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پیشگفتار مترجمان
بدونشکککارآفرینی ها ار ونابهایکهاازاچآلش آیااص ک ها فاررککوفا آاتبدیلاشککدااا.ککزسااز.ککویها
بن اشکزا آیا تفآوتاازاتعنیفاایناواژاارهاخو ا عضکلابرفیهاا.کزاوااز.وی یگنانقشارآفرینی ها فا
فشکداواتو.کعاۀااقتصکآ یایکاررکوفا ،ا ه ط بدارهابه طوفاعمیقابهااینا ه اپن اختهاشکو سابدیههاا.زا
فاینفا.تآانقشا انرگآا آا فاتبیینارآفرینی هاواتنویجاوار وزشارنابسیآفاپنفنگابو ااوانقشاا.آ.هافاا
فاایفآیااینانقشا ه اوابنجسکتهاایفآاخوا ا دارن ساشکیواۀاتدفیسارآفرینی هابنایا انرجویآنا فا قآطعا
خت فاتحصکی هااآزراا میزاا.کزاوانقشاپنفنگاوا همها فا اتنبیزانسل آیارتها فااینافشتها اف سا
ب آبناین،ابآیدانهآیزا قزافاا فاینخصوصابهعملاروف اتآا سینا ف.تها فاایناز ی هاطهاشو سابدونشکا
اینارتآبایکهاازاافزشم دتنینارتآب آیهاا.زارهابهطوفا قیقابهابحثاشیوۀار وزشارآفرینی هاپن اختها
ا.کزسارنههااآزراا میزاا.کزا،ا تفآوتاتدفیسارآفرینی هابنایا قآطعا خت فاتحصی هاا.زارها فااینا
نوشکتآفاا وف توجهاقنافاینیتهاا.کزاوابآیسکتها وف توجها دفّ.آنابهطوفاعآماوا دفّ.آنارآفرینی هابهطوفا
خآصانیراقنافایین ساتوجهابهاخوا.کتهاواعییقا انرجویآنااوااعتمآ بهنفسارن آاازا یگنانکآتا دنظنا فا
اینارتآباا.ککزارهانقشابسککرایها فایآ یینیارنآنا اف ساولهانکتۀاقآبلتوجه،ا اشککتنای س کفهاوافویکن ا
خآصا فاتدفیساا.کزارهابنایا دفّ.کآنااتوصکیهاشدااا.زااواا میزا اشتنای سفۀاتدفیسا فاطنااها
شکیواۀاافزیآبها انرکجویآناوا.آینا واف اوا بآاثا نتب ا وف اتأریداقنافاینیتهاا.زساتوجهابهاتفآوت آیا
انرجویآناوابه رآفانبن نایکاشیوۀاخآصابنایاافزیآبهارن آا یگنانکتۀااآزراا میزاخوا دابو اواای کها
موافاا دفّسااطمی آنااآصککلار دارهایآ یینیااتفآقاایتآ ااا.ککزاوااینابسککتنافاابهنحواااسککناینا ا
نمآیدسا ا نارزا یاعملابها انرککجویآنا فایعآلیز آیاری.ککهاوابآاتوجهابهاتفآوت آیارن آا وف تأریدا
خآصااینانوشکتهااا.کزسااینارتآبابه ظوفابهنابن افیابنایا دفّ.آنا مۀافشته آ،ابهخصوصا دفّ.آنا
فوسارآفرینی هاوارسک ا ورآف،ابسکیآفا فیداا.زاوابهارنآناتوصیها ه شو ؛اتآابآبهابآزاشو ابنایاتدفیسا
سکج اوایکاآفچاۀا طآل ا ف.ها فااینااوزۀابآا میزسا فضمنابها انرجویآناعریرا اتوصیها ه شو ا
تآابآاخواندنااینارتآبانیآز دی آیاضککنوفیاخو ا افااازاریساترککخی اا داوا طآلبه ار دسابنخها
ایدا آیااینارتآباقآبلابحثاوانقداوابنف.کها ه بآشکداساا یدوافماا.کآتیدا حتنمابهااینایضآیایفزا ویوا
واف اشکونداوا فاف.کیدنابهایه ا رکتنرا فخصوصا طآل ا وف بحثا،ایآفی ف.آنایضآیار وزشاعآلها
ررکوفابها ویژاا فااوزۀارآفرینی هابآش دساا یداا.زااینارتآبافا گرآیاخوبهابآشدابنایاتمآ ها دفّ.آنا
