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 تحليل نقش آموزش در توسعه و ترويج كارآفريني 

  2حسین عبدالهیو   1جواد آقامحمدی

 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، آموزش و پرورش استان کردستان. 1

 طباطبائی تهران گاه عالمهشناسی دانشدانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان. 2

 

 چکیده 

ران نظکند. صاحبمی ی است که نقش مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفافرایندکارآفرینی 

ر ای داین رهگذر، نظام آموزشی سهم عمده دانند. درمی علم اقتصاد آن را موتور محرکه رشد و تولید اقتصادی کشورها

رآفرینی و کارآفرینان خواهد داشت. این مقاله با هدف بررسی و تحلیل نقش آموزش در توسعه و توسعه و ترویج کا

ن و منابع وتبیینی بوده که با استفاده از مت –تحلیلی  ،در این مقاله پژوهشترویج کارآفرینی صورت گرفته است. روش 

رداخته شده است. مبنای نظری این مقاله آوری اطالعات پگرفته )داخلی و خارجی( به جمعموجود و مطالعات صورت

 وتواند نقش بارزی در رشد می اصلی آن است که آیا آموزش پرسش دیدگاه نظریه سرمایه انسانی است و مبتنی بر

تواند یم که کارآفرینی امری اکتسابی است که دهدهای این پژوهش نشان میتوسعه کارآفرینی بر عهده گیرد؟ یافته

توان آن را تدریس کرد و آموزش داد. بنابراین آموزش نقش مهم و می امری ذاتی نیست، منحصراً یاد گرفته شود و

 خطیری در رشد و توسعه کارآفرینی بر عهده دارد.

 آموزش، توسعه، کارآفرینی، اثربخشی آموزش کارآفرینی. :واژگان کلیدی
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 لهمقدمه و طرح مسئ -1

م یابیمی ی دربا نگاهی به روند رشد و توسعه جهان

و  فته، نقشپیشرهای فناوریکه با افزایش و گسترش 

 ود. شمی بیشترای طور فزایندهجایگاه کارآفرینان به

و  ناوریفارتباط مستقیمی بین پیشرفت  ،به بیان دیگر

ضرورت آموزش کارآفرینان وجود دارد. امروزه 

از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها  4کارآفرینی

طوری که در غرب و بعضی از به آید،می شماربه

های طالیی کارآفرینی نام ، دو دهه اخیر دههکشورها

کشورهای پیشرفته و در حال  بیشتر. در اندگرفته

 ترین منبععنوان اصلیمقوله کارآفرینی بهتوسعه، 

لزوم ایجاد  [، بنابراین1] استشده نظر گرفته توسعه در 

منطقی اعم از های حمایت برایمناسب  یبستر و جو

و علمی از کارآفرینی  پژوهشیمادی، معنوی، فرهنگی، 

ود شمی و کارآفرینان بیش از پیش در کشور ما احساس

ویژه بهکشورهای جهان  درست بیشتر[. رویکرد 91]

یافته به موضوع مهم و بنیادین کشورهای توسعه

کارآفرینی و نقشی که در توسعه اقتصادی، سیاسی، 

سبب توجه جدی به  ،کندمی اجتماعی ایفافرهنگی و 

و در نتیجه این توجهات،  زش شدهاین مقوله مهم و با ار

از جمله بحران بیکاری در این ها بسیاری از نابسامانی

 رنگ شده است. بنابراینورها تا حدودی مرتفع و کمکش

ی سازه با ایجاد بسترهای مناسب و فرهنگطلبد کمی

میت و ضرورت آن در اه مطلوب بحث کارآفرینی و

گمان آموزش و نقش خطیر شود و بیجامعه نهادینه 

ه تواند بمی آن در این باره بر کسی پوشیده نیست و

گستره این بحث دامن زند و خود در توسعه و ترویج آن 

نقش ایفا کند که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد 

 شد. 

افراد  شغلیهای در شرایط و مناسباتی که شایستگی

جویای کار با نیازهای واقعی بازار کار متناسب نباشد، 

روند جذب افراد در بازار کار و یافتن شغل مناسب، از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Entrepreneurship 

2. Becker 

سرعت و سهولت مناسبی برخوردار نخواهد بود. این 

کند. از یک طرف، می ایجادرا وضعیت دو مسئله جدی 

افزایش پیدا خواهد کرد ای طور فزایندهخیل بیکاران به

های انسانی عاطل و طرف دیگر، بخشی از ظرفیت و از

استفاده درآمده و نقشی در توسعه و رشد جامعه  بدون

های کارآفرینی باعث [. آموزش99] نخواهد داشت

نسانی بهبود یافته و درجه اهای د شد تا ظرفیتخواه

پذیری افراد باال رود و از این طریق بیکاری اشتغال

 جوانان کاهش یابد.

عوامل اثرگذار در توسعه کارآفرینی، توجه یکی از 

ر د امروزه تقریباً ویژه به تقویت نظام آموزشی است.

یافته و در حال توسعه در همه تمام کشورهای توسعه

تحصیلی، آموزش و ترویج کارآفرینی جایگاه های پایه

آموزش چه در نیروی فکری  [. سهم49دارد]ای ویژه

تولید و چه در کار  روند عنوان تکامل بخشخالق به

ت. بسیار با ارزش اس ،تداوم تولید عنوان پشتوانهساده به

آموزشی مخارج قابل های جوامع در محیطامروزه 

مراکز  شوند و اینمی برای آموزش متحملای مالحظه

ها بسیاری از آن هستند.رو با مشکالت روزافزونی روبه

 ارهدوبمجبورند مأموریت و راهبردهای کلی خود را 

 ارزیابی کنند و وجوه دولتی در حال کاهش یافتن است

[45.]  

