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چکیده
آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی برای توسعه اقتصادی است .دانشگاههای برتر دنیا به این
نتیجه رسیییده اند که از طریق برنامه ها و آموزشییهای دانشییگاهی میتوان کارآفرینی را در بین دانشییگاهیان افزاید داد .این تحقیق با
هدف شنا سایی تجربیات دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهد دانشگاههای برتر در زمینه
آموزش کارآفرینی اسیییت .جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشیییگاههای برتر در زمینه کارآفرینی با توجه به رتبهبندی سیییا نه مراکز
معتبری چون مجله کارآفرین و تایمز انتخاب شییدهاند .جهت جمعآوری اطالعات از روشییها و ابزارهای مختل ی چون بررسییی اسییناد و
مطالب انتشاریافته در سایت های اینترنتی این دانشگاههای برتر و گزارشهای آنها بوده است .یافتههای این پژوهد نشان میدهد که در
دانشییگاههای برتر برای آموزش کارآفرینی از لحاظ ویژگیهای نهادی دانشییگاه ،زوزه و قلمرو آموزش ،شیییوه اجرای دوره ها ،فعالیتهای
ترویجی و گسییترش و ارزشیییابی با اتکا به منابع صیینعت توجه ویژه ای کرده اند .یافته های این مقاله می تواند برای دسییت اندرکاران
صنعت ،آموزش عالی و دانشگاهها در خصوص سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزش کارافرینی کمک شایانی نماید.
کلمات کلیدی :برنامه های کارآفرینی ،آموزش ،صنعت ،دانشگاه نسل سوم ،دانشگاههای برتر
مقدمه
تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که کارآفرینی
برای توسعه کشورها ،مناطق و همچنین بخد های مختلف
صنعت ضروری است[ .]1دانشگاه به عنوان یک نهاد محوری در
جامعه ،می تواند در توسعه و ارتقای کارآفرینی مشارکت زیاتی
داشته باشد .با وجود آنکه فرایند ایجاد شرکت یک نوع انتخاب
مسیر شغلی پایدار برای دانشجویان فراهم می کند؛ هنوز در
برنامههای درسی دانشگاهها این مسیر شغلی تعریف نشده است.
برنامههای درسی موجود در دانشگاهها تمرکزشان در آماده
کردن دانشجویان در مسیر شغلی است که به عنوان یک کارمند
در سازمانهایی که انجام کار به صورت یکنواخت و تکراری است؛
استخدام شوند .فقط نمونه های خاصی از دوره ها درباره ایجاد
شرکت در رشته های مدیریت نوین ،کسب و کار و کارآفرینی
وجود دارد  .بنابراین زم است که برنامه درسی دانشگاهها مورد
بازبینی قرار گیرد .موضوعات درسی ،دوره ها و روش های
آموزش نیاز به تغییر دارند .آموزش نباید و نمی تواند بر داند
ساده و منظم گذشته نگر تأکید کند بلکه باید راههایی را که
توانایی ها و مهارتهایی جوانان در آینده به آن نیاز دارند ،پرورش
دهد .علی رغم رشد قابل توجه آموزش کارآفرینی در

دانشگاههای دنیا ،تحقیقات کمتری راجع به آن صورت گرفته
است].[5
دانشگاههای نسل اول ماموریت شان آموزش بوده است .در نسل
دوم مأموریت انجام پژوهد به منظور رفع نیازهای جامعه بوده
است .با خره و مهمترین آنها نسل سوم دانشگاهی هستند که
عالوه بر مأموریت آموزش و پژوهد انتظار کارآفرینانه بودن از
آنها است .مهمترین محور و ستون کارآفرینی دانشگاهی ارائه
آموزشهای کارآفرینی است .در سالهای اخیر آموزش کارآفرینی
موضوعی است که عالقه نظری و عملی به آن در دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی افزاید یافته است .سیاستهای آموزش
کارآفرینی را به عنوان یک مداخله کلیدی در توسعه و ترویج
فرهنگ کارآفرینی می دانند] . [2با توجه به اینکه آموزش به
عن وان رسانه آشکار کننده ایده های بنیادین در جامعه است
][3اهداف سیاست های آموزش کارآفرینی در امتداد برنامه های
درسی در تمام سطوح قرار گرفته است] [4و به طور قابل توجهی
تعداد دوره های کارآفرینی در دانشگاهها به منظور توسعه
فرهنگ کارآفرینی افزاید یافته است] .[5علی رغم افزاید در
نهادینه سازی کارآفرینی و کارآفرین در جامعه به صورت گستره،
آموزش کارآفرینی در دانشگاهها هنوز نهادینه نشده است].[6
بنابراین موضوع آموزش کارآفرینی از طریق تأمل انتقادی و به
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چالد کشیدن بنیادها و م روضات فعلی پیشرفت خواهد
کرد] .[7بنابراین سوالی که در اینجا مطرح است وضعیت
آموزش کارآفرینی در دانشگاههای برتر از نظر تعامل و است اده
از ظرفیت صنعت چگونه است؟ ضمن شناخت وضعیت کشور ما
با است اده از این تجربیات می توان الگویی برای دانشگاهها،
موسسات آموزش عالی و صنعت ارائه داد.

مروری بر پیشینه
کتز [8] 3کاملترین مطالعه را در زمینهی گاهشناسی 2آموزش
کارآفرینی انجام داده اسیییت .اگر چه وی در ادبیات تحقیق به
عصیییر کشیییاورزی و تجرب یات ق بل از  3781که در زمینهی
آموزش و یادگیری فعالیتهای کسب وکار توجه نموده است؛ با
این وجود ،طبق مطالعات وی سیییابقهی آموزش کارآفرینی در
دانشگاه هاروارد به سال  3198بر میگردد .اما در واقع میتوان
گ ت که آموزش کارآفرینی به عنوان یک مز یت برتر در
دانشکده های مدیریت بازرگانی از اوایل دهه  3181شروع شده
است .دانشگاه کالی رنیای جنوبی اولین دوره MBAرا در مرکز
کارآفرینی در سال  3183و دوره کار شنا سی را پس از آن در
سال  3182شروع کرده است .رشته علمی کارآفرینی از همین
دوره ریشییه گرفته اسییت .در اوایل دهه  3171نزدیک به 111
دان شگاه در آمریکا دوره هایی در زمینه کارآفرینی و ک سب کار
کوچک داشته اند ودر دهه  3111این مقدار به  3151دانشگاه
افزاید یافته است ،بنابراین می توان گ ت ظهور واقعی آموزش
کارآفرینی از دهه  3171بوده اسیییت .در طی سیییالهای اخیر
مطالعاتی در خصیییوص جنبه های مختلف آموزش کارآفرینی
صیییورت گرف ته اسییییت از جم له م قا تی توسیییط براش و
همکاران] ،[9کوراتکو] [10و کتز] [8انتشار پیدا کرده است.
وورن 1و نیمن 9اساتید دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه
پروتریای 5آفریقای جنوبی یک الگو برای تدوین
سرفصلها/برنامهریزی درسی دانشگاهی" الگوی عملکرد
کارآفرینانه( )EPرا پیشنهاد نموده اند .الگوی  EPبا عناصری
که موجب عملکرد کارآفرینانه می گردند در ارتباط است .این
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الگو سرفصلها و برنامه درسی مربوط به کارآفرینی را مطابق
بافرمول مربوطه پیشنهاد می کند]Van Vuuren and ([11
 .)1999; p:5 ،Niemanاین الگوی خطی و مستقیم پیشنهاد
می کند که عملکرد کارآفرینانه تابعی است از انگیزه 1و مهارتهای
کارآفرینانه 8و کسبوکار7؛ که چنین نماید داده می شود:
])EP=F [M (E/S×B/S
که در آن عملکرد کارآفرینانه( (EPتابعی از انگیزه( )Mو
مهارتهای کارآفرینانه( )E/Sو کسبوکار( )B/Sمی باشد .بر
اساس الگوی  EPبرنامههای آموزشی باید طوری طرازی شوند
که سه سازه های کلیدی این الگو را تحت پوشد قرار دهند.
در طبقه بندی دانشگاههایی که برنامههای آموزش کارآفرینی
ارائه می دهند ،می توان آنها را به دو قسمت عمده تقسیم کرد:
“برنامههای متمرکز” و “برنامههای دانشگاه گستر” .برنامه ای
متمرکز نامیده می شود که در آن دانشجویان ،اساتید و
کارکنانی که در کارآفرینی درگیر هستند منحصراً از دانشکده
مدیریت ،کارآفرینی و یا ترکیبی از دانشکده های مهندسی،
مدیریت و کارآفرینی باشند .نمونههایی از دانشگاهها که
برنامههای متمرکز ارائه می دهند ،عبارتند از:دانشگاههای بال
استیت ،1کلمبیا ،31دوکی ،33هاروارد 32و مریلند .31بطورکلی در
رویکردهای متمرکز و غیرمتمرکز برنامههای آموزش کارآفرینی
را میتوان نوع دیگری نیز دستهبندی کرد“.3 :برنامههای
مغناطیسی 39که در آن دوره های کارآفرینی در دانشکده
مدیریت برای دانشجویان برگزار می گردد و .2برنامههای اشعه
ای35؛ در برنامههای اشعه ای دوره های کارآفرینی در خارج از
دانشکده مدیریت و با تمرکز بر دانشجویان غیر مدیریت که پایه
و زمینه داند کسبوکار ندارند؛ برگزار می گردد .با بررسی
برنامههای طبقه بندی شده آموزش کارآفرینی در دانشگاههای
دنیا ،به نظر می رسد که غالب برنامههای جاری آموزش
کارآفرینی از نوع مغناطیسی هستند که در زوزه دانشگاههای
مختلف برگزار میشوند .از لحاظ ماهیت برنامه ،انگیزه برای
برگزاری برنامههای اشعه ای و از نظر هزینه فایده این برنامه ها

