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 چکيده
 هدف پژوهش حاضر  بررسی سیر تاریخی  و تحولی کار آفرینی در سازمان آموزش و پرورش می

روش پژوهش از نوع کیفی و به شیوه ی مروری و کتابخانه ای می باشد برای گردآوری داده . باشد

ها از منابع و اسناد معتبر علمی ، کتب تخصصی و مقاالت چاپ شده در مجالت و کنفرانس های 

در این پژوهش سعی شده است تا در آغاز مفاهیم پایه و اساسی . دارای اعتبار استفاده شده است

سی قرار گیرند  و سپس به بررسی سیر رکارآفرینی و به ویژه کار آفرینی سازمانی مورد بحث و بر

 .پرداخته شده است در آموزش وپرورش تاریخی و تحولی کارآفرینی سازمانی

 کار آفرینی، کار آفرینی سازمانی، آموزش و پرورش :يديکل واژگان
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 مقدمه      

 المللی بین و عرصه ملی در مختلفی مسائل با و هستند دگرگونی و پیشرفت حال در سرعت به اسازمانه و جوامع که حاضر عصر در

 با اقتصادها همپیوستگی به شدن و تر پویا .رسد می نظر به ضروری امری توسعه، ابعاد از برخی در بنیادی تحول به نیاز باشند می مواجه

 یک عنوان به کارآفرینی میان این در کرده است، تبدیل حیاتی امری به کشورها ههم برای را توسعه و رشد مختلف ابعاد به توجه یکدیگر

 طوری به است نیاز مورد شدت به فرآیندها بهبود و نوآوری از راه تحول ایجاد برای هم و اقتصادی توسعه و رشد برای هم سویه چند فرآیند

 .دانست درآنها کارآفرینی کردن عملیاتی میزان در توان می را یافته سعهتو و کمتر یافته توسعه کشورهای تمایز مهم معیارهای از یکی که

 باید خود کشورهای توسعه و رشد در مشارکت برای و نیستند مستثنی امر این از دارند قرار جوامع مختلف در که سازمانهایی دلیل همین به

 اولیه دوران از انسان زندگی روند بررسی (.1331اسکوئیان،  (بیاورند روی است سازمانی کارآفرینی همان که مختص خود کارآفرینی به

 دیگر عبارت به .است داشته جوامع پیشرفت در مهمی نقش همان کارآفرین، یا تغییر عامل همواره که دهد می نشان تاکنون تاریخ پیدایش

 دهه چند در صرفاً بایسته و شایسته ای گونه به آنها به توجه اما اند، داشته وجود گذشته از دوران و کارآفرینان کارآفرینی که گفت توان می

در  وجودشان و اند شده گرفته نظر در مدرن اقتصاد موتور سوختهای عنوان به خالقیت و کارآفرینی کنونی زمان است در گرفته صورت اخیر

 جستجو و اند وکارها قرارگرفته کسب رأس در کارآفرینان بین این در .است شده تبدیل حیاتی امری عنوان به جامعه یک پیشرفت و توسعه

 به را تغییر کارآفرینان که داشت توجه باید .شد نظرگرفته در آنها موفقیت ابزار عنوان به نیز خالقیت کارگیری به و فرصتها کشف برای

 استفاده فرصت  یک نوانع به آن از و دهند می نشان آن واکنش به هستند، آن جستجوی در نگرند،وهمیشه می معمولی پدیده یک عنوان

 (.1331به نقل از اسکوئیان  1334دانفی، )کنند می

در این پژوهش که با هدف واکاوی سیر تاریخی و تحولی کارآفرینی سازمانی انجام شده است در صدد تحلیل مفاهیم اصلی کار 

 .ی مورد بحث و بررسی قرار گیردآفرینی و به ویژه کار آفرینی سازمانی بود و تالش شده تا سیر تحولی و رشد کارآفرین

 پيشينه نظري و عملياتی 

 وآژه ي کارآفرینی

 به معنای است نتوانسته ترجمه این اینکه داشتن نظر در با در فارسی به کارآفرینی و Entrepreneurship با توجه به ترجمه واژه

 دید و با تخصصی حیث از تنها ترجمه این داشت عاناذ باید کند، مخاطب منتقل به را خود اصلی واژه غایت و منظور کلمه، واقعی

 این با تخصصی و غیر متفاوت های شکل به که مردم آحاد برای و است درك آن قابل گسترده معنای در و کارآفرینی مقوله ه ب کارشناسانه

 زایی اشتغال » و « شغل ایجاد » که م استمفهو تصور آن، و کرده ایجاد رایجی سوءتفاهم شوند، آشنا می آن با یا کرده برقرار ارتباط رشته

 در مشکالتی باعث و کشانده چالش به را جامعه ایران در کارآفرینی کالن مفهوم تعمیم و گسترش مسئله، بعد همین در تنها کارآفرینی «

 سایر در نفوذ پر و متنوع و کاربردی رشته این در زمینه را بزرگی اجحاف نیز تخصصی حیث از آنکه تر مهم است؛ آن شده شدن نهادینه

های  خروجی از یکی عنوان به و کالن مفهوم از فقط بخشی زا اشتغال های فعالیت که چرا است؛ آورده وجود به در کشور ها رشته

 حال هر به . دهد پوشش فراوانی حد تا را کاستی این توانست می جای کارآفرینی به آفرینی ارزش واژه از استفاده شاید و است کارآفرینی

 برای رشته این محققان محترم و نظران صاحب های تالش تجمیع و یکدلی و با همت تنها حاضر وضعیت از رفت برون رسد می نظر به

 در تر پیش مهم، این تذکر که البته گردد تر اثربخش تواند می دهد، پوشش را آن کالن تری مفهوم وسیع دید با که ای ترجمه یافتن

 (.1311ناهید، (بود گذشته نظر از نیز عزیزان سایر و خنیفر و و کیهانی آقایی صمد آقایان نوشتارهای

 دانشگاهی نامه ه واژ تعریف طبق . است شده گرفته " شدن متعهد" معنای به Entreprendre فرانسوی کلمه از کارآفرینی واژه

 از است عبارت کارآفرینی . کند مدیریت و سازماندهی را اقتصادی یک فعالیت مخاطرات شود ی م متعهد که است کسی کارآفرین ، وبستر

را  کارآفرینی استیونسون، .ها ت فرص از گیری ه بهر منظور به منابع، از فردی منحصربه مجموعه طریق تشکیل از ارزش ایجاد فرایند

 امریکن نامه واژه در که طبق تعریفی . داند می فرصت یک از برداری ه بهر منظور به فرد منحصربه منابعی با همراه ارزش، خلق فرایند

 خطرپذیری، و نوآوری طریق از شده، تأسیس قبل از سازمان در یک که است شخصی سازمانی، کارآفرین است، شده بیان 3 ج هریتی

ویسی و نقل از به  1333،پاولین و پروکوپنکو)می گیرد عهده بر سودمند و شده ساخته کاالیی به را ه خام اید و فکر یک تبدیل مسئولیت

 (.1313کریم زاده 
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 عصر در پیشرفت و تالش و ثقل کار مرکز و کانون کارآفرینی، . است داشته وجود بشر خلقت آغاز از که است مفهومی کارآفرینی،

 از که بیمیا دست توسعه و رشد های شاخص به توانیم نمی ،"فرهنگ کارآفرینی توسعه" مقوله به کافی توجه بدون .شود می تلقی مدرنیته

 ، باید صنعتی به سنتی مرحله از گذار در .شود می حاصل اقتصاد عرصه در صنعتی و فنی پیشرفت و وری ، بهره تولید روند در تغییر طریق

 ، باشیم داشته ای ویژه توجه تکنو لوژی مدرن بکارگیری و طبیعی منابع از گیری بهره در کارآفرینان فردی های قابلیت و ها ی توانمند به

 می آماده خدمات و کاال مطلوب کیفیت به دستیابی و ابزار از استفاده بهینه برای را خود بازار، در جدید های ش رو بکارگیری با آنها زیرا

 (.1313به نقل از ویسی و کریم زاده، 1380 داریانی،( کنند

 در و کند تعریف می اختیار در موجود منابع گرفتن ظرن در بدون افراد، ها به وسیله فرصت فراگرد شکار را کارآفرینی رضائیان دکتر

رضائیان به )گیرند می را نادیده جاری منابع های محدودیت جدید، های فرصت تصور به هنگام ینان کارآفر که است استوار مهم این بر اصل

 (.1311نقل از ناهید ، 

 با ارزش همراه را جدید عضو خالقیت، از استفاده با توانب آن در داند که می فرایندی را میالدی کارآفرینی (2۲۲۲  (تامپسون

 (.1311به نقل از ناهید  2۲۲۲تامپسون،)آورد وجود به دیگر عوامل کارگیری به و ریسک منابع، زمان، از استفاده با جدید

 ها از فرصت گیری بهره منظور به منابع از فردی به منحصر مجموعه تشکیل راه از ارزش ایجاد فرایند از است عبارت کارآفرینی

 (.1331به نقل از باقری و نمازیان  1313، هزارجریبی(

 پویایی عنصر تواند می خانواده زیرا . کند ی م ایفا ا ر مهمی نقش آن گیری شکل در خانواده و است اکتسابی ایندی فر کارآفرینی،

 تعامل به هماهنگ محیطی در "جامعه" و "فرد" که طوری به تزریق کند، خود به وابسته و نفوذ تحت افراد وجود ژرفای به را تحرك و

 کند نیز می نمو و رشد آن در فرد که ای جامعه نوع و محیطی شرایط حال، عین در . د گیر شکل اجتماعی نوآورانه های ب قال و بپردازند

به نقل از ویسی و کریم  2۲۲۲،پرلمن و کرنوال) هستند تأثیرگذار زیادی میزان به فرد، در مختلف رفتارهای و عادات ایجاد و گیری شکل در

