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  چكيده
ي هـا    زمينـه  ي   كـشورها در همـه     ي   كارآفريني از نيازهاي اساسي براي توسعه      ي  توسعه
  ي   تجربه نشان داده اسـت كـه در توسـعه          بوده و  اجتماعي در عصر حاضر      ، سياسي ،اقتصادي

بـا  .  جايگاهي منحصر بـه فـرد دارد       ،  كننده ير عوامل تسهيل   آموزش در كنار سا    ،كارآفريني
 و روابط   انجام شده  آموزش كارآفريني    ي   بسياري در زمينه   هاي  وجود اين كه تاكنون تحقيق    

ده شهاي جديد به تفصيل بيان وكار  كسبميان آموزش و موفقيت در امر كارآفريني و ايجاد          
ي هـا   تـدريس مباحـث كـارآفريني و ويژگـي     ي   شيوه ي   قابل توجه در زمينه    هاي  اما تحقيق 

يـان  جو  دانـش  از طرفي ايجاد انگيزه در       .مدرسان اين رشته وجود نداشته و يا بسيار كم است         
 وظايف مدرسـان    ترين  مهمي مختلف از    ها   با استفاده از نظام    ،ها   آن وري  بهرهمنظور افزايش    به

گاه جـامع علمـي كـاربردي       در اين تحقيق كه طي دو سال در يكي از واحدهاي دانش           . است
بـه بررسـي صـفات       ،اند شده نفر بوده و همگي آزمون       216آن   آماري   ي   و جامعه  انجام شده 

 ،ابتكار عمل  :چون موارد زير پرداخته شده است      شخصيتي و انگيزشي مدرسان كارآفريني هم     
 ،ي عينـي  ها   و مصداق  ها   تسلط بر مثال   ، تجربه كارآفريني  ،ها   مهارت ، اعتماد به نفس   ،قاطعيت

 ،آگـاهي از موانـع ورود     ،ي موجود و كمبودها   ها   آشنايي واقعيت  ،وكار  كسبشناخت محيط   
 بـا ايجـاد     يادشده روابط عوامل    چنين  هم.  تدريس مباحث مختلف در اين واحد درسي       ي  شيوه

بـستگي و     هـم  ،ي ميـانگين  هـا    آزمـون  با وكار  كسباندازي    راه براييان  جو  دانشانگيزه در   
  .اند  محاسبه و بررسي شده، اجراSPSSافزار   نرمي وسيله همن ب فريدبندي رتبه

 
   انگيزش، اثربخشي،  شخصيت،طراحي آموزشي : كليديهاي هواژ

                                                      
 Email: kambeiz@ent.ut.ac.ir   نويسنده مسؤول ∗
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  مقدمه 
 ضـرورت  ،ي متعـدد هـا   سـازمان در چند سال اخير، با پيشرفت جوامع و ايجاد مشاغل و            

 گيـري   بهرهط به    منو ها  سازمان يده كه در حال حاضر بقا     شآموزش بيش از پيش نمايان      
از . دهد  مي رخوكار كسب جديدي در دنياي هايتغيير  چرا كه هر روز؛آن است بهينه از

همـين دليـل ايـن بخـش قابـل           شود به   مي جا كه كارآفريني شامل رفتارهاي مشهود      آن
 فرهنـگ   ي   سطح و توسعه   ي در ارتقا  اثرگذارازجمله عوامل   . آموزش و تعميم دادن است    

ي كـارآفريني در    هـا   آمـوزش . سـت  ا ها   آموزش آن در دانشگاه    ،معكارآفريني در جوا  
ي مربوط  ها  ن واقعيت امحققدر اين اواخر    رو بوده كه     ه همواره با مشكالتي روب    ها  دانشگاه

هر حال كارآفرينان از برخي      به. كنند  مي ده و تحليل  كربه آموزش كارآفريني را بررسي      
بـا  هـا     آن ، از طـرف ديگـر     .ن هـستند   همانند شخصيت، مشابه ديگرا    ها   و صفت  نظرها

آينـد امـا ايـن        مـي  تيزهوشي و انرژي زياد بـه دنيـا        ي شخصيتي معيني مانند   ها  ويژگي
 زالـي و رضـوي،    ( دهنـد   مـي   آموزش توسعه  بايا  و   خودشان   ي  وسيله هبيا   را   ها  همشخص
 دانـش فنـي،     ،ي مربـوط  هـا    مهارت كردن جمع باپرورش يك كارآفرين    ). 189 :1384

آموزش كارآفريني متفاوت از .)47 :1994 ،تيمونز(آيد  دست مي به تالش ها  سالتجربه و
است اي   آموزشي ويژهراهبردكارگيري   بهي آن الزمهي سنتي مديريتي بوده و ها آموزش

. باشد شدهبراي آموزش عالي    نيز  شرايط جديدي   سبب ايجاد    سريع محيطي    هايتغييركه  
منظـور   بـه يان  جو  دانشي كارآفريني در    ها   قابليت ي توسعه ضرورت ، اين شرايط  از جمله 
ميان ويج فرهنگ كارآفريني در تر تواند با  ميدانشگاه . استهاي جديد وكار  كسبايجاد  
 بـا   هـا   ن آن كـرد  و آشـنا     وكـار   كـسب ي  هـا    آموزش مهارت  چنين   هم ويان  جو  دانش

 ،ل مرتبط با آن   يسا منابع مالي و انساني و م      تامين ،گذاري  سرمايه ،ارآفرينيي ك ها  واقعيت
 يهـا  و با حمايتد كن فراهم ها در دانشگاه كارآفريني فرايندبراي شروع  را   الزم   ي  زمينه
 گذاري  سرمايهدر صورت امكان     ي مرتبط و  ها   مشاوره  و وكار  كسبدر تدوين طرح    الزم  

ـ  جديد رهنمون    وكار  كسبسيس  ايان را به شكلي موفق در ت      جو  دانش ،پذير مخاطره د كن
ي توليد و اشتغال جامعه را ها  ظرفيت،ورود به بازاراين . )121 :1386و زارع يكتا طالبي (

  .دشو  ميجامعهي اقتصاد و بهبود رفاه عمومي ي پويا سببرو دانشگاه  از ايناده وافزايش د
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  لهابيان مس
 آموزشي يا دانشگاه نيستند كه بخواهند با يك         ي   موسسه ،ي اقتصادي ها  بنگاه و   ها  شركت
 سبب آموزش و يادگيري برتر كاركنان خود شوند بلكه نياز دارنـد تـا               ،مناسبطراحي  

 مهـارت و انگيـزه كـه     ، افـراد داراي دانـش     ،وكـار   كسب ي   حفظ و توسعه   ،براي ايجاد 
 هستند در   وكار  كسبي مناسب   ها  ي تخصصي الزم را طي كرده و داراي ويژگي        ها  دوره