با هم مت اوت هستند].[12
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روش تحقیق
این پژوهد متناسب با هدفی که در نظر دارد از روش های
توصییی ی و همچنین اسیینادی ،تحلیلی و تطبیقی انجام شییده
است .جهت تعیین وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاههای
مهم و معتبر ک شورهای تو سعه یافته از ا سناد و مدارک موجود
در این زمینه از جمله سیییایتهای اینترنتی دانشیییگاههای برتر،
مقا ت و کتابها و آثار مشابه است اده شده است .جامعه آماری
این پژوهد عبارتند از دانشیییگاههایی برتر دنیا که در زمینه
آموزش کارآفرینی رت به با یی دار ند .مهمترین شیییاخا ها
برتری در زمینه کارآفرینی عبارت اند از -3 :تعداد دانشییجویان
ثبت نام کننده در برنامه های کارآفرینی -2 ،در صد راه اندازی
ک سب و کار تو سط دان شجویان  -1در صد ماندگاری ک سب و
کار های راه اندازی شیییده  -9درصییید اعضیییای ه یأت علمی
کارآفرین -5ک سب وکار راهاندازی شده تو سط دان شگاه(به طور
کلی) -1میزان بورس تح صیلی اعطا شده به ر شته کارآفرینی
 -8انجمن ها و کلوبهای کارآفرینی  -7برنامه های مربی گری
و منتوری  -1میزان پاداش برای مسابقات طرح کسب و کار.
برای فهرسیییت دانشیییگاههای برتر بر اسیییاس مطالعات و
راهنمایی های کنسییرسیییوم ملی مراکز کارآفرینی)NCEC( 3
آدرس اینترنتی مراکز کارآفرینی و مجله کارآفرین 2بوده ا ست.
فهرسییت این دانشییگاهها پیوسییت مقاله اسییت .در این بخد با
توجه به رتبه بندی دانشیییگاههای برتر در زمینه کارآفرینی به
سایت های مراکز کارآفرینی برتر دان شگاههای مختلف مراجعه
شییده و اطالعاتی در خصییوص نحوه برگزاری دورههای آموزش
کارآفرینی و ابعاد مختلف آن بدسییت آمده اسییت .س ی وا تی از
قب یل آ یا ویژگی های مشیییترکی در آموزش کارآفرینی بین
دانشییگاههای فوم مشییاهده می شییود؟ زوزه و قلمرو آموزش
کارآفرینی در دانشییگاهها چگونه اسییت؟ مالکهای ارزشیییابی
آموزش کارآفرینی کدامند؟ ویژگیهای نهادی دانشیییگاهها برای
آموزش کارآفرینی کدامند؟
یافته ها
در این قسییمت آموزش کارآفرینی از ابعادی چون نحوه اجرای
دوره ،زوزه و قلمرو آموزش و ویژگی های ن هادی ،ف عالیت های
گسییترش و ارزشیییابی در دانشییگاههای برتر مورد بررسییی و
مقای سه قرار میگیرد .با برر سی دان شگاههای مختلف در ابعاد
مهم آموزش کارآفرینی نکات قابل توجه و قابل مالزظه ای در
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میان آنها می توان مشییاهده کرد و از این تجربیات می توان به
عنوان بهترین اقدامات برای دانشییگاههای ایران اسییت اده نمود.
در اینجا مهمترین ابعاد آموزش کارآفرینی که در نتیجه بررسی
دان شگاههای برتر شنا سایی شده ا ست ،مورد برر سی و تحلیل
قرار گرفته است.
 -1حوزه و قلمرو آموزش
این بعد از آموزش کارآفرینی به میزان عرضه رشتههای
دانشگاهی با تمرکز بر کارآفرینی ،ایجاد رشته کارآفرینی در
مقاطع کارشناسی /کارشناسیارشد و  ،MBAدسترسی به
یادگیری مادامالعمر ،آموزش اجرائی و طرح کسبوکار و انجام
تحقیقات کارآفرینی در دانشگاه است.
 MITدورههای طرح کسبوکار متعددی را برگزار میکند .یکی
از این دوره ها کسبوکارهای جدید 1است که سا نه تعداد
بیشتری از دانشجویان در آن شرکت می کنند]. [13
دانشگاههای برتر بررسی شده در این تحقیق زداقل  5دوره
کارآفرینی ارائه می دهند .دانشگاه استن ورد در "زومه سیلیکان
والی" عامل و نیروی اصلی پیدبرنده سایت های اینترنتی
همچون یاهو و گوگل است .دانشگاه استن ورد به عنوان یکی از
مهمترین موسسات آموزش کارآفرینی در دنیا معروف است و
فعالیتها و برنامههای کارآفرینانه مت اوتی را در سطوح
کارشناسیارشد و دکترا ارائه میدهد]. [14
دانشگاه تگزاس اقدامات بزرگی را برای راهاندازی برنامههای
کارآفرینانه انجام داده است .دوره کارآفرینی توسط مرکز
کارآفرین هرب کلهر 9در دانشکده بازرگانی ردمک کومبز 5برگزار
میگردد][15
آموزش اجرایی و مدیریت 1یکی از مهمترین منابع درآمدی برای
بسیاری از دانشگاههای برتر است .در کالج بابسون دانشکده
آموزش اجرایی 8 ،دورههای اجرایی متنوعی برای مدیران و
شرکت های مشابه برگزار می کند .دوره راهبرد های کارآفرینانه
برای نوآوری و رشد یکی از معروفترین و درآمدزاترین دورهها
در کالج بابسون است].[16
دانشگاههای برتر کارآفرینی توجه و اهمیت بیشتری به
تحقیقات کارآفرینی می دهند .آنها مراکزی تاسیس کرده اند که

1

5

2

6

. national consortium of entrepreneurship centers
.entrepreneur magazine
1. New Enterprises
4
. Herb Kelleher center

. Red Mccombs
. executive education and management training
7
. School of excutive education
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9

فعالیتهای تحقیقاتی کارآفرینی انجام میهند .در سال ،3181
دانشکده مدیریت بازرگانی وارتون 3در دانشگاه پنسیوانیا اولین
موسسه ای بود که برنامه تحقیقات کارآفرین را راهاندازی کرد.
امروزه فعالیتهایی که در برنامههای کارآفرینانه وارتون
سازماندهی می شوند ،شامل فعالیتهای تحقیقاتی ،تدریس،
مشاوره و توسعه است].[17
 -2اجرای دورههای آموزشی

کسبوکار می تواند از طریق زضور دانشجویان در کالسهایی
که از نظر مکانی در محل کسبوکار بوده ویا کارکنان یک
کسبوکار در کالسهای دانشگاه زضور می یابند و تجربیات
واقعی محیط کار را در اختیار دانشجویان قرار میدهند .عالوه
بر آن مشاوران کسبوکار میتوانند مشاورههای ارزشمندی برای
دانشجویان ارائه داده و یا دانشجویان در تجزیه و تحلیل
فعالیتهای بازاریابی ،چارچوب سازمانی و غیره برای یک
کسبوکار محلی مشارکت کرده و درگیر باشند.