 (.1313زاده 

 جلب خود به زیادی را توجه امروزه که است پیچیده وجهی چند یک مفهوم کارآفرینی معتقدند ( 2006) همکارانش و جانسون

 ص ، 2006 جانسون،( .دارند ادیاقتص توسعه سزایی در به سهم کارآفرینان و کارآفرینی که دارند نظران توافق صاحب بیشتر و است کرده

 در را مهمی نقش مختلف در اشکال کارآفرینی که ندارد وجود تردیدی است معتقد (2005) ماتلی (. 133۲،به نقل از الوانی و همکاران،41

و  کاپیتالیسم هورظ و فئودالیسم بر کارآفرینی اثر حتی .است داشته آن با مرتبط اجتماعی و اقتصادی تغییرات سیاسی، و صنعتی انقالب

 تفکر در جایگاه کارآفرینی و نقش مورد در اقتصاددانان از برخی .است گرفته مطالعات قرار از تعدادی توجه مورد تازگی به آن کاری روش

 صادداناناقت از بسیاری نتیجه عنوان به .اند کرده نظر تجدید کشورها در رقابتی های مزیت در خلق کارآفرینان اهمیت و پیشرفته اقتصاد

 (2006) پویکیجوکی و نونن هی  ) 133۲،به نقل از الوانی و همکاران، 2005 ماتلی،( .دادند قرار تولید چهارم عامل به عنوان را کارآفرینی

 .است اقتصاد پرورش کلی بطور و جدید کارهای و و کسب ها شرکت خلق جدید، های ایده زایش در حیاتی کارآفرینی عامل معتقدند هم

 هستند، با کارآفرینی مرتبط های ویژگی از همه که خالقیت و نفس به تغییر، اعتماد برای بیشتر آمادگی مسأله، حل برای نوآورانه روش

 طی در(. 133۲،به نقل از الوانی و همکاران، 2006 نون، هی( .است  ساخته فراهم ای هر جامعه اقتصادی توسعه برای را مهمی بستر

 است کرده اندازی راه کار جدید و کسب یک ماه هر در متحده ایاالت در بالغ درصد جمعیت 30 متوسط طور به ، 2004 تا 1996 سالهای

 در اما بوده، ثابت 1990 ی دهه در کشور در این کارآفرینی نرخ نسبی، طور به .است ماه در جدید کار کسب و 550/000 برابر تقریباً که

 و2001 سال در درصد 35 درصد، 36 کارآفرینی نرخ متوسط 1996 سال در .است داشته ای فزاینده رشد مجدداً گذشته چند سال طول

 آموختگان دانش را که امروزه است چنان آمریکا در کارآفرینی توسعه و رشد( Kauffman,2005) .است بوده 2004 سال در درصد 40

 (. 133۲،به نقل از الوانی و همکاران،   2001فوتونی،( .است 1/33 برابر انگلستان در نسبت این که در حالی و هستند کارآفرین کشور این

 گرفته بر در را زمین سراسر کره کارآفرینی انقالب که است کرده بیان آموزشکارآفرینی ظهور عنوان تحت ای مقاله در (2005) کوراتکو

ایاالت  در کارآفرینی فعالیت قدرتمند ظهور موضوع اه اینگو .است داده قرار تأثیر تحت را کار و کسب انکاری دنیای قابل غیر طور به و است

 .است خلق و انداز، تغییر چشم پویای فرآیند کارآفرینی که است واقعیت گویای این امر این .است اخیر سال ده طول در آمریکا متحده

،به نقل از الوانی و  2005 کوراتکو،( ستا خالق ارهایراهک و ها ایده اجرای و خلق جهت شورو   انرژی بکارگیری نیازمند کارآفرینی

 و هستند روبرو المللی بین و ای منطقه ملی، گسترده تهدیدهای و تحوالت و تغییر با حاضر عصر کشورهای تردید بدون(. 133۲همکاران،

 مؤثر گامی و کنند وارد کشور اداقتص کالبد در را ای تازه خون بتوانند تا است  «کارآفرینانی» نیازمند مدت بلند در کشورها بقاء و تضمین

 و خصوصی و دولتی های سازمان مجلس، دولت، از اعم کشور در فعال عناصر تمام وسیع، گسترده یک در اینرو از .بردارند توسعه جهت در

  .بپردازند کشور در آن توسعه و « کارآفرینی» باید آنها مدیران
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 کار آفرینی ساممانی 

 البته . می گردد محسوب نوین اقتصاد توسعه و تکامل و رشد کلید کارآفرینی که کرد عنوان باید شده یاد تعاریف بر مروری با

 (.1331به نقل از اسکوئیان  1313کیاکجوری وفاضلی ویسری، )باشد تواند می نیز سازمانی بلکه نیست؛ فردی تنها کارآفرینی

 کارآفرینان به آن زمان در و برد کار به(1331)پینکات بار ننخستی را CorporateEntrepreneurship سازمانی کارآفرینی واژه

 که شگرفی های پیشرفت و سازمان کارآفرینی در روزافزون گسترش با اما است؛ شده می اطالق سازمانی کارآفرین بزرگ، های سازمان

 دست تکامل و بلوغ از ای مرحله به و شده تغییرات نیز دستخوش آن تعاریف و مفاهیم داشتند کارآفرینی کردن اجرایی دلیل به ها سازمان

 خالقیت سمت به را سازمانی های فعالیت که است فرایندی سازمانی کارآفرینی :کهت گف باید سازمانی کارآفرینی تعریف در بنابراین . یافت

 (.1331اسکوئیان، )دهد می سوق و پیشتازی پذیری مخاطره ، آوری نو ،

 فن و ها فعالیت ، محصوالت سازمان یک حمایت تحت که است فردی زمانیسا کارآفرین: سازمانی کارآفرین

 (.1311احمد پور، )رساند می برداری بهره به و کشف را جدید آوری

 انسیرتاریخی ابداع واژه ها درخصوص القای کارآفرینی درسازم. 5جدول 

 ردیف نام محقق سال واژه

 کارآفرینی

Administrative  Enterpreneurship 

                 کالینز  و مور    5307

o.Colins & D.moore 

5 

 کارآفرینی درون شرکتی

Intra-Corpdorate  Enterpreneurship 

 سوسبایر 5309

Susbauer 

2 

 کارآفرینی داخلی

Internal  Enterpreneurship 

 وسپر 5387

K.vesper 

9 

 فعالیت مخاطره آمیز شرکتی

Corporate  Venturing 

 رگل مانب 5389

R.Burgleman 

4 

 کارآفرینی  درون سازمانی  کارآفرین سازمانی

Enterpreneurship  Intraprenuer 

 

 پینکات 5381

G.pinchot 

1 

 کارآفرینی جمعی

Collective  Enterpreneurship 

 رایش 5380

R.Reich 

6 

 کارآفرینی  شرکتی

Corporate  Enterpreneurship 

 گاث وگینزبرگ 5337

W.Guth&A.Ginsberg 

0 

 کارآفرینی سازمانی

Organizational  Enterpreneurship 

 کورن وال پرل مان 5337

J.Cornwall & B.perlman 

8 

 احیاء سازمانی

Organizational Revitalization 

 گینزبرگ 5334

A.Ginsberg 

3 

  (.5986)احمدی و درویش: منبع
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Intrapreneurship مانیتعاریف کارآفرینی ساز .2 جدول  
 ردیف نام محقق سال واژه

فعالیت هایی که به طور صریح ازحمایت قانونی و منابع سازمانی درجهت تالش های نوآورانه 

برای ارائۀ محصول جدید و رشد و بهبود محصول و فرآیندهای جدید تولید برخوردارمی 

 .گردند

 هانس شل هامر 2891

Hans Schollhammer 

 

2 

شود شرکت نو آورتر شده و نسبت به موقعیت های بازار سریع تر  فرایندی است که سبب می

 .عکس العمل نشان دهد و از طریق ایجاد  حس مالکیت کارکنان را برمی انگیزند

 وسپر 2881

K. vesper 

 

1 

یک فرآیند چند بعدی با نیروهای بسیاری همراه است که به طور هماهنگ عمل می نمایند و 

 .رانه منجر می شوندبه اجرای یک اندیشه نوآو

 D . Neffziger       نفزیگر         

J.hornsby   هورنزبای 

R.montangno      مونتانگنو 

D. Kuratko     کوراتکو 

3 

همچون کار آفرینی، یک فرآیند است، فرآیندی که اگر قرار باشد بقا یابد، باید تشویق، تمجید 

رینی سازمانی فرایندی است که از طریق القای کارآف. و حمایت شده و مورد تقدیر قرار گیرد

 .فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به ارائۀ نوآوری درمحصول و فرایندها می انجامد

 فرای 2883

F.Fry 

 

4 

 (.5986)درویش و احمدی :منبع

Intrapreneur 

تعاریف کارآفرین سازمانی. 9جدول   
 ردیف نام محقق سال واژه

    

و به . کسی است که همچون یک کار آفرین درسازمان های بزرگ فعالیت می کند کارآفرین سازمانی

کارآفرینانی اداری گفته می شود که موفقیت آنها ایجاد واحد های مستقل جدید در یک شرکت می باشد 

آنها محصوالت، خدمات وفرایندهای جدیدی را ارائه می کنند که شرکت را قادربه رشد و سود آوری .