رآفرینی هارهابتوان داف.کککآلزااصک ک هاخو افاا فاایناز ی هابه ف.کککتهاانجآما دسا فاپآیآنابآیداازا مۀا
عریرانهارها فاتنجمۀااینا تناافزشم دایآفیف.آنا آابو ند،اترکناصمیمآنها اشتهابآش س
دکتر یعقوب مهارتی ،دکتر مریم راشکی ،زهرا همّت
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نا عتقدمااینااوّلینارتآبا فاجهآناا.ککزارها ز آنابهابنف.ککهاعمیقای سککفهاو اشککیوۀار وزشا
رآفرینی ها هپن از سااینارتآبا مه یناویژیه آیا حصنبهین ا(ورآفرینی آنه)افاا فبن اف اوابهجآیا
تکأریداابناتدفیس ،ابه اینای د آیایآ یینیااشکککآفاا اف سااینارتآباتو.ک ک ایکارآفرینین ارهاتجنبۀا
شکسزا اشتهاوابن ب آیایکا.ینایآ یینیاشخصه،اازارآفرینینابها دفّس،ابهانگآفشا فر دااا.زسا
ازاینفو،ا افایابی ش آی ابنانگیران دۀاتفکّنابسککیآفیاا.ککزساتمنررااص ک ها فااینارتآب،ابنانیآز آیا
انرکجویآنا فار وزشاعآلهاواا میزایآ یینیاابنایارن آ.زس ااینارتآبانرآنا ه د ارهاایناا نا
فعملابهاچها ع آ.کز،ااچگونهارنافاابن ب آی ارنهها انرکجویآناازاقبلا ه ان د،اا.تواف ار داواای کها
رن آاچهاچیر آیهافاا هتوان داازا یدیآا آیابسکیآفا ات وّعارس ار دسابنخیفابسیآفیاازارتآب آیا
یگنا فااین اق منو،ااینارتکآبایکا یدیآاانیسکککزاس ااینارتآبایکابحثافااافازها ه ر د،ااینارتآبا
تألیفاشکدااا.زااتآاخوان داافا ابهاتفکّن،ابآزاندیرهاوا فواقعابحثاوا جآ لهاترویقار دس ااینارتآبابآا
یکا.بکایفزویویاشخصه،ااختیآفاویژاایابهاخوان داا ه داوااوافاابهچآلشا هرردس ا
اینارتآبابها دفّ.کآناارآفرینی هارمکاخوا دارن اتآاازافویکن اخو ا فاخآفج اازا حی ار وزشه،ا
مه ینا فا یآعاازا وقعیزار وزشارآفرینی ها فای سکفاۀار وزشکهایستن اتن ا یآعار دساا آاتعمّداً اازا
بنخها« وایقزنآ ه آی»ار وزشارسک اورآف،ابنایا ثآلاطنحارس ورآف،اخ قاایدا آاواتحقّقارن آا
فاعملاواجآل تناازا مه،اتو.کعاۀاظنییزاشکخصکهابنایا«ینوش»ا فا قآبلافوش آیایستن ا تنا
«بننآ هفیریابآزاف»ااجت آبانمهر دس ا
بآوجو ای کهایک ای سکفاۀ اشکخصکهابسکیآفاقدفتم دافا مآیااینا تناا.ز،اا آا یچاتن یدیا فا
ررفا نیآیایستن ۀار وزشارآفرینی هابهصوفتابینالم هاواانواعا یدیآا آاوافویکن آا فارناوجو ا
نداف سا ه تناازا مهابنایا ناتأریدابناا میزاتو.کککعۀ این ی،اافزشاا.کککتفآ ااازابآزاندیرکککه آ اوا
یدیآا آیا انرککجوا(رهانمونه آیابسککیآفیاازارن آاوجو ا اف )اوا وضککعیینیا ف وف اویژیه آیا
ه ارآفرینی هاا.زارهاتسهیلر داابآیداازطنیقاینای دایآ یینیابه نبآلاایرایشارن آابآشدسانهت هآا
یچرسابآایری ه آیا وجو ا وایقانیسکزا،اب کهایکاشکبههاایناا.کزاارهانویس داارنافاا ه انداوا
طنح آیهافاارهااوابهع وانابخرکهاازاینای دابنانگیران دۀاتفکّنا ه.آز ،ا هبی دسا نا دفّ.هارهاخو ا
فااوقفارآفرینی هارن ااا.ز،اازااینارتآبا.و اخوا دابن س