اجرای دورههای آموزشی با موضوعات مختلف ساختاری و
سازماندهی آموزش کارآفرینی در ارتباط هستند .این فعالیتهای
گوناگون عبارتند از :ایجاد مدل ذهنی کارآفرینانه ،2است اده از
سخنران مهمان و مجرب ،آموزشهای ضمن خدمت مدرسین
کارآفرینی ،در دسترسبودن انترنی یا تجربه عملی ،ارتباط مستمر
با جامعه کسبوکار ،است اده از الگوهای نقد ،توسعه و پرورش
شخصیت دانشجویان ،رویکرد تجربی در آموزش کارآفرینی ،و
میزان بالندگی و عمق زمینه های کارآفرینانه مدرسین .مشارکت
افراد مجرب 1در آموزش کارآفرینی جهت ارائه تجربیات عملی و
در دسترس به دانشجویان و معرفی آنان به افراد با تجربه مهم
است .بدون شک است اده از سخنران مهمان به دانشجویان کمک
خواهد کرد که از طریق تجارب آنان یادگیری را تجربه نمایند.
است اده از سخنرانان مهمان می تواند توسط مدرسینی که سابقه
کارآفرینانه نیز دارند انجام پذیرد .این موضوع باعث می شود که
مشارکت سخنرانان مهمان نیز تسهیل گردد چرا که مدرسینی که
سابقه کارآفرینانه دارند اغلب با شبکه های گسترده ای از
کارآفرینان در ارتباط هستند .افراد مجرب و کارآزموده و کسانیکه
تجربه کاری در زمینه کسبوکار دارند با روشهای آموزش و فنون
ارتباطی مناسب آشنا می شوند تا از تجربیات عملی آنها در زمینه
گسترده ای است اده گردد .تجهیز افراد کارآزموده به ابزارها و فنون
مناسب باعث می گردد که زمینه ها و تجربیات کاربردی آنها به
داند عمومی تبدیل و مورد است اده دانشجویان قرار گیرد.

تدریس تجربی ،بخشی از فرایند تدریس است]Blenker ([18
 .)etal, 2004تدریس تجربی بر خالقیت و فرایند های
انعکاسی تاکید داشته و اغلب رویکرد غیر متعارفی 5برای
امتحانات دارد .دانشگاهها رویکرد های مختل ی برای آموزش
کارآفرینی دارند .شاخا مهم و معنی دار جهت شناسایی
رویکرد کلی برای آموزش کارآفرین در دانشگاهها اینست که تا
چه زد دانشجویان کارآفرینانه فکر 1می کنند .در زالیکه ممکن
است چنین تصور شود آموزش کارآفرینی تنها برای دانشجویان
رشته کارآفرینی است ،اکثریت موسسات و دانشگاههای مهم و
معتبر کارآفرینی را به عنوان یک وسیله اصلی جهت شناسایی
فرصت ها و توسعه مهارتهای مدیریتی صرف نظر از زمینه و
سابقه آموزشی فرد برای تمام دانشجویان در نظر می گیرند.

دورههای کارورزی و انترنی به دانشجویان کمک می کند تا در
فعالیتهای جاری روزانه کسبوکارهای کوچک و متوسط شرکت
کرده و فرصت مناسب و عالی جهت آزمون چارچوب نظری
داشته و با اقدامات کارآفرینی آشنا شوند.

در دانشگاههای برتر برای استادان در طرزهای کاری و شغلی
انعطاف پذیری وجود دارد .این بدان معنی است که مدرسین
کارآفرینی این اجازه را دارند که بصورت پاره وقت در کسبوکار
خصوصی کار کرده و همچنین اعضای جامعه کسبوکار امکان

سطح ارتباط مستمر با جامعه کسبوکار جهت کسب تجربیات
دست اول برای دانشجویان زیاتی است .ارتباط دائمی با جامعه
1

. Wharton school of business
. Entrepreneurial mind-set
3
. practitioner
2

است اده از الگوهای نقد در آموزش کارآفرینی جهت ترویج و
توسعه مدل ذهنی کارآفرینانه بسیار مهم و اساسی است.
الگوهای نقد ممکن است از طریق سخنرانی ها و جایزه هایی
که بدین منظور در نظر گرفته می شود توسعه پیدا کنند و این
جهت زمایت و توسعه فرهنگ کارآفرینی زم است .الگوهای
نقد وسیله ای برای ارائه و القای تصور مثبت از کارآفرینان در
میان تمام دانشجویان است.
روش آموزش سنتی بر مهارتهای محوری دانشگاهی 9تاکید دارد.
جهت توسعه رفتار نوآورانه ،خودارزیابی و روزیه کارآفرینانه،

تدریس بصورت پاره وقت در دانشگاه را دارند]Shane, ([19
 .)2004برنامههای آموزش کارآفرینی در دانشگاه تگزاس در

4

. Core academic skills
. unorthodox
6
. entrepreneurial thinking
5

5

نسل سوم دانشگاهی :تجربه های موفق دانشگاهای برتر در آموزش کارآفرینی
استعدادهای2

جذب و است اده از سخنرانان مهمان در کالس درس بصورت

در برکلی

فعا نه عمل می کند][15

میکند].[21

دانشگاههای برتر در زمینه است اده از مدرسین با سابقه و زمینه
کارآفرینانه عملکرد خوبی دارند .در  MITزمینه و سابقه
کارآفرینانه و مهارتهای پایه آکادمیک از معیارهای مهم جهت

دانشگاه هاروارد بر ویژگیهای شخصیتی داوطلبان و متقاضیان
ورود به دانشگاه و همچنین تقویت و توسعه این ویژگیها از طریق
مشاغل دانشگاهی تاکید زیادی دارد .دانشجویان  MBAجهت
شرکت در برنامههای کارورزی تابستان تشویق می شوند .این
رویکرد نشان می دهد که چرا دانشجویان هاروارد در مسیر
شغلی شان بیشتر در فعالیتهای کارآفرینانه درگیر

بکارگیری و استخدام مدرسین کارآفرینی هستند].[13

کارآفرینان محلی را شناسایی

در دانشگاههای برتر برنامههای آموزشی برای کارآفرینان –
مدرس فراهم میشود .عالوه بر اینکه بیشتر دانشگاههای برتر
مراکز اختصاصی برای آموزش روش تدریس برای کارآفرینان
مدرس دارند ،کارآفرینان مدرس را از سایر دانشگاهها نیز جذب
می کنند .از سال  3179کالج بابسون ،سخنرانان مهمان را تقریباً
از  11کشور جذب کرده است .سایر دانشگاهها طرزهای ساده
تری برای آموزش روش تدریس به کارآفرینان -مدرس

تدریس تجربی جزء ین ک آموزش کارآفرینی در دانشگاههای
مورد مطالعه است .دانشگاه ویکتوریا برنامههای آموزش
کارآفرینی را بیشتر بر اساس رویکرد تجربی دنبال می کند .این
رویکرد بر اساس نگاه روانشناختی بر یادگیری بوده و تاکیدی

دارند].[16

قوی بر تعامالت میان فردی دارد].[23

دورههای کارورزی بلند مدت در بیشتر دانشگاههای برتر برای
کارآفرینی وجود دارد .دانشگاه کرنل تالش زیادی جهت برقراری
دوره کارورزی همراه با زقوم و دستمزد در جامعه کسبوکار
برای دانشجویان انجام داده است .تجربه عملی ،پایه و اساس
آموزش کارآفرینی در کرنل بوده و فعالیتهای دانشگاهی طوری
برنامهریزی می شوند که به دانشجویان اجازه دهد در