 ، از امكانـات پژوهـشي     گيـري   بهـره م را با    تواند اين مه    مي دانشگاه. اختيار داشته باشند  
 را بـراي    جو  دانش زبده و ارتباط محيط كار و دانشگاه تحقق بخشيده و            انادتآموزشي، اس 

اي بـا    دكتر يـدالهي در مقالـه     . دكن و كارآفريني آماده     وكار  كسبوارد شدن به محيط     
 ي  توسـعه منظـور از    دارد،    مـي   بيـان  " كـارآفريني  ي  نقش دانـشگاه در توسـعه     "عنوان  

فعـل  ي بال هـا    توانايي بهها     آن ي  قوهي بال ها  تواناييكارآفريني فعال كردن افراد و تبديل       
لت اتعالي، رفاه و عـد       ،تالش  ، نشاط ،انگيزش، خالقيت    ،مندي   توان  اي جز   كه نتيجه  است

 حـداقل   ، بسترسازي علمي الزم براي تحقق ايـن وضـعيت         را به دنبال نخواهد داشت كه     
 ،گران معتقدنـد كـارآفرين      پژوهش .)524 :1384 يدالهي، (آموزش عالي است  انتظار از   

  تخصصي، قدرت ابتكار، خالقيت و     ي  يك حوزه  داشتن علم در   بر افزونشخصي است كه    
، اشتغال مولد و    ها  مندي  وتوان ها  استفاده از امكانات، فرصت    تواند با ب  و شتهخطرپذيري دا 

 ،پيشرفت و برخـورداري از قـدرت كنتـرل درونـي           نياز به    ،پشتكار. درآمدزا ايجادكند 
 كارآفريني نيز   .ي كارآفرين است  ها  قدم بودن نيز از ديگر ويژگي      اعتماد به نفس و پيش    

 نظام آموزشـي و    ريزي در  برنامهي آن     الزمه بوده و پژوهشي    بلندمدت آموزشي و   فرايند
سـازمان   دانـشگاه و  مدرسه تا سطح     سطح خانواده و   ي آن از  ها  اجراي برنامه  پژوهشي و 

قدرت ابتكـار،   استفاده از تخصص و افراد با شود تا   مي باعث ادامه دارد و   گسترده شده و  
 و درآمدزا ايجـاد    ، اشتغال مولد  ها  مندي  و توان  ها   فرصت ،امكانات  خطرپذيري، ،خالقيت

ي يـك   هـا   دانيم تحت شرايطي خاص توانـايي       مي كه چنان. )57 :1383احمدپور،  (كنند  
اي  تر از اين نيست كـه كـارآفرين بـالقوه          ناك شود و چيزي اندوه     مي ين شكوفا كارآفر
 وقتـي   ، بـارتال  ي   به گفته  .ي خود را بروز دهد    ها  مندي  توان ،دليل شرايط نامساعد   نتواند به 

جاي انجام كارهاي پر معني تنها        به  و جاي بيان عقايدشان تقليد كنند     افراد مجبور شوند به   
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ي هـا   كـالس  ،در پي اين رونـد    . دشو  مي  خالقيت نابود  ،شويق شوند به نظم و آراستگي ت    
 مانعي براي رشد و شكوفايي      ،درس مملو از مفاهيم خشكي است كه با سركوب خالقيت         

 ايـن   ،يادشـده براسـاس مطالـب     . رونـد   مي شمار يان به جو  دانشاستعدادهاي كارآفريني   
  :ال زير استوگويي به دو س پژوهش در صدد پاسخ

يـان  جو  دانـش  شخصيتي و انگيزشي مدرسان كارآفريني در تشويق         هاي  تآيا صف . 1
  است؟اثرگذار وكار كسببراي راه اندازي 

انـدازي   يـان بـراي راه    جو  دانش در انگيزش    ،آگاهي مدرس از شرايط محيطي     آيا. 2
   است؟اثرگذار وكار كسب

   تحقيقي پيشينه
انـدازي    راه برايلمي كاربردي   يان دانشگاه ع  جو  دانش بر انگيزش    اثرگذاربررسي عوامل   

 ، مهـارت  ، تدريس و ابتكار عمـل     ي  كه تعيين كنيم آيا شيوه     وكار جديد يعني اين    كسب
 از  وكـار   كسب شناخت محيط    ،دانش و اطالعات    خودشكوفايي، ، اعتماد به نفس   ،قاطعيت

 جديـد   وكـار   كـسب انـدازي     راه براييان  جو  دانشسوي مدرس كارآفريني بر انگيزش      
ـ     شـده   ي بررسـي    هـا   جا كه شـاخص     از آن  .ست يا خير  ااثرگذار    و  اناز  نظـرات محقق
 ها  اين شاخص  د كه آيا  شو  مي  بررسي ، است دست آمده   بهنظران اين رشته در دنيا       صاحب

. ند يـا خيـر    هـست  ان نيز داراي اهميت   ايريان در   جو  دانشها توسط   وكار  كسب در ايجاد 
يان دانـشگاه علمـي     جو  دانشتوسط   كارو  كسب بر ايجاد    اثرگذار عوامل   ي  بارهاگرچه در 

گذار بـر ايجـاد     اثر اما در مورد عوامل      ،هانجام نشد  جامعي   هاي  كاربردي در ايران تحقيق   
بـه  بـه اختـصار     بنابراين در اين بخـش      . ايم ي بسياري را امتحان كرده    ها  راه ،وكار  كسب

  .دشواشاره مي ها تعدادي از آن

  آموزش كارآفريني
ي خاصي در نظر    ها  ي آموزش كارآفريني روش   ها  ، براي دوره  1980 ي  از ابتداي دهه  

 آمـوزش كـارآفريني در تـشكيل        اثرگذاري ي   در زمينه  ها  ه مطالع تر  بيشگرفته شد كه    
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ي آموزشـي در    هـا    برنامـه  ي  ارايـه  ناشـي از     ي   ارزش افـزوده   ،ي نوپا و جديد   ها  شركت
 در واحـدهاي  چنـين  هـم  و  در ساختار فعلـي ها  و مزاياي استفاده از اين روش      ها  دانشگاه

  .ه استانجام شدآموزش كارآفريني 
ي آمـوزش كـارآفريني شـكل       هـا   طور كلي امروزه چهار رويكرد اصـلي از دوره         به
  :گرفته

هـدف از ايـن     . اسـت  گيري به سوي كارآفريني     براي آگاهي و جهت    ها  اين برنامه  .1
 يـك انتخـاب     عنوان  درك و بينش نسبت به كارآفريني به       ، افزايش آگاهي  ،ها  دوره

 مقاطع تحصيلي مختلـف و      ها  اين برنامه . است  از تمامي اقشار جامعه    ،شغلي براي افراد  
 .گيرد مي ي گوناگون را دربرها گروه

اين . دهد  مي  را پوشش  ها  سيس شركت ا ت ي   كه توسعه  است ي آموزشي ها  شامل برنامه  .2
 .اند  شرايط خاص هر كشور طراحي شدهبراساس ها برنامه

ي هـا  كه شـركت اند  ي كوچك طراحي شده   ها  بقاي كارآفرينان شركت   رشد و    براي .3
 .دهند  ميپوششنيز كوچك موجود را 

ي جديـد آموزشـي و تعيـين        هـا    كه شامل شيوه   ، آموزش كارآفريني است   ي  توسعه .4
هدف ديگر اين    .است  آموزش كارآفريني  فرايند و استاد در     جو  دانشي نوين   ها  نقش

ــهــا برنامــه گــران و  اســاتيد جديــد از ميــان صــنعتي  آمــوزش و گــسترش كم
 ،شـاه حـسيني   (ي اقتصادي براي آموزش كارآفريني است       ها  اندركاران فعاليت  دست
1383: 122(  . 

گونـه   دهد ايـن  پردازند نشان مي  هايي كه به آموزش كارآفريني مي      دانشگاه ي  تجربه
هاي  برداشت اي مواجه هستند كه ناشي از      جدي و عديده   هاي  ها همواره با مشكل   آموزش

 نيـاز بـه آمـوزش كـارآفريني         نبود مانند   تفكرهايي. استها     آن كامال عاميانه نسبت به   
ها سـبب از بـين       هاي كارآفريني و نظاير اين     بودن آن، تجربي بودن فعاليت     دليل ذاتي  به

رو  هاي پيش اما دانشگاه . شوندها مي هاي كارآفريني در دانشگاه   رفتن مشروعيت آموزش  
ريـزي مناسـب    گذاران بـه كـارآفريني، برنامـه       ن سياست كردمند   هرين، با عالق  و كارآف 

هاي كافي براي گسترش كارآفريني و آموزش آن بـه اعـضاي            گذاريدرسي، و سرمايه  
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زالـي، رضـوي،    ( دشونها مي ت علمي جوان، سبب ايجاد مشروعيت اين نوع آموزش        اهي
1384: 187(.  

در پاسـخ بـه   . وزش كارآفريني بسيار باال استيان براي آمجو  دانشامروزه، تقاضاي   
 مـديريت   ي  انـدازي رشـته    در سراسر جهان اقدام بـه راه       ها  اين تقاضاي فزاينده، دانشگاه   

هاي سنتي مديريتي بـوده و      آموزش كارآفريني متفاوت از آموزش    . اندكارآفريني كرده 
هـاي اجرايـي    مـه طراحـي برنا  . اي اسـت  آموزشي ويژه راهبرد  كارگيري    به ي آن   الزمه

يان جو  دانش در آن    بوده و  محور   جو  دانش يادگيري   الگويآموزش كارآفريني مبتني بر     
  . نگي و شرايط يادگيري برخوردار هستندي در مورد چگوتر بيشاز استقالل 

ده كـر  عنوان پيگماليون بر مسند قدرت بيـان         بااي    در مقاله  1استرلينگ ليوينگستون 
رسد   ميوري به سطح عالي احتمال بهرهبه ع خود را باال ببرد  سطح توق،است كه اگر مدير 

مندان  علـوم   دانش. وري ناچيز خواهد بود و اگر مدير توقع كمي داشته باشد چه بسا بهره      
  شگرفي بر رفتـار ديگـري      اثرگذاريكه انتظارهاي يك شخص     اند    رفتاري كشف كرده  

ـ   هاي  هكه آلبرت مول از تجرب     گذارد چنان  مي ود نتيجـه گرفـت كـه اشـخاص،          باليني خ
نيـز  روارد هـا  رابرت روزنتال از دانشگاه. كنند كه ديگران انتظار دارند      مي گونه رفتار  آن

عنـوان   توان به   مي آموز را  ثابت كرده است كه انتظار يك معلم از توان هوشي يك دانش           
  .)43 :1382ليوينگستون،(نظر گرفت  گويي محقق در پيش

  :توان در موارد زير خالصه كرد  مي درس كارآفريني راي ارايهداليل نياز به از برخي 
 ؛محور در توليد علم و فن تقويت ساختارهاي دانايي •

 ؛ توجه به توليد علم و ثروت از دانش •

 ؛ايجاد توان شناسايي نيازهاي جامعه و تطبيق تخصص و تحصيالت •

 ؛آفريني زش فرهنگ كارآفريني و باال بردن توان ار،ايجاد توانايي كار گروهي •

 ،ل علمـي حـل نـشده      يي بالقوه براي مـسا    ها  ايجاد و تقويت برخي بسترها و ظرفيت       •
 ؛ي نوها نيازهاي كشور و ايده

                                                      
1 Sterling Livingston 
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 ؛ جديدوكار كسبها و مفاهيم وكار كسبتشويق و گسترش خالقيت براي خلق  •

 يـان در شناسـايي بـازار،      جو  دانشبردن قدرت تجزيه و تحليل       افزايش پويايي و باال    •
 ؛ي مالي و اقتصاديها فرصت ،يفناور

 و تهديدها   ها  هاي موجود، تجزيه و تحليل فرصت     وكار  كسبشناسايي قوت و ضعف      •
 .)5 :1386 عموزاده خليلي و همكاران،( ها كارهاي بهبود آن  راهي ارايهو 

  فعـال و غيرفعـال تقـسيم       ي  ي ياددهي و يادگيري به دو دسته      ها  معمول روش طور    به
 اول  ي   مربوط به دسته   ،ه راهبردهاي آموزشي مبتني بر خالقيت     شوند و طبيعي است ك     مي
گيرنده در جريان آموزش نقش فعال را       د يا بوده و ي تكاملي   فرايند ي فعال، ها   روش .باشد
  .داردرا ده و ياددهنده نقش راهنما كرايفا 

ي هـا   ي تدريس خـالق و بررسـي ويژگـي        ها   عنوان روش  بانشان در پژوهشي     نيك
يـان  جو  دانـش ي تـدريس بـه      هـا    به شيوه  گستردهصورت   ن دانشگاه به   مدرسا ي  خالقانه

. ي كـارآفريني نيـست    هـا   ارتباط با آمـوزش    استعدادهاي درخشان پرداخته است كه بي     
ي تفكر خـالق و     ها   مهارت ي  توانند فرصت الزم براي توسعه      مي ي فعال آموزش  ها  روش
  :ترين راهبردها عبارتند از  مهم.دكن را فراهم كننده نقد

سـرعت   -4 ؛سـازي   غنـي  -3 ؛بندي گروهي   دسته -2 ؛ يادگيري متجانس  ي  برنامه -1
   ؛لها درسي مبتني بـر حـل مـس        ي   برنامه الگوي -6 ؛محور  درسي مفهوم  ي   برنامه -5 ؛دادن

  .سازي درسي تلفيقي  غنيي  برنامهالگوي -7
 راهن  شك آموزش كارآفريني در پي ايجاد دانش و مهارت در افراد است تا از اي               بي

جا كه اين موفقيت وابسته بـه   از آن . را افزايش دهد  ها     آن ي  احتمال موفقيت كارآفرينانه  
آموزش كارآفريني  . ي مربوط به آن نيز بايد آموخته شود       ها   دانش و مهارت   ،محيط است 

ـ    ي  دن يك درك وسـيع در زمينـه       شبايد باعث فراهم      افـراد را بـا      ده و  كـارآفريني ش
ـ  موفق آشـنا     وكار  كسبي الزم براي خلق و رشد يك        ها ابزارهاي مهم و مهارت    د و  كن
  شـود  وكـار   كـسب  شـروع    ي  ي واقعي كارآفرينان در مرحلـه     ها  سبب تحريك  فعاليت   

 آمـوزش كـارآفريني بايـد       ،به اعتقاد كوگر و برازيـل     . )14 :1383هيستريچ و پيترز،  (
د بخشد و سـبب      افزايش آگاهي فراگيران بهبو    با كارآفريني را    برايقابليت كسب شده    
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كه كـارآفريني يـك     با توجه به اينچنين هم. دشوافزايش اعتماد به نفس و خوداشتغالي      
 تمايل به كارآفريني    دباي است مند شخصي  فعاليت قابل قبول اجتماعي و يك كار ارزش       

انـدازي    فراگيـران تمايـل بـه راه       ي  كه همه  به دليل آن  اما   .را در فراگيران افزايش دهد    
ي هـا   نداشته و تنها بـراي دريافـت درك بـاالتري از كـارآفريني در دوره               وكار  كسب

 رازقنـدي، ( كنـد   مي  و ساختار كارآفرينانه اهميت پيدا     فرايندكنند،    مي آموزشي شركت 
 يـادگيري   فراينـد  انتظـار داشـته باشـيم كـه          امكان دارد  المثطور    به .)6،  1386 دراني،

ي فردي و نيـز ارزيـابي مقطعـي         ها  يت شبكه  توسعه و تقو   ، كاربرد الگوها  باكارآفريني  
طـور    بـه  ، هم براي كارآفرينان و هم بـراي كاركنـان         ، امنيت اقتصادي  اما. تقويت شود 

ي يادگيري و انطباق با شرايط محيطـي        ها   عقايد و توانايي   ،ها  اي وابسته به مهارت    فزاينده
  .در حال تغيير استطور دايم  به بوده و

 ي اساتيد، توانايي ايجاد انگيزه در فراگيران است       ها   ويژگي  يكي از  ،به اعتقاد الندري  
  .)9، 1386  نصر،،نشان نيك(

چون كارآفريني،   جايي كه مدرس در محيط كالس حين درس دادن مباحثي هم           از آن 
  :ي يك رهبر خوب خواهيم داشتها به توانايينيز اي  دار است اشاره نقش رهبر را عهده

كننـد و يـك مـنش        هـدايت مـي    الگوسازي ي  وسيله رهبران خوب هميشه به   : 1اسوه
  .       دهند ميارايهشان  اخالقي استثنايي را در تمام برخوردهاي

العمـل آرام و    يك رهبر خوب بايد به همان انـدازه كـه توانـايي عكـس             : 2بردباري
  .     ، صبور باشدهاي غيرعادي داردفكورانه را در وضعيت

سرآمدي سازمان و زيردستانش را طور دايم    به كه   كسي است  يك رهبر متعهد  : 3تعهد
  .                          در نظر داشته باشد

بايد نظم و كنتـرل     ها     آن .رهبران موفق هميشه مطمئن و خود كنترل هستند       : 4اعتماد

                                                      
1 Exemplary  
2 Tolerance 
3 Commitment 
4 Confidence 
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دهند براي الهام و پشتيباني     ايشان به پيروان اجازه مي    . شان نشان دهند   را در تمام كارهاي   

  .قع مناسب به رهبر اطمينان كننددر موا
توانند در ديگـران بـراي      بهترين رهبران خودانگيزش هستند و مي     : 1 دروني ي  انگيزه
 . شان اشتياق ايجاد كنند كارهاي

 .توانايي و اشتياق :ازهاي اصلي آمادگي عبارتند مؤلفه

ـ             تابعي است از دانايي،   : 2توانايي ك كـار    تجربه، و مهارت فرد يا گـروه در انجـام ي
 .خاص

  .يعني دانش انجام كار: 3دانايي
 .كاري مشابه آن در گذشته يعني انجام كار مورد نظر يا: 4تجربه

 . آميز كارهاي مشابه يعني انجام موفقيت: 5مهارت

 فرد يا گروه نسبت بـه انجـام         ي  تابعي است از اعتماد به نفس، تعهد و انگيزه         6اشتياق
 .يك كار خاص

عبارتي بـاوري     احساس توانايي فرد يا گروه در انجام كار يا به          يعني: 7اعتماد به نفس  
 ، بـالكين  ،مـاركمن ( كنـد   مي دهي  به يك نتيجه سازمان    يابي  دست برايكه اعمال ما را     

 قابليـت و    ،منـدي  افـرادي كـه بـه تـوان        دارد  مي ادبيات كارآفريني بيان   .)143 :2002
 تالش خود را بـراي      ترين  بيشب  اندازي يك كس   ي خويش ايمان دارند در راه     ها  مهارت

  .)187 :2002 ،گيتوود، همكاران( گيرند  ميكار يابي به رسيدن به كام
  .شور خاص در فرد يا گروه براي انجام كار يعني وجود شوق و: 8انگيزه

                                                      
1 Intrinsically Motivated 
2 Ability 
3 Knowledge 
4 experience 
5 skill 
6 appetite 
7 Self-esteem 
8 Motive 
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  آموزش و رفتاركارآفرينانه
شوند   مي  كارآفريناني كه ورشكست   تر  بيش،  كنند  ميكيد  ا سكستون و وسپر ت    ،كنت

 بيـان  چنين هم.  شخصي هستندهاي هو متكي بر تجرب   اند    ايي هستند كه آموزش نديده    ه آن
شوند كساني هستند كه آمـوزش        مي دومين گروه از كارآفرينان كه ورشكست     اند    كرده
كـه تجربـه     طور خالصه با وجود اين     به. )9 :1386 ،پورسعيد( اي ندارند   تجربه امااند    ديده
شـود،    مـي  قلمدادوكار كسبي ها گيري تالش   جهت ي  كننده عنوان عامل حياتي، تعيين    به

اسـتاجكويك و    لوتانز، .مند شوند   از هر دو عامل تجربه و آموزش بهره        دباي  كارآفرينان
 ي  كيد نظـام تعلـيم و تربيـت بـر توسـعه           ابر اين پيشنهاد كردند كه بايد ت      افزون  ايبايوا  