کولین جونز
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ازا انرککجویآنهارها فاریس آیا خت فا فا انرککگآااتآ.ککمآنایآابآارن آا فسا اشککته ام،ابسککیآفا
.اآ.گرافمسابدونااعتمآ اوااسا آجناجویآنۀارن آانگآفشااینارتآبا مکنانبو سارن آابهطوفا داوم،ا
الهآمبخشا نابنایاررفاق منوِار وزشارآفرینی هابو نداوابیرتنااوقآت،ا نا انرجویارن آابو اامس ا
فطهااینا سین،اتآر ونابآابسیآفیاازا دفّ.آنایوق العآ ۀارآفرینی ها یقآتارن ا امارهاایدا آیا
شکگفزااانگیرازیآ یافاابآا نابهاشکتنارایااشکتهاانداوابها ناانگیراایابنایاتو.کعاۀابیرتناایدا آی ا
ا ااندسابهاین ع هارهابسککیآفیاازاایدا آیاافازه شککداا فااینارتآب،ابآا مکآفیا انرککجویآنایع هاوا
.آبقا ناوابسیآفیاازا دفّ.آنارهابآارن آایفزویوا اشتهام،ابهنگآفشا فر دااا.زسا .زا مۀاشمآا
فاابهین ها هیرککآفماواازاشککمآا.ککاآ .کگرافیا هر ساازا رتناپولها کیآیانیرابنایابآزخوف آیا
افزشم دشآنا فاپیشنویس آیااوّلیۀارتآباترکناویژاا افمس ا
به طوفااخ ،اتآر ونا وانفناازا مکآفانابهاپیرکنیزاپژو رکها نارمکابسیآفازیآ ی ارن ا اند:ا
نفنااوّلاجکاانگ یش اا.ز ارهاینصزاا.تخداما نافاا فا انرگآااینا ارن سانفنا وم،ا نیا آتییا
ا.ککز،ارسککهارهاازاز آنااوّالینا یقآتمآن،اازاانترککآفاایکآفاواایدا آیا ناامآیزارن ااا.ککزسا آا
نمهتوانی ابدونافا مآیهاوا دایزا نبیآنا آ .افوابهاج وابنوی اواازااینالحآظ،ابسیآفاخوششآنسا
بو اامس ا
اینارتکآباافاابکهاچ دانفناتقدی ا ه ر :ااوّلابهاپدفم،ا یوید ارها فااعتقآ ابهاوقوع اچیر آیهارها
فؤیآیارن آافاا فا.ککن ا افی ،االهآم بخشا نابو ااا.ککزسا وم،ابها وفیناوی یآ سککون،ایکا دفّسا
شکگفزا انگیرارها ناا تقآعدارن ا مۀا آااقّا اشتنافؤیآافاا افی سا.وم،ابهاتمآ ها انرجویآنا.آبق،ا
اآلاواری دۀاخو م اوا مه ین ا مکآفانار وزشارآفرینی ه ارها فا.ککنا.ککناجهآناپنار دااشککدا اند اوا
رمآرآناجنززافؤیآپن ازیافاا افنداوا فاپآیآنارنافا ابهارآتنین،انآتآشکآ،ا للساواتوفلیکآناتقدی ا هر ا
رها مۀارن آااوقآتهافاارها داما وفاازاخآنهاوقزاخو افااصنفاررفاوایه ا وفنمآیاجهآنهار وزشا
رآفارینی ها هرن م،اتحملارن ااندس
کولین جونز

مقدّمه

اجآزاا یدا مآن دا دفااینا تن،اشفآفابآشی :اپیر هآ ااینارتآبااینانیسزارهاچهاچیریافاابآیدا
تکدفیسارن اایکآاچگونها ها توانارآفارینی ه افاابها انرکککجویآن ار وزشا ا  ،اب کها دفااینا تن،ا
تحنیکاتعآ لاعمیق تنابآاچگونگهاتفکّنا ف وف اتدفیسارآفرینی ها فار وزشاعآلهاا.زساب آبناینا
تمنررااص ک هابهجآیاچگونگهاتدفیس،ابناچگونگهایآ یینیا انرککجویآناا.ککزسا فواقعااینا تن،ا
رآ یًا یدیآاایآ یینندا حوفا اف سااینا تنااآصکلاتجنبیآتاشکخصهاا ناوا رآ داتا انرجویآنا