دانشگاههای برتر در زمینه توسعه روش ت کر کارآفرینانه
عملکرد خوبی دارند .دانشگاه استن ورد اقدامات زیادی جهت
توسعه کارآفرینی به دانشجویان غیر مدیریت مانند مهندسی،
پزشکی و زقوم انجام داده است .ترکیب افراد کارآزموده و
مجرب با اعضای هیأت علمی رسمی فرهنگ قوی کارآفرینی را

کارورزیهای تابستان شرکت نمایند].[20

در بین دانشجویان ایجاد کرده است].[14
 . 3ویژگیهای نهادی

دورههای کارورزی اغلب با تداوم ارتباط مستمر با شرکت های
خصوصی کامل می شود .در جامعه کارآفرینی ام.ای.تی .مرکز
کارآفرینی به زمایت شبکه وسیع کارآفرینانه دسترسی دارد که
تعامل بین ام.ای.تی و جامعه کسبوکار را تسهیل بخشیده و
مرکز کارآفرینی به عنوان جایگاهی است کارآفرینان -مدرس را
به ام.ای.تی جذب میکند].[13
الگوهای نقد به طور مستمر در دانشگاههای برتر به عنوان
بخشی از برنامههای آموزش کارآفرینی مورد است اده قرار
میگیرد .از الگوهای نقد به صورتهای مختل ی است اده می
کنند .در این دانشگاهها روابط قوی تری با داندآموختگان
وجود دارد وبه طور مکرر از داندآموختگان موفق به عنوان
الگوهای نقد برای دانشجویان کارآفرین است اده می کنند و
رویکرد نظام مندی برای تقویت الگوهای نقد در رخدادهای
کارآفرینانه است اده می کنند .برنامه جایزه موفقیت مادامالعمر3

. Lifetime Achievement at berkeley

میشوند ][22

1

ویژگیهای نهادی با مواردی چون انگیزه های اعضای هیأت
علمی ،میزان دستیابی به اعتبارات و بودجه ،مشارکت
دانشجویان در راهاندازی فعالیتهای کارآفرینانه ،مشارکت اعضای
هیأت علمی دانشکده مدیریت و سایر اساتید در مدیریت
برنامههای کارآفرینی ،فعالیتهای شبکه ای ،فعالیتهای بینرشته
ای ،وجود آزمایشگاههای مطالعه و تبادل ایده ،قوانین مربوط به
انتخاب و انتقال وازدها ،و کارآفرینی به عنوان بخشی از رویکرد
کلی آموزشی دانشگاه در ارتباط است .ویژگیهای نهادی با جنبه
هایی از آموزش کارآفرینی در ارتباط است که ممکن است توسط
مدرسین تحت تأثیر قرار گیرند؛ اما موسسات ،دانشکدهها و خود
دانشگاه نیز در این زمینه نقد اساسی دارند .بنابراین چنین
ابعاد نهادی معین میکنند که کارآفرینی اولویت با یی برای
دانشکدهها و بطور کلی دانشگاه دارد یا خیر .اگر ویژگیهای
نهادی آموزش کارآفرینی از معیار پایینی برخودار باشد،
مدرسین کارآفرینی در موضوعات مربوط به زوزه و قلمرو
. accomplishments

2

1
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آموزش و اجرای آن با مشکل مواجه خواهند شد .آموزش
کارآفرینی اغلب مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است .چرا
که دعوت از سخنرانان مهمان ،همکاری با کسبوکار خصوصی
و کارورزی وقت گیر بوده و این به تأمین انگیزه های مالی و
غیرمالی مدرسین کارآفرینی با توجه به وقتی که صرف می
کنند ،نیاز دارد .دانشجویان در سطحی وسیع و با منابع با ارزشی
جهت پیشبرد فعالیتهای کارآفرینی ارتباط دارند .مشارکت
دانشجویان در اداره فعالیتهای آموزش کارآفرینی عالوه بر آنکه
به ن ع برنامههای کارآفرینی است بلکه این مشارکت موجب
ایجاد و تقویت تعهد در دانشجویان نسبت به کارآفرینی می
گردد .بیشتر دانشگاهها برای آموزش کارآفرینی ارتباط گسترده
ای با جامعه کسبوکار دارند .مشارکت کسبوکار و بخد
خصوصی در آموزش کارآفرینی دو هدف عمده دارد-3 :کاربرد
داند و بیند کارورزان در برنامهریزی و توسعه فعالیتهای
کارآفرینانه  .2ایجاد شبکه های پر طرفدار .3تبادل ایده و نقطه
نظر در میان دانشجویان کارآفرینی جهت تسهیل بحث ها در
موضوعات فنی یا پیچیده بسیار با ارزش است.
رویکرد آسان به انتخاب و انتقال وازد های درسی بین
دانشکدهها این امکان را می دهد که دانشجویان بتوانند دروس
کارآفرینی را به جای دروس دیگر انتخاب نمایند و این باعث می
شود مشارکت و تعداد دانشجویان کارآفرینی افزاید یافته و در
نتیجه تعداد دورههای ارائه شده کارآفرینی بیشتر شود].[5
ارائه مشوقهای زم برای مدرسین جهت ایجاد تعهد برای
آموزش کارآفرینی نقد اساسی را در نهادینهسازی آموزش
کارآفرینی ای ا می کند .در بعضی از دانشگاههای برتر بورسیه
های تحصیلی ،گرانت یا استادی 2برای مدرسینی که میخواهند
شغلشان آموزش کارآفرینی باشد ،در نظر گرفته می شود .از آنجا
که در کالج بابسون ،کارآفرینی یک رشته علمی با شهرت با تری
است .پس نیازی به طرزهای تشویقی برای جذب اعضای هیأت
علمی کارآفرینی وجود ندارد .دانشگاه کرنل جهت ترویج و
تقویت دورههای کارآفرینی ،فعالیتهای توسعه ای و اقدامات
نوجویانه در این راستا همچون فرصت های استادی فراهم نموده
است ][20
بیشتر برنامههای کارآفرینی دانشگاههای برتر توسط بنیادها یا
افراد خیر مورد زمایت مالی قرار می گیرند .در بعضی از

1

. high- profiled
. professorship
3
. lioyd grief center
2

دانشگاهها هزینه های ثابت مراکز کارآفرینی توسط منابع
درآمدی دانشگاه و هزینه های متغیر توسط خیرین بخد
خصوصی تأمین می گردد .در بعضی دیگر  311درصد هزینه
های برنامههای کارآفرینی توسط بخد خصوصی تأمین می
گردد .مرکز لستر در برکلی توسط بخد خصوصی راهاندازی
شده است در زالیکه دانشگاه برکلی یک دانشگاه دولتی است.
کارآفرینان موفق اغلب خیرین بزرگی برای دانشگاهی که
تحصیل کرده اند ،میباشند .مرکز لیویدگریف 1در دانشگاه
کالی رنیای جنوبی از طریق کمک های مالی بزرگ از
فارغالتحصیالن  UCSراهاندازی شده است ].[24
دانشگاههای برتر دانشجویان را به عنوان منابع ارزشمندی جهت
پیشبرد امور کارآفرینانه در نظر میگیرند .کنت مورس ،9مدیر
مرکز کارآفرینی  MITمی گوید " :هنگامیکه زم است نیازهای
مهم و واقعی برآورده شوند؛ ما آنها را جهت اجراء به دانشجویان
واگذار می کنیم -و آنها به خوبی آنرا انجام میدهند .دانشجویان
در بعضی از دانشگاههای برتر با مشارکت فعال در انجمن های
دانشجویی برانگیخته می شوند .مرکز پرایس هارولد 5برای
مطالعات کارآفرینانه در  UCLAدر برقراری مشارکت قوی
دانشجوی موفقیت بیشتری بدست آورده است].[25
در تمامی دانشگاههای مورد بررسی مشارکت فعال کسبوکار
خصوصی در اجرای برنامههای کارآفرینی وجود دارد .مشارکت
نمایندگان بخد خصوصی در مدیریت برنامههای کارآفرینی
ممکن است از طریق تشکیل هیأت مدیره یا تشکیل هیأت
مشاوره تقویت شود .فعالیتهای شبکه ای شامل رخدادها و
اجتماعات غیر رسمی است که توسط فارغالتحصیالن یا سایر
افراد مرجع تشکیل شده و از طریق آن منابع اطالعاتی باارزشی
برای دانشجویان کارآفرینی فراهم می کنند .در دانشگاه برکلی
هم دانشجویان و هم دانشگاه در راهاندازی فعالیتهای شبکه ای
درگیر هستند .این شبکه در زومه سیلیکان والی قرار دارد .بطور
کلی فعالیتهای کارآفرینی در منطقه برکلی با است].[21
در زمینه فراهم نمودن فعالیت های بین رشته ای در کارآفرینی
دانشگاههای برتر عملکرد بهتری دارند .این اعتقاد و باور وجود
دارد که فعالیتهایی بین رشته ای جهت پیشبرد مشارکت
دانشجویان زم و ضروری است .دانشگاه استن ورد در زمینه