 .می سازد

 پینکات 5381

G.Pinchot 

5 

 جک دان کن 5338 .کارآفرین سازمانی فردی رؤیایی است که مجری و اهل عمل هم باشد

Jack Duncan 

2 

افرادی که درمحیط های انگیزشی و حمایتی فعالیت می کنند وکلید اصلی بازاریابی و توسعۀ محصول 

 .دریک شرکت می باشند

 مایکل ورنر 5380

Michael Werner 

 رلز گاتچیچا

Charles Gautshi 

9 

کسی که در زیر چتر یک شرکت، محصوالت، فعالیت ها و فناوری جدید را کشف و به بهره برداری می 

 .رساند

 گینزبرگ وگاث 5337

A.Ginsberg & W.Guth 

4 

 1 انترک 5337 .افرادی که درسازمانهای بزرگ، حیثیت شغلی خود را بر روی نتایج حاصل از نوآوری می گذارند 
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R.kanter 

فردی است که دریک سازمان بزرگ همچون کارآفرین عمل می کند و موجب رشد و سوددهی 

 .محصوالت شرکت می شود

 کورن وال 5337

J.Cornwall 

 پرل مان

B.Perlman 

6 

فردی رؤیا بین است که محاسبه می کند چگونه یک فکر را به واقعیت سودآور تبدیل نماید و موضوع 

یجاد وتوسعۀ روح کار آفرینانه در داخل محدوده شرکت است و به موجب آن نوآوری ارتقا اصلی او ا

 .می یابد

 کوراتکو 5383

D.Kuratko 

 هاجتس

R.Hodgest 

0 

 (.5986)درویش و احمدی: منبع

 پیشینه پژوهشی 

خالصه  بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش استان گیالندر پژوهش خود تحت عنوان ( 1331) اننظری

 :ی مقاله خود را اینگونه ارائه داده است

از . ها داردالی سازمانگیری در توفیق و تعهای اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمکی از شاخهی

پشتیبان و محرك خالقیت  رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگاین

و این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی . فردی کارکنان صورت پذیرفته استها و انگیزش و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت

 4۲2نتایج حاصل از بررسی . شود پیمایشی است که جامعۀ مورد پژوهش آن را تمامی کارکنان آموزش و پرورش استان گیالن شامل می

ای معنادار های عوامل سازمانی ذکرشده با قابلیت و انگیزش فردی کارکنان آموزش و پرورش رابطهدهد که بین مؤلفه نامه نشان می پرسش

 .شود شناختی و انگیزش فردی کارکنان به کارآفرینی دیده نمی ای بین عوامل جمعیت ابطهوجود دارد؛ اما ر

 :به طرح مباحث زیر پرداخته است نقش آموزش و پرورش در کارآفرینی در مقاله ای تحت عنوان( 133۲)یوسفی و یوسفی

در مطالعه حاضر به این موضوع . گیردبخش عمده ی توسعه ی کشور در نظام آموزش و پرورش پایه گذاری می شود و شکل می 

یک هدف مهم این . پرداخته می شود که آموزش و پرورش چه نقشی را می تواند در آموزش و توسعه ی کارآفرینی در کشور داشته باشد

اند به مجموعه همچنین اهداف، محتوا و روش هایی که می تو. مقاله برجسته کردن نقش بسیار مهم معلمان در آموزش کارآفرینی می باشد

استدالل نگارندگان این است که در طول دهه . ی آموزش و پرورش در آموزش و توسعه ی کارآفرینی کمک کند مورد بحث قرار می گیرد

از آنجا که کارآفرینان نقشی . ی گذشته، نقش آموزش و پرورش در امر توسعه ی انسانی متخصص و کارآفرین مورد غفلت قرار گرفته است

به نقش آموزش و پرورش در تربیت کارآفرینان توجه  14۲4ر تداوم رشد و توسعه ی ملی ایفا می کنند، شایسته است در افق ایران حیاتی د

 .ویژه ای شود

اینگونه  ایران در کارآفرینی آموزش نظام در گذاری مشی خطخالصه ی مقاله خود را  با عنوان ( 133۲)مقیمی، آذر، رحمتی الوانی،

 :ندبیان کرده ا

 می "ایران در کارآفرینی آموزش نظام گذاری در مشی خط مدل طراحی" عنوان با دکتری رساله از برگرفته که حاضر مقاله در

 های به سؤال و شده بحث اکتشافی مطالعه و آغازین های سؤال طرح با تحقیق برای موضوع حاضر انتخاب چگونگی و چرایی ابتدا باشد

 تحقیق تحلیلی مدل استخراج چگونگی تحقیق، موضوع مورد محقق در تجربه و نظری مبانی به اشاره با سسپ .است شده پرداخته تحقیق

 روش ها، داده گردآوری های تحقیق، روش انجام های روش مفاهیم، و ابعاد کردن عملیاتی مدل، آزمون نحوه ادامه در .است شده بحث

 در نظر و صاحب خبره 137 از حاضر تحقیق در که این به توجه با .است گرفته قرار مورد بررسی تحقیق پایایی و روایی و تحلیل و تجزیه

از  )شود می دستگاه 24 بر بالغ که اجرایی های دستگاه و ها دانشگاه دفاتر کارآفرینی و مراکز کارشناسان اساتید، شامل ( کارآفرینی زمینه

 تفکیک به تحقیق پرسشنامه های سؤال .است پیمایشی بوده نوع از پژوهش این تحقیق روش لذا است، شده نظرسنجی پرسشنامه طریق

 و لیکرت ای گزینه5 مقیاس قالب در گذاری مشی خط نهادهای و یگذاری مش خط مراحل آموزش، عناصر نظام کارآفرینی، آموزش انواع

و  پایایی بیانگر که است درصد 94 برابر نباخکرو آلفای شیوه از استفاده پرسشنامه با پایایی .است شده طراحی )تأثیر بدون( صفر گزینه
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 و نظرات احصاء از پس و شد استفاده خبرگان نظرسنجی از روش از ابزار این روائی بررسی برای دیگر طرف از .است آن باالی اعتبار

 نوع تفکیک به تحقیق های یافته و نتایج پایان در .شد داده پاسخ تحقیق سؤاالت به آماری های با تکنیک توسط اطالعات گردآوری

 بررسی مطلوب و موجود وضع فاصله و مطلوب وضعیت موجود، وضعیت گذاری در مشی خط عناصر و گذار مشی خط نهادهای آموزش،

 .است شده

خالصه مقاله  ایران عالی درآموزش کارآفرینی آموزش وضعیت تحلیل در پژوهش خود تحت عنوان( 133۲)جمشیدیان و همکاران

 :ح زیر ارائه داده اندخود را به شر

 برنامه الگوهای نظرگرفتن در با تحقیق های سوال . است ایران عالی درآموزش کارآفرینی آموزش وضعیت تحلیل مقاله این هدف

پیمایشی  طرح از تحقیق این در . است شده بررسی و تدوین (ها روش و راهبردها ها، محتوا، هدف) کارآفرینی های آموزش درسی ی

 م تشکیل آموزشی مدیریت و درسی ی متخصصان برنامه کارآفرین، مدیران و کارآفرینان را پژوهش این آماری ی جامعه و شده استفاده

 در سطح موزشی آ مدیریت و درسی ی برنامه متخصصان کارآفرین، مدیران کارآفرینان، از جمعیت بخشی پژوهش آماری ی نمونه . یدهند

 ابزار، سه با پژوهش نیاز مورد های داده .شدند نمونه انتخاب عنوان به نفر 65 مند، ف هد گیری نهنمو شرو از استفاده با که هستند کشور

 به  محتوایی و صوری روایی . شد گردآوری ساخته محقق اکتشافی ی یافته سازمان نیمه ی فرمت مصاحبه و نامه پرسش مدارك، و اسناد

 ضریب از استفاده با نامه پایایی پرسش ضریبو  شده تایید آموزشی مدیریت و رسید ریزی برنامه کارشناسان و ان متخصص ی وسیله

 های شیوه یادگیری، و یاددهی راهبردهای محتوا، ها، هدف گویان پاسخ نظر از داد نشان ها یافته . آمد دست به درصد 95  کرانباخ آلفای

 .گیرد قرار نظر مد کارآفرینی آموزش در متوسط سطح از بیش باید کارآفرینی آموزش یابی ارزش و نظارت و مدیریت

خالصه کار پژوهشی خود در مقاله ای تحت عنوان  آموزش کار آفرینی، پیدایش، توسعه ،گرایش ها و چالش ها  (1311)علی میری 

 :را اینگونه مطرح می سازد

 گذشته دهۀ سه حدود از برانگیزی صورت بحث به جهان، تاریخ در اقتصادی ی بالقوه نیروی مؤثرترین عنوان به« کارآفرینی»مقولۀ 

 انجام «آموزش کارآفرینی»زمینۀ  در نیز مشابهی های پیشرفت مقوله، این با زمان و هم گام هم . است ه شد مطرح و یافته ظهور تاکنون

 چش بسیار شده، انجام یدجد وکارهای ایجاد کسب و کارآفرینی آموزشی های برنامه در که اخیر های فعالیت و ها پیشرفت .است  شده

 .هستند توجه قابل و مگیر

 چند از دهند می ارائه را «کارآفرینی»مقولۀ   به مربوط درسی واحدهای که )ها دانشکده و دانشگاه( عالی آموزشی واحدهای تعداد

 .است یافته افزایش 2005 سال در آموزشی واحد 1600 به میالدی 1970 سال در واحد

جامعۀ  و دانشگاهی علوم از حیث رشته این به دادن رسمیت و کردن قانونی مشکل ایجاد باعث العاده قفو ی توسعه این اما

 هم هنوز است؛ درآمده اجرا به گذشته سال چند طی رشته این شدن فرآیند قانونی به مربوط مراحل برخی که حالی در .شود می آکادمیک

 .دارد قرار آن روی دیگری پیش مشکالت

 .بررسی می کند را 21 قرن در «آموزش کارآفرینی» زمینۀ در موجود های چالش و ها رایشگ مقاله این

 :اظهار نموده اند که مقاله ای با عنوان بررسی موانع کارآفرینی در ایران، نقش بومی سازی و راهکارها   در(  1331)نمازیان و باقری