رآفرینی هابه منااا یدیآا آیا.ککآین ا دفّ.ککآنار وزشارآفرینی هاا.ککزارهاپآفا تن آیهافاابنایا
جهز یینیا تنا رککخ ا ه ر دسابه بیآن یگن،ا دفااینا تناپیوندا ا نایآایسککتنشاایدا آیا
اصکک ها وجو ا فا توناجاابانیسککز ،اب کها دفااینا تنابه چآلش ررککیدنا نا دفّسار وزشا
رآفرینی هابهصککوفتاین یاا.ککزاتآا-1اپیآ د آیایآ یینیا« حصککنابها نا انرککجو»افااتو.ککعها
دسا-2اطیفهاازایعآلیز آیایآ یینیافااتصوّفار دارها انرجویآناازطنیقارن آا ه توان دانتآیجا
یآ یینیاشکک آخته شککدۀاخو افاابه .ککزاروفنداوا -3اینای د آیاافزیآبها آ.کک ا(وا عتبن)افاابنایا
فا مآیهاتو.عۀایآ یینیا انرجویآنابسآزندسابنایاانجآمااینارآف،االزماا.زابها سآزلا خت فهارها
فا.کنتآ.کنایصکلا آیازینا عنیهاشدااوا وف بحثاقنافاینیته اند،ابآا وشم دیاتوجهاشو سااجآزاا
یداابتداا دفا نایصلافاابنف.هار ی س ا
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فصل اوّل -فلسفۀ تدریس شما
اسااس فصال اوّل یک سؤال کلیدی است :چگونه دانشجویان یاد می گیرند رفتار کارآفرینانه داشته باشند؟
پاسا این ساؤال مهم ،نیروی پیشران توسعۀ رویکرد منحصربه فرد آموزش کارآفرینی در دانشگاه تاسمانیا9
می باشاد .این مهم به توساعۀ یک فلسافۀ تدریس منحصاربهفرد منجر شاده که حقیقتاً زیربنای توسعۀ برنامۀ
یادگیرندهمحور آموزش کارآفرینی شااده اساات که پیشتر بهعنوان مدل «زمان حال ]0[»2شااناخته میشااد.
هدف این فصاال به خواننده اجازه میدهد تا  -0رویکرد و فلساافۀ تدریس خود را بهصااورت گامبهگام ،به
رویکردهای موردبحث در کتاب تغییر دهد و  -6یک نمونۀ کاری ساااده ارائه میکند تا نشااان دهد چگونه
برنامه های آموزش کارآفرینی درطی زمان می توانند تکامل یابند .این فصااال به صاااورت آگاهانه یک نوع
باز اندیشی است و قصد دارد به آرامی خواننده را با افزایش انتظارات دانشجو ،فراتر از یک مربی ،مدرسه و
مؤساساه ،تقویت کند .شاناخت هستۀ مرکزی روابط گفتوگومحور گوناگون که در آموزش عالی وجود
دارد (یعنی خروجی های دانشاجویان ،مدرّسان ،مدارس و مؤسّسات را نمی توان بدون اشاره به حداقل یکی
از عناصااار دیگر به طور کامل توضااایا داد) ،خواننده را قادر می ساااازد تا محیط هایی را که در آن ها کار
میکند ،مفهومساازی مجدّد نماید .درنهایت ،مفهوم بحثبرانگیزی که حداقل نیمی از آنچه دانشجو نیاز به
یادگیری آن خواهد داشاات را در ذهن دانشااجو میگنجاند .این کار وظیفۀ مدرّس اساات تا دانشااجو را در
شارایطی قرار دهد که او بتواند (ازطریق بازاندیشای شخصی و گروهی) مفروضات معرفتشناختی مختلف
را بهچالش بکشاد که بهنوبۀ خود مسایرهای جدید یادگیری را میگشااید .بهطور خالصه ،فصلِ اوّل فلسفۀ
تدریس نویساانده را برای خواننده آشااکار میسااازد و او را برای شااکل دادن فلساافۀ تدریس خود بهچالش
میکشد.