، نظریه سرمایه انسانی (4541) 2به اعتقاد بیکر

طه آموزش و کارآفرینی ترین توضیح را درباره رابساده

افراد را های و توانمندیها دهد. آموزش، مهارتارائه می

دهد که بخشی از منافع حاصل از آن به میافزایش 

از منظر نظریه  ،(4509) 9گردد. شولتزش باز میآموز

معتقد است، آموزش توانایی افراد را در  سرمایه انسانی

ها کارگیری مؤثر آندستیابی به اطالعات، شناخت و به

 دهد. افزون بر این، تحصیل، فرد را قادرمی افزایش

ی بهتر ابکاریتر و ای پیشرفتهاز تربیت حرفه تاسازد می

به افزایش ها و همه این اغل بهره گیرددر بین مش

3. Schultz 
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 برمبنای[. 99]انجامد میمعنای واقعی خود وری بهبهره

 این نظریه که خاستگاه اصلی این رابطه را شکل

عمومی باعث سرمایه عمومی و های آموزش ،دهدمی

تخصصی و فنی باعث سرمایه اختصاصی های آموزش

شرفت و د شد که در نهایت از دل آن رشد، پینخواه

شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیرون خواهد 

بررسی و تحلیل نقش  بهآمد. با این اوصاف، این مقاله 

 و وسعه و ترویج کارآفرینی پرداختهخطیر آموزش در ت

آیا کارآفرینی » هایی از قبیل:پرسشبر همین اساس 

 کارآفرین متولد طور ذاتیبهقابل آموزش است یا افراد 

پژوهشی درباره آموزش های یافته»، «؟شوندمی

 کارآفرینی و نقش آن در توسعه و ترویج آن چه

ارتباط بین آموزش و رشد اقتصادی و »و  «گویند؟می

 رابطه کارآفرینی با رشد و توسعه اقتصادی به چه صورت

نظرات و با استناد به منابع، کرده مطرح را  «؟است

صدد  گرفته دراندیشمندان و مطالعات صورت

 آمد. گویی بر خواهدپاسخ

 شناسی کارآفرین و کارآفرینیمفهوم -2

ای است با منشأ فرانسوی که در سده کارآفرین، واژه

تأییده شده است.  4وسیله فرهنگ لغت ساوریهجدهم به

د که شدر این فرهنگ لغت، کارآفرین به کسی گفته می

 .متعهد به انجام پروژه، تولیدکننده و فردی ماهر است

( در اوایل entrepredeurنمونه اولیه این کلمه؛ یعنی )

سده چهاردهم مشاهده شده و معنای آن، بر عهده 

گرفتن است؛ یعنی فردی که ریسک کسب و کار جدید 

، کارآفرین را شخصی 2پذیرد. فرهنگ لغت آکسفوررا می

[. بنابر 92کند]وکار را ایجاد میداند که یک کسبمی

انشگاهی وبستر، کارآفرینی عبارت است نامه دتعریف واژه

از: فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر 

[. 9ها]گیری از فرصتمنظور بهرهفردی از منابع بهبه

ح عنوان یک پدیده در سطوکارآفرینی از نگاه کالسیک به

سازی و بحث و بررسی شده است، ولی از فردی مفهوم

یده عنوان یک پدفرینی بهنگاه نئوکالسیک مفهوم کارآ

اجتماعی که در لوای تعامالت و مناسبات اجتماعی شکل 

[. کارآفرینی در 12گیرد، بحث و بررسی شده است]می

نظام آموزشی فرایند منظم و مستمری است که از یک 

برداری مؤثر از کلیه منابع درونی سو به شناسایی و بهره

وی دیگر موجب انجامد و از سو بیرونی نظام آموزشی می

های نوین یاددهی و یادگیری خلق و ایجاد فرصت

شود. این فرایند با تکیه بر دو محور: آموزش فراگیر می

های بروز و ظهور آن، سازی زمینهکارآفرین و فراهم

 [.5یابد ]تحقق می

 تعاریف کارآفرین و کارآفرینی -1جدول

 ینتعاریف کارآفرینی و کارآفر نظران کارآفرینیصاحب

 [.19] کندمی کارآفرین فردی است که ترکیبات جدیدی را در تولید ایجاد 9شومپیتر

 [.49] کندمی بیرون جداهای یک سازمان را از سازمان فردی است که با کمک واژه کارآفرین، نقش کارآفرینانه کارآفرین 1پینکات

 9استیونسون
پویا همچون تشویق افراد به تجسم سازی، های کارآفرین دارای ویژگیهای کارآفرینان، رفتاری فرصت گرایانه دارند و سازمان

 [.5] انعطاف پذیری و تمایل به مخاطره پذیری هستند

 [.1] کندمی خود را شروعبه کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک، جدید و متعلق  4دراکر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Savary s Dictionnaire universel de commerce. 

2. Oxford English dictionary 

3. Schumpeter  

4. Pinchot 

5. Stevenson 

6. Drucker 
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 ینتعاریف کارآفرینی و کارآفر نظران کارآفرینیصاحب

 [.4] کندمی گذارید و سازمان جدیدی را بنیانآمیز جدیوکار مخاطرهکارآفرین کسی است که کسب 4استونر

 [.9] خلق چیزی متفاوت و با ارزش از طریق اختصاص زمان و تالش الزم برای آن است فرایندکارآفرینی،  2رابرت هیستریچ

 9بای گریو

در عین حال، کسی کند و می یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره، تقبل و تعهدهای کارآفرین فردی است که مخاطره

کارآفرینی تمام وظایف،  فرایندکند و می اندازی، یک سازمان را راهیابد و برای پیگیری آنمی است که یک فرصت را در

 یابد، می ارتباطها گیری آن فرصتت و ایجاد یک سازمان به منظور پیو عملیاتی را که با درک فرصها فعالیت

 [.94] گیردمی در بر

 1تاترابرت رونس
شود که خطر از دست دادن می کارآفرینی روند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است. این کار توسط کسی انجام

 [.44] پذیردمی شغلی دیگر را در جهت ارزش برای یک محصول یا خدمتهای زمان یا فرصت

 

( که از 4با توجه به تعاریف مندرج در جدول )

وان ت، میشدهکارآفرینی ارائه نظران علم دیدگاه صاحب

طلب، جو، استقاللت کارآفرینان افرادی مخاطرهگف

دنبال کارها و هستند که به منعطف پذیر وریسک

 هستند که به خلق چیزی جدید بینجامدهایی فعالیت

خلق چیزی  ارآفرینی، جریان مستمر و مداوم برایو ک

 .است متفاوت، نو و بکر

 یمکاتب تفکر کارآفرین -3

مکتب انسانی همانند نگرش صفات  مکتب انسانی:

مشخصه رهبری است. این مکتب صفات مشخصه 

شمارد که خاصی را برای کارآفرینان موفق برمی

، 4، مرکز کنترل درونی9اند از: نیاز به پیشرفتعبارت

، گرایش به خالقیت 9، نیاز به استقالل0پذیریریسک

، 44پذیریعطاف، سازگار و ان41، تحمل ابهام5و نوآوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Stoner 

2. Robert Histrich 

3. By grave 

4. Robert Ronstadt 

5. Need for achievement 

6. Internal locus of control 

7. Risk taking propensity 

8. individuality 

9. creativity 

10. Ambiguity tolerance 

11. flexibility 

12. The Venture school 

را گکننده و محصولپذیر، آغازگر، هماهنگمسئولیت

[44.] 

ز ای امجموعه ،این تفکر کارآفرینی مکتب محیطی:

عوامل پیچیده محیطی را در تعیین تعداد و نوع 

داند. این عوامل شامل کارآفرینان موفق دخیل می

های تماعی، فرایندهای اجمؤسسات و نهادها، ارزش

های اقتصادی است که اگر در یک سیاسی و فرصت

 یریگط با یکدیگر ترکیب شوند موجب شکلمحی

 .شوندمی مؤسسات کارآفرین

مکتب در زمینه تفکر  ترینتازه: 12مکتب ریسکی

ی تر از سایر مکاتب کارآفرینکارآفرینی کمی پیچیده

دارد که صفات مشخصه می است. این نگرش بیان

شرط کافی اما  ،فردی و محیطی ضروری هستند

اگر  ،این نگرش برمبنایبرای کارآفرینی نیستند. 

محیطی مطلوب قرار ، در با انگیزه باالافرادی 

ه کننده کارآفرینی نخواهند بود، بلکبگیرند، تضمین
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و  دکننباید یک فرصت ریسکی را شناسایی ها آن

برداری از و حمایت محیطی الزم برای بهره منابع

ن بودن، انتخاب درست ارآفریبیابند. برای ک ها راآن

آمیز در زمان و مکان مناسب و فرصت مخاطره

 سپس طراحی شغل متناسب با آن ضروری است

تر از دو مکتب دیگر است و [. این مکتب جامع94]

 تلفیقی از مکتب انسانی و محیطی را مدنظر قرار

 دهد.می

 اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی -9

نظام  کارآفرینانه:های ستتدوین اهداف و سیا

آموزشی کارآفرین بیش از هر زمان دیگری نیازمند 

برانگیز و های چالشتدوین اهداف و سیاست

کارآفرینانه است. بنابراین الزم است تا اهداف و 

کالن و خرد نظام آموزشی مورد های سیاست

 بازنگری و نقادی جدی قرار گیرد.

ابت، خشک و ثهای چارچوب :پذیریانعطاف

و قوانین غیرمنعطف که بدون ها ، روشهاسیاست

 شوند ازمی و مقتضیات اجراییها توجه به موقعیت

کننده خالقیت و کارآفرینی ترین عوامل محدودمهم

 ند.آیمی شماربه

متعددی های تمرکز در آموزش، کاستی تمرکززدایی:

از دست دادن ها ترین آنشود که مهممی را سبب

شد خالقیت و نوآوری و در نتیجه رهای فرصت

کارآفرینی خواهد بود. بنابراین کارآفرینی از الزامات 

 به نظام آموزشی کارآفرینی است. رسیدناساسی 

تواند نمی مدرسه کارآفرین بدون شک تعامل با محیط:

با دیوارهای بلند و درهای بسته پدید آید. ایجاد و 

محیط  اتقویت کارآفرینی مستلزم تعامل گسترده ب

 اجتماعی و اقتصادی است. مدیریت آموزشی

 جانبه بین مدرسهکارآفرین باید پیوند عمیق و همه

 .کندو جامعه برقرار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Robert Ronstadt 

عنصر اساسی کارآفرینی،  تشویق و پاداش:

نظر از خطرپذیری است. خطرپذیری نیز صرف

تأثیر طور جدی تحتهای فردی، بهویژگیعوامل و 

ست. فرد کارآفرین فرهنگ اجتماعی و سازمانی ا

 نیازمند تشویق و حمایت است. خطاها زمانی

توانند زمینه مناسبی برای رشد و موفقیت باشند می

که با نگرشی جامع و دوراندیشانه تحمل و هدایت 

[. تقویت خالقیت و نوآوری و ایجاد 5] شوند

انگیزش و هدایت و تشویق کارآفرینان به سوی 

ترویج کارآفرینی  الزم و جدید درهای کسب مهارت

توجه به این اصول بسیار الزم و اساسی است و 

 ؛ریزی از سطوح پایین نظام آموزشینیازمند برنامه

دبستانی تا سطوح باالی آموزش یعنی یعنی پیش

 . است آموزش عالی

 اثربخشی آموزش کارآفرینی -1

، استاد مدرسه علوم اقتصادی 4رابرت رانستات

نام های خود بهاز تألیفهاروارد آمریکا، در یکی 

 میان آموزش ، رابطه«و تربیت کارآفرینان نوپاآموزش »

و موفقیت در امر کارآفرینی را به تفصیل شرح داده و 

که چه دروسی باید به کارآفرینان نوپا در مورد این حتی

در اما  ارائه کرده، را آموزش داده شود مطالب زیادی

 ،آفرینیتدریس مواد آموزشی کار مورد چگونگی

کمی انجام شده است. روند رشد کارآفرینی های تحقیق

هشتاد  های کارآفرینی در اواخر دههو اثرگذاری آموزش

های تخصصی آموزش دنبال آن توسعهی و بهمیالد

های دهد که آموزشمی نود نشان کارآفرینی در دهه

بلکه  ،هتنها باعث رشد کمی کارآفرینان شدکارآفرینی نه

کارآفرینی و ارتقای سطح های در نسل موجب تحول

ویژه در طراحی راهبردهای های کارآفرینی بهمهارت

توجه به تغییرهای  داری باوکار و مدیریت بنگاهکسب

[. پژوهشگران 49]شده است  اختیاری سریع در حوزه
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بالک و ، 9، گیب2، استنورث4دیگری از جمله کوران

برخی از و استوری به ارزیابی  9کاکس ،1استامپ

اند. نتایج های آموزشی کارآفرینی پرداختهدوره

های دهد که نوع برنامهمی ها نشانمطالعات آن

آموزشی، در دستیابی به اهداف کارآفرینی، تأثیرگذار 

[. آموزش کارآفرینی، الزمه توسعه 2] بوده است

نار ر کدر توسعه کارآفرینی، آموزش د .کارآفرینی است

انکارناپذیر دارد، آموزش  عوامل دیگر جایگاهی

دستیابی به اهداف های عنوان یکی از اهرمکارآفرینی به

. است توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع مطرح

ایند فرعالوه بر این، آموزش کارآفرینی با تحلیل اجزای 

پذیری، سوی مخاطرهکارآفرینی، کارآفرینان را به

 ای مرتبطپذیری، همدلی، تعاون و دیگر اجزمسئولیت

ر که با تغیی ایگونهکند، بهمی با کارآفرینی هدایت

امر خطیر کارآفرینی  ،ها و باورهاروحیه، اهداف، ارزش

گ فرهن ن نهادینه شده و باعث ارتقایدر رفتار کاری آنا

دهال نیز با مطرح [. کروگر و لین99] شودمی کارآفرینی

د و رش کارآفرینی در فرایندالعاده کردن اهمیت فوق

اند که رشد کارآفرینی توسعه اقتصادی بیان داشته

حاصل آموزش کارآفرینی است. از سوی دیگر، ورهال، 

کارآفرینی را یکی از آدرج، توریک و نکرز هم آموزش 

کننده و تأثیرگذار بر میزان توسعه و عوامل تعیین

آفرینانه در یک کشور قلمداد کارهای گسترش فعالیت

 رشماآموزش کارآفرینی فعالیتی بهواقع اند. در کرده

نش و اطالعات مورد نیاز آید که از آن برای انتقال دامی

شود و می کار استفادهوکسب اندازی و ادارهبرای راه

و ها ، مهارتهاافزایش، بهبود و توسعه نگرش

افراد غیرکارآفرین را در پی خواهد داشت. های توانایی

و ها ، فعالیتهاآموزش کارآفرینی بر سطح گرایش

ود گذارد و این امر به نوبه خمی اشتیاق کارآفرینانه تأثیر

 کارهای جدید در اقتصاد مؤثر استوبر توسعه کسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Curran 

2. Stanworth 

3. Gibb 

4. Blok & Stump 

توان نتیجه گرفت که آموزش [. با این اوصاف می4]

کارآفرینی نقش مهمی در رشد و توسعه اجتماعی و 

 نظران مختلف و مطالعاتکند و صاحبمی اقتصادی ایفا

شورها بر این ادعا صحه تجربی گوناگون در اکثر ک

 . گذاشته است

 آموزش و کارآفرینی -5

، این است پژوهشگرانیکی از موضوعات مورد توجه 

ه از شوند یا اینکمی که آیا کارآفرینان، کارآفرین متولد

شوند. برخی از پژوهشگران می طریق آموزش، کارآفرین

اطالعاتی،  جامعهپیش از ورود به ند که اهدریافت

تحصیالت و آموزش اهمیت کمتری برای کارآفرینان 

 یفناور، اما در عصر اطالعات، به دلیل رشد باالی هداشت

و رقابت شدید، آموزش اهمیت خاصی پیدا کرده است. 

شایع بود که طبق آن، کارآفرینان ای در گذشته، افسانه

ه روحیاند از: ابتکار، هایی ذاتی دارند که عبارتویژگی

کارگیری ریسک، توان تهاجمی، تحرک، تمایل در به

تحلیل و مهارت در روابط انسانی. بنابراین، فرض اساسی 

 این بود که کارآفرینان از طریق آموزش، پرورش

اقعیتی جدید جایگزین این افسانه اما امروزه و یابند،نمی

ای علمی عنوان رشتهقدیمی شده و به کارآفرینی به

همانند تمامی  ست. رشته علمی کارآفرینیتوجه شده ا

ها و مواردی است فرایند، هادیگر، دارای مدلهای رشته

که باید دانش مربوط به آن کسب شود. دولت از طریق 

ها و سیستم آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه

تواند مفهوم کارآفرینی را می مؤسسات وابسته به خود

معرفی کند. همچنین از نظر اقتصادی و اجتماعی 

عنوان یکی از دروس تواند بهمی مبحث کارآفرینی

دانشگاهی به دانشجویان آموزش داده شود تا بتوانند 

 4[. وسپر4] خود را ارزیابی و توسعه دهندهای قابلیت

ریافت: کارآفرینانی که احتمال د ایبا انجام مطالعه

5. Cox & Stouri 

6. Vesper 
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شان بیشتر است، کسانی هستند که تجربه شکست

در  4[. هیل44] ، اما تحصیالت کافی ندارنددارند

دانشگاه که مشغول آموزش  49در  پژوهشی میدانی

 هایکارآفرینی بودند، به این نتیجه رسید که دوره

وزشی باعث افزایش آگاهی و درک فرایند آغاز به کار آم

 [.9] کارهای جدید شده استوو مدیریت کسب

ینی بدان ( معتقد است آموزش کارآفر2114) 2کالندت

ی صورت بدیهت که ما سه قضیه یا مفروضه را بهاسمعن

تواند یاد می کارآفرینی ایم: مفروضه اول،قبول کرده

تنها یک توانایی ذاتی نیست. مفروضه گرفته شود و 

ر عبارت دیگتواند تدریس شود، بهمی کارآفرینی دوم،

یادگیری تنها از طریق تجربه در زمینه و شرایط 

های آید، بلکه از طریق تالشنمی دستهه بکارآفرینان

 تواند صورت پذیرد. مفروضه سوم،می آموزشی نیز

یی که هاتواند از طریق دورهمی آموزش کارآفرینی

 شود،می و مؤسسات آموزشی برگزارها توسط دانشگاه

[. روند رشد کارآفرینی و تأثیر 24] انجام پذیرد

شتاد میالدی و ه های کارآفرینی در اواخر دههآموزش

های تخصصی کارآفرینی در به دنبال آن توسعه آموزش

ا تنههای کارآفرینی نهدهد که آموزشمی نود نشان دهه

بلکه موجب تحول در  ه،باعث رشد کمی کارآفرینان شد

های سطح مهارت های کارآفرینی و ارتقاینسل

وکار و ویژه در طراحی راهبردهای کسبکارآفرینی به

 ا توجه به تغییرات سریع در حوزهداری و بنگاهمدیریت ب

 9[. ماریو راپوسو و آرمیندا دو پاکو22]شده است  اختیار

با عنوان آموزش و ارتباط آن با  پژوهشی( در 2144)

کارآفرینی به نقش با اهمیت آموزش در های فعالیت

 و همچنین کنندمی توسعه و ترویج کارآفرینی اشاره

عه زش و توسبر ارتباط بین آمو مختلفی که هایپژوهش

 [.19] اندکارآفرینی صحه گذاشته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hill 

2. Klandt 

3. Mario Raposo & Arminda do paco 

4. Schultz 

5. Denison 

 کارآفرینی و توسعه اقتصادی آموزش، -1

ارتباط بین آموزش و رشد اقتصادی تقریباً از دهه 

ها قرار ها و جدلبه بعد در کانون بسیاری از بحث 4541

 (،4542) 9(، دنیسون4544) 1گرفت. آنجا که شولتز

 دکردننجام مطالعاتی گسترده تالش ( با ا4542) 4بیکر

ماهیت و ریشه بسیاری از نوسانات رشد اقتصادی را با 

سون دنی ،برای مثال کنند؛نام آموزش توجیه ه متغیری ب

 نتیجه 4542در مطالعات پیشگامانه خود در سال 

درصد رشد اقتصادی آمریکا طی  29گیرد که می

ت درصد رشد تولیدا 12و  4541تا  4591های سال

اغل( ناشی از آموزش یک نیروی ش ازای)تولید به سرانه

 همچون جز دنیسون، افراد دیگریبوده است. به

( با 4591) 5( و ویلر4549) 9(، کروگر4591) 0هیکس

به نقش مهم و ارزشمند آموزش  یانجام مطالعات مختلف

های [. فرض99]رشد و توسعه اقتصادی اشاره کردند  در

آموزش و توسعه اقتصادی همان  موجود در ارتباط بین

ن آ مبناینظریه سرمایه انسانی است که بر های فرض

یا انگیزه نیروی کار  هاهر بهبودی در سالمتی، مهارت

شود. بنابراین، آموزش تا می وری کارگرانموجب بهره

 شود،می آنجا که موجب بهبود کیفیت افراد انسانی

 هشورها شناختعنوان عاملی مؤثر بر رشد اقتصادی کبه

نشان ساخت که رابطه بین [. باید خاطر90] شودمی

طرفه نیست، یک ایآموزش و توسعه اقتصادی رابطه

به این صورت که اگر ای است دوطرفه، بلکه رابطه

ورزا را های ذاتی و ذهنی و بهرهآموزش بتواند توانایی

 کردهافزایش دهد به دانش، رشد و علم اقتصاد کمک 

اقتصادی، امکان توسعه آموزشی را بیش از است و رشد 

 پیش فراهم خواهد آورد.

ا ه شکل است؟ بناما رابطه کارآفرینی و توسعه به چ

توجه به برای نظران سه دلیل مهم بر نظر صاحب

6. Becker 

7. Hicks 

8. Krueger 

9. Wheeler 
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و  فناوریموضوع کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه 

سمبل و نماد تالش  دارد. کارآفرینی، وجود اشتغال مولد

ان پیشگام ،امور تجاری بوده و کارآفرینان و موفقیت در

تجاری در جامعه هستند. توانایی آنان در های موفقیت

در نوآوری و ها ، نیروی آنهاگیری از فرصتبهره

در قبال موفقیت، معیارهایی هستند که ها ظرفیت آن

شود. می سنجیدهها کارآفرینی نوین توسط آن

یی، نوآوری، کارانظر رهبری، مدیریت،  کارآفرینان از

 هایوری و تشکیل شرکتایجاد اشتغال، رقابت، بهره

 و 24، 49] جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند

[. امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی در 20

دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصادمدار و 

ری و ایجاد بست شود. تقویت کارآفرینیمی کارآفرینان

 ابزار پیشرفت اقتصادی اقتصادی از ی توسعهمناسب برا

 ایمبنویژه کشورهای در حال توسعه است. برکشورها به

بیانیه جهانی کارآفرینی، همبستگی قوی میان رشد 

اقتصاد ملی و سطح فعالیت کارآفرینانه ملی و سازمانی 

حدی است [. اهمیت بحث کارآفرینی به42ارد]وجود د

و کارآفرینان را موتور که اقتصاددانان، کارآفرینی 

، 29] دانندمی محرکه و رشد و توسعه اقتصادی جامعه

عنوان سازوکار مهمی برای [. کارآفرینی به19و  91

توسعه اقتصادی از طریق اشتغال، نوآوری و اثرات رفاه 

معتقد است توسعه  ،در نظر گرفته شده است. دراکر

ه باقتصادی و رشد اقتصادی کشورها به میزان زیادی 

 هایپژوهش[. 92] کارآفرین اثربخش بستگی دارد

(، 4954) مختلف میدانی کاظمی ترقبان و مبارکی

( و جانسون و همکاران 4994) علمی و جمشیدنژاد

د و توسعه اقتصادی ( اثر کارآفرینی را در رش2114)

 نشان داده است. 

 گرفتهها و مطالعات صورتپژوهشمروری بر  -9

)داخلی  ر مطالعات تجربیپژوهش حاض در راستای

و خارجی( خوبی صورت گرفته است که به تعدادی از 

( در 4952) عزیزی و طاهری شود.می اشارهها آن

 کارآفرینی بر با عنوان بررسی تأثیر آموزش پژوهشی

کارآفرینانه دانشجویان های قصید و ویژگیی

شهر تهران، نشان دادند که شرکت در های دانشگاه

آفرینی موجب افزایش قصد و تمایل به کارهای کالس

 های پژوهشکارآفرینی شده است. نتایج و یافته

به بررسی راهبرد توسعه که ( 4954) نیلچیان و کسایی

آموختگان آموزش عالی رخ کارآفرینی دانشنیم

های د که شرکت در کالسدهمی نشان اند،پرداخته

آموزشی مرتبط با کارآفرینی، موجب پرورش 

 فر و مرتضویسلیمیشود. می کارآفرینانههای ویژگی

که به بررسی سرمایه انسانی و  پژوهشیدر  (4991)

گانه فنی 49مراکز ای کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه

 91تا  4909های خراسان در سالاستان ای و حرفه

که آموزش نقش غیرقابل ند اند، نشان دادپرداخته

نسانی( و )سرمایه ا هرانکاری در پرورش نیروی کار ما

 )کارآفرین( داشته و اشتغالتربیت نیروی انسانی خود

بر در جهت توسعه عنوان یک راه میانتواند بهمی

 همکاران و . شریفکندسرمایه انسانی ایفای نقش 

 آموزش وضعیت ای با عنوان تحلیلدر مقاله (4951)

دادند که  نشان، ایران عالی آموزش در کارآفرینی

ترین راهبردهای یاددهی و رسمی یکی از مهمآموزش 

از حاصل  نتایج. یادگیری آموزش کارآفرینی است

 در شناسایی (4999) همکاران واحمدی  که پژوهشی

 رد کارآفرینی ترویج با همبسته عوامل برخی بررسی و

 نشان ،اندتکمیلی انجام داده تحصیالت دانشجویان بین

 محتوای شگاه،دان آموزشگران عوامل که است داده

 دانشگاه در شده اجرا ترویجیهای روش و آموزشی

 را ینیکارآفر ترویج متغیر تغییرات درصد پنجاه از بیش

به  (4990) مهتدی و مهرآباد سعیدی .کنندمی تبیین

 هکارآفرینان رفتارهای توسعه بر آموزش بررسی تأثیر

 ه، کآناند که نتایج اجتماعی پرداخته امور و کار وزارت

آن است که  نمایانگر، به روش تجربی صورت گرفته

مهمی در توسعه رفتارهای عملی  نقش آموزش

در  (4994) خانی جزنی کارآفرینانه داشته است.
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پژوهشی میدانی با عنوان تأثیر آموزش کارآفرینی بر 

 یجه، نتکشورهای ارتقای فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه

رتقای فرهنگ آموزش کارآفرینی سبب ا که گیردمی

ش پژوهنتایج  شود.می کشورها کارآفرینی در دانشگاه

های نشان داده است که روش (4952) پورخسروی

آموزشی، محتوای آموزشی، مدیریت و سازماندهی و 

امکانات و تجهیزات آموزشی نقش مهمی در توسعه 

 و دیگران 4اوگاندل پژوهشنتایج  کارآفرینی دارند.

 قابل میزان به آموزش که تاس داده نشان( 2142)

 اجتماعی رفاه خدمات و افراد توانمندسازی به توجهی

 مؤثر ابزاری کارآفرینی آموزش چنینهم. است مرتبط

 .[11]است  اجتماعی رفاه سطح و فقر کاهش برای

( نشان داده که 2149) 2نتایج پژوهش جرج و گاتنگو

کارآفرینی تأثیر زیادی در توسعه و رشد های آموزش

کوچک و متوسط در کنیا داشته است و به های رکتش

خود را از طریق های کند که برنامهمی دولت توصیه

کند سازی ه و پیادهآموزش به صاحبان شرکت فرمول

( بیانگر 2119) 9تورکر و سلکوک پژوهشنتایج  [.14]

در کنار سایر عوامل ای که آموزش سهم عمدهآن است 

ینی دانشجویان داشته در قصد، هدف و توسعه کارآفر

ایساکس و دیگران  های پژوهشیافته [.11] است

 الزمهای آموزش که هاییآن( بیانگر آن است 2110)

 هایتوانمندی ییهانمایشگاه برپایی با بودند دیده را

 و بافندگی پز، و پخت زمینه در زنان جمله از) خود

 و الکترونیکیهای مهارت زمینه در مردان و دوزیقالب

 رهبری، پرورشهای زمینه در حتی و مکانیکی

 نشان ( راپذیریریسک و مذاکره و ارتباطات

( 2111) جانز و انگلیش پژوهشنتایج  .[14ند]اهداد

نشان داد که روحیه کارآفرینی دانشجویانی که آموزش 

هایی که آموزش الزم ندیده دیده بودند نسبت به آن

شان داد که چنین نتایج ناست. همباالتر  ،بودند

نسبت به ای فنی و حرفههای دانشجویان رشته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ogundele 

2. Njorge and Gathungu  

3. Turker, Duygu & Selcuk  

نظری روحیه کارآفرینی باالتری های دانشجویان رشته

 نشان( 2149) 1اونیو های پژوهشیافته [.19ند]اهداشت

 برای الزم انگیزه و واقعی ابزار یک آموزش که دهدمی

 [.19] است بوده نیجریه در کارآفرینی ترویج و توسعه

( بیانگر 4550) 9نلسون و جانسون ای پژوهشیهیافته

 از یکی عنوانبه کارآفرینی آموزش کهآن است 

 رشد در کنیا پرورش و آموزش در اساسی رویکردهای

 نقش و بوده تأثیرگذار کشور آن اقتصادی توسعه و

در یک  [.10] است داشته بیکاری نرخ کاهش در مهمی

ه فته که بگربندی کلی از محتوای مطالعات صورتجمع

توان گفت که آموزش نقش مهم و می اشاره شد،ها آن

در توسعه و ترویج کارآفرینی داشته و دارد ای برجسته

 طور ذاتیبهو این افسانه قدیمی که کارآفرینان 

شوند جای خود را به این واقعیت می کارآفرین متولد

داده است که حتی مباحث مربوط به کارآفرینی و 

تواند آموزش داده شود و تدریس می آنهای ویژگی

ارزیابی، خود را های گردد تا افراد بتوانند قابلیت

گونه که در عالوه، همانگسترش و توسعه دهند. به

آموزش  ه،اشاراتی به آن شد هاپژوهشنتیجه برخی از 

تواند رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال میکارآفرینی 

 داشته باشد.

 گیری نتیجه -8

توجه به مباحث مطرح شده در مقاله، نکات زیر با 

 د:نباشمی قابل توجه و تأمل

این مقاله، نخست به نقش آموزش در توسعه و  

ترویج کارآفرینی پرداخت و فرض اصلی خود را بر این 

قش خطیری نکته مهم و اساسی گذاشت که آموزش ن

آموزی و کارآفرینی دارد و با در توسعه و ترویج مهارت

تجربی و  هایپژوهشنظران و به نظرات صاحبرجوع 

همه  گرفته بر این مدعا صحه گذاشت.میدانی صورت

اندیشمندان حوزه کارآفرینی معتقدند که کارآفرینی 

4. Onu 

5. Nelson & J0hnson 
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شد و توسعه اقتصادی و اجتماعی موتور محرکه ر

کز عنوان مربیشتر کشورهای دنیا بهرود و در می شماربه

 خودنماییای وسعهرشد و تهای و نقطه ثقل برنامه

 کند. وسپر یکی از خبرگان حوزه کارآفرینی بیانمی

تر شان بیشکارآفرینانی که احتمال شکست»کند می

اما  ،است کسانی هستند که تجربه کافی دارند

. از این نکته به «الزم را ندارندهای تحصیالت و آموزش

در توسعه و  توان فهمید که نقش آموزشمی خوبی

 . چرا که از طریقاست قابل انکاررینی غیرترویج کارآف

افراد تأثیر های و توانایی هاویژگیتوان بر می آموزش

 مثبت گذاشت. 

ه گرفتصورت هایپژوهشآنچه مورد تأیید و تأکید  

کارآفرینی بر قصد، های بوده، این است که آموزش

 کارآفرینانه بسیار مؤثرهای روحیه و توسعه ویژگی

مختلف چه داخلی و چه خارجی و  هایپژوهش. است

که  هاییپژوهشیی که در مدارس صورت گرفته و هاآن

مانند توسل  ؛در سطوح آموزش عالی انجام گرفته است

(، 4991) فر و مرتضوی(، سلیمی4905) خدمتی

(، 4990) (، سعیدی مهرآباد و مهتدی4994) مشایخ

 (، احمدی و همکاران4990) عبدالملکی و همکاران

 (، نیلچیان و کسایی4951) (، شریف و همکاران4999)

(، ایساکس و 4952) (، عزیزی و طاهری4954)

(، جرج 2142) (، اوگاندل و همکاران2110) همکاران

( مؤید این نکته مهم است که کارآفرینی 2149) گاتنگو

 آید، بلکه کارآفرینینمی تنها از طریق تجربه به دست

شود و از طریق تدریس  تواند یاد گرفته شود،می

مدت در مراکز و مؤسسات آموزشی قابل کوتاههای دوره

 انجام و تحقق است. 

 و با مسائل کشورمان اقتصاد که کنونی شرایط در

 در ویژهبیکاری به نظیر مهمی یهانارسایی

انسانی  نیروی کمبود ،هادانشگاه التحصیالنفارغ

اقتصادی  رشد دولت، گذاریسرمایه کاهش متخصص،

 آموزش رو است،هروب سابقههای شکننده و بیتحریم و

 مراکز که برخوردار شده مضاعفی اهمیت از کارآفرینان

توانند سهم عمده و غیرقابل انکاری در این می آموزشی

تحقق کارآفرینی در نظام آموزش و . کنندزمینه ایفا 

و  ایجاد تغییرات و اصالحات فراوان پرورش مستلزم

ویژه مدیریت بهنظام آموزشی و  متنوعی در ارکان

 شود:می اشارهها که به اهم آن مدارس است

متشکل از متخصصان آموزش و ای تشکیل کمیته -

 پژوهشیو مراکز علمی و ها پرورش، دانشگاه

کشور به منظور طراحی نظام جامع کارآفرینی 

 در آموزش و پرورش.

نی ، اصول و ... کارآفریها، مفاهیم، روشهانظریه -

مدت و آموزشی کوتاههای در قالب انواع فرصت

متنوع و های مدت طراحی و با روشبلند

 منعطف در سطوح مختلف آموزشی اجرا شود.

طرای ای گونهآموزشی بهمحتوای دروس و مواد  -

و  هاشود که بتواند به پرورش و توسعه ویژگی

 روحیه کارآفرینی افراد منجر شود.

آموزان و تحصیلی دانش گیری پیشرفتاندازه -

دانشجویان متناسب با مفاهیم و اصول 

کارآفرینی باشد و خالقیت و نوآوری را حمایت 

 [.5و تشویق کند]

، هاتوانند تواناییمی مدیران مراکز آموزشی -

و استعدادهای افراد را توسعه و ترویج ها خالقیت

با رفتار و اعمال خود مانع از انجام  و حتی کنند

ی فضا و جوبا ایجاد شوند. مدیران باید ها آن

خود را به منصه های بتوانند توانایی مناسب

  ظهور برسانند.

های توانند ویژگیمی مدیران مراکز آموزشی -

 پذیری، تحمل ابهام، اعتمادکارآفرینان )ریسک

کوشی، به نفس، خالقیت، دوراندیشی، سخت

 . دننکرا تشویق و حمایت  طلبی و غیره(استقالل

 در خیلیای آموزی به شکل بسیار گستردهحرفه -

از کشورهای دنیا از جمله انگلستان، مالزی و 

ی از برنامه درسی آموزش ن جزیآمریکا به عنوا

 رسمی پذیرفته شده است.طور بهو پرورش 
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نابراین نقش آموزش در توسعه و ترویج ب

 و است کارآفرینی امری مسلم و غیرقابل انکار

ه مراکز آموزشی در کلیه سطوح به طلبد کمی

 .مقوله مهم و با ارزش توجه کنند این

 منابع

(. 4952). [ احمدپور داریانی، م و مقیمی، س.ح4]

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مبانی کارآفرینی

اله حسینی، س.ج و امیدی [ احمدی، ح؛ فرج2]

(. شناسایی برخی عوامل 4999آبادی، م. )نجف

ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان  ته باسهمب

تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

، سال فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیتهران. 

 .5-21 ، صفحه9سوم، شماره

مبانی (. 4990[ احمدی، س.ع.ا و درویش، ح. )9]
 انشگاه پیام نور.. تهران: انتشارات دکارآفرینی

 دتوسعه کارآفرینی رویکر(. 4990[ اکبری، ک.ا. )1]
 . . تهران: انتشارات جهاد دانشگاهیآموزشی

. [ الوانی، س.م؛ مقیمی، س.ح؛ آذر، ع و رحمتی، م.ح9]

گذاری در نظام آموزش مشی(. خط4951)

. ماهنامه کار و جامعهکارآفرینی در ایران. 

 .1-91، صفحه411شماره

قرصاد، و؛ زالی، م.ر؛ رضوی س.م و سعیدبنادکی، [ با4]

(. تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد 4952). س

ای. های فنی و حرفهکارآفرینی دانشجویان رشته

، 1 ششم، شماره ، دورهفصلنامه توسعه کارآفرینی

 .24-94صفحه 

های بروز بررسی زمینه(. 4905). [ توسل خدمتی، ا0]
های دولتی کار و رستانو پرورش کارآفرینی در دبی

ران: دانشکده علوم تربیتی . تهدانش شهرستان کرج

 نامهشناسی دانشگاه شهید بهشتی. پایانو روان

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. 

ابراهیم، ع.ا؛ بهرنگی، م.ح و [ حجازی، ا؛ نوه 9]

(. آموزش کارآفرینی در 4952). آبادی، ح.رزین

فصلنامه ردها. و راهبها آموزش عالی: چالش
 .0-45، صفحه 9 ، سال دوم، شمارهآموزیمهارت

(. کارآفرینی چالش نوین 4999). حسن مرادی، ن [5]

مجموعه مقاالت همایش ملی مدیریت آموزشی. 
. تهران: مهندسی اصالحات در آموزش و پرورش

 انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت.

آفرینی (. تأثیر آموزش کار4994). [ خانی جزنی، ج41]

ور. کشهای بر ارتقای فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه

، 44و  41، شماره فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

 .212-249صفحه 

(. واکاوی عوامل مؤثر 4952پور، بهمن. )خسروی[44]

 –بر توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی علمی 

کاربردی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه مرکزی 

، 9 ، سال دوم، شمارهلنامه مهارت آموزیفصایران. 

 .40-91صفحه 

(. رابطه بین نوع 4990). [ خنیفر، ح و وکیلی، ف42]

ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی 

 فصلنامهاقتصادی کوچک و متوسط. های در شرکت
-99، صفحه 2 ، سال اول، شمارهتوسعه کارآفرینی

99. 

.م و الوانی، س.م. [ رحمتی، م.ح؛ مقیمی، س49]

گذاری برای آموزش مشی(. تحلیل نظام خط4995)

فصلنامه توسعه غیررسمی کارآفرینی در ایران. 
 .0-99، صص 5، سال سوم، شماره کارآفرینی

(. تأثیر 4990). [ سعیدی مهرآباد، م و مهتدی، م.م41]

آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه. 

، 2 ، سال اول، شمارهفرینیفصلنامه توسعه کارآ

 .90-09 صفحه

(. سرمایه 4991). فر، م و مرتضوی، س[ سلیمی49]

جله مای. انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه
، صفحه 91ه ، سال هفدهم، شماردانش و توسعه

99-49. 
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. تهران: نشر کارآفرینی(. 4951). حسینی، ع[ شاه44]

 آییژ.

نوآوری و (. 4999). ا حسینی، ع و کاوسی،شاه -
 . تهران: نشر آییژ.کارآفرینی

[ شریف، س.م؛ جمشیدیان، ع.ا؛ رحیمی، ح و 40]

تحلیل وضعیت آموزش (. »4951). نادری، ن

فصلنامه توسعه «. کارآفرینی در آموزش عالی ایران
 .90-414، صفحه 44، سال سوم، شمارهکارآفرینی

. لزاده، ح؛ محسنی، ه.س و جمشیدی، [ شفیع49]

(. بسترسازی فرهنگی توسعه کارآفرینی در 4951)

نشریه و مؤسسات آموزش عالی. ها دانشگاه
، 99و  90 ، سال ششم، شمارهمهندسی فرهنگی

 .94-59صفحه 

(. بازآفرینی و 4999. )[ صادقی، س.ف و قنادان، م45]

کارآفرینی در مؤسسات آموزشی شهر  آزمون فرایند

 ، سال دوم، شمارهنیفصلنامه توسعه کارآفریتهران. 

 .449-494، صفحه 9

فی افراشته، م؛ پیرمحمدی، [ عبدالملکی، ج؛ یوس21]

(. بررسی رابطه 4990). رو، م و نوشیروان، مم؛ سبک

های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی؛ مهارت

فصلنامه مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو. 
-425صفحه  ،2 ، سال اول، شمارهتوسعه کارآفرینی

419. 

أثیر آموزش (. ت4952). [ عزیزی، م و طاهری، م24]

کارآفرینانه های یژگیکارآفرینی بر قصد و و

ال ، سآفرینیدوفصلنامه نوآوری و ارزشدانشجویان. 

 .04-92، صص 1 دوم، شماره

 آموزش(. 4990). م.ر یکتا، زارع و ک [ طالبی،22]

 هتوسع و ایجاد در آن نقش و دانشگاهی کارآفرینی

 فصلنامه بنیان.دانش متوسط و کوچکهای رکتش
-494 صفحه ،4 شماره اول، سال ،کارآفرینی توسعه

444. 

. تهران: کارآفرینی(. 4905). بخش، ع[ فیض29]

 انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

(. ابعاد طرح 4990). زاده، آ و مقتدری، م[ قلی21]

توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی 

ن از دیدگاه اعضای هیأت علمی و خوراسگا

-ش و پژوهش در علوم تربیتیداندانشجویان. 
 .05-54، صفحه 45 ، شمارهریزی درسیبرنامه

(. 4954). [ کاظمی ترقبان، م و مبارکی، م. ح29]

ا ان ببررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایر

نامه فصلگیری بیزی. استفاده از رویکرد میانگین
، صفحه 9 ، دوره پنجم، شمارهنیتوسعه کارآفری

411-429. 

(. 4999). [ کراتکو، د.اف و هاجتس، ر.ام24]

. ترجمه عامل محرابی، ا و تبرائی، م. کارآفرینی

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

(. ارائه 4999). [ کیاکجوری، ک و رودگرنژاد، ف20]

الگوی مفهومی از نقش کارآفرینی در توسعه. 

 ش ملی مدیریت کارآفرینی.مجموعه مقاالت همای

 تهران: دانشگاه تهران. 

(. 4990). زاده، ح[ مرادی، م؛ کوهستانی، ح و بهرام29]

در  بنیادین کارآفرینیهای بررسی ویژگی

آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه دانش

پژوهشنامه . هاراهکار جهت تقویت این ویژگی
 .449-429، صفحه 40 ، سال پنجم، شمارهتربیتی

(. بررسی تأثیر آموزش 4994). [ مشایخ، پ25]

آموزان رآفرینی بر روحیه کارآفرینی دانشکا

های فصلنامه اندیشهدبیرستانی شهرستان کازرون. 
، سال دوم، شماره چهارم، تازه در علوم تربیتی

 .414-449صفحه 

(. 4999). [ معنیان، د؛ مداحی، ح و جمالی، ح. ر91]

 نشر سفیر اردهال. .مبانی کارآفرینی

سازمان و مدیریت (. 4994). [ مقیمی، س.م94]
 . تهران: انتشارات ترمه.رویکردی پژوهشی

(. 4952). [ مقیمی، س.م؛ وکیلی، ی و اکبری، م92]

. تهران: انتشارات دانشگاه کارآفرینیهای نظریه

 تهران.
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دوست، پور، ب و نظام[ مهمدی کربالیی، ز؛ خسروی99]

بیین نقش آموزش کشاورزی در فرایند ت(. 4952ح. )
 .آموختگان رشته کشاورزیتوسعه کارآفرینی دانش

تهران: پنجمین همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت 

 دبیر شهید رجایی.

[ میرغفوری، س.ح.ا؛ صیادی تورانلو، ح و طاهری 91]

تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر  (.4999). دمنه، م

، سال مدیریت تحولپژوهشنامه کارآفرینی زنان. 

 .10-41، صفحه 2 اول، شماره

. تهران: نشر اقتصاد آموزش(. 4999). [ نادری، ا99]

  یسطرون.

. تهران: انتشارات مالیه آموزش(. 4999). نادری، ا -

 دانشگاه تهران.

های (. کارآفرینی مدیران و مؤلفه4994). [ ناظم، ف94]

امه لنفصآن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسالمی. 
 ، سال دوم، شمارهتازه در علوم تربیتیهای اندیشه

 .44-91صفحه  ،2

(. 4992). [ نفیسی، عبدالحسین و همکاران90]

. تهران: ج اول ،دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش

 پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.

(. 4992). [ نفیسی، عبدالحسین و همکاران99]

. تهران: ج سوم ،موزش و پرورشدانشنامه اقتصاد آ

 پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش.

(. راهبرد توسعه 4954). [ نیلچیان، م و کسایی، م95]

آموختگان آموزش عالی. رخ کارآفرینی دانشنیم

، صفحه 44 ، شمارهمطالعات مدیریت راهبردی
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An Analysis of the Role of Education in Promoting Entrepreneurship 
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Abstract 

Entrepreneurship is a process that plays a critical role in economic and social development. Economic 

experts consider entrepreneurship as a driving force for economic growth and production. In this way, 

the educational system makes a significant contribution to the development and promotion of 

entrepreneurship. The aim of this paper is to analyze the role of education in promoting 

entrepreneurship. Research methodology of his study is analytical-explanatory that uses the existing 

literature to collect information. The theoretical basis of this article is based on the theory of human 

capital. The main question is: whether training has a significant role in the growth and development of 

entrepreneurship? The results clearly show the fact that entrepreneurship is acquisitive that can be 

learned and is not exclusively inherent; it can be taught and trained. So, education plays a crucial role 

in the development of entrepreneurship. 

Keywords: Education, Development, Entrepreneurship, Entrepreneurship training 
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