 جامعه در اقتصادی ازرش ایجاد در اساسی عامل عنوان به و دارد امعجو بالندگی و توسعه پیشبرد در کلیدی بسیار نقش کارآفرینی

 اثربخشی منظور به راهکارهایی ی ارائه و آن سازی بومی ایران، در کارآفرینی موانع بیان حاضر ی مقاله اصلی هدف .شود تلقی می

 تحقیق، روش حسب بر مطالعه ی شیوه و ربردیکا فوق، هدف حسب بر استفاده مورد روش .باشد می کشور ی توسعه پیشبرد کارآفرینی بر

 ی زمینه در فرهنگی ویژه به و سیاسی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد به توجه عدم تحقیق نتایج اساس بر .باشد می تحلیلی – توصیفی

 .است گردیده ایران در کارآفرینی های فعالیت اثربخشی و کارآیی باعث کاهش کارآفرینی

 :چنین اظهار داشته اند «راهکارها و عوامل کارآفرینی؛ فرهنگ توسعه»در مقاله ای تحت عنوان (  1313)ویسی و کریم زاده

 بر وجود  نیازمند کارآفرینی، فرهنگ توسعه .کند ایفا می انسانی نیروی وری بهره و سازمانی فرهنگ در مهمی نقشی کارآفرینی

 با مازندران، استان پیام نور دانشگاه در کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر واملع حاضر مطالعه در رو، از این . است ها مؤلفه و عوامل خی

لحاظ  از حاضر پژوهش . گیرد می قرار بررسی مورد باره این در راهکارهایی و ارائه عوامل این تأثیر میزان بندی دسته و شناخت اصلی هدف

 جمع اطالعات پرسشنامه، از استفاده با و است نوع اکتشافی از پژوهش ینا . است شده انجام پیمایش روش با و باشد می غیرتجربی ماهیت،

 . هستند ( نفر چهارصد( نور م پیا دانشگاه ستادی کارشناسان پژوهش، این جامعه آماری . است شده آوری

 های ه نمون اده،س تصادفی و مطبق از نمونهگیری استفاده با و دید گر تعیین نفر دویست کوکران، فرمول طبق نیز نمونه حجم

 آمار از پژوهش، تحلیل نتایج و تجزیه منظور به . شدند انتخاب مازندران استان نور پیام دانشگاه کارشناسان ستادی میان از مطالعه مورد
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 اکتشافی، یعامل تحلیل از استفاده با . است شده استفاده ) فریدمن آزمون ناپارامتری و اکتشافی عاملی تحلیل شامل( استنباطی و توصیفی

 استراتژیک گیری جهت روانشناختی -مدیریتی، انسانی : عامل سه در ) کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر عوامل( گویه نه و مجموع بیست

 آزمون از) گانه سه عوامل( رآفرینی کا فرهنگ توسعه بر مؤثر عوامل تأثیر میزان بندی منظور اولویت به سپس .اند شده بندی دسته

 بر را تأثیر کمترین و بیشترین ترتیب به استراتژیک جهت گیری روانشناختی مدیریتی و – انسانی عوامل که شد استفاده فریدمن تریناپارام

 .داشته اند مازندران استان نور پیام دانشگاه در کارآفرینی فرهنگ توسعه

چنین اظهار  «نگاه یک در رآفرینی سازمانیکا و کارآفرینی چرایی و چیستی» در مقاله ای تحت عنوان( 1311)مجتبی ناهید 

 :داشته اند

 امروزه .کند می ایفا کشورها اقتصادی پیشرفت و توسعه را در موثری نقش اقتصاد، در نوین ای پدیده عنوان به کارآفرینی

و  محصوالت ها، ایده ا،پوی اقتصاد یک در دیگر عبارت به کلیدی است، نقش دارای بازار، بر مبتنی و رقابتی اقتصاد در کارآفرینی

 به را جدید شرایط با سازگاری و مقابله برای الگویی که کارآفرین است میان این در و باشند می تغییر حال در همواره خدمات

بشر  نوین زندگی در را ای کننده تعیین نقش کارآفرینی سویه، تعامل چند یک در و وسیع گستره یک در بنابراین .آورد می ارمغان

 در تواند ها می آن کردن مرتفع راهکارهای و موانع شناخت همراه به مختلف آن ابعاد و تعاریف و مفاهیم با آشنایی رو این از کند، می ایفا

 می مقاله این و دهد شکل می را مقاله این فکری اصلی خط مهم، این .باشد ای راهگشا جامعه هر در آن فرهنگ و کارآفرینی شدن نهادینه

 .بردارد هایی آن گام به دستیابی و حوزه این در تا کوشد

 «کارآفرینانه گرایش با هیجانی هوش ارتباط بررسی»در مقاله ای تحت عنوان (  1311) حسینیو  مهر رامین، مقدم هادیزاده

 :چنین بیان کرده اند

 تلقی جدید عصر رقابتی مزیت عنوان به تواند فردی می سطح در کارآفرینانه گرایش و سازمانی سطح در کارآفرینی ، حاضر عصر در

 پرسنلی و امور در هم گامی پیش و پذیری ریسک نوآوری، خالقیت، مانند هایی، مؤلفه لحاظ ، به رقابت عرصه در بقا برای سازمانها . شود

 عنوان به ،( سازمانی سطح در) کارکنان گرایش کارآفرینانه مقاله این در . هستند ملزم فرایندها و ساختار زمینه در هم و انسانی منابع

شده  گرفته درنظر ، باشد داشته ارتباط کارآفرینانه گرایش با است ممکن که ، مستقلی عنوان متغیر به ، هیجانی هوش و بسته وا متغیر

 وابسته های مانساز کارکنان کارآفرینانه میزان گرایش با هیجانی هوش میان ارتباط بررسی ، مقاله این اصلی هدف ، دیگر عبارت به .است

هوش  نامه پرسش از استفاده با ، نفت شرکت به وابسته های سازمان کارکنان از نفر 60 هیجانی ش هو میزان . است نفت شرکت به

 همچنین و شد سنجیده ، است شامل را ارتباط اجتماعی و همدلی خودبرانگیختگی، خودتنظیمی، خودآگاهی، ابعاد که ، شرینگ هیجانی

 است با گامی پیش و نوآوری پذیری، ریسک بعد 3 شامل که محققساخته کارآفرینانه نامه گرایش پرسش توسط آنان رینانهکارآف گرایش

 گرفت قرار بررسی مورد ، گام به گام روش رگرسیون و اسپیرمن مبستگی ه ماتریس و فریدمن واریانس تحلیل آماری های روش از استفاده

 .دارد کارآفرینانه حکایت گرایش و هیجانی هوش متغییر 2 قوی میان و مثبت رابطهای از حاصل، نتایج که

چنین اظهار  «کارآفرینی و نوآوری،خالقیت ایجاد در تأثیرگذار عوامل بررسی»در مقاله ای تحت عنوان ( 1332)کاظمی و شکیبا 

 :داشته اند

 با بتوانند که هستند هایی مهارت آموزش نیازمند ها سازمان اطالعات عصر های پیچیدگی و رقابت سریع افزایش به توجه با امروزه

و  رشد در سعی همگان آن از استفاده با که است کارآفرینی و نوآوری ، خالقیت کارا و مهم های مهارت این از یکی . کنند پیشرفت علم روز

های  مهارت از ولی باشد برخوردار مهارت دح باالترین سازمان در فردی اگر بنابراین . باشند داشته را خود سازمان یا و شرکت توسعه

 بخاطر حاضر عصر در خالقیت ضرورت .بود نخواهد رشد مسیر در حرکت و خالق کاری انجام به قادر هرگز باشد بهره بی نوآوری و خالقیت

 درآمد افزایش ، خدمات و کاال ایجاد ، ، بقاء رقابت ، جدید های تکنولوژی ایجاد ، وری بهره افزایش به نیاز ، کشورها اقتصادی رشد به نیاز :

 . میباشد اجتماعی رفاه ،

 پیاده و شناسائی موجود منابع و فرصتها از برداری بهره منظور به مناسب و بدیع های ایده آن در که است فرایندی آفرینی کار

سازمانی  مناسب تشکیالت و ساختار وجود کارآفرینی و خالقیت ، نوآوری فرهنگ گسترش و تقویت عوامل مهمترین از یکی .سازی میشوند

را  پویایی این بستر و میکند حمایت و بهبود ، رشد جدید خدمات و محصوالت ارائه جهت را نوآورانه تالشهای کارآفرین سازمان .باشد می

 . میسازد فراهم

و  نوآوری توانمندی و آنها بر گذار ثیرتأ عوامل ، کارآفرینی و خالقیت ، نوآوری مبانی شناسائی ضمن تا گردید سعی تحقیق این در

و  شتابان رشد برای فرصتهایی موجود وضع و مطلوب سطح بین شکاف تحلیل با و داده قرار ارزیابی مورد هپکو شرکت در را کارآفرینی

مقاومتی  اقتصاد سازی ادهپی در جهادی مدیریت با بتوان تا سازد فراهم شرکت در را بازار به ها ایده ارائه جهت نوآوری شده دهی سازمان
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اقتصاد  اجرای برای الزم بستر خالقیت و نوآوری محققین نظر به . داد ارائه شرکت در رکود و اقتصادی تحریم بحران از رفت برون برای

 نشان تحقیق این از آمده بدست نتایج . میباشد پایدار تولید تکنولوژی و فنی دانش کسب جهت صنتعی های شرکت پویایی و مقاومتی

 و باشد نمی موثری حد در سازمانی سطح نوآوری و است نهاده کاهش به رو شرکت در نوآوری توان بهبود روند اخیر سال چند در میدهدکه

 برای را مدیران نگرشهای و فرهنگ در و تغییرات توسعه و تحقیق بخش در بویژه هپکو شرکت موجود سازمانی ساختار تغییر لزوم این

 با مناسبتری سازگاری سازمانی کارآفرینی و ، خالقیت نوآوری ساختارها این در . است ساخته ضروری ارگانیک اختارهایس سمت به حرکت

 مناسبی بسیار بستر امر این که . آورد می فراهم های شرکت واحد کارکنان برای را عمل آزادی و انعطاف امکان و محیطی متحول شرایط

 .دآور فراهم خواهد شرکت مجموعه در سازمانی ارآفرینیک و ،خالقیت نوآوری ایجاد برای

عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی »در پژوهشی پیرامون ( 1331) عربیونو  طالبی، دهقان

 :اینچنین بیان کرده اند «کشور

 با کشور پزشکی علوم دانشگاههای در سازمانی آفرینیکار و نوآوری بر موثر عوامل شناسایی به حاضر پژوهش : هدف و زمینه

 خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای در خدمات و محصوالت شدید تنوع .است پرداخته کارآفرینی توسعه شاخگی سه الگوی از استفاده

 .است شپژوه این انجام اصلی دالیل آنها بر حاکم مدیریتی نظام و رویکرد در متعدد چالشهای و درمانی بهداشتی

 یافته ساخت پرسشنامه استفاده، مورد ابزار .است شده استفاده کارآفرینی توسعه شاخگی سه مدل از پژوهش این در : بررسی روش

 پرسشنامه روایی .است شده توزیع پزشکی علوم دانشگاههای کارکنان بین و طراحی لیکرت طیف اساس بر که است اصلی سوال 58 شامل

 که است کارکنان از نفر 379 نمونه حجم .است گردیده تعیین % 94 کرونباخ آلفای محاسبه طریق از نیز آن پایایی و تأیید نخبگان توسط

 SPSS 18 افزار نرم در مربوطه های داده و شده آوری جمع پرسشنامه 325 تعداد نهایتا .است شده تعیین غیراحتمالی هدفمند روش به

 .است گردیده تحلیل و ثبت

 در سازمانی کارآفرینی و نوآوری بر زمینهای و رفتاری ساختاری، عوامل دسته سه که میدهد نشان پژوهش نای :ها یافته

 .است متوسط آنها، کلی وضعیت که هستند موثر پزشکی علوم دانشگاههای

 بر مبتنی ساختار اصالح اداری، نظام به مدیریتی نگرش تغییر نسبت شود می توصیه پژوهش، این نتایج بنابر :گیری نتیجه

 نظام اولویت در سازمانی کارآفرینی و نوآوری وضعیت بهبود منظور به کاری روشهای و سیستمها اصالح و تمرکززدایی جدید، راهبردهای

 .گیرد قرار پزشکی علوم های دانشگاه اداری

 سیر تاریخی کارآفرینی  در ایران و جهان

 سال حدود از .بودند نظامی مأموریت در که بردند کار به کسانی برای میالدی نزدهمشا سده اوایل در بار اولین را کارآفرین واژه

باقری و )است  شده استفاده زیاد کارآفرین لفظ از بودند، عمرانی امور اندرکار دست که دولت پیمانکاران درباره بعد به میالدی 11۲۲

 (.1331نمازیان،

 از دهه ویژه به بیستم قرن در کارآفرینی و اقتصاد رابطه اوج داد نسبت اقتصاد معل به باید را کارآفرینی اولیه مفاهیم پیدایش

 ، میالدی 1191دهه در مخصوصا ، شد، آغاز اقتصادی مکاتب از کارآفرینی سازی مفهوم برای تالش زیرا ؛ است بوده بعد به 1191

 توجه کارآفرینی به دهه در این مستمر تورم از ریجلوگی برای ، کننده مصرف تقاضای مدیریت شکست مشاهده از پس اقتصاددانان

 تشریح به خود اقتصادی در نظریه های که بودند کسانی نخستین شداقتصاددانان گفته که طوری همان بنابراین(. 1311هاشمی ،)کردند

 کارآفرین نقش :میگوید و داندمی اقتصادی توسعه اصلی در محرکه نیروی را کارآفرین شومپیتر ژوزف . پرداختند کارآفرینی و کارآفرین

 هرگونه ایجاد و جدید منابع یافتن تازه، بازاری گشایش تولید، فرآیند در روشی جدید ارائه جدید، کاالیی ارائه وی دیدگاه از .است نوآوری

  است کارآفرینان های از فعالیت … و صنعت در جدید تشکیالت

 ایجاد اصلی منفعت سه تواند می هجامع در کارآفرینی که بودند معتقد دانان اقتصاد

 : از عبارتند که کند

 اقتصادی رشد افزایش

 وری بهره ارتقای

 (.1314نظام الدین، ) جدید   خدمات و محصوالت ها، تکنولوژی آمدن پدید

 .است کرده یفاءرا إ بسزایی سهم و بوده موثر بسیار کارآفرینی تکامل و پیشرفت روند در نیز شناسی جامعه علم اقتصاد، علم از پس

 شود می محسوب پیشگامان از بدون شک کارآفرینی نهایی و جدی تکامل تعمیم، تمرکز، ثبات، در نیز مدیریت علم که داشت باور باید

 تحول با همراه طول زمان در و داشته وجود االیام قدیم کارآفرینی از واژه شد اشاره که طوری همان(. هادی زاده و رحیمی فیل آبادی)
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 آیی وجود به تاریخ ابتدای از کارآفرینی.شده است برگیرنده در مفاهیم افزایش و دگرگونی دچار اجتماعی ارزشهای و تولید وه هایشی

 :پردازیم می معرفی این دوره ها به اختصار به که است کرده طی را مختلف دوره پنج تاکنون

 : )بزرگ پروژههای صاحبان ( میالدی 51 و 51 قرن : اول دوره

 اروپا در فئودالی حکومت های و مالکین قدرتمندی دوره با زمان هم دوره این .شود می ارائه دوره این در آفرینی کار تعاریف اولین

 عموماً زیرا پذیرد، نمی را ای مخاطره راه والبته در این میگیرد عهده بر را بزرگ های پروژه اجرای مسئولیت که است کسی کارآفرین .است

 .می کند مدیریت صرفاً او و شود می تامین محلی حکومت طتوس منابع

 . بودند ها قلعه و کلسیاها ساخت مسئول معماران دوره این در کارآفرین بارز نمونه

 (پذیری مخاطره ( میالدی 17 قرن : دوم دوره

 ازاولین یکی کانتیلون . است طرهمخا همان که شد؛ اضافه آفرینی کار به جدیدی بعد صنعتی انقالب شروع با زمان هم دوره این در

 فرایندی آن روی خرد، می مشخص با قیمت منابع را که است کسی آفرین کار :کند می تعریف اینگونه را آفرینی موضوع،کار این محققین

 کسانی شامل رهدو این در آفرین کار .است پذیر مخاطره ، ازاین رو فروشد می نشده تضمین و نامشخص قیمتی به را آن و دهد می انجام

 (.1331اسکوئیان، )می باشد خصوصی مالکان دیگر و صنعتگران ، بازرگانان نظیر

 صحنه بازیگران دیگر از آفرینان کار تمایز ( بیستم قرن اوایل و میالدی 51 و 51 قرن : سوم دوره

 : ) اقتصاد

 که کسی با کند می مخاطره که کسی یعنی . میگردد متمایز سرمایه کننده تامین از آفرین کار ابتدا دوره این در

 شناخته های جدید آوری فن گذار پایه دوره این آفرینان کار از یکی عنوان به ادیسون . است متفاوت ، کند می تامین را سرمایه

 . شود می

 ( نوآوری ( میالدی بیستم قرن میانی های دهه : چهارم دوره

 این از آمده بر تعاریف از . شود می تبدیل آفرینی کار فتعری اصلی جزء یک به دوره این در نوآوری مفهوم

 گرفته های بکار آوری فن دهنده توسعه و نوآور فردی را آفرین کار) 1934 ) شومپیتر جوزف . برد نام را زیر موارد توان می دوره

 می موجود محصوالت در اندکی تغییرات خالف آنان بر دیگران که حالی در کنند می شروع را جدید کاری و کسب کارآفرینان میداند نشده

 .دهند

 ( جانبه چند رویکرد ( تاکنون 1980 از معاصر؛ دوران : پنجم دوره

 کننده تسریع به عنوان آفرینی کار شدن شاخه و اقتصادی رشد و کوچک وکارهای کسب ایجاد جدید موج با زمان هم دوره این در

 . گرفت می قرار بررسی مورد اقتصادی دیدگاه محققان از فقط آفرینی کار زمان این تا . شد جلب رشته این به زیادی توجه ، کار و ساز این

 (.1311هاشمی، ) کارآفرینی معطوف گردید به نیز علمی های رشته سایر توجه دوره این در ولی

 سير تاریخی کارآفرینی ساممانی

 فعالیت سازمان یک در که کارآفرینانی مستقل و کارآفرینان بین  مور و کالینز نامهای به محقق دو 1970 سال در بار، لین او برای

 و محققان افراد سازمانی کارآفرینی مفهوم تکامل تاریخ طی . نهادند نام " اداری کارآفرینان"را گروه این و شدند قائل تمایز کردند، می

 واژه .اند کرده استفاده مفهوم این برای ... و شرکتیدرون  سازمانی، جمعی، شرکتی، اداری، کارآفرینی تفاوت م های واژه از مختلف

 و یافت شدت  سازمان در کارآفرینی مطالعات سیر آن، از پس و رفت کار به (1985) پینکات بار، توسط اولین برای سازمانی کارآفرینی