فصل دوم -آموزش کارآفرینی
فصل دوم از فلسفۀ بنیادین نویسنده دور میشود تا بهطور مختصر تاریخچۀ آموزش کارآفرینی و مباحث و
رویکردهای جاری در آموزش عالی را بررسای کند .بیش از  44شیوۀ تدریس برجستۀ آموزش کارآفرینی
در آموزش عالی [ ]6موردتوجه قرار گرفته اسات تا چالشها و فرصاتهای ناشای از بازنگری مسائلۀ شیوۀ
2. u c nt nunc
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مرساااوم آموزش کاارآفرینی در آموزش عالی را برجساااته کند .این فصااال همچنین به معرفی تعدادی از
مدرّسان در سراسر جهان میپردازد که در مباحث سرتاسر این کتاب رگه هایی از ایدهها و افکارشان وجود
دارد .بنابراین ،این فصل به خواننده اجازه می دهد تا با مباحث معاصر در مقیاس جهانی آموزش کارآفرینی
آشنا شود؛ مباحثی که میتواند در تضاد با دیدگاه شخصی نویسنده ،بهعنوان چالشهای پیشروی مدرّسان
در این زمینه باشد.
فصل سوم -دوراهی هستیشناسی
این فصل بهطرز جاه طلبانهای با تمرکز بر دغدغه های وسیع آغاز می شود که پیدایش آن ها مربوط به ارزش
اجتماعی آموزش کارآفرینی [ ،]1عناصاار اصاالی آموزش کارآفرینی [ ]4و بهطورکلی مشااروعیت آموزش
کارآفرینی در آموزش عالی اساات [ .]1در این فصاال اسااتدملی مبتنی بر توجه به هسااتی شااناساای آموزش
کارآفرینی ارائه شااده اساات .مساائلۀ کلیدی ،توس اعۀ این مفهوم اساات که چگونه و چهزمانی دانشااجویان،
کارآفرینانه رفتار میکنند .درحالیکه دانشاجویان پزشاکی بهعنوان پزشاک ،دانشاجویان مهندسی به عنوان
مهندس و دانشاجویان آموزش بهعنوان مدرّس ،دانش آموخته میشوند ،دانشجویان کارآفرینی/کسب وکار
بهندرت به عنوان کارآفرین تحصایالت خود را تمام میکنند (بهمعنای کسب وکار نوپا) .مهم است تا تعیین
کنیم چه دانشی و یا سایر اشکال ارزش محقّقشدنی واقعاً از آموزش کارآفرینی بهدست میآید تا بتوان آن
را پس از دانشآموختگی مورداستفاده قرار داد .همچنین مهم است تا بفهمیم چرا دانشآموختگان آموزش
کارآفرینی در تالش برای بهدسااتآوردن دانش و یا مهارتهای ویژۀ قبل از دانشآموختگی با چالشهای
منحصربهفرد مواجه هستند.
یک فرایند مساتمر بازاندیشای مورداساتدمل قرار گرفته اسات تا از توسعۀ ظرفیت کارآفرینانه ازطریق
اصاالح عادت تفکّر هر دانشجو حمایت کند .برای مفهوم سازی این مسئله ،عقاید دیگر مدرّسان با توجه به
آنچه بهعنوان اشاکال اصاالی ارزش حاصاله از آموزش کارآفرینی اسات نیز ارائه شااده اسات .این فصاال با
مجموعه ای از چالش ها که مدرّس ممکن اساات درنظر بگیرد تا اطمینان حاصاال کند که چالش های ذاتی
هستیشناسی آموزش کارآفرینی مانع توسعۀ سرفصلهای آموزشی مناسب هستند ،بهپایان میرسد.