. Kenneth morse
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فعالیتهای بین رشته ای اقدامات موثرتری انجام داده

شغلی کارآفرینی مورد زمایت قرار دهند .مرکز رشد برای
افرادی که در فعالیتهای راهاندازی کسبوکار درگیر هستند؛
راهنماییهای زرفهای زم را ارائه داده و مکان موقت برای
کسبوکارهای تازه تأسیس شده است .راهنمایی هایی که در
مراکز رشد ارائه می شود در زمینه تأمین منابع مالی کسبوکار،
امکان دسترسی به شبکه های ارتباطی مناسب ،و راهنمایی
راهبردی عمیق در فروش ،بازاریابی ،همانند توسعه مالی و فنی
است.

دانشجویان از نظر مقررات قابل انتقال و تبدیل باشند ][13

طرزهای هدایت شغلی راهنمایی های ارزشمندی را برای
دانشجویان کارآفرین ارائه می دهد .وجود برنامههای راهنمایی
مسیر شغلی در دانشگاه باعث می شود که افراد زرفهای و
مشهور در کسبوکار با فارغالتحصیالن کارآفرین ارتباط نزدیک
برقرار نموده تا دانشجویان در زمینه هایی چون راهاندازی
کسبوکار ،مسیر های شغلی و زتی موضوعات غیر کارآفرینانه
مشاوره های زم را بدست آورند .پس وجود راهنمایی های
شغلی در برنامههای کارآفرینی زم است.

است].[14
تمام دانشگاههای برتر امکان انتقال و انتخاب وازد بین
رشتههای مختلف دانشگاهی را فراهم کرده اند .رویکرد های
مختل ی برای انتخاب و انتقال وازد بین رشتهای دانشگاهی
وجود دارد ،در دانشگاههای برتر برای تمام دوره ها امکان
جابجایی و انتقال برای دانشجویان وجود دارد .پس سیاستهای
دانشگاههای برتر طوری است که تمام دورههای کارآفرینی برای

در دانشگاههای برتر سایر دانشکدهها و موسسات مختلف در
مدیریت و اجرای برنامههای کارآفرینی تمایل و مشارکت فعالی
دارند .مشارکت سایر دانشکدهها در مدیریت برنامههای
کارآفرینی مطابق با الگوی مغناطیسی است که در آن آموزش
کارآفرینی در دانشکده مدیریت و یا مرکز کارآفرینی در جریان
بوده و سایر دانشکدهها با آن همکاری می کنند.در دانشگاه
استن ورد  22ن ر از ذین عان از طریق شبکه کارآفرینی
استن ورد در هماهنگی فعالیتهای کارآفرینی نقد دارند .در
دانشگاه کرنل نیز برای هماهنگی فعالیتهای کارآفرینانه رویکرد
و روابط رسمی وجود دارد ]. [14در دانشگاههای برتر
کارآفرینی جزئی از رویکرد کلی آموزش در دانشگاه است].[16

 -4فعالیتهای ترویج و گسترش آموزش کارآفرینی
فعالیتهای توسعه ای به وجود شبکه های ارتباطی و میزان
همکاری با گروه های خارج از مرزهای دانشگاه که می توانند
کمک و مشاوره به دانشجویان کارآفرینی بدهند ،وابسته است.
بطور خاص فعالیتهای توسعه ای شامل دسترسی به مرکز رشد،
وجود مراکز رشد به عنوان بخشی از دانشگاه ،ارشادگری مسیر
شغلی دانشجویان و نظارت برآن ،سرمایهگذار مخاطرهپذیر یا
فرشتگان کسبوکار ،شبکه های فارغالتحصیالن ،زمایت از
مالکیت فکری ( 3)IRPو مسابقات طرح کسبوکار است .برای
فارغالتحصیالنی که دارای مهارت کارآفرینی هستند؛ راهاندازی
کسبوکار یک فعالیت پیچیده و دشوار است .بنابراین نقد
دانشگاهها ارائه مشاوره ها و راهنمایی های زمایتی به
دانشجویان در هدایت مسیر شغلی کارآفرینانه بسیار مهم است.
دانشگاهها می توانند از طریق راهاندازی مراکز رشد به عنوان
بخشی از اجرای فعالیتهای کارآفرینانه دانشجویان را در مسیر

. Intellectual Property Right
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راهاندازی کسبوکار برای افراد جوان که توانایی مالی زم را
ندارند ،نیازمند سرمایهگذاران مخاطرهپذیر است .سرمایهگذاران
مخاطرهپذیر به شبکه ای از سرمایهگذاران یا فرشتگان کسب
وکار دسترسی دارند .برای شرکت های با فناوری با طرازی و
توسعه محصول نیاز به زمان طو نی و منابع مالی فراوان است.
بنابراین تأمین منابع زم توسط سرمایهگذاران مخاطرهپذیر
زیاتی است .در آموزش کارآفرینی دانشگاه چنانچه
سرمایهگذاران مخاطرهپذیر در دسترس باشند؛ فرایند راهاندازی
کسبوکار سریع تر ات ام خواهد افتاد.
زقوم مالکیت فکری ( )IPRبا موضوعاتی چون ثبت اختراع،
مالکیت فکری ،عالئم تجاری ،مجوزها ،لیسانس 2و سایر زقوم
مالکیت که امکان سرمایهای کردن یک اختراع یا یک محصول
را در دوره زمانی خاص در ارتباط است .درخواست زقوم
مالکیت و ثبت آن ممکن است اموری پیچیده و وقت گیر باشد.
در بعضی دانشگاهها دفتر  IPRراهاندازی شده است که برای
دانشجویان یا اساتید مشاوره های زم را ارائه می دهند.
موضوع بررسی شده دیگر در فعالیتهای گسترش آموزش
کارآفرینی مربوط به مسابقه طرح کسبوکار است .طرزهای
کسبوکار بخد زم و ین ک برنامه درسی کارآفرینی است.
مسابقات طرزهای کسبوکار باعث می شود که دانشجویان قبل
. Liscence
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از اینکه طرزهایشان توسط مراجع ذی ربط کسبوکار مورد
بررسی قرار بگیرد؛ توسط گروهی از افراد زرفهای در دانشگاه
مورد آزمون قرار گیرد .در دانشگاههای برتر ،مسابقه طرح
کسبوکار برگزار می گردد .بیشتر دانشگاهها مسابقه طرح
کسبوکار را برای خودشان و بصورت داخلی برگزار می کنند و
تنها یک مسابقه در سطح ایالتی برگزار می گردد .نتایج تحقیقات
نشان می دهد که از سال  3111ه ت مسابقه طرح کسبوکار
موجب شدهاند که بید از  82شرکت جدید ایجاد شود .یکی از
بزرگترین مسابقات طرح کسبوکار ،مسابقه مورت کورپ 3در
دانشگاه تگزاس است که برنده آن  311هزار د ر گرانت دریافت
می دارد].[15
در آمریکا دولت در راهاندازی مراکز مراکز رشد دخالت چندانی
ندارد ،اما بعضی دانشگاهها برای خود مرکز رشد راهاندازی
کردهاند].[16
آمریکا در زمینه ایجاد مراکز رشد در بخشی از محیط و فضای
آموزشی دانشگاه پیشتاز است .مراکز رشد اهداف و مقاصد
مت اوتی می توانند داشته باشند .مرکز رشد لستر برای
کارآفرینی در برکلی زوزه و قلمرو محدودی دارد و فقط برای
دانشجویان برکلی در دسترس است .از سال  3171دانشگاه
تگزاس نیروی محرکه مرکز رشد و فناوری اوستین(2)AIT
است که بزرگترین مرکز رشد در آمریکا است]. [15
دانشگاههای برتر طرزهای مشاوره و راهنمایی شغلی توسط
سازمانها و تشکل دانشجویی و یا از طریق پایگاههای اطالعاتی
موجود دانشجویان و افراد زرفهای و با تجربه در کسبوکار را
دورهم آورده و کمکهای زم ارائه می گردد .برنامه "کارآفرین
در محل" در دانشگاه پنسلوانیا به دانشجویان این امکان را می
دهد که از تجربیات و تخصصهای کارآفرینان موفق است اده کند.
دانشجویان شرکت کننده در این برنامه در جلسات  11دقیقهای
با کارآفرینان بصورت فردی مالقات کرده و درباره ایده های

کسبوکار و سایر موضوعات کارآفرینانه بحث می کنند].[16

دانشگاههای برتر به سرمایهگذاران مخاطرهپذیر دسترسی دارند.
دسترسی به سرمایهگذار مخاطرهپذیر ممکن است به روشهای
مختل ی سازماندهی شده باشد .اغلب دانشگاهها یا سازمانهای
دانشجویی فعالیت ها و رویدادهای شبکه ای برای دانشجویان،
سرمایهگذاران مخاطرهپذیر و فرشتگان کسبوکار را سازماندهی
می کنند .از شبکه های رسمی یا پایگاههای اطالعاتی نیز برای
. Moot corp competition
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گردهم آمدن دانشجویان و سرمایهگذار مخاطرهپذیر است اده می
کنند .در دانشگاه کرنل شرکت های ( BRصندوم
سرمایهگذاری) توسط دانشجویان سال دوم اداره میشود][20
شبکه های فارغالتحصیالن در برنامههای کارآفرینی مشارکت و
تاثیر فوم العاده ای دارند .یافته های مطالعه زاضر نشان میدهد
که تقریباً در تمامی دانشگاههای برتر که از نظر کارآفرینی برتر
هستند ،شبکه های فارغالتحصیالن وجود دارد .سازمانها و
انجمنهای فارغالتحصیالن زیادی در فعالیتهای کارآفرینی
مشارکت داشته و تاکید دارند .اعضای این سازمانها و انجمنهای
فارغ التحصیلی قبالً در دورههای کارآفرینی شرکت کرده و یا
داندآموخته کارآفرینی هستند .این افراد با توجه به عالقه ای
که به دانشگاه خود داشته اند ،ارتباط خود را با آنها ز ظ کرده
و در فعالیت های شبکه ای شرکت می نمایند .بعضی از جلسات
برنامههای داندآموختگان بصورت غیر رسمی بوده در زالیکه
بعضی از آنها بصورت فعالنه جهت تقویت شبکههای دانشجویی
ملی و بین المللی بصورت رسمی تالش می نمایند].[20
در دانشگاههای برتر مراکز زقوقی مالکیت فکری دارندMIT .
به عنوان یک دانشگاه فنی در زمینه زقوم مالکیت فکری به
دانشجویان مشاوره میدهد MIT .از نظر سازمانی بصورت تخت
است و کنترل کمتری برای اعضا داشته و بیشترین تعداد ثبت
اختراعات در میان سایر دانشگاههای فنی آمریکا در این دانشگاه
قرار دارد].[13
 -5ارزشیابی
ارزشیابی فعالیتهای کارآفرینی دانشگاه با موضوعاتی چون وجود
برنامههای ارزشیابی ،تاثیر و ن وذ ذین عان در زوزه آموزش،
نظارت و ارشادگری مسیرهای شغلی داندآموختگان
کارآفرینی ،و میزان است اده و الگوبرداری سایر موسسات
آموزشی از برنامههای این دانشگاه است .چنانچه قسمتی یا کل
برنامههای آموزش کارآفرینی در سایر موسسات آموزشی تکرار
و الگوبرداری گردد؛ بدان معنی است که طرازی و اجرای دوره
به خوبی بوده و برنامههای آموزش کارآفرینی موفقیتآمیز است.
ارزشیابی به عنوان رکن مهم و اصلی برنامههای آموزشی است.
چنانچه این ارزشیابی از منظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان
انجام شود که در نتیجه آن می توان درباره کی یت برنامه
آموزش کارآفرینی قضاوت کرد .تاثیر آموزش کارآفرینی بر مسیر
شغلی دانشجویان بایستی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و
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همواره نظارتهای زم ارائه گردد .این تاثیر می تواند با مقایسه
میزان کارآفرینی ،وجود فرصت های استخدام ،و سطوح درآمد
در بین داندآموختگانی که در کالسهای کارآفرینی شرکت
کرده اند و آنهایی که شرکت نکرده اند انجام شود .یکی دیگر از
ابعاد ارزشیابی در آموزش کارآفرینی ،میزان توجه و تاثیر ذی
ن عان در محتوا برنامههای کارآفرینی است .چنانچه مهارتهای
دانشجویان متناسب با نیازهای آینده سازمان و شرکت باشد؛
بدان معنی است که به خواسته ها و توجهات سازمانها در آموزش
کارآفرینی توجه شده است.
در دانشگاههای برتر برنامههای آموزش کارآفرینی این
دانشگاهها در دانشگاههای دیگر مورد الگوبرداری قرار گرفته اند.
ممکن است عنصر یا بخشی از برنامه و یا کل برنامه در سایر
موسسات و دانشگاهها مورد بهره برداری قرار گیرد .بنیاد کافمن
بطور فعا نه در توسعه رویکردی منسجم و وازد در آموزش
کارآفرینی برای سایر دانشگاهها فعالیت می کند].[26
مجموعهای از مشکالت اساسی در ارزیابی برنامههای آموزش
کارآفرین وجود دارد .چرا که بیشتر فارغالتحصیالن بالفاصله بعد
از اتمام تحصیل اقدام به راهاندازی کسبوکار نمی کنند .بیشتر
آنها ابتدا وارد مشاغل عادی شد و سپس وارد کسبوکار های
کوچک تر شده و بعد از آن کارآفرین می شوند .دانشکده
تحصیالت تکمیلی مدیریت در دانشگاه استن ورد وازدی را
جهت ارشادگری و نظارت بر مسیرهای شغلی فارغالتحصیالن
استن ورد راهاندازی کرده است .مشکلی که در اینجا وجود دارد
آنست که بین دانشجویان کارآفرین و غیر کارآفرین تمایزی قائل
نشده اند].[14
دانشگاههای برتر بطور مستمر از داندآموختگان و رهبران
کسبوکار جهت اصالح و کمک به برنامههای کارآفرینانه
اطالعات کسب می کنند].[16
روزیه و فرهنگ کارآفرینانه در جامعه آمریکا آنقدر با ست که
در موسسات آموزش کارآفرینی به یک رشته معتبر و با ارزش
تبدیل شده و اقدامات و منابع زم جهت اجرای برنامههای جامع
کارآفرینی تدارک دیده شده است .عالقه به کارآفرینی در
دانشجویان غیر مدیریت نیز رو به افزاید است .در دانشگاه
استن ورد و کرنل نرخ مشارکت دانشجویان بین  35الی 21
درصد است .سطح با ی مشارکت دانشجویان در دانشگاههای
برتر نباید شگ ت آور باشد چرا که دانشگاههای مطالعه شده
. astronomical
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دانشگاههایی بودند که بهترین اقدامات برنامههای کارآفرینی در
آن انجام می شده است.
دانشگاههای برتر رویکرد کارورزی محور به آموزش کارآفرینی
داشته و به طور مستمر از ذین عان کسبوکار در برنامههای
آموزش کارآفرینی است اده می کنند .رهبران کسبوکار نیز از
طریق شبکه های فارغ التحصیلی در این برنامهها شرکت می
کنند .شبکه های فارغالتحصیالن تنها و مهمترین مسیر زیاتی
برای جامعه کسبوکار در اکثر دانشگاههای برتر است.
بیشتر دانشگاههای برتر برنامههای کارآفرینی را از طریق کمک
های اهدائی بنیادها یا افراد خیر برگزار می کنند .برنامههای
کارآفرین جامعه کسبوکار و داندآموختگان را در تأمین منابع
مالی فعالیتها و برنامههای کارآفرین درگیر می کند .منابع مالی
بدست آمده از شرکت های کارآفرینی اغلب نجومی3هستند.
بعضی دانشگاهها چندین میلیون د ر کمک مالی وق ی از
داندآموختگان موفق دریافت کرده اند .عالوه بر ان دانشگاههای