 (.1311هادیزاده، رامین مهر، حسینی، )کرد جذب خود به را زیادی محققان

  یرانسابقه کارآفرینی در ا
 

به بعد موضوع کارآفرینی توجه جدی شده و حتی در بسیاری از کشورهای در  131۲علیرغم اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه 

این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، در کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به  131۲حال توسعه هم از اواخر دهه 

 .رآفرینی نشده بودکا
 

مشکل بیکاری و پیش بینی حادتر . حتی در محهفل علمی و دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر، فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بود

  .موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد 131۲شدن آن در دهه 

امه اخیر، توسعه کارآفرینی در سطح وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، در برن
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  .صنایع و معادن و فلزات و همچنین موسسه جهاد دانشگاهی به دلیل ارتباط با فعالیت های آنها، مطرح شده است

است، موجب گردیده است که معنی ایجاد کار و یا اشتغال زایی از  Enterpreneurship لمهمتاسفانه واژه کارآفرینی که ترجمه ای از ک

  .در حالیکه کارآفرینی دارای مفهومی وسیعتر و با ارزشتر از اشتغال زایی است. این واژه برداشت می شود

، موجب (یژه در بین دانش آموختگان دانشگاهی به و) این برداشت ناصحیح از این مفهوم و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه 

شده بسیاری از سیاست هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و نیز در بخشنامه ها و سخنرانی های مسئوالن در این خصوص ، صرفاً جنبه 

  .اشتغال زایی برای آن در نظر گرفته شود
 

بارور شدن خالقیت ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد : ننددر حالی که کارآفرینی دارای پیامدهای مثبت و مهم دیگری هما

به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است و در صورتی که فقط به جنبه اشتغال زایی آن توجه 

 .شود، از سایر پیامدهای آن بی بهره خواهیم ماند
 

  انشگاه های کشورسابقه کارآفرینی در د
 

آموزش کارآفرینی، امروزه در کشور های صنعتی و فراصنعتی بخش قابل توجهی از برنامه های آموزشی دانشگاه ها را به خود اختصاص داده 

 0ایتالیا دانشگاه،  1دانشگاه، سوئد  42، آلمان ( رشته تحصیلی 0دانشگاه در باالتر از  22)دانشگاه  0۲در ایاالت متحده، بیش از  .است

دانشگاه، کارافرینی  2و در تایوان و بنگالدش و اندونزی حداقل  1دانشگاه، مجارستان  4دانشگاه، مالزی  1دانشگاه، اتریش  6دانشگاه، فنالند 

ند که این مرکز کارافرینی کار خود را در دانشگاه های کشور آغاز کرده ا 12در ایران نیز طی دو سال اخیر، در حدود . را تدریس می کنند

  .مراکز مسئول تحقیق و آموزش را بر عهده دارند
 

در کشور ما در چند ساله اخیر به موضوع کارآفرینی توجه شده و قبل از آن، به جز چند مورد خاص، تقریباً سابقه ای در زمینه فعالیت در 

  .خصوص آن وجود نداشته است
 

ده ها و اساتید دانشگاهی برداشت و تلقی غلط از کارآفرینی دارند، زیرا این واژه متاسفانه عده زیادی از مسئولین، مردم و حتی تحصیل کر

  .است را به معنی ایجاد کار یا اشتغال زایی می دانند Entrepreneurship که ترجمه اغوا کننده ای از کلمه

این برداشت ناصحیح از کارآفرینی و . استدر حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از برداشت فوق از این کلمه 

، موجب شده بسیاری از سیاست هایی که (به خصوص در بین دانش آموختگان دانشگاهی )همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه 

جنبه اشتغال  برای توسعه آن اتخاذ شده و نیز برنامه های تدوین شده، بخش نامه ها و سخنرانی های مسئوالن در این خصوص، صرفاً

  .آفرینی برای آن در نظر گرفته می شود
 

حتی در دانشگاه های کشور که می بایست در زمینه توسعه کارآفرینی به مفهوم واقعی آن و جهت دهی مناسب دیدگاه ها و برداشت ها از 

 .این موضوع پیشتاز باشند نیز متاسفانه این معضل به شکل ناخوشایندی وجود دارد
 

دی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال های اخیر موجب گردیده که در برنامه سوم توسعه، به کارآفرینی، خصوصاً در شرایط اقتصا

  .ابعاد چژوهشی و آموزشی و پرورش کارآفرینان توجه شود و اعتباراتی نیز در این راستا پیش بینی گردد

آفرینی و نیز برنامه ریزی و حمایت از کارآفرینان توسط دستگاه های اجرایی عالوه برآن منابع اعتباری برای پژوهش، اشاعه فرهنگ کار

  .در نظر گرفته شده است... (ستادی،صنعتی،کشاورزی و )مختلف 
 

نام گرفت، تدوین و ( کاراد)که به اختصار  "طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه های کشور  "براساس برنامه سوم توسعه،طرحی تحت عنوان 

دانشگاه کشور شروع و مسئولیت پیگیری اجرا و  12ن با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای آ

 .به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید 1313امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال 
 

اولین کشورهایی که در این زمینه کار کردند و به ترتیب قدم جلو .لی بیاندازیدبه کارآفرینی در بعضی از کشورهای پیشرفته نگاهی اجما
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مطالعه و شناسایی بر روی افراد جسور و نوآور و افراد  1330تا  1333در آلمان در سالهای . گذاشته اند،آلمان،انگلیس وآمریکا بوده اند

  .غاز شدباانگیزه ای که اتفاقاً دارای محدودیت های شدید مالی بودند آ
 

به همین منظور اولین آموزشکده برای تربیت این افراد در آن سال ها در این کشور . اولین سیاست ها،سیاست های حمایتی از این افراد بود

در آمریکا  1343تا  1342در انگلیس و سپس کمی دیرتر یعنی میان سال های  134۲تا  1331این آموزشکده ها بین سال های . ایجاد شد

 .شد دایر
 

افراد در این دانشکده ها طی دوره های کوتاه مدت، آموزش های الزم را برای شروع کارهای اقتصادی طی می کردند و یکی از این مباحث 

  .این بود که چگونه اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی رشد یابد
 

شناس، جامعه شناس و استاد مدیریت به اندیشه این افراد افراد در این آموزشکده ها مسائل خود را می گفتند و تعدادی روانشناس، رفتار

میالدی اولین کشوری که در این زمینه خیلی کالسیک کار کرد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را از سطح  0۲اواخر دهه . جهت می دادند

  .میالدی آغاز به کار کرد 1306اولین موسسه در توکیو در سال . دبیرستان شروع کرد کشور ژاپن بود
 

آموزش و پرورش ژاپن دست به کار شد و با پیاده کردن یک طرح توانست در حین تحصیل به دانش آموزان خود آموزش  1301در سال 

  .دهد که چگونه به دنبال کسب سود باشند
 

. ان وجود داردموسسه بزرگ کارآفرین 20۲به طوری که اکنون در ژاپن . مساله کارآفرینی به سطح دانشگاهها هم در ژاپن کشیده شد

نوآوری های صنعتی که توانست % 36میالدی بیش از  1332تا  131۲بین سال های : آمارهای حاصل شده در این زمینه جالب است

  .موقعیت ژاپن را در اقتصاد جهانی به یک موقعیت برجسته و برتر تبدیل کند توسط کارآفرینان صورت گرفت

کارآفرینها در یک اتاق خاص و در مراکز مجهز و مناسب کار می . در این زمینه، نقش مهمی داشتالبته سیاست گذاریها و حمایتهای دولت 

  .کردند و تشویق می شدند و اختراعات و ابتکارات با نام خودشان ثبت می شود و به عنوان قهرمان ملی معرفی می شوند

دیگر یک سری افرادی استخدام می شوند و بدون داشتن  هنوز هم در کشور ژاپن در شرکت هایی بزرگ مثل میستوبیشی و چند شرکت

و عالوه بر حقوق ماهیانه قرارداد نوآوری از آن ها . هیچ نوع پست سازمانی در داخل اتاق ها می نشینند و در زمینه نوآوری کار می کنند

 .توسط صاحب شرکت خریداری می شود
 

از اختراعات و نوآوری ها توسط کارآفرینان واحدهای صنعتی % 36نکه بیش از آماری که از کشور امریکا در دست است اشاره دارد بر ای

 .کوچک و متوسط انجام شده است
 

 136۲به طوری که بین سالهای . این توسعه کارآفرینی را در یک کشور بسیار فقیر و بدون منابعی نظیر هندوستان نبز می توان مشاهده کرد

رویج کارآفرینی شروع به کار کردند تا کارآفرینان مجرب بتوانند نوآوری های صنعتی ایجاد موسسه ت 0۲۲سال  2۲یعنی ظرف  131۲تا 

  .کنند و در تامین نیازهای اساسی مردم کمک کنند و باعث جلوگیری از مهاجرت روستاییان وحاشیه نشینان به شهرها شوند

 1310بر اساس این آمار در سال . نی در امریکا ایجاد شده استدانشکده کارآفری 13۲تعداد  1311تا  136۲الزم به ذکر است که از سال 

گرایش در  41گرایش در دانشکده های بازرگانی و تعداد  212دانشکده کارآفرینی در دو گرایش ایجاد شده است که تعداد  203تعداد 

  .دانشکده های رشته مهندسی است
 

نام پاره ای از این دوره ها که در این . رسید 0۲۲ای کارآفرینی به بیش از این شتاب خیلی بیشتر شد و تعداد دانشکده ه 133۲در سال 

اندیشه سازی، مدیریت نوآوری، ارزش یابی و تحلیل امکان سنجی و تامین مالی : دانشکده ها مورد تدریس قرار می گیرد عبارت است از

 .شرکت های نوپا که موضوع بسیار مهمی است
 

آموزشی، کار منظم و حساب شده ای در زمینه کارآفرینی انجام  -طح سیاستگذاری و چه در قلمرو پژوهشیمتأسفانه ما در کشور، چه در س

 .نداده ایم
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 کارآفرینی، برای تقویت هند کشور در مثال برای .اند داده انجام اقدامات مختلفی کارآفرینی توسعۀ برای جهان، مختلف کشورهای

 توسعه وزارت نام به ای وزارتخانه مالزی در کشور که حالی در .است شده ایجاد کوچک رهایکا و توسعه کسب و کارآفرینی ملی سازمان

 و گسترش تأمین حقوقی، های کمک مالی، های کمک بر نیز، عالوه آسیایی کشورهای در .است شده ایجاد 1977 سال کارآفرینی در

 و فراگیر مدت بلند پیچیده، فرآیندی کشورها، پیشرفت اقتصادی محرکه موتور عنوان به کارآفرینی توسعۀ .اند  پرداخته قانونی های زمینه

 کارآفرینی توسعۀ برای جهان، کشورهای مختلف دلیل همین به و دارد کشورها توسعه اقتصادی و رشد در بسزایی نقش کارآفرینی .است

 از این برخی .دارد متعددی انواع جهان در فرینیکارآ های توسعه مشی خط 15) ص ، 1387 کیا، سعیدی( اند داده مختلفی انجام اقدامات

 :از عبارتند ها مشی خط

 جامعه کارآفرینانه در فرهنگ و رفتار نگرش، دانش، توسعه و ایجاد•

 کارآفرینی آموزش•

 کارآفرینی برتر الگوهای معرفی•

 کارآفرینی آموزش و توسعه ملی سند تدوین•

 کارآفرینی های دانشکده ایجاد•

 کارآفرینی عمومی آموزش تقویت•

 بانکی و مالی مقررات و قوانین اصالح•

 ها این نظایر و تجارت و کار قانون اصالح•

 جامعه در کارآفرینی شرایط و بستر توسعه•

 کارآفرینی پژوهش و آموزش نظام در تحول و تغییر ایجاد•

 (.133۲نقل از الوانی و همکاران،،به  2004 درولد، ون( به عملی نظری از ها دانشگاه در آموزش های شیوه تغییر•

 و یافته کشورهای توسعه تمام در تقریبا امروزه است، آموزشی نظام به تقویت خاص توجه کارآفرینی، توسعه در موثر عوامل از یکی

 به کارآفرینی وزشآم نظام که این سوی دیگر از .دارد ای ویژه جایگاه کارآفرینی ترویج و تحصیلی، آموزش های پایه همه در توسعه حال در

 های مشی عبارتی خط به .کنند می اتخاذ تخصصی حوزه این توسط مراجع که است کالنی تصمیمات تأثیر تحت کند عمل می شکل چه

 آن با ایران کشور اجرایی های نظام از که برخی مسایلی و مشکالت جمله از .هستند حرکت مسیر این و جهت کننده تعیین شده وضع

 آموزش نظام که حاصل شد چنین آمده عمل به اکتشافی مطالعات در .گذاری است مشی خط جامع سیستم یک فقدان ،باشد درگیر می

 خط اجرایی مراجع موجود وضعیت در و گذاری است مشی خط منسجم نظام یک فاقد و نبوده قاعده مستثنی این از نیز ایران در کارآفرینی

 حسن بر جهت نظارت مکانیزمی و مرجع ثالثاً و گیرد نمی انجام شکل مطلوب به ها مشی خط اجرای و شوند نمی مشخص ها دقیقاً مشی

 شناسایی و بررسی ضمن تا است برآن این مقاله کالن، تصمیمات این نفوذ دامنه و تأثیر به توجه با .ندارد وجود ها مشی خط این اجرای

 این سؤاالت پاسخگوی تحقیق این های یافته .نماید ارائه آن مدلی برای و نموده شناسی آسیب را آن گذاری، مشی موجود خط وضعیت

 خط اجرای گیرد؟ مراجعی صورت چه سوی از باید کارآفرینی آموزش های مشی تدوین خط و تنظیم مطلوب وضعیت در» که بود خواهد

 گذاری مشی خط مدل تحقیق این در گیرد؟ چگونه صورت درآمده اجرا به های مشی خط ارزیابی و شود مراجعی انجام چه توسط ها مشی

 .گردد می تبیین و شناسایی کشور در کارآفرینی برای آموزش

 کارآفرینی آمومش حومه گذاري در مشی خط نظام طراحی بومی هاي ضرورت

 رو، نای از .است کارآفرین آنان شرکتهای توسط کارآفرینانه های و فعالیت کارآفرینی مرهون جوامع اقتصادی توسعه و رشد .1

جهانی  بان دیده های بررسی و مطالعات مثال برای .است کارآفرینی آموزش کشورها، اقتصادی و پیشرفت توسعه به دستیابی الزمه

 .دارد وجود همبستگی کشورها از در برخی داخلی خالص تولید و کارآفرینانه های نرخ فعالیت بین که دهد می نشان ( GEM ) کارآفرینی

 جامعه در آسایش رفاه و ملی، درآمد افزایش نتیجه در و ملی خالص افزایش تولید با همراه کارآفرینانه های فعالیت زایشاف عبارت دیگر به

 و اقتصادی مشکالت و ها بست بن از رفت استراتژی برون ترین عملی و اجرایی که ایران در آموزش کارآفرینی 1386). ،5 زالی،( .باشد می

 مبتنی که است هایی مشی خط ندنیازم است، اجتماعی کشور

 ارائه حاضر طرح هدف اساسی .باشد دیگر طرف از کشور بومی شرایط و یک طرف از سومی جهان و پیشرفته کشورهای تجربیات بر

 .باشد می بومی کشور شرایط به توجه با ایران در کارآفرینی آموزش گذاری در مشی خط مطلوب مدل

 تهدید مورد ای مشکالت عدیده سوی از حاضر حال در خاص طور کارآفرینی به آموزش و معا بطور عالی آموزش فعلی نظام. 2 

 آموزش کارآفرینی های برنامه در انسجام عدم و کاری مدت، موازی کوتاه های ریزی برنامه به توان می این مشکالت جمله از .شود می واقع
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 علمی و هدفمند مطالعه مستلزم هدف این نیل به و باشد می صحیح و یعلم گذاری مشی خط نیاز به مشکالت این رفع جهت .نمود اشاره

 .است حوزه این در گذاری مشی نظام خط

 محور دانا نقش کارآفرینان از خوب درك ضمن توسعه چهارم برنامه در :توسعه چهارم برنامه مضامین منظر از تحقیق ضرورت  . 3

 42 (ماده در نقش این به وضوح به داشت، خواهد به عهده را استراتژیست نقش یفناور و تحقیقات وزارت علوم، که مهم این تشخیص و

 بند) 49 ماده ،)ج بند) 48 ، ماده)پ بند) 46 ماده و ،)ز بند) 39 ماده ،)ج بند) 21 ، ماده) ه و الف بندهای) 45 ماده در )د و الف بندهای

 .) توسعه چهارم برنامه قانون سند(گردیده است اشاره )ب و الف

 2 بند آرمانی اهداف سمتقدر  نظام ساله 20 انداز چشم سند در همچنین :انداز چشم سند مضامین منظر از تحقیق ضرورت . 4

های  شرکت توسعه کارآفرینی، توسعه چون اهدافی دستیابی به ،)کلی سند) 37 بند ،)ملی سیاستهای) 37 ، بند 9 بند ،)انداز چشم سند)

 نهایتاً و اقتصادی رویکرد تحقیقاتی با های شبکه افزایش ،)سند پایان تا محور کارآفرینان دانا توسط شرکت رهزا 20 تاسیس( بنیاد دانش

 نظام خط یک طراحی طریق از جز اهدافی چنین به نیل .است شده اشاره آن به رشد مراکز و ها پارك در نوپا مستقر های شرکت افزایش

 .( 11 ، 1384 طالبی، (گردد ر نمیمیس کارآفرینی آموزش حوزه در گذاری مشی

 تکنولوژی و فناوری دانش، روزافزون رشد به توجه با . 0

 همپای حداقل تا بتواند نماید خاص تمرکز )کارآفرینی آموزش بویژه( آموزش خود نظام بر نیز ایران اسالمی جمهوری که است الزم

و  مشکالت از رفت برون حل راه عنوان به آموزش کارآفرینی دیگر سوی از .نماند عقب نوآوری و رقابت فناوری عرصه از کشورها سایر

 خط تدوین سایه در این امر .باشد می حوزه این در مگیری تصمی امر در و مسنجم کالن نظام یک نیازمند کشور، امروز اقتصادی مسایل

 .است پذیر مطلوب امکان و مناسب های مشی

 از مختلف های وزارتخانه های برنامه ذیل آموزش کارآفرینی به توجهی قابل بخش ولتد بودجه قوانین در اخیر سال چند در . 6

 از صحیح و مطلوب برداری بهره .شود می داده تخصیص ... و پرورش و آموزش اجتماعی، رفاه فناوری، و علوم، تحقیقات وزارت جمله

 .است علمی گذاری مشی خط نظام مستلزم مرتبط علمی های و پژوهش کارآفرینی آموزش بخش در عمومی بودجه

 ادبیات در .است گذاری مشی خط یگیرد، حوزه م قرار مطالعه مورد دولتی مدیریت رشته در که علمی های حوزه از یکی . 1 

 را مشی خط کاربردی موضوع و عملیاتی حوزه یک در که مطالعاتی اما .است شده انجام زمینه در این زیادی محض مطالعات موجود،

در  گذاری مشی خط فرآیند زمینه در دانش توسعه به خود نوبه به حیث موضوعی از حاضر تحقیق .خورد می چشم به کمتر کند بررسی

 .می کند کمک کارآفرینی آموزش حوزه

 :گذاری مشی خطتحقیق  پیشینه و نظری مبانی بر مروری

 مرحله 6 شامل شود می تنظیم آن در مشی خط که ای حوزه به توجه بدون و محض بصورت گذاری مشی خط عقالیی فرآیند

  :است کلی

 رویداد مشکل یا مسأله شناخت ) الف

 مشی خط تدوین و تنظیم )ب

 مشی خط کردن قانونی و برنامه به دادن مشروعیت ) ج

 مشی خط اجرای ) د

 مشی خط ارزیابی ) ه

 .( 1385 ، 137 الوانی، ( .مشی خط یا برنامه اختتام ) و

 فرینی در آمومش و پرورشتاریخچه ي کار آ

از دالیلی که برای ضرورت تغییر . ده سال پیش در اثر وجود تنگناها و مشکالت متعدد ، نظام آموزش متوسطه کشور تغییر یافت

نظام قبلی آموزش و پرورش متوسطه اقامه شده است ، چنین استنباط می شود که تحقق اهداف نظام جدید آموزش متوسطه در درجه 

چیزی که نظام های قبلی و فعلی آموزش متوسطه را از یکدیگر . موفقیت این نظام در زمینه آموزش فنی و حرفه ای وابسته استنخست به 

 .(1310وزارت آموزش و پرورش ، .)متمایز می سازد ، وجود شاخه کارودانش در نظام فعلی است

است که با هدف اشاعه مهارت آموزی تشکیل شده است و در واقع ، مهمترین مؤلفه نظام جدید آموزش متوسطه شاخه کارودانش 

برای هماهنگ ساختن برنامه های آموزشی با . جهتگیری عمده آن ، آماده کردن بخش قابل توجهی از جوانان برای اشتغال مفید است

هماهنگی میان نظامهای آموزش و  ویژگیهای شخصی دانش آموزان و نیازها و مقتضیات جامعه و با این باور که با وجود این شاخه تحصیلی ،
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اشتغال بیشتر می شود و یکی از اهداف اصلی آموزشی کشور در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی تحقق می یابد ، شاخه تحصیلی 

 .کارودانش در نظام جدید آموزش متوسطه تأسیس گردید

نیم میلیون نفر از رشته های مختلف شاخه  اکنون از اجرای برنامه نظام جدید آموزش متوسطه ، ده سال گذشته و بیش از

با وجود این ، شواهد . اظهارات مسؤوالن اجرایی کارودانش ، از موفقیت نسبی این برنامه حکایت می کند. کارودانش فارغ التحصیل شده اند

؛  131۲؛ عطاریان ،  131۲فی ، ؛ حنی 131۲؛ خانی ،  131۲  ؛ حسن پور ، 131۲؛ پناهی ،  131۲برای مثال میرهادی ، )پژوهشی متعددی 

موفقیت برنامه کارودانش را ( 1312؛ نومیدی و برزگر ،  1311؛ برزگر و همکاران ،  131۲؛ فتح آبادی ،  1311؛ لرستانی ،  131۲اکرامی ، 

 .مورد تردید قرار داده اند

ای مختلف این شاخه در مشاغل مناسب و یکی از مالکهای اصلی موفقیت برنامه کارودانش این است که فارغ التحصیالن رشته ه

ی مرتبط با رشته تحصیلی اشتغال یابند و از کارایی مطلوب نیز برخوردار باشند که به نظر می رسد با اذعان به نقش غیرقابل انکار ویژگیها

غفلت واقع شده است که مقاله سازمانی مدارس ، نقش آموزش و توسعه کارآفرینی و پرورش کارآفرینان در این برنامه ها تا حدودی مورد 

 .حاضر تا حد امکان به آن پرداخته است
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 :نتيجه گيريبحث و 
. اشتغال یکی از راههای مبارزه با فقر است ؛ آموزش نیز از جمله عواملی به شمار می رود که دستیابی به اشتغال را آسان می سازد 

ایجاد فرصتهای شغلی در جامعه باید به نوع ویژه ای از آموزش و اشتغال یعنی  امروزه صاحب نظران بر این عقیده اند که برای تسریع در امر

حرفه ای و مهارتی اقدام  -گسترش قابلیتهای کارآفرینی و اثر بخش نمودن برنامه های آموزشی کار آفرینان در برنامه های آموزش فنی 

سازمان بین المللی کار » غال آزاد و ترویج کارگاههای کوچک ،از سوی مسأله آموزش و پرورش کار آفرینان ، اشت( .  1361بصیریان ، ) نمود 

مطالعات نیز . و بسیاری از صاحب نظران و نویسندگان به منزله راهی به سوی تأمین بخشی از کسری فرصتهای اشتغال قلمداد می گردد « 

سیاست گذاری و پشتیبانی های اجرایی دولتها به  نشان می دهد که برنامه های آموزش و پرورش کار آفرینان در کشورهای مختلف با

ها ، شامل فرهنگ سازی و ترویج روحیه کارآفرینی ، اصالحات ساختاری ،  این سیاست گذاری ها و پشتیبانی. سرانجام مطلوب رسیده است 

 .بوده است نهادسازی ، ایجاد مؤسسات آموزشی دولتی ، خصوصی و آموزش کارآفرینی از طریق مدارس و دانشگاه ها 

در دو دهه گذشته پدیده قابل توجهی به وقوع پیوسته است ، فعالیتهای برنامه ریزی » : بیان می کند ( 1312) الکز . کنت ای 

شده و آگاهانۀ مربوط به توسعه موجب پیدایش کارآفرینان شده است ، اما به نظر می رسد که هنوز اکثریت قابل توجهی از کار آفرینان از 

 «.صادفی عوامل ارثی و عوامل محیطی به وجود می آیند ترکیب ت

با توجه به تنگناهای اقتصادی فراوان ، جوانی جمعیت ، نرخ بیکاری باال و سایر معضالت اجتماعی که متعاقب آنها بروز می کنند و 

نیز ضرورت و اهیمت موضوع را روشن می سازد  با اذعان به تمامی ابعاد توسعه اقتصادی ، تأثیر توسعه کارآفرینی بر ایجاد اشتغال به تنهایی

اشتغال صرفاً جنبه تأمین درآمد را برای افراد ندارد بلکه دستیابی به شغل کارآمد زمینه ساز حضور در جریان سالم تحرك انسانی و ملی . 

گون میگردد که فقر اقتصادی یکی از بیکاری افراد را از جریان اصلی حیات جامعه دور می نماید و زمینه ساز فقر در ابعاد گونا. است 

 ( . 1311آذرنوش ، ) آنهاست 

کارآفرینی خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است ، یعنی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصتها و دنبال کردن آنها ؛ بنابراین 

زیابی کند ، سپس منابع الزم را جمع آوری و از آنها کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصتهای کسب و کار را ببیندو آنها را ار

 بهره برداری بهینه نماید و به عبارتی از راه ایجاد وسازمان دهی مجموعه ای منحصر به فردی از منابع به دنبال بهره برداری اثر بخش از

،تمایل به خالقیت ، نیاز به استقالل ، ( پیشرفت  نیاز به) توفیق طلبی : فرصتها باشد ، که ویژگی های شاخص روانشناختی آنان عبارتند از 

 ( . 1313و احمدپور  1311آقایی ، ( ) مرکز کنترل ) خطر پذیری ، عزم و اراده 

 لذا با شناخت( .1316احمد پور ، ) کار آفرینی اساساً اکتسابی است یعنی می شود که آن را به افراد آموزش ، تقویت و پرورش داد 

ختی کار آفرینی از یک سو و شناخت زمینه های مناسب بروز و پرورش این قابلیتها در جامعه ، به خصوص در نظام قابلیتهای روانشنا

 یعنی شناسایی، تقویت و ( کار دانش ) حرفه ای و مهارتی  –توجه ویژه به آموزش فنی  آموزشی از سوی دیگر ،

یتی و ساختار سازمانی مناسب ، سیستم آموزشی اثر بخش و اعمال ویژگی های سازمانی الزم در مدارس از جمله حمایت مدیر

موضوع  سیستم تشویق بر انگیزاننده می تواند افراد را برای ورود به بازار کار و اشتغال آماده و دستیابی به سایر اهداف مورد نظر و مرتبط با

 . را محقق سازد 

گامهای ( آموزشهای کار آفرینی و پرورش و توسعه قابلیتهای کار آفرینی) بر پایه مطالبی که ارائه شد بایستی در زمینۀ کار آفرینی 

شناسایی شوند و تسهیالت الزم در اختیار آنان قرار گیرد تا با بهبود مهارتهای ( بالقوه و بالفعل ) کار آفرینان واقعی . اساسی تر برداشته شود 

و همواره میزان موفقیتهای کسب شده ووضعیت موجود برنامه های در حال  کار آفرینانه زمینۀ رشد و توسعه در تمامی ابعاد فراهم گردد

 . اجرا به ویژه در بعد آموزش مورد سنجش و ارزشیابی قرار گیرد 
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 بنیاان،  داناش  کارهاای  و کاارآفرینی  ملای  کنفارانس  ساازمانی،  کاارآفرینی  بر موثر سازمانی درون عوامل بررسی معصومه، اسکوئیان، [4]

 .1331 اهم آبان مازندران،

 .21-1۲ صفحات.3۲تدبیر ماهنامه. کارآفرینی توسعه(.1311.)فریدون آذرنوش، [0]
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 .دانشگاه تهران. پایان نامه دکتری. آفرینانشناخت بستر سازمانی مناسب برای جذب و رشد کار(. 1311.)صمد آقایی ، جلیل [12]
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 ایاران،  در کاارآفرینی  آماوزش  نظاام  در گاذاری  مشی خط حسین، محمد رحمتی،. عادل آذر،. محمد سید مقیمی،. مهدی الوانی،سید [21]
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