فصل چهارم -ماجراجویی منطقی
فصااال چهاارم باا ارائۀ یک مثال ،چگونگی توساااعۀ پروفایل منابع ازطریق ایجاد برنامۀ درسااای حرفه ای
دانشااجویان را تشااریا مینماید .این رویکرد در دانشااگاه تاساامانیا ازطریق لحاظ کردن مفهوم ماجراجویی
منطقی [ ]2با تمرکز بر برنامۀ درسای بهدست آمده است .طراحی فعالیتهای یادگیری بهنحوی است که بر
توسااعۀ شااش ویژگی ماجراجویی منطقی متّکی اساات .ویژگی اوّل روشاان فکری 9می باشااد .این ویژگی
1. Intellectuality
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بهمعنای توانایی تغییر موضاع به عنوان یک فرد معتقد (فردی که معتقد اسات که یک مسائلۀ مشخص مؤثر،
مناسااب یا مطلوب اساات) و یک فرد شاکّاک میباشااد .ویژگی دوم دوسااتی صاامیمانه 9اساات که توانایی
واکاوی و درک فردیت دیگران را مدنظر قرار میدهد .ویژگی ساوم استقالل در قضاوت ارزشهاست که
میتوان آن را توانایی اتّکا بر تجارب شاخصی بهجای تجارب برجستۀ خارجی نامید .ویژگی چهارم تحمل
ابهام 2اساات که می توان آن را بهمعنای توانایی نگریسااتن به زندگی ،به صااورت مجموعهای از انقطاعها و
باازیاابی هاا دانسااات [ .]7ویژگی پنجم گساااتردگی عالئق با مفهوم عالقۀ غیرعادی به پدیده ای عادی
میباشاد .ویژگی آخر حس شاو طبعی متعادل است ،یعنی میزانی از حس طنز در وجود یک فرد که او را
از یاک کااوشاااگر منطقی متماایز می ساااازد و به یک همراه خوب مبدّل می نماید .درواقع هدف ،تربیت
دانش آموخته ای با عملکرد کامل متمرکز اساات ،به نحوی که بتواند از شااخصاایت و فردیت خود فراتر از
موارد ذهنی ازپیشموجود استفاده کند.
اسااااسااااً نقش ماادرّس باه طور روزافزون موردبااازنگری قرار گرفتااه اسااات .این فرض کااه آینااده را
دانشآموختگان کارآفرین ما بهطور باشااکوهی رقم خواهند زد ،رنب باخته اساات .ازسااویدیگر ،نگرانی
دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه دانشااجویان دچار روزمرّگی بشااوند [ .]8این مساائله که سااایر مدرّسااان
آموزش کارآفرینی چگونه بر مشاکل توساعۀ دانشجویان غلبه میکنند ،درنظر گرفته نمیشود تا خواننده با
انگیزه هاای جاایگزین برای تهییج افکار خالّقانه در ارتباط با چگونگی توساااعۀ برنامۀ آموزشااای مواجه
شود .مسئلۀ اساسی که در این فصل تأکید میشود ،این است که ما بهعنوان مدرّسان باید همواره خودمان را
در برابر نقش و هدف خود در توسعه و ارائۀ آموزش کارآفرینی بهچالش بکشیم.