برتر دارای مراکز کارآفرینی هستند که تمام فعالیت های
کارآفرینانه را سازماندهی می کند .بعضی از این مراکز کارآفرینی
دارای  11الی  91ن ر مدرس هستند.
در دانشگاههای برتر مشارکت دانشجویان اهمیت با یی دارد.
شبکهها و انجمن های دانشجویی برنامهریزی و اجرای
برنامههای اجتماعی و دانشگاهی را بر عهده دارند .با توجه به
اینکه امور مربوط به تدریس کارآفرینی وقت گیر است و
مدرسین و اعضای هیأت علمی جهت سازماندهی فعالیتهای
مرتبط با کارآفرینی وقت کافی نداشته باشند ،معمو ً دانشجویان
این امر را برعهده دارند .مشارکت کارآفرینان در برنامههای
آموزش رویکرد های مختل ی می تواند داشته باشد .در
دانشگاههای برتر مشارکت کارآفرینان به صورت نظاممند انجام
می شود .آموزش روش تدریس مقدم بر مشارکت کارآفرین بوده
که از این طریق کارآفرینان و کارورزان قادر می شوند با زمینه
و سابقه کارآفرینانه ای که دارند ،دید و بیند ارزشمندی برای
دانشجویان ارائه دهند .در همین راستا آموزش تکمیلی برای
مدرسین -کارمند نیز که عالقه به مسیر شغلی تدریس
کارآفرینی دارند ،فراهم است.
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جمع بندی
مطالعه و بررسی آموزش کارآفرینی در دانشگاههای مهم و برتر
ما را به یاف ته های و ن کات قا بل تو جه و مهمی هدا یت می
نماید .در اینجا به خالصه ای از این یافته ها اشاره می گردد:
 -3از نظر زوزه و قلمرو آموزش دانشییگاههای برتر رشییتههای
دان شگاهی بی شتری با تمرکز بر کارآفرینی ایجاد نموده و ر شته
کارآفرینی را در مقاطع کار شناسی /کار شنا سیار شد و MBA
راهاندازی نموده اند .د ستر سی به یادگیری مادامالعمر ،آموزش
اجرائی و طرح کسیییبو کار و ان جام تحقی قات کارآفرینی در
دان شگاه از ویژگیهای دیگر زوزه و قلمرو آموزش کارآفرینی در
این دانشییگاهها اسییت -2 .دانشییگاههای برتر در زمینه اجرای
آموزش کارآفرینی فعالیتهای گوناگونی در سیییطوح با انجام
میده ند که مهمترین آن ها ع بارت ند از :ای جاد مدل ذهنی
کارآفرینانه ،3ا ست اده از سخنران مهمان و کارورز ،آموزشهای
ضمن خدمت مدر سین کارآفرینی ،در د سترسبودن انترنی یا
تجربه عملی ،ارتباط مسییتمر با جامعه کسییبوکار ،اسییت اده از
الگوهای نقد ،تو سعه و پرورش شخ صیت دان شجویان ،رویکرد
تجربی در آموزش کییارآفرینی ،و میزان بییالنییدگی و عمق
زمینه های کارآفرینانه مدرسیییین -1 .در دانشیییگاههای برتر
جایگاه و موقعیت آموزش کارآفرینی در دانشییگاه نهادینه شییده
ا ست که در آنها ویژگیهایی چون با بودن انگیزه های اع ضای
ه یأت علمی برای آموزش کارآفرینی ،میزان دسیییت یابی به
اعتبارات و بودجه ،مشارکت دانشجویان در راهاندازی فعالیتهای
کارآفرینانه ،مشییارکت اعضییای هیأت علمی دانشییکده مدیریت
بازرگانی و سیییایر اسیییاتید در مدیریت برنامه های کارآفرینی،
ف عالیت های شیییب که ای ،ف عالیت های بینرشییی ته ای ،وجود
آزمایشگاههای مطالعه و تبادل ایده ،قوانین مربوط به انتخاب و
انتقال وازدها ،و کارآفرینی به عنوان بخشیییی از رویکرد کلی
آموز شی دان شگاه در سطوح با یی قرار دارد -9 .از دیگر یافته
های مربوط به بررسیییی وضیییع یت آموزش کارآفرینی در
دان شگاههای برتر مو ضوع فعالیتهای گ سترش و تو سعه ای آن
اسیییت که در این دانشیییگاهها شیییبکه های ارتباطی و میزان
همکاری با گروه های خارج از مرزهای دانشیییگاه که می توانند
کمک و مشاوره به دانشجویان کارآفرینی بدهند ،بسیار با ست
که در این زمینه اقداماتی از قبیل دسییترسییی به مرکز رشیید،
ارشادگری مسیر شغلی دانشجویان و نظارت برآن ،سرمایهگذار
م خاطره پذیر یا فرشیییت گان کسییییبو کار ،شیییب که های
فارغالتح صیالن ،زمایت از مالکیت فکری ( 2)IRPو م سابقات
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طرح کسیییبو کار در سیییطح با یی انجام می گیرد -5 .در
دانشییگاههای مورد بررسییی شییده با توجه به اینکه اقداماتی از
قبیل وجود برنامه های ارزشییییابی ،تاثیر و ن وذ ذین عان در
زوزه آموزش ،ن ظارت و ارشییییادگری مسییییر های شیییغلی
داندآموختگان کارآفرینی ،و سییایر موسییسییات آموزشییی از
بر نا مه های آموزش کارآفرینی این دانشییی گاه ها اسیییت اده و
الگوبرداری می کنند.
بحث و نتیجه گیری
دان شگاه بدون ارتباط با صنعت و جامعه ک سب و کار شبیه
برج عاج ا ست .ن سل سوم دان شگاهی م ستلزم ارائه آموز شهای
کارآفرینانه در همه ر شته ها و دان شکده ها ست] .[27تحلیل
دانشیییگاههای برتر در زمینه آموزش کارآفرینی ،نکات مهم و
ارز شمندی را ن شان می دهد .بطور کلی دان شگاههای برتر در
ابعاد آموزش کارآفرینی عملکرد با یی دارند .در دانشیییگاههای
برتر بی شتر دان شجویان ب صورت فعالنه در فعالیتهای کارآفرینی
راهاندازی شده تو سط دان شجویان دیگر م شارکت دارند .تمام
دانشگاههای بررسی شده از نظر مشارکت دانشجویان در سطح
یک سان و با یی ه ستند .دان شگاههای برتر در تمام زمینه های
اجرای آموزش کارآفرینی اعم از ترویج روش ت کر کارآفرینانه،
ارائه آموزش روش تدریس برای کارآفرینان – مدرس ،اسیت اده
از الگو های نقد ،رویکرد تجربی در روش تدریس و توسییی عه
ویژگیهای شخ صیتی دان شجویان ،برگزاری دوره های کارورزی
برنامهها و اقدامات راهبردی دارند .در دان شگاههای برتر ارتباط
با صنعت و کسبوکارهای خصوصی ،کارورزی و الگو های نقد
از عناصر کلیدی و مهم در اجرای آموزش کارآفرینی بوده که از
طریق آن به دان شجویان این امکان داده می شود که مهارتهای
خود را در دن یای واقعی کسیییبو کار مورد آزمون قرار داده و
کسییبوکارها نیز بر فرهنگ کارآفرینی دانشییگاه تاثیر داشییته
باشند .دانشگاههای برتر رویکرد نظام مندی در است اده از افراد
کارآزموده برای برنامه های آموزش کارآفرینی دارند .که نمونه
آن آموزش روش تدریس برای کارآفرینان – مدرس می باشیید.
در زمینه گ سترش فعالیتهای کارآفرینانه دان شگاههای برنامهها
و اقدامات گوناگونی انجام می دهند .دانشگاههای برتر در زمینه
های چون آموزش و راهن مایی زر فه ای کارآفرینی ،وجود
شییبکه های گسییترده و فعال فارغالتحصیییالن و سییرمایه گذار
ریسیکی ،ارائه مشیاوره زقوم مالکیت فکری ،برگزاری مسیابقه
طرح ک سبوکار و د ستر سی به مراکز ر شد برای دان شجویان
. Intellectual Property Right

2

نسل سوم دانشگاهی :تجربه های موفق دانشگاهای برتر در آموزش کارآفرینی
دوره کارآفرینی از ا قدا مات مهم ج هت گسیییترش ف عالیت ها و
خدمات آموزش کارآفرینی است که انجام می دهند .در زالیکه
دانشییگاههای برتر اقدامات زیادی در راسییتای نهادینه سییازی
آموزش کارآفرینی ان جام داده ا ند؛ رت به های با یی در ت مام
زمی نه های زوزه آموزش و اجرای آن دار ند .روی هم رف ته
دان شگاههای برتر در ویژگیهایی چون د ستر سی به منابع مالی،
مشیییارکت دانشیییجویان ،فعالیتهای شیییبکهای ،مشیییارکت
کسییبوکارهای خصییوصییی در مدیریت برنامه های کارآفرینی
طرحها و اقدامات منسیییجمی دارند .تمام دانشیییگاههای مورد
برر سی شبکه های فارغ التح صیلی دارند که از طریق آن افراد
مجرب و کارآزموده در کسبوکار به کالسهای درس کارآفرینی
آمده و با است اده از الگوهای نقد ،میزان کارورزی دانشجویان،
ارتباط شبکه ای با ک سبوکار خ صو صی ،برنامه زمانی منظم
برای آموزش و راهن مایی شیییغلی ،طرز های مشییییارکتی و
کوآپ [28]3ایجاد ارتباطات با سییرمایه گذاران مخاطره پذیر و
فرشیییتگان کسیییبوکار توسیییعه پیدا کرده و تعداد افراد خیًر
بیشییتری نیز جذب دانشییگاه می شییود .در زالیکه تالشییهای
زیادی در بعضیییی از دانشیییگاههای ایران برای سیییازماندهی
فعالیتهای داند آموختگان انجام شییده اسییت؛ از نظر کی یت و
چگونگی بای ستی با شبکه های داند آموختگان دان شگاههای
برتر مورد مقایسه قرار گرفته و از تجربیات آنها است اده گردد.
الگوی آموزش کیارآفرینی دانشیییگیاههیای برتر توسیییط
دانشگاههای سایر کشورها مورد است اده قرار گرفته و همچنین
طرحها و اقدامات مهمی را در زمینه ارزشیییابی اعضییای هیأت
علمی و دانشیییجویان و نیازهای ذی ن عان ،منتوری و هدایت
م سیرهای شغلی دان شجویان انجام می دهند .به دلیل تحو ت
سییریع اقتصییادی ،صیینعتی و فرهنگی و نیاز کشییور به تقویت
شیییرکتهای داند بنیان و تولید ثروت از داند ،ازتیاج به یک
بسییترسییازی مناسییب جهت تولید علم وجود دارد .پرداختن به
مقو له کارآفرینی و ترب یت و آموزش داند آموخ ته گانی که
دارای تواناییها و مهارتهای زم برای راه اندازی یک کسیییب و
کار منا سب با شند ،از وظایف ا صلی هر دان شگاه مح سوب می
شود.
پیشنهادها
الف) پیشنهادهای پژوهشی
 .3با توجه به جوان بودن زوزه آموزش کارآفرینی ،تحقیقی
در خ صوص نحوه برنامهریزی در سی کارآفرینی در ر شته
های مختلف دانشگاهی انجام گیرد.
. co operative education
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آموزش کارآفرینی در دانشیییگاهها در کوتاه و بلند مدت
مزا یای ز یادی برای صییین عت دارد .لذا زم اسییییت
دسییتاوردهای این زوزه برای صیینعت مورد شییناسییایی و
تحقیق قرار گیرد.
در زمینه تجربیات رابطه کسییب و کارهای خصییوصییی با
دانشییگاهها و موسییسییات آموزش عالی در سییایر کشییورها
تحقیقات زم به عمل آید.
در زمی نه شییی ناسیییایی تجرب یات آموزش کارآفرینی در
دانشگاههای آسیایی نیز تحقیقاتی انجام و امکان است اده
از آنها در دانشگاههای ایران بررسی های زم به عمل آید.
در این تحقیق نق شهای صنعت و جامعه ک سب و کار در
آموزش کارآفرینی برای دانشجویان بیشتر از طریق معرفی
سیییخنران مهمان و تهیه مطالب و محتوای آموزشیییی و
همچنین تعامل و همکاری در کارآموزی و کارورزی بوده
ا ست .در صورتیکه صنعت و جامعه ک سب و کار می تواند
نق شهای متنوع و گوناگونی دا شته با شد که در تحقیقات
آتی مستلزم بررسی بیشتر است.

ب) پیشنهادهای اجرائی
با توجه به نقد و مسییی ولیتهایی که آموزش عالی در
جام عه دارد؛ انت ظار می رود که چارچوب ز مایتی زم
برای آموزش کارآفرینی در دانشییی گاه ها شییی کل بگیرد.
ب نابراین بطور کلی م طابق یاف ته این تحقیق می توان
اجرای این مدل را برای دانشگاهها پیشنهاد کرد.
 .3برنامه های آموزش کارآفرینی نیاز به اخت صاص وقت
و هزینه زیادی است لذا زم است از دست اندرکاران
برنامه های آموزش کارآفرینی از جم له مجر یان در
بخشهای مختلف زمایت های زم به عمل آید.
 .2با توجه به مقاومت برخی گروهها و دانشیییکده ها در
اجرای آموزش کارآفرینی زم اسیییت قوانین و آیین
نا مه های اجرائی زم برای آموزش کارآفرینی در
بخشهای مختلف بویژه دانشگاهها تدوین و از پشتوانه
قوی برای اجرا برخوردار باشد.
 .1از عوامییل مهم در یییادگیری و آموزش کییارآفرینی
ا ست اده از منتورهای صنعت به صورتها و شکلهای
مختلف در دانشییگاه اسییت .مثال در رویدادهای چون
مسییابقات طرح کسییب و کار ،برگزاری اسییتارت آپ
ویکند و جشنواره های کارآفرینی با مشارکت آفرینی
بخد جامعه کسب و کار و صنعت باشد.
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نظر به اینکه آموزش کارآفرینی زوزه ای تخصصی از
 زم ا ست مراکز کارآفرینی.نظر طرازی و اجرا ا ست
فعال و دانشیییکده کارآفرینی در طرازی این دوره ها
زمایت های زم برای دست اندرکاران برنامه درسی
.ارائه دهند
امروزه کارآفرینی فقط مربوط به رشته خاصی نیست
بلکه تمامی رشییته های دانشییگاهی باید برنامه های
)درسیییی شیییان را کارآفرینی محور و یا ماینور(کهاد
تعریف کنند تا دانشجویان بتوانند کسب و کار رشته
.خودشان را هم یاد بگیرند
،از افراد با تجربه صییینعت به عنوان اسیییتاد مدعو
سخنران مهمان و ارائه دروس م شترک در کال سهای
.کارآفرینی است اده شود
محتوا و مطالب ارائه شیییده در کالسیییهای آموزش
کارآفرینی مطابق با نیازهای جامعه کسیییب و کار و
 این کار م ستلزم شنا سایی شای ستگی.صنعت با شد
های کارآفرینی و طرازی برنامه نیاز سنجی آموزشی
.در تمام صنایع و کسب و کارهاست
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