 از آن نتايج حمايت    )1988( گرين و كريك   كه پژوهش چن،   چنان .خودكارآمدي باشد 
 قابل  اثرگذاريكيد دارد كه مدرسان كارآفريني      ا ت ايشان. )15 :1383 هيستريچ،( كند مي

 . شغلي خود الزم و حياتي ببيننـد ي  گذارند تا اين مورد را در آينده        مي اي بر افراد   مالحظه
 ارايـه ري   كـارآفريني و نـوآو     ي  يي در زمينه  ها  رسد مراكز آموزشي كه درس      مي نظر به
  اقتصاديي و محيط كارآفرينانه را وارد حوزه اثرگذارند كارآفرينان ي دهند در توسعه مي
ي دارد  تـر   بـيش گيرند احتمال     مي عنوان مثال افرادي كه درس كارآفريني را        به .كنند مي

 ،اي كه پايگاه قوي آموزشـي داشـته باشـد          منطقه. كه فعاليتي كارآفرينانه را آغاز كنند     
 شـمار  مندي بـه    عامل حمايتي قدرت   وكار  كسبي كارآفرينانه و تشكيل     ها  اليتبراي فع 

  .شوند  ميشوند بلكه تربيت كه كارآفرينان زاده نمي  كالم ايني رود و خالصه مي

  تحقيقي بندي پيشينه جمع

در  اشـاره شـد،   ها     آن  داخلي و خارجي كه به تعدادي از       هاي  ه و مقال  ها  نتايج پژوهش 
ي فرايندجا كه كارآفريني  از آنبوده و  اهميت آموزش كارآفريني ي دهدهن مجموع نشان

ي وكـار   كسب خود بتوانند    ي  رود تا افراد با پرورش ايده       مي از آن انتظار   ،اكتسابي است 
از بررسـي  . هـاي دايـر را توسـعه دهنـد    وكار كـسب آغاز و يا  را با اعتماد به نفس باال     

توان نتيجه گرفت كه آمـوزش    مي  جهان ي كارآفريني در كشورهاي   ها  وضعيت آموزش 
سازي و ايجـاد فرهنـگ و        آگاه.  كارآفريني است  ي  يك ضرورت انكارناپذير در توسعه    
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سـازي    آمـاده  ،ي خـاص كـارآفريني    ها  انتقال دانش فني و مهارت       ، كارآفريني ي  روحيه

 ،وكـار   كـسب اندازي    كارآفريني، ايجاد اشتغال و راه     ي  مخاطبان براي پژوهش در مقوله    
ي هـا    از جمله اهدافي هستند كـه توسـط دوره         ،هاي نوپا وكار  كسبتحكيم و حفظ بقاي       

 در  ها  ن كارآفريني در دانشگاه   ارسد مدرس   مي نظر  به .شوند  مي آموزشي كارآفريني تعقيب  
  .كنند  مياين زمينه نقش اساسي را ايفا

   تحقيقشناسي روش
ها است    ها و تحقيق    راي انجام مطالعه  ي شروع و مبنايي ب      عنوان نقطه   هر الگوي مفهومي به   

طوري  به. كند ها را مشخص مي اي كه متغيرهاي مورد نظر تحقيق و روابط ميان آن گونه به
ها بررسي و  هاي بين آن   رود در حين اجراي تحقيق، متغيرها، روابط و تعامل          كه انتظار مي  

هـا     و عواملي نيز از آن     ها انجام شده    هايي در آن    آزمون شده، و برحسب ضرورت تعديل     
هاي اثرگذار بر     عنوان متغير   در اين تحقيق هفت متغير به     . شود  ها اضافه مي    كم و يا به آن    
اندكـه    وكار مشخص شـده     اندازي كسب   جويان علمي كاربردي مبني بر راه       انگيزش دانش 
  .اند هاي مربوطه سنجيده شده نامه و شاخص ها با پرسش هر كدام از آن

 بوده و هـدف تحقيـق       پيمايشيتوصيفي، از نوع    در اين پژوهش    شده   روش استفاده 
بايـد بـه    محقـق   براي اين كـار     . شناسايي جامعه و تعيين پارامترهاي مربوط به آن است        

هاي مورد نظـر تحقيـق خـود را در           و صفت يا ويژگي    ردهي افراد جامعه مراجعه ك      كليه
 مطالعـه كنـد و بـا روش معينـي، بـه             ها جويا شود يا بايد تعدادي از افراد جامعـه را            آن

بديهي است اگر جامعه كوچك و حجم و تعـداد          . هاي جامعه پي ببرد     ها و ويژگي    صفت
  ). 98 :1386حافظ نيا، محمد رضا، (د رطور كامل مطالعه ك را به  آننتوا آن كم باشد مي

  متغيرهاي تحقيق. 1 جدول
  متغيرهاي مستقل  متغير وابسته

ــر ان ــل اثرگــذار ب ــزش عوام گي
ــش ــشگاه علمــي  دان ــان دان جوي

انـــدازي  كـــاربردي بـــراي راه
  وكار جديد كسب

ي تدريس و ابتكار عمل، مهارت، قاطعيت، اعتماد بـه            شيوه
نفس، خودشكوفايي، دانـش و اطالعـات، شـناخت محـيط           

  وكار از سوي مدرس كارآفريني كسب
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صيتي و انگيزشي مدرس كارآفريني با ايجاد هاي شخ الگوي مفهومي تعيين جهت ارتباط مولفه. 1نمودار 

  يانجو دانشوكار  اندازي كسب ي راه انگيزه
  

هـاي شخـصيتي و انگيزشـي اسـاتيد،           كدام ويژگي : سوال اصلي تحقيق اين است كه     
كنـد تـا بـه ايجـاد          انگيزش الزم را در دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي ايجـاد مـي           

  وكار گرايش پيدا كنند؟  كسب
يان دانشگاه علمي كاربردي است كه طي چهار       جو  دانششامل  تحقيق   آماري   ي  جامعه

آوري اطالعات و آمار مربوط به        ابزار جمع  .اند   و گذرانده  گرفتهاين واحد درسي را      ،ترم
كه بخـشي ازآن شـامل      ه   بود 791/0ي محقق ساخته با ضريب اعتبار         نامه  پرسشتحقيق،  
 ي  نامـه   پرسـش . يان اسـت  جو  دانشعيت شناختي   جمهاي    هايي در ارتباط با ويژگي     سوال

  :در اين تحقيق از دو بخش عمده تشكيل شده كه عبارتند ازشده استفاده 
هـل،  اوضعيت ت  سن، جنس،    :اطالعات جمعيت شناختي، شامل اطالعات عمومي مانند      

 متغيرهـاي مـورد نظـر را       ، كـه    سوال 25 اصلي شامل    ي  نامه پرسششاغل يا غيرشاغل و     
 . ندك ميسنجش 

صورت آزمايـشي در     ه ب نامه  پرسش 15 تعداد   ،در اين تحقيق براي انجام پيش آزمون      
با اسـتفاده     و SPSS سپس ميزان پايايي آن توسط نرم افزار       د و شتوزيع  يان  جو  دانشبين  

. اسـت  نامه  پرسشگر پايايي     كه بيان  دست آمد   به 791/0 عدد  كرونباخ، ياز آزمون آلفا  

يانجودانشايجاد انگيزه در
 وكاركسببراي راه اندازي

  هاي شخصيتي و انگيزشي مدرس كارآفرينيمولفه

ط 
محي

ت 
ناخ

ش
سب

ك
 

 روكا
مهارت

دانش و اطالعات

خودشكوفايي

قاطعيت

وابتكارعمل تدريسيشيوه

اعتماد به نفس
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 و حجم جامعه    بوده 26يان دانشگاه علمي كاربردي واحد      جو  انشدتحقيق  آماري   ي  جامعه
 آزمـون   در ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش           . كه همگي آزمون شدند    است نفر   216

هاي مربوط به      داده بستگي بندي فريدمن و آزمون هم      آماري،آزمون رتبه  ي  ميانگين جامعه 
  .شدتحليل   تحقيق تجزيه وهاي سوال

  و اطالعاتها تجزيه و تحليل داده
  يان جو دانششناختي  هاي جمعيت ويژگي. 1

 . نفر زن130 نفر مرد و تعداد      86 آماري، تعداد    ي   نفر جامعه  216از مجموع    :جنـسيت 
   زن و    درصـد  60 آمـاري متـشكل از       ي  توان گفـت اعـضاي جامعـه        مي عبارت ديگر  به

  . است مرد درصد 40
 نفر بين 122 ، سال20از  تر  نفر كم65  آماري، تعداد  ي   نفر جامعه  216 از مجموع    :سن

   .اند  نفر پاسخي نداده10سال داشته و 25  نفر بيش از19 ، سال25 تا 20
هـل  ا نفـر مت   31 نفـر مجـرد و       185تعداد   ، آماري ي   نفر جامعه  216  از مجموع  :هلات

 درصد5/85هل ا آماري از نظر تي توان گفت كه اعضاي جامعه  ميعبارت ديگر به .هستند
  .هل هستندا مت درصد5/14د و مجر

 نفر شاغل بـوده و مـا بقـي    72 آماري، ي  نفر جامعه  216 از مجموع    : كـاري  ي  تجربه
  درصـد  67 شـاغل و      درصـد  33شغلي كه از آن درآمد كسب كنند نداشتند يعني حدود           

  .اند شغلي نداشته
  
  )نامه پرسش(گيري  آزمون فرض قابليت اعتماد يا پايايي ابزار اندازه. 2

هـا   گيري وجود داردكـه يكـي ازآن       ي مختلفي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه      ها  شرو
تحقيـق داراي اعتبـار     اين   ي  نامه  پرسش  و )37 :1377 بازرگان،( بودهخبرگان   پرسش از 

از ادبيـات موضـوعي تحقيـق        ،شـده گيري    متغيرهاي اندازه  ياجزا است زيرا تعدادي از   
عبـارتي توافـق      به  و ييد رسيده ا نفر از خبرگان به ت     5كه توسط    ضمن اين  ،اند  گرفته شده 

  . ابتياع شده استها   آنخبرگان امر در مورد
هاي مختلف و متعددي وجود       گيري نيز روش    منظور تعيين قابليت اعتماد ابزار اندازه       به
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، 2004كونكـا و همكـاران،   (ها سنجش سازگاري دروني آن اسـت    دارد كه يكي از آن    
گيري   تواند با ضريب آلفاي كرونباخ اندازه       گيري مي   وني ابزار اندازه  سازگاري در . )683
ي تحقيـق داراي   نامه پرسش. شود  ها استفاده مي    اين روشي است كه در اغلب تحقيق      . شود

  . بوده است7/0قابليت اعتماد است زيرا ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده بيش از 
  

  يانجو دانشسان كارآفريني از سوي ي مدرها ي مربوط به ويژگيها سوال .2جدول
  شرح شاخص  كد  رديفاثرگذار عوامل

1  QT1 ي مختلف تدريسها استفاده از روش  
2  QT2 تدريس ي شيوه   كليدي مباحثهاي هتدريس براساس نكت 

  و ابتكار عمل
3  QT3  ي جديد آموزشيها يفناوراستفاده از  
4  QS1 ها ارتباط بين كارآفريني و ساير رشته  
5  QS2 يانجو دانش مطالعه در ي ايجاد انگيزه  
6  QS3 مهارت  افزارهاي مرتبط با كارآفريني آشنايي و استفاده از نرم  

7  QS4 ي كارآفرينيها استفاده از اينترنت در آموزش  
8  QB1 يانجو دانشكيد بر انجام تحقيق انفرادي توسط اتوجه و ت  
9  QB2  قاطعيت   گذشتههاي ه بر مباحث جلسيانجو دانشاصرار بر تسلط  
10  QB3 ي كالسيها  براساس فعاليتجو دانشيابي  ارزش  
11  QA1 ها درخواست تكاليف مرتبط با سرفصل  
12  QA2 متعدد پرسش و پاسخ مرتبط با كارآفرينيهاي هجلس   
13  QA3  اعتماد به نفس   حتي اگر مخالف نظرات استاد باشدجو دانشتوجه به نظرات 

14  QA4 ي عمليها تبديل مباحث نظري به كارگاه  
15  QR1  و توجه به نياز اوجو دانشاحترام به   
16  QR2  پردازي و خالقيت  ايدهي  در زمينهجو دانشباور داشتن  
17  QR3 خودشكوفايي  ميمندسازي در خودآموزي دا توان  

18  QR4 
ز جاي تمرك  بهجو دانشي ها اهميت دادن به نقاط قوت و توانايي

  بر نقاط ضعف
19  QK1 روز بودن دانش اساتيد به  
20  QK2 دانش و   وكار كسب ي داشتن اطالعات كافي در زمينه

  آشنايي با زندگي كارآفرينان داخلي و خارجي QK3  21  اطالعات
22  QE1 وكار كسب كاري و محيط ي داشتن شناخت كافي از جامعه  
23  QE2 ي موجود و كمبودهاها قعيتآشنايي كامل با وا  
24  QE3  محيط    انجام فعاليت اقتصاديبرايآگاهي از امكانات موجود

  آگاهي از موانع ورود به صنايع مختلف QE4  25  وكار كسب
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  هاي پژوهشي فرض. 3

  . تحقيق در حد قابل قبول استي نامه پرسش )پايايي(  قابليت اعتماد:فرض صفر
  . تحقيق در حد قابل قبول نيستي هنام پرسش )پايايي(  قابليت اعتماد:فرض يك

  : آزموني نتيجه
كـه    اسـت يعنـي ايـن     7/0تر از     بزرگ 791/0شود زيرا عدد      مي فرض صفر پذيرفته  

 . است  در حد قابل قبولنامه پرسشقابليت اعتماد 
 

  وكار اندازي كسب يان براي راهجو دانش بر انگيزش اثرگذاررتبه بندي عوامل . 3جدول 
 )متغيرها( عواملديبن رتبه ميانگين

  تدريس و ابتكار عملي شيوه 70/4

  قاطعيت 64/4
 دانش و اطالعات 48/4

 اعتماد به نفس 37/4

 وكار كسبشناخت محيط  27/4

  خود شكوفايي 26/4
 ها مهارت 08/4

   و نتايج ها يافته
يـان  جو  دانـش بر انگيزش   اثرگذار  دن متغيرهاي   كرتحقيق مشخص   اين  هدف از اجراي    

دن اولويـت   كر و سپس مشخص     وكار  كسب در ايجاد    26شگاه علمي كاربردي واحد     دان
بـراي   ،مقالـه آمـده   ايـن   گونه كه در مـتن        همان رو  از اين . بوده است ها     آن يك از  هر

يان، ضمن مرور ادبيات موضوعي     جو  دانش بر انگيزش    اثرگذاردن متغيرهاي   كرمشخص  
ايـن   ،رگان امر و نيز مقدار پايـايي الزم        پس از بررسي اعتبار محتوايي توسط خب       ،مربوط

  : به شكل زير بوده استها ه كه نتايج آزمون فرضييادشده انجام شد ي تحقيق در جامعه
داري محاسبه شـده     كه سطح معني   دهد با توجه به اين      مي  آزمون فريدمن نشان   ي  نتيجه •

مـورد   آمـاري در  ي گويـان جامعـه    نظـرات پاسـخ  رو از اين درصد است  5تر از    كم
 . حداقل در يك مورد يكسان نبوده است،متغيرهاي تحقيق
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  ها  بيان رد يا قبول فرضيه-ها تجزيه و تحليل داده. 4جدول 
  نتيجه  عوامل

ي تدريس  شيوه
  و ابتكار عمل

ي تدريس و ابتكار عمل كه در باال بيان شد داراي حد باال و حد پـايين                   هاي شيوه   تمامي شاخص 
كـه عـدد       بوده و بـا توجـه بـه ايـن          05/0تر از     ها كم   داري آن   طح معني چنين س   مثبت بوده و هم   

تر بودن متغيرهـاي مـورد سـنجش از           دليل بزرگ    كم شده و به    3متغيرهاي مورد سنجش از عدد      
هاي متغيـر ابتكـار       عنوان شاخص   ها به   پس اين شاخص  . دست آمده است    ، ميانگين مثبت به   3عدد  

بندي فريدمن، استفاده     چنين مطابق با آزمون رتبه      هم. شود  ميي تدريس مدرس تاييد       عمل و شيوه  
  .ها بيان شده است تر از سايرشاخص جويان مهم نظر دانش هاي مختلف تدريس از نقطه از روش

هاي  مهارت
مدرس 
  كارآفريني

چنـين    هم. شود  داليل مطرح شده در متغير اول تاييد مي         هاي مدرس، به    هاي مهارت   تمامي شاخص 
بندي فريدمن، آشنايي و استفاده از نرم افزارهاي مـرتبط بـا كـارآفريني از                 ا آزمون رتبه  مطابق ب 
  . ها بيان شده است تر از سايرشاخص جويان مهم نظر دانش نقطه

  اعتماد به نفس
چنين مطابق با آزمـون       هم. شود  داليل مشابه تاييد مي     هاي اعتماد به نفس مدرس، به       تمامي شاخص 

جو حتي اگر مخالف نظرات اسـتاد باشـد از نقطـه نظـر                ، توجه به نظرات دانش    بندي فريدمن   رتبه
  .ها بيان شده است تر از سايرشاخص جويان مهم دانش

  قاطعيت
چنـين    هـم . شـود   داليل مطرح شده در متغير اول تاييد مـي          هاي قاطعيت مدرس، به     تمامي شاخص 

هـاي گذشـته از       ويان بر مباحث جلسه   ج  بندي فريدمن، اصرار بر تسلط دانش       مطابق با آزمون رتبه   
  .ها بيان شده است شاخص تر از ساير جويان مهم نقطه نظر دانش

  خودشكوفايي
چنين   هم. شود  داليل مطرح شده در متغير اول تاييد مي         هاي خودشكوفايي مدرس، به     تمامي شاخص 

جـاي    جـو بـه     دانشهاي    بندي فريدمن، اهميت دادن به نقاط قوت و توانايي          مطابق با آزمون رتبه   
  .ها بيان شده است تر از سايرشاخص جويان مهم نظر دانش تمركز بر نقاط ضعف از نقطه

دانش و 
  اطالعات

چنين مطابق با     هم. شود  داليل يادشده تاييد، مي     هاي دانش و اطالعات مدرس، نيز به        تمامي شاخص 
تـر از     جويـان مهـم     دانـش روز بودن دانش مدرسـان از نقطـه نظـر             بندي فريدمن، به    آزمون رتبه 
  .ها بيان شده است سايرشاخص

شناخت محيط 
  وكار كسب

داليل طرح شـده در متغيـر اول          وكار از سوي مدرس، به      هاي شناخت محيط كسب     تمامي شاخص 
هاي موجود و     بندي فريدمن، آشنايي كامل با واقعيت       چنين مطابق با آزمون رتبه      هم. شود  تاييد، مي 

  .ها بيان شده است تر از سايرشاخص جويان مهم دانشكمبودها از نقطه نظر 
 
كه ضريب مورد نظـر       آزمون آلفاي كرونباخ نشان داده است با توجه به اين          ي  نتيجه •

 . در حد قابل قبول استنامه پرسش قابليت اعتماد رو از اين ، بوده7/0از  تر بزرگ

داري  كه سـطح معنـي     دهد با توجه به اين      مي بستگي پيرسون نشان    آزمون هم  ي  نتيجه •
 شخـصيتي و ايجـاد انگيـزه در         هـاي    بين صفت  ، درصد است  5تر از    محاسبه شده كم  

دار وجود داشته و با درصدهاي       ارتباط معني  ،وكار  كسباندازي   راهبراي  يان  جو  دانش
 .ند هستگذاراثرديگر  متفاوت بر يك

يكي از ابعـاد را      سوال 4 الي   3ده بود اما هر     ش مطرح   سوال 25 نامه  پرسشاگرچه در   
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 داد كه نتايج مربوطه را بررسـي      مي  مورد ارزيابي قرار   شدهيك از عوامل مطرح      براي هر 

  :كنيم مي
ي مختلف تدريس در ايـن      ها  از بعد استفاده از روش     ،شيوه و ابتكار عمل در تدريس      •

چـون تـدريس     ين اهميت را پيدا كرده است گرچه ساير ابعاد نيز هـم           تر  بيشتحقيق  
ي جديد آموزشي نيز داراي اهميت بوده       ها  يفناوركات كليدي و استفاده از      براساس ن 

 .گيرد  ميي بعدي قرارها در رتبه و

 ي   گذشـته  هاي  هيان بر مباحث جلس   جو  دانشقاطعيت از بعد اصرار بر تسلط        ،در ادامه  •
كيد بر انجـام تحقيـق انفـرادي اهميـت داشـته و سـپس               اكالس و سپس توجه و ت     

يـان  جو  دانـش تـري در نظـر       ي كالسي از اهميت كـم     ها   فعاليت يابي براساس  ارزش
 .برخوردار است

 ها  روز بودن نسبت به ساير شاخص       به ي  دانش و اطالعات مدرس كارآفريني از ناحيه       •
 .ي داشته استتر بيشاهميت 

 شـاخص توجـه بـه    و بعدي از اهميت قرارگرفتـه     ي  اعتماد به نفس مدرس در درجه      •
 باالتري نـسبت بـه      ي  خالف با نظر استاد باشد داراي رتبه       حتي اگر م   جو  دانشنظرات  

 .ي اعتماد به نفس استها ساير شاخص

 از سوي مدرس با     وكار  كسب شناخت محيط    ،بندي انجام شده   در مراحل بعدي و طبقه     •
ـ         ها  شاخص آشنايي كامل با واقعيت      اتي موجود و كمبودها و سپس آگاهي از امكان

 .گيرند  ميدي در جايگاه بعدي اهميت قرار انجام فعاليت اقتصابرايموجود 

گـذار بـر ايجـاد انگيـزش        اثربنـدي عوامـل       رتبه ي  در ادامه  ،عوامل خود شكوفايي   •
 جـو   دانـش ي  ها   و اهميت دادن استاد به نقاط قوت و توانايي         گرفته يان قرار جو  دانش

 و توجـه بـه   جـو  دانـش جاي تمركز بر نقاط ضعف او و سپس شاخص احترام بـه      به
 . اي او داراي اهميت استنيازه

افزارهـاي تخصـصي      مدرس از نـرم    ي  ي استاد با شاخص آشنايي و استفاده      ها  مهارت •
ين اهميت را دارد در بين ساير عوامـل         تر  بيشمرتبط با كارآفريني كه در اين عامل        

 . ترين اهميت را داراست كم
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  پيشنهادها
 رسـيدن بـه     بـراي  ها  اوم برنامه اساتيد بايد در ارزيابي مد    ) 1998( بنا به اعتقاد كوپر    •

ي هـا    درسي و در تدريس بـر مهـارت        ي  اهداف مهارت داشته باشند و بايد در برنامه       
ند و خود نيـز داراي ايـن        كنكيد  اله و استدالل ت   ا حل مس  ، تفكر جانبي  ،تفكر انتزاعي 

 ي هنحـو  يان در هـر مبحـث و در  جو دانش دريافت بازخورد از   رو  از اين . تفكر باشند 
رسد در بـسياري      مي  البته به نظر   .كند  مي  درس توسط مدرس به اين امركمك      ي ارايه

 دليل كمبـود مـدرس مـاهر تـوجهي بـه آن            د يا به  شو  انجام نمي از موارد يا اين كار      
 .شود نمي

ي كارآفريني، هدف ايـن     ها  در چهارمين دسته ازآموزش   ) 1387( مقيمي و احمدپور •
 و اسـتاد    جو  دانشي نوين   ها  د و تعيين نقش   ي آموزشي جدي  ها   را معرفي شيوه   ها  دوره
ها هـدف ديگـر را درآمـوزش و تـرويج            آن.دانند  مي  آموزش كارآفريني  فراينددر  
 ي اقتـصادي هـا  اندركاران فعاليت گران و دست  اساتيد جديد از ميان صنعت ي  وسيله به
 ي آموزشـي كـه بـه همـين        ها  در كارگاه د  باي ن كارآفريني ابنابراين مدرس . بينند مي

ده تا بتوانند خود را بـا نيازهـاي علمـي و كـاربردي              كرده شركت   شمنظور طراحي   
يي و يا پس از آن      جو  دانش طي دوران    وكار  كسباندازي   ياني كه مستعد راه   جو  دانش
 يي را در بـر دارد كـه     ها  قطع هزينه طور    بهاجرايي شدن اين امور      .ندكن آماده   ،هستند

ي هـا   ي دولتي ديـد امـا در دانـشگاه        ها  دانشگاه ي  توان بخشي از آن را در بودجه       مي
 .احتمال نياز به تحكم است بهغيردولتي و علمي كاربردي 

كـارايي ايـن    ناوالن سـبب    ؤيان وگاهي مس  جو  دانش كم توجهي و تنبلي      ،توجهي بي •
 مـشهود اسـت     يادشـده كـه در پـژوهش        چنان ،شود  مي درس بسيار مهم در دانشگاه    

گيـرد    مـي   قـرار  هـا   آن ي   عهده ره خارج از دانشگاه ب    يي ك ها  يان با فعاليت  جو  دانش
برداري مناسـب از وضـعيت       رسد براي بهره    مي نظر به. كنند  خوبي برقرار نمي   ي  رابطه

 . ترويجي مناسبي را در پيش گيرندي ربط شيوه  مديران ذيدموجود باي

بـه آن  ) 1383( ي كه دكتـر احمـدپور  وكار  كسبي  ها  در بخش ديگري از آموزش     •
ي جديـد را طـي      هـا    شـركت  ي  يي است كه ايجاد و توسعه     ها  آموزشاند     كرده اشاره
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 و انگيزش   ها   توانايي ،ها   قابليت ي   توسعه ها  هدف اين دوره  . دهند  مي يي پوشش ها  دوره

هـا  وكار  كـسب  ي   خوداشـتغالي و توسـعه     ،وكار  كسبافراد است تا به خلق و ايجاد        
ينه سبب شده تا از اساتيدي كه قدرت        بپردازند، اما كمبود مدرس با تجربه در اين زم        

ي هـا   در بـسياري از دوره ، ندارنـد وكـار  كـسب در  اي    بيان خوبي دارند امـا تجربـه      
 ي   يا حـداقل تجربـه     وكار  كسباندازي   رسد راه   مي نظر  اما به  .كارآفريني استفاده شود  

شخصي زيرا  ، براي مدرس كارآفريني در دانشگاه ضروري استوكار كسبمديريت 
 موجود از قبيل    هاي   مشكل ،اندازي  راه ي   با نحوه  دگيرد باي   مي  اين جايگاه قرار   كه در 

تحقيـق  ايـن   آشنا باشد كـه اهميـت آن در         .. .  مالي و  تامين ،موانع ورود به صنعت   
 . روشن است
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