فصل پنجم -تنوّع دانشجو
این فصاال فراتر از دیدگاه های عادی ،دانشااجویان را به عنوان یادگیرندگان موردخطاب قرار می دهد .نکتۀ
قابلتأمّل رویکرد من ،بهرهگیری از تعامل دانشااجویان درجهت پیشاارفت آنها در دسااتاوردهای آموزشاای
آنهاسات .در مقطع تحصایالت تکمیلی [ ،]9تنوّع زیاد دانشجویان فرصت منحصربهفردی را برای مدرّسان
می آفریند .براسااااس تحقیقات پیشاااین که بر ارتباط میان نتایج یادگیری برتر و تنوّع دانشاااجویان تأکید
میورزد [ ،]01مدل «زمان حال» ،از تنوّع دانشجو ،هدفمندانه و درجهت مثبت بهره میگیرد .چالش اوّل هر
مدرّس ،غلبه بر وجود تنوّع دانشجویان و شناسایی ابعاد این تنوّع است .در این فصل فهرستی از مشابهتهای
دانشجویان درجهت تشخیص میزان تنوّع موجود در محیط یادگیری ارائه میشود .این فهرست ،مقایسههای
میان دانشاجویان ،کالسها و گروهها را سااده خواهد سااخت .دراینراستا دانشجویان در مباحث مشارکت
می کنند و ویژگی های موضاوعات دشاوار از آن ها ساؤال می شود؛ توجه به این نکته حائز اهمیت است که
2. tolerance of ambiguity
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دانشجویان از ماهیت تنوّع در کالس مطلع هستند و این بخش مهمی از آمادگی آنها برای بازتاب تمرینات
است.
در پایان این فصال ،چگونگی برخورد سایر مدرّسان با تنوّع دانشجویی موردبحث قرار خواهد گرفت.
هدف از این بحث ،آگاهی خواننده نسبت به راهحلهای امکانپذیر است تا از این طریق تنوّع بهعنوان یک
متغیر ارزشمند در محیط یادگیری لحاظ شود.
فصل ششم -محیط یادگیری
فصال ششم ،نقش بالقوّه و مهم دانشجو در شکلگیری ماهیت محیط آموزشی که دانشجویان در آن تعامل
برقرار میکنند را موردتأکید قرار می دهد .این فصاال پیشاانهاد می کند که اسااتفاده از رویکرد همراسااتایی
ساازنده در کنار رویکرد دانشاجومحور که دربرگیرندۀ ارزیابی مبتنیبر شاخص است ،میتواند دانشجویان
را قدرتمند تر سااازد .چنین توانمندسااازی می تواند فراتر از افزایش توانایی دانشااجویان در یادگیری ،نقش
دیگری در کمک به شکل دادن به محیط یادگیریشان داشته باشد .استفاده از یک رویکرد تکاملی در این
فصل ،بحث پیرامون فرایند برساخت موقعیت بهینه (که اغلب موردغفلت قرار میگیرد را تسهیل میکند ،تا
ازطریق آن ،اینچنین توانمندسازی احتمالی مزم اجرا شود .محرّک های اصلی فرایند موردبحث ،بازخورد
سازنده درحین یادگیری و استاندارد پایانی منظم هستند.
این فصل ادّعا میکند عادتهای تفکّر دانشجویان به تغییراتی که براثر انطباق لحظهای با اهداف مدنظر
پیش می آید ،حساس هستند .دملت های ضمنی استدمل های این فصل ،ضمیر ناخودآگاه ارائه دهندۀ فلسفۀ
رویکردهای یادگیرنده محور برای تدریس و یادگیری را ارائه می دهد .فرصااات کار کردن با دانشاااجویان
برای نائل شااادن هم زمان به خروجی های یادگیری و محیط های یادگیری برتر به عنوان پیامدهای غوطه ور
شادن در شایوۀ یادگیرندهمحور هساتند .توساعۀ اعتماد [ ]00برای دانشجویان آموزش کارآفرینی از اهمیت
بسزایی برخوردار است؛ زیرا یک جزء موردتأکید کارآفرینان در ابتکارعمل برای توسعۀ کسبوکار نوپا و
حفظ سااطا بامیی از آسااتانۀ تحمل در برابر سااختیهاساات .بار دیگر تأکید میشااود که ایده های کلیدی
موردبحث در این فصال در برابر درجۀ محبوبیت آنها برای ساایر مدرّساان آموزش کارآفرینی لحاظ شده
است.
فصل هفتم -پروفایل منابع
هدف فصاال هفتم ،بحث درمورد ابزارهای بنیادین اساات که دانشااجویان باید بهمنظور موفقیت در ساااختن
آیندۀ خود اساتفاده کنند .از دیدگاه معنابخشی سیاحت کارآفرینانه [ ،]06دانشجویان ما ممکن است تالش
کنناد ،اماا ایاده هاای کمی در قباال قادرت تبیینی هماانناد مفهوم پروفاایال منابع [ ]01دارند .هنگامی که
دانشاجویان را تشاویق میکنیم تا شاروع یک کسابوکار نوپا را تجسّم و درجهت خروجیهای آن تالش
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کنند ،باید از ساارمایههای اجتماعی ،انسااانی و مالی که هر دانشااجو نساابت به ایدۀ موردنظرش دارد ،آگاه
باشاایم .بدون توجه به منابع پیشنیاز ،کارآفرینی دانشآموختگان (بهدلیل مربوط بودن به کساابوکار نوپا)
اغلب چالشبرانگیز است [.]04
در این فصل ما دو نوع از تفکّر پروفایل منابع را بررسی میکنیم :اوّلی مربوط به کوچکسازی پروفایل
مناابع و دومی توجه به بزرگ کردن آن اسااات .کوچک ساااازی پروفایل منابع ،اساااتفاده از چالش های
کارآفرینانۀ کوچک ازطریق طرح دانشاااجویان برای نائل شااادن به یک خروجی و درپی آن موفقیت و یا
شاکست است (در درجات مختلف) که از بازاندیشی پیروی می کند ،به دلیل اینکه چگونگی توجه به منابع
فردی/تیمی ،بر خروجی حاصال تأثیر میگذارد .بزرگ کردن پروفایل منابع یک تمرین نگاشات است که
در آن منابع شافاف نیازمند یک ایدۀ خاص هساتند که مساتند شادهاند و در سراسر کالس توزیع میشوند.
ساااایر اعضاااای کالس باه بزرگ کردن پروفاایل های منابع هم کالسااای های خود ازطریق قرض دادن
ارتباطاتشان ،دانش و دسترسی به منابع خاص کمک میکنند.
اهمیت و توساااعۀ پروفایل منابع دانشاااجویان ،از این دیدگاه که چه شااایوه های دیگری برای آموزش
کارآفرینی در ساطا جهان موجود است نیز بررسی میشود .مجدّداً تأکید می گردد که هدف این فصل در
مهم جلوه دادن این مساائله ،جلبتوجه خواننده اساات تا یک فضااای بازاندیشاای را از درون اسااتراتژیهای
احتمالی ایجاد کند تا بتواند نحوۀ کمک به دانشجویان برای درک اهمیت توسعۀ پروفایل منابع را ابداع نماید.
فصل هشتم -هنرِ فروش
هدف ضامنی فصال هشاتم ،انکار این افساانۀ دانشاگاهی است که بازاریابی بهمنزلۀ فروش نیست .بازاریابی
کارآفرینانه یک رفتار عمل گراساات که قصااد راهبردی را با ظرفیت فرد برای فروش ایده هایش ترکیب
میکند .در نبود یک ظرفیت برای فروش ،ارزش بالقوّۀ اَشااکال مختلف دانش راهبردی احتمامً بهطورکلی
از بین می روند .به بیان ساااده ،وقتیکه دانش آموختگانْ مساایر کارآفرینی خود را آغاز می کنند ،باید قادر
باشااند بهتنهایی گام بردارند .آنها نمی توانند همیشااه به دیگران وابسااته باشااند تا کار خود را جلو ببرند؛ از
همان آغاز باید بار مسئولیت را خود بهدوش بکشند.
بازاریابی کارآفرینانه در دو ساؤالِ بهظاهر سااده خالصاه میشود ،اما درعمل بسیار پیچیده است .سؤال
اوّل این اسات که چه چیزی را به چه کسی میفروشی؟[ ]01سؤال دوم این است که آیا دلیل قانع کنندهای
برای اینکه مشتری از شما خرید کند ،وجود دارد یا نه؟ تاحدّی که دانشجویان ما قادر باشند به این سؤالها
پاس ا دهند و مخاطب را توجیه کنند ،در فروش موفق هسااتند .چالش مشااهود این اساات؛ چگونه میتوان
چنین ظرفیتی را توسعه داد؟ این فصل ،این مسئله را موردبحث قرار می دهد .هدف نهایی آن متقاعد کردن
خواننده درمورد اهمیت توساعۀ چنین ظرفیتی اسات؛ به عالوه ،تحