم پرداخته آن با مرتبط

 در. شودیم ارائه آژن یرفتار مدل قالب در نانهیکارآفر آموزش انجام یچگونگ سوم قسمت

. دش یمعرف گراییامکان هینظر نام با ینیفرآکار و ارزش جادیا یآموزش ابزار کی چهارم قسمت

 قیتحق جینتا یمبنا بر و یبررس مورد رانیا در نانهیکارآفر آموزش پنجم قسمت در تاینها

 . شد ارائه یشنهاداتیپ و یبند جمع

 نانه؛یکارآفر آموزش ییچرا نانه؛یفرکارآ آموزش یستیچ نانه؛یکارآفر آموزش :گانواژ کلید

 .نانهیکارآفر آموزش انجام یچگونگ
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 مقدمه

دانند که قابل یاددهی و یادگیری نخواهد نظران علم کارآفرینی را وراثتی میبرخی از صاحب

ی این دانش کامال منتفی های کارآفرینی را برای توسعه آموزش مهارت تأثیربود. این نظریه 

گیری نسل جدیدی از کارآفرینان نواندیش  ات در فضای اقتصادی دنیا و شکلداند. تغییرمی

فرینی بدهد آباعث شد، که نظریه توارثی بودن کارآفرینی جای خود را به آموزش کار

(Imreh-Tóth and Imreh, 2014: 76  آموزش کارآفرینی به این معناست که سه .)

شده است: مفروضه اول: کارآفرینی می قضیه یا مفروضه به صورت بدیهی مورد قبول واقع

تواند تواند یاد گرفته شود و منحصرا یک توانایی ذاتی نیست؛ مفروضه دوم: کارآفرینی می

تدریس شود، به عبارت دیگر یادگیری تنها از طریق تجربه در زمینه و شرایط کارآفرینانه به 

صورت پذیرید؛ مفروضه سوم: تواند های آموزشی نیز می آید، بلکه از طریق تالشدست نمی

سسات آموزش عالی انجام پذیرد ؤهای متواند از طریق دورهآموزش کارآفرینی می

 (.6۷: ۱۳۹۵)مقصودی،

کند که استفاده می ۲، از شاخص جهانی کارآفرینی۱جهانی کارآفرینی و توسعه مؤسسه

ازی است که بر بندی کارآفرینی است و در واقع امتی معتبرترین شاخص برای سنجش و رتبه

شود. این ارزیابی بر اساس های اکوسیستم کارآفرینی ارزیابی میاساس کیفیت و پویایی

درک  -۱های کارآفرینانه )شاخص شامل نگرش ۱۴سنجش سه مجموعه با محتوای مجموعا 

حمایت  -۵سازی، شبکه -۴پذیرش ریسک،  -۳های استارتاپی، مهارت -۲فرصت، 

سرمایه  -8، فناوریجذب  -۷استفاده از فرصت،  -6کارآفرینانه ) هایفرهنگی(، توانمندی

نوآوری  -۱۱نوآوری محصول،  -۱۰های کارآفرینانه )سطح رقابت( و آرمان -۹انسانی، 

برخورداری از سرمایه ریسک( تشکیل  -۱۴المللی سازی، و بین -۱۳رشد باال،  -۱۲، فرایند

دهند که های مختلف نشان میپژوهش(. 6۱:۱۳۹۹زاده و ظهیرالدینی، شود)حسنمی

های توان با روشکارآفرینی هم دارای بعد نظری و هم بعد عملی )کاربردی( است که می

بخش مهم  دوموزش و پرورش کارآفرینان همت گماشت. در واقع آمختلف آموزشی به 

وزشمورد بطور مشخص هستند که با آم نههای کارآفرینانه شامل و توانمندی شامل نگرش

                                                                 
1. Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI). 

2 .GEI (Global Entrepreneurship Index). 
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نماید. فرینی را روشن میآیابند و این قضیه اهمیت آموزش کارفرینی ارتقا میآهای کار

های تحصیلی،  توسعه در همة پایه یافته و درحال امروزه تقریباً در تمام کشورهای توسعه

که نوآوری در ابعاد گوناگون نظام  طوری ای دارد، به آموزش و ترویج کارآفرینی جایگاه ویژه

ساز تربیت و پرورش نسلی خالق و چندبعدی است. یکی از دالیل بیکاری  زمینه آموزشی

آموختگان، عدم کسب مهارت و یادگیری است که با نوع آموزش و نظام آموزشی دانش

ارتباط مستقیم دارد. کشورهای پیشرفته، از جمله آمریکا، ژاپن و فنالند آموزش کارآفرینی را 

آموزند که چگونه یک فکر یا اند و به فراگیران میرار دادههای خود قمحور اساسی برنامه

 (.۵: ۱۳۹8ایده را به محصولی جدید تبدیل کنند )طغرایی و همکاران، 

اند و رسد که مطالعات پیشین داخلی به طور کلی به آموزش کارآفرینی پرداختهبه نظر می

اند و داخلی مطرح نشدههای در مطالعات و ترجمه "آموزش کارآفرینی"های تخصصی واژه

های انگلیسی عنوان مثال واژه هشوند؛ باشتباه بجای همدیگر استفاده می گاهی اوقات به

entrepreneurship education ،entrepreneurial education  وenterprise 

education اشتباه است و این  شوند که کامالًبه اشتباه معادل آموزش کارآفرینی ترجمه می

واژه تفاوت معناداری با هم دارند. لذا با توجه به خالء مطالعاتی در این زمینه، تحقیق  سه

 حاضر انجام شد.

 پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سه سوال اصلی ذیل است:

های مرتبط با آموزش کارآفرینی مورد ( آموزش کارآفرینی چیست؟ در این قسمت واژه۱

 گیرند. بررسی و تعریف قرار می

چرا آموزش کارآفرینی اهمیت دارد؟ در این قسمت به بیان دالیل کمتر اشاره شده در ( ۲

 شود.مطالعات پیشین نیز پرداخته می

شود؟ در این قسمت به بیان یک مدل مهم در زمینه ( آموزش کارآفرینی چگونه انجام می۳

 شود.آموزش کارآفرینی و تغییر رفتار فراگیران پرداخته می

 فرینی چه کسانی هستند؟آموزش کارآوضعیت و متولیان ( در ایران ۴

 پژوهشروش 

امروزه با انفجار اطالعاتی توسط تعداد زیادی از مقاالت که هر روزه در مجالت مختلف به 

اند. مطالعات مروری برای استفاده رسند؛ مطالعات مروری اهمیت زیادی پیدا کردهچاپ می
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طور  هه توسط مقاالت و ارائه ترکیبی از شواهد ببهینه از حجم باالی اطالعات تولید شد

 اند.خالصه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

مقاله حاضر به شیوه مروری انجام شده است. برای یافتن مستندات مرتبط با چیستی، چرایی 

و چگونگی آموزش کارآفرینی در پایگاه گوگل اسکوالر با استفاده از کلمات کلیدی 

"entrepreneurship education" ،"enterprise education" ،

"entrepreneurial education" جو یافت شد. و تعداد زیادی مقاله در قسمت جست

برای انتخاب مستندات مورد استفاده ابتدا عناوین یافت شده توسط موتور جستجوی گوگل 

ا استفاده از ب هیدانشگا  اسکوالر از نظر ارتباط موضوعی بررسی شدند. در پایگاه جهاد

مقاالت مرتبط جستجو شدند.  "آموزش کارآفرینانه"، " آموزش کارآفرینی"های کلیدی  کلمه

مقاالت پس از بررسی عنوان از نظر ارتباط چکیده با هدف تحقیق حاضر مورد بررسی قرار 

ه مقاله بودند؛ مورد مطالعه کامل قرار گرفتند و در قالب س ۲8گرفتند. موارد منتخب که شامل 

 سوال مطرح شده در این تحقیق تنظیم و ارائه شدند. 

 پژوهشهای  یافته

 حاضر ارائه شده است. پژوهشسوال  ۴در سه قسمت در جهت پاسخ به  پژوهشنتایج این 

 شناسی آموزش کارآفرینی( فرینی چیست؟ )واژهآآموزش کار

 چیست؟ ۲و آموزش کارآفرینی ۱های کارآفرینانهتفاوت بین دو واژه آموزش ویژگی

های کارآفرینانه و آموزش کارآفرینی است. دو اصطالح متداول در این زمینه، آموزش ویژگی

ها ها و تواناییهای کارآفرینانه بیشتر بر رشد شخصی، طرز فکر، مهارتآموزش ویژگی

متمرکز است؛ در حالی که اصطالح آموزش کارآفرینی برای تمرکز بیشتر بر زمینه خاص 

 (۲۰۰۰ارکیال) (.QAA, 2012اشتغالی تعریف شده است )گذاری و خودایهایجاد یک سرم

های کارآفرینانه و آموزش را به عنوان ترکیبی از آموزش ویژگی ۳اصطالح آموزش کارآفرینانه

  (.Erkkilä, 2000کارآفرینی پیشنهاد کرده است)

                                                                 
1.enterprise education. 

2. entrepreneurship education. 

3.Entrepreneurial education. 
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آموزش کارآفرینی های کارآفرینانه و فرینی دو اصطالح آموزش ویژگیآدر حوزه آموزش کار

دهد که دو دیدگاه کامالً متفاوت در مورد معنای کارآفرینی وجود دارد؛ یکی  نشان می

"گسترده"اصطالح 
"محدود"و دیگری  ۱

. تعریف محدود از کارآفرینی شامل شناسایی ۲

گذاری است و به معنای کارآفرین شدن. اشتغالی و سرمایهکار، خودوفرصت، توسعه کسب

نفس، بهگسترده از کارآفرینی، این امر در مورد رشد شخصی، خالقیت، اعتمادطبق تعریف 

در دهه گذشته، آموزش کارآفرینی  یعنی کارآفرینانه شدن است. (عمل) عمل و اقدام ابتکار

ای به عنوان یک رویکرد در سراسر مدرسه برای تحریک ذهنیت کارآفرینی در  به طور فزاینده

رویکردهای گسترده به "ما از این به عنوان  ی شده است.سطح مختلف آموزشی معرف

های  کنیم. رویکردهای گسترده به آموزش کارآفرینی به برنامه یاد می "آموزش کارآفرینی

و  ۳("چه"های کارآفرینی باشد )سوال  آموزشی نیاز دارد که فراتر از تعریف صالحیت

هایی را  ورش و توسعه چنین شایستگیسازی، پر های یادگیری را طلب نماید که زمینهفعالیت

 (.Baggen et al., 2021 )۴("چگونه" ؛کند )سوال پذیر می امکان

های کارآفرینانه و آموزش ویژگی"کند که تفاوت اصلی میان دو مفهوم ( بیان می۲۰۰۲گیب )

های کارآفرینانه در معنای وسیع بر روی این است که آموزش ویژگی "آموزش کارآفرینی

های الزم جهت دارد؛ اما آموزش کارآفرینی عمدتا بر مهارت تأکیدها ها و توانمندیمهارت

توان نتیجه گرفت که در آموزش دارد. بنابراین، می تأکیدکار واندازی و مدیریت کسبراه

هایی نظیر راه شود و مهارتکار تمرکز نمیوهای کارآفرینانه بر روی ابعاد کسبویژگی

گیرد؛ در حالی که در آموزش کار و مدیریت آن مورد توجه قرار نمیویک کسباندازی 

کار وتوان آن کسبآموزش بر روی این است که چگونه می تأکیدکارآفرینی، بخش عمده 

 (.Gibb, 2002:250مدیریت کرد ) واندازی مستقل را به صورت انفرادی و یا گروهی راه

                                                                 
1. Wide  

2. Narrow 

3. The “what” question 

4. The “how” question 
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نوع اهداف آموزشی، مخاطبان هدف، طراحی تعریف و رهیافت مورد استفاده عمیقاً بر 

گذارد، که منجر می تأثیرآموزان های ارزیابی دانش های تدریس و روشمحتوای دوره، روش

 :Mwasalwiba, 2010شود) ای از رویکردها در آموزش کارآفرینی میبه تنوع گسترده

هادینه و درونی کند آموزش کارآفرینی در سیستم آموزشی ن ( پیشنهاد می۲۰۰8گیب ) (.33

آموزش  کند که کودک محوری در آموزش ابتدایی، موضوع محوری درلذا پیشنهاد می شود؛

در باید  هیموزش دانشگاآمحوری در های آزاد و رشتهمتوسطه، تخصص محوری درآموزش

 (.Gibb, 2008:43د )نمحوریت قرار گیر

در "آموزش  (۱د. )شکل شو بندی میآموزش کارآفرینی اغلب در قالب سه رویکرد دسته

به معنای یک رویکرد نظری محتوا محور و با هدف ارائه درک کلی از این  ۱کارآفرینی "مورد

 "برای"آموزش عالی است. آموزش  مؤسساتترین رویکرد در پدیده است. این متداول

ای است که هدف آن ارائه دانش و  به معنای یک رویکرد شغلی و حرفه ۲کارآفرینی

به معنای یک  ۳کارآفرینی "از طریق"ی الزم به کارآفرینان نوپا است. آموزش ها مهارت

یادگیری  فرایندآموزان یک  و اغلب تجربی است که در آن دانش فرایندرویکرد مبتنی بر 

در "در حالی که رویکردهای  .(Kyrö, 2005: 213کنند ) کارآفرینی واقعی را طی می

ان در مقاطع تحصیلی متوسطه و باالتر است، رویکرد آموز مربوط به دانش "برای"و  "مورد

قاطع تحصیلی تواند برای همه دانشجویان و در همه م کارآفرینی می "از طریق"آموزش 

اکنون در آموزش کارآفرینی هایی که هم بازبینی اصطالحات و واژه ،.۱شکل مرتبط باشد. 

 دهد. را نشان می شود استفاده می

                                                                 
1. Teaching “about” entrepreneurship 

2. Teaching “for” entrepreneurship 

3. Teaching “through” entrepreneurship 
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 در آموزش کارآفرینیها  بازبینی ا اصطالحات و واژه .۱شکل 

 Baggen et al., 2021و  Kyrö, 2005و  Erkkilä, 2000 منبع:
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 به چه معناست؟ ۱های کارآفرینی صالحیت واژه

رینی های کارآف های کارآفرینی توسعه برخی از سطح صالحیت هدف اصلی بیشتر آموزش

کند.  های کارآفرینی را بیان میشامل چارچوبی است که برخی از صالحیت ۱است. جدول 

شود که بر  های کارآفرینی در اینجا به عنوان دانش، مهارت و نگرش تعریف می صالحیت

، ۱جدول  (.Sánchez, 2011: 249گذارد) می تأثیرتمایل و توانایی انجام کارآفرینی 

های شناختی هستند و دهنده صالحیت های باال نشان هد که ردیفد پیوستاری را نشان می

های شناختی به شایستگی .های غیرشناختی هستنددهنده صالحیت های پایین نشانردیف

های غیرشناختی نیاز به یادگیری که شایستگیحالیراحتی قابل یادگیری و ارزیابی هستند، در

 (.Moberg, 2014تر است )از طریق عمل دارند و ارزیابی آنها دشوار

 کارآفرینی در طیف شناختی و غیرشناختی های صالحیت .۱جدول 

موضوع  

 اصلی

 تفسیر مورد استفاده در این گزارش موضوعات فرعی

صالحیت 

های 

 شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

صالحیت 

 
 دانش

های خطر و  دانش در مورد چگونگی انجام کارها بدون منابع، مدل های ذهنی مدل

 احتمال

ها،  آفرینی، ایده پردازی، فرصتمبانی کارآفرینی، ارزش دانش اعالمی

 ... حسابداری، امور مالی، فناوری، بازاریابی، ریسک و

 رینانه بودنآقدانش تناسب شخصی با کارآفرین یا کار بینش خودشناسی

 
 
 
 
 

 مهارت

یابی بازار، بازاریابی محصوالت و خدمات، انجام تحقیقات بازار، ارز مهارتهای بازاریابی

 ترغیب، چگونگی رفتار با مشتریان، اعالم چشم انداز.

خلق طرح تجاری، ایجاد یک برنامه مالی، دریافت سرمایه،  مهارت جذب منابع

 اطمینان از دسترسی به منابع

های شناسایی  مهارت

 ها فرصت

های توسعه ارتها، مههای تجاری و سایر فرصت شناسایی فرصت

 ها محصول / خدمات / ایده

رهبری، ایجاد انگیزه در دیگران، مدیریت افراد، گوش دادن، حل  های بین فردی  مهارت

 تعارض، معاشرت

یادگیری فعال، سازگاری با شرایط جدید، کنار آمدن با عدم  های یادگیری مهارت

 اطمینان

تعیین هدف( و تمرکز بر اهداف، تعریف ها )تعیین اولویت های استراتژیک مهارت

 انداز، تدوین استراتژی، شناسایی شرکای استراتژیک چشم

                                                                 
1. Entrepreneurial Competencies  
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های 

 غیرشناختی

 
 
 
 

 نگرش

 . نیاز به موفقیت"خواهم من می" اشتیاق کارآفرینانه

. اعتقاد به توانایی فرد در انجام وظایف مشخص "توانم من می" خودکارآمدی

 آمیز بصورت موفقیت

باورهای عمیق، هویت نقش، ”. / من ارزشمند هستم هستم من” هویت کارآفرینی

 ها ارزش

 گرا، مبتکر، فعال. اقدام"دهم انجام می" پیش قدم بودن

عدم قطعیت و تحمل 

 ابهام

 ، سازگار . راحت با عدم اطمینان و ابهام"من جرات دارم"

بینی، تغییر . افکار / اقدامات بدیع، غیرقابل پیش "آفرینممن می" نوآور بودن

 شکن بنیادی، مبتکر، خالق، قانون

 . توانایی غلبه بر شرایط نامطلوب"کنم من غلبه می" استقامت

 Moberg, 2014)و  Sánchez, 2011منبع: (

تواند به بهبود آموزش عمومی و عملکرد کارآفرینانه میدهد که آموزشتحقیقات نشان می

های غیرفرینانه منجر به بهبود صالحیتآزش کار(. در واقع آمو۲تحصیلی کمک کند )شکل 

 :Farrington et al., 2012گردد )تحصیلی میشود که نهایتا منجر به موفقیتشناختی می

100.) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 گذار بر موفقیت تحصیلیتأثیرپنج عامل غیرشناختی  .۲شکل                        

 Farrington et al., 2012منبع: 

 شرایط کالس و

 مدرسه

طراحی آموزشی، 

حمایت، ساختار 

دهی و روابط نمره

 آموزاندانش

. مهارتهای 5

 اجتماعی

مهارتهای بین 

فردی، همدلی، 

 تعهد و مسئولیت

. طرز فکر  1

 تحصیلی

 

تواناییها و 

های من صالحیت

با تالشم رشد 

 کنند.می

من می توانم  

 موفق شوم.

این کار برای من 

 .ارزشمند است

مت . استقا2

 تحصیلی

 

سرسختی و 

 پشتکار

توانایی 

مدیریت موارد 

 عقب افتاده

 خودکنترلی

. رفتار 3

 تحصیلی

رفتن به 

ها، کالس

انجام تکالیف، 

سازماندهی 

مطالب، 

مشارکت و 

 مطالعه

 

عملکرد 

 تحصیلی

نمرات درسی 

 باال

. راهبردهای 4

 یادگیری

مهارتهای 

مطالعه، 

یادگیری خود 

 هدایت شده
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 موزش کارآفرینی اهمیت دارد؟ )چرایی آموزش کارآفرینی(چرا آ

دانند؛ ترین دلیل اینکه محققان و کارشناسان، آموزش کارآفرینی را حائز اهمیت می متداول

این است که کارآفرینی به عنوان یک موتور اصلی برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل دیده 

ینی نیز اغلب به عنوان پاسخ به (. آموزش کارآفرWong et al., 2005:243شود ) می

های  ای نامشخص و پیچیده است و همه افراد و سازمان جهانی است که به طور فزاینده

(. Gibb, 2002: 250های کارآفرینی مجهز شوند) کند که به صالحیت جامعه را ملزم می

موزش آدهنده اهمیت عالوه بر دالیل معمول توسعه اقتصادی و ایجاد شغل که نشان

های مهم  گردد. نقش کارآفرینی در پذیرش چالشفرینی است؛ دالیل دیگری نیز ذکر میآارک

ها برای  اجتماعی و آموزش کارآفرینی به عنوان ابزاری برای توانمندسازی مردم و سازمان

نماید ایجاد ارزش اجتماعی از جمله دالیل دیگری است که اهمیت کارآفرینی را روشن می

(Volkmann et al., 2009یک نقطه شروع مناسب .) تواند درک  تر در آموزش می

آموزش کارآفرینی به عنوان ابزاری برای دستیابی به عالقه، شادی، تعامل و خالقیت بیشتر در 

(. چند محقق اخیراً پتانسیل آموزش Lackéus, 2013: 30آموزان باشد )بین دانش

ن فراگیران،  افزایش انگیزه و تعامل کارآفرینی را برای افزایش درک موضوعات درسی در بی

اند آموزان مطرح کردهتحصیل دانشبا مدرسه و کاهش مشکالت خستگی و ترک

(Moberg, 2014: 111.) 

 معمول و کمتر بیان شده اهمیت آموزش کارآفرینی دالیل .۲جدول 

 سطح اجتماعی سطح سازمانی سطح فردی 

  دالیل معمول آموزش کارآفرینانه 

تمایل و توانایی در ایجاد رشد  غلایجاد ش

 شغلی

های خالق شغل  رشد سازمان

 بیشتر

کارآفرینی و نوآوری مسیرهای 

 اصلی رشد و ایجاد اشتغال است

موفقیت 

 اقتصادی

تواند به افراد  کارآفرینی می

 موفقیت اقتصادی برساند

تجدید سازمان برای موفقیت 

بلند مدت هر شرکت اساسی 

 است

برای نشاط  های نوسازیفرایند

 اقتصادی اساسی هستند
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جهانی سازی، 

نوآوری و 

 نوسازی

افراد برای پیشرفت در دنیای در 

حال تغییر به مهارت و توانایی 

 کارآفرینی نیاز دارند

های کارآفرین نقش  شرکت

اساسی در تغییر ساختار بازار 

 دارند

پذیر  یک بازار تنظیم نشده و انعطاف

می های عمو به افرادی با مهارت

 سطح باالتر نیاز دارد

 دالیل کمتر بیان شده برای آموزش کارآفرینانه

خرسندی، 

سرگرمی، 

 خالقیت

خالقیت و ایجاد ارزش؛ 

خالقیت منبع اصلی مباهات و 

 افتخار مردم است.

خالقیت و رضایت کارمندان 

ها  برای عملکرد سازمان

 ضروری است

ها با خوشبختی ثروت اقتصادی ملت

 باط داردشهروندانش ارت

های  چالش

 اجتماعی

توانند در جامعه تغییر  مردم می

ای میایجاد کنند و افراد حاشیه

 توانند به موفقیت اقتصادی برسند

توانند با  ها می شرکت

ابتکارات کوچک برای ایجاد 

ارزش اجتماعی همکاری 

 کنند

کارآفرینی اجتماعی به مشکالتی در 

فرینی آپردازد که کار جامعه می

نتوانسته است آنها را حل  تجاری

 کند

 Wong et al., 2005 ،Volkmann et al., 2009 ،Lackéus, 2013 منبع:

 شود؟ )چگونگی انجام آن(چگونه کارآفرینی انجام می

ات آموزش کارآفرینی بر این فرض است که کارآفرین شدن تأثیربیشتر مطالعات در مورد 

"ریزی شده نظریه رفتار برنامه"ر اساس ریزی شده است. ب یک رفتار آگاهانه برنامه
برگرفته  ۱

 :Ajzen, 1991)شود  ای بین نگرش، نیت و رفتار استفاده میاز حوزه روانشناسی، رابطه

180, Bandura, 1997:161.)  ات آموزش کارآفرینی بر این تأثیربیشتر مطالعات در مورد

نظریه "شده است. بر اساس ریزی  فرض است که کارآفرین شدن یک رفتار آگاهانه برنامه

ای بین نگرش، نیت و  برگرفته از حوزه روانشناسی، رابطه( TPB) "ریزی شده برنامه رفتار

اگر نگرش افراد (. Ajzen, 1991:185, Bandura, 1997:160)شود  رفتار استفاده می

غییر های کارآفرینی مثبت شود، نیت کارآفرینی آنها نیز تآموزش تأثیربه کارآفرینی تحت 

خواهد کرد و متعاقباً به رفتار مطلوب کارآفرینی منجر خواهد شد. با استفاده از این ارتباط، 

دهند که نگرش و نیت کارآفرینی فراگیران را قبل و بعد از محققان تحقیقاتی را انجام می

فرینی تغییر مثبت کرده باشد، آمداخله آموزشی ارزیابی نمایند. اگر نگرش و یا نیت کار

ابادی و همکاران برای مثال تحقیق امیدی نجف وزش کارآفرینی موفقی عملی شده است.آم

                                                                 
1.TPB (Theory of Planned Behavior) 
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( برای طراحی مدل نیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی از مدل آژن استفاده نموده ۲۰۱6)

 است.

 

 

 

 

 

 

 ( و کارآفرینیTPBریزی شده ) . رفتار برنامه۳شکل                           

 (Ajzen, 1991) منبع:

دارند که فقط یک راه برای یادگیری کارآفرینی وجود دارد و آن  بسیاری از محققان اظهار می

بری وجود ندارد و  دارد هیچ میان اظهار میCope یادگیری از طریق تجربه شخصی است.

آید. این  بدست می ۲یا مشاهده مستقیم ۱تنها راه یادگیری کارآفرینی با یادگیری از طریق عمل

یادگیری با انجام چه "کند که  پاسخ مواجه می معلمین را با این سوال بیمسئله 

 شوند: معلمان باید به های کارآفرینی می هایی که باعث ایجاد صالحیت فعالیت"کاری؟

دانشجویان خود تکالیفی بدهند تا ارزشی )ترجیحاً نوآورانه( را برای ذینفعان خارجی ایجاد 

آموزان از طریق  هایی که دانش اساس مشکالت و یا فرصت کنند؛ این ایجاد ارزش باید بر

شناسایی نمایند، باشد. چنین تکالیفی منجر به تعامالت مکرر با جهان خارج  فرایندیک 

شود. این  هایی مانند عدم اطمینان، ابهام و سردرگمی میشود که باعث تجربه احساس می

در نظر گرفته شود. برای کاهش سطح  روند به عنوان یک نتیجه مثبت و منبع یادگیری عمیق

آموزان فرصت  دشواری و عدم اطمینان باید از رویکرد کار تیمی استفاده شود تا دانش

                                                                 
1. Learning by doing 

2.Direct observation 

 نانهنگرش کارافری

 

 نیت کارآفرینانه

 

 

 فتار برنامه ریزیر

 

 

 

خود کارآمدی، ) 

 توانایی و قابلیت
 کنترل(

 

 خواهممن می

)اشتیاق، هنجارهای 

 اجتماعی(

 

من در حال برنامه 

ریزی برای ... 

 هستم

ریزی  )رفتار برنامه

 شده(

 

 من هستم

)رفتار 

 کارافرینانه(

 من بودم

)خروجی 

 (کارافرینانه
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رابطه بین تکالیف  ۴همراه همساالن و خالقیت بیشتر را کسب نمایند. شکل یادگیری به

 ,Copeکند) می های کارآفرینی را بیان ها/ رویدادهای انگیزشی و شایستگیآموزشی، فعالیت

2005: 380; Omidi et al., 2016: 343.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادهای آن مدل آموزش کارآفرینی و برون .۴شکل   

 Cope, 2005 منبع:

 ی آموزش کارآفرینی رویکردهای نوین در حوزه

هایی است که نحوه ایجاد ارزش را برای  ها و چارچوب دامنه کارآفرینی مملو از مدل

گذاری، های معاصر، بجای تمرکز بر سرمایهها و نظریه کند. برخی از مدل ن میکارآفرینان بیا

های کارآفرینانه  توان از آن در آموزش تری بر ایجاد ارزش دارند و بنابراین میتمرکز صریح

را پشتیبانی کنند. یکی از این ابزارها  ۱و روند ایجاد ارزش عمومی به راحتی استفاده کرد

های نوظهور کارآفرینی استنادترین نظریهاست. این نظریه یکی از پر ۲یگرای نظریه امکان

                                                                 
1. Value Creation Process 

2. Effectuation 

ی  ل ن   نگ  ی ق ض  أ    کعش ض
 

 لیف آموزشیتکا

 

 

 خالقیت

 

 خلق ارزش

 

خلق کسب و 

کارهای توام با 

 ریسک

 

رویدادهای احساسی 

برانگیزاننده، شرایط و 

 فعالیتها

 
تعامل با جهان 

 خارج

 
وجود  ابهام در محیط 

 یادگیری

 جو کار گروهی 

 

ارائه در حضور 

 دیگران

 

توسعه صالحیتهای 

 کارآفرینی

 افزایش خودکارآمدی 

 
ایش تحمل ابهام و افز

 عدم قطعیت

 
گیری هویت شکل

 کارآفرینی

افزایش مهارتهای  

 بازاریابی
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کار جدید از وهای کسب (. شناسایی و پیگیری فرصتMatalamäki, 2017: 933است)

به همین ترتیب، شناسایی فرصت و پیگیری آن به  .های مهم کارآفرینان موفق است قابلیت

آمده است. اگرچه تحقیقات قبلی حاکی از آن  عنوان یک زمینه مهم آموزش کارآفرینی پدید

ها  های خالقیت، توانایی خود را در شناسایی فرصت توانند از طریق آموزش بود که افراد می

تواند یک رویکرد آموزشی  گرایی میگردد رویکرد ابزارگرای امکان بهبود بخشند؛ پیشنهاد می

(. Zhu et al., 2020شد)ها با مناسب و جایگزین برای شناسایی و پیگیری فرصت

المللی هنگامی که  ( نشان داد که کارآفرینان بین۲۰۲۰تحقیقات آرویدسون و همکارانش )

گرایی گذار میمنطق علیت به منطق امکان کنند از  تجارب بیشتری کسب می

گـرایی نظریـه نسـبتاً جدیـدی اسـت کـه  (. امکانArvidsson et al., 2020: 16نمایند)

گرایی نشان  گیـری کارآفرینان را توصیف کرده است. امکانـر و منطـق تصـمیمطـرز تفک

ها را شناسایی کرده و از آنها استفاده می دهـد کـه کارآفرینـان چطور و چگونه فرصتمـی

کنند. عمــوم تصــمیمات دنیــای واقعــی در شــرایط عــدم اطمینــان گرفتــه مــی

های جدی روبـرو هسـتند و  ها با چالش است که کارآفرین شــوند. سارازواتی معتقد

کند که کارآفرینـان قـادر نیسـتند  تصمیماتی متفاوت را اتخاذ کنند؛ مثالً او بیان می ناچارنـد

هـا برای  د انتظار و سـؤاالتی نظیـر ایـننسبت به میزان تقاضا، اندازه بازار و سهم بازار مور

هایی داشته باشند. همه اینها نیز در شرایطی است کـه  یک محصول کامالً جدید، پاسخ

برای یافتن پاسخ سؤاالت فوق را در اختیار  کارآفرینـان عمومـاً منـابع مـالی و غیرمـالی الزم

کننـد، تحقیقـات  گیـری مـیتصـمیم ندارند. برای پاسخ به این سؤال که کارآفرینـان چطـور

دهد کارآفرینان از الگـویی بـه نام است که نشان می های اخیر انجام شده مختلفی در سال

 .(Perry et al., 2012: 850) کنند گرایی تبعیت میامکان

فرین رآاـکد وـموجت اـمکانده از اتفاـساا ـممکن باف هداخلق  نمکاابر ا گرنمکااتفکر 

د، موجوت اـمکانده از اتفاـساه ـفرین برآاـیش کاگرا گرنمکاامنطق ، یگرن دبیادارد. بهتأکید 

ی، گیر ق تصمیمـن منطـیدر ات. ـساتیابی ـسدل ـقابب وـمطلف دـر هـه هـبن سیدای ربر
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، ستم امرسورگ زـبی اـهرکتـشدر ه ـنچی آبه معنااری، گذفهدل نبادفرین به رآکا

س دارد ستردر ده ـنچآست تا با هر ش اتالاری، در گذفسیر هدمف بلکه برخالرود؛  نمی

در ست که احالی درن ـیاد. ـق کنـخلرا ستیابی( دممکن )قابلاف هدد(، اموجوت مکانا)ا

در یگر ن دبه بیا؛ ستاه ـتوجرد موه دـشتعییناف از پیشهدابه ن سیدا، رگرفتفکر هد

ز نیا ردمکاناتی که موع اوـر نـرفتن هـگدمتـخ دره ـیش بارـفرین گرآاـک، یـیاگرفهد

 (.  Sarasvathy, 2009برسد)ه شد پیش تعییناف از هداتا به ، دارد باشد

 آموزش کارآفرینانه در ایران

های آموزشی آن است که به چه کسانی آموزش داده یکی از مسائل مهم در برپایی دوره

های ای برای شرکت در دورهگانههای سه توان گروهبندی کلی میشود؟ در یک تقسیم

 آموزش کارآفرینانه به شرح زیر برشمرد.

های  آموزان و دانشجویان که در مجموعه دروس اجباری یا اختیاری خود درسدانش -

گذرانند. آموزش های کارآفرینی میخاصی را برای آموزش کارآفرینی و آموزش ویژگی

است که از طریق آموزش و پرورش و  کارآفرینی در کشور دو بعد دارد؛ اول آموزش رسمی

شود و بعد دیگر آموزش غیررسمی است که متولی این نوع آموزش  وزارت علوم انجام می

ای با مدنظر قرار دادن آموزش کارآفرینی  ای است. سازمان فنی و حرفه سازمان فنی و حرفه

ه به تهیه و تدوین به عنوان یک برنامة درسی، با استفاده از نظر متخصصین سازمان و دانشگا

استاندارد برای آن پرداخته است. در همین ارتباط الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان 

سازی ای معرفی و بومیسسات فنی و حرفهؤبرای اجرا در م KAB 2تحت نام 1المللی کار بین

ها و باورهای کارآفرینانه و در مقیاس ها، نگرش توسعة مهارت KABاست. هدف  شده

های کارآفرینی شامل سه بخش  تر، ایجاد یک فرهنگ کارآفرینانه است. مهارتوسیع

پذیری، نوآوری و مقاومت و پشتکار(، های شخصی )کنترل و نظم درونی، ریسک مهارت

                                                                 
1 International Labor Organization (ILO) 

2 .Know About Business 
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مذاکره( و  گیری، بازاریابی وریزی و تعیین اهداف، تصمیمهای مدیریتی )برنامه مهارت

 باشند.سازی( میهای تیم رتباطات کالمی و مهارتهای نوشتاری، ا های فنی)مهارت مهارت

گروهی هستند که از طریق تجارب فردی دست به انجام  کارآفرینان بالفعل و بالقوه -

های عملی خود در دوره اند و به منظور تکمیل و تقویت تواناییهای کارآفرینانه زده فعالیت

کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کنند. وزارت تعاون، های آموزشی کارآفرینی شرکت می

فرینی و آهای آموزش کارکشاورزی و بانک کشاورزی از دیگر نهادهای برگزارکننده دوره

 های توسعه اشتغال و کارآفرینی هستند.اجرای طرح

هایی در سطح جامعه؛ برای مثال کارکنان یک سازمان یا زنان سرپرست اقشار و گروه -

های جمعی مانند تلویزیون و و روحیه کارآفرینی بوسیله رسانه خانوار که به منظور گسترش

توان مردم را با مفهوم و اهمیت کارآفرینی آشنا نمود و بعد از آن آموزش ویژگیرادیو می

؛ خاتون اسعدی خلیلی و حق۵۲: ۱۳۹۵های کارآفرینانه را ارائه نمود)شکاری و همکاران، 

 (.۵۲: ۱۳۹۲پرست، 

 گیری نتیجه

منظور بررسی چیستی، چرایی و چگونگی انجام آن صورت گرفته است. در  اضر بهتحقیق ح

اند رابطه با چیستی آموزش کارآفرینی، مطالعات پیشین به بررسی آموزش کارآفرینی پرداخته

های داخلی مطرح نشدهدر مطالعات و ترجمه "آموزش کارآفرینی"های تخصصی ولی واژه

های مرتبط با آموزش واژهشوند؛ لذا جای همدیگر استفاده میاشتباه باند و گاهی اوقات به

آموزش ویژگی"تفاوت اصلی میان دو مفهوم  کارآفرینی مورد بررسی و تعریف قرار گرفت.

های کارآفرینانه در این است که آموزش ویژگی "آموزش کارآفرینی"و  "های کارآفرینانه

دارد؛ اما آموزش کارآفرینی عمدتا بر  کیدتأها ها و توانمندیمعنای وسیع بر روی مهارت

 دارد. تأکیدکار واندازی و مدیریت کسبهای الزم جهت راهمهارت

ر این قسمت به بیان دالیل کمتر ذکر شده، در رابطه با چرایی و اهمیت آموزش کارآفرینی د

 ه گردید.آموزان اشارمانند دستیابی به عالقه، شادی، تعامل و خالقیت بیشتر در بین دانش
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فرینی، به مدل آژن اشاره شد. در واقع بر مبنای این مدل فقط آدر رابطه با چگونگی انجام کار

گردد و عوامل دیگری مانند کنترل رفتاری درک شده و نگرش مثبت منجر به تغییر رفتار نمی

 گذار مثل خانواده یا همکاران( بر تغییر رفتارتأثیرهنجارهای انتزاعی )نظریات افراد 

ترین متولیان آن مورد بررسی گذارند و نهایتا آموزش کارآفرینی در ایران به همراه مهمتأثیر

خاصی را متولی کارآفرینی دانست. ضمنا دولتی  مؤسسهتوان سازمان یا واقع شد. گرچه نمی

ای که وارد حوزه آموزش مؤسسهکردن بحث آموزش کارآفرینی هم گزینه درستی نیست. هر 

های باید مورد حمایت قرار گیرد و بسترهای مناسب برای فعالیت ،شودیکارآفرینی م

 د.شوسسات در حوزه کارآفرینی فراهم ؤم

 منابع

(. ارزیابی وضعیت کارآفرینی ۱۳۹۹زاده، محمد؛ ظهیرالدینی، مینوالسادات )حسن .۱

ه طی جهانی کارآفرینی و توسع مؤسسهبان جهانی کارآفرینی و ایران بر اساس گزارشات دیده

شماره  ۱۳۹۹، تابستان رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداریچهار سال اخیر، 

 .6۹-۵6 ،)جلد هفتم( ۳۷

(. مطالعه تطبیقی آموزش ۱۳۹۲، نرجس، حق پرست، فاطمه)خاتون اسعدی خلیلی .۲

آموزش کارآفرینی به زنان مؤثرهای کارآفرینی در ایران و سایر کشورها و ارائه راهکارهای 

ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، 
 .۵6-۴۴، ۱6۲ ، شماره فرهنگی کار و جامعه

(.نقــش الگــوی ۱۳۹۵شــکاری،عباس، زارعــی سبهتی،احســان، یزدخواســتی،علی ) .۳

بـر مهـارت هـای کـارآفرینی کـارآموزان  KAB آموزش های کارآفرینی گـدار کسـب وکـار

-۳۱، سال چهارم، شماره هفـتم، نظریه و عمل در برنامه درسیمراکزآموزش فنی وحرفه ای، 

۵۴. 

(. طراحی الگوی ۱۳۹8سیدسعید، هاشمی، سمیه )طغرایی، محمدتقی، میرواحدی،  .۴

 ۳-۱8، 8۲-۵۹ های آموزشینوآوری آموزش کارآفرینانه در مدرسه،

نشـریه های تدریس در آموزش کارآفرینی.  (. بررسی روش۱۳۹۵مقصودی، سمیه ) .۵

مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشـگاه علـوم پزشـکی ارتـش 
 6۳-۷۰شماره اول،  سال چهارم، )نما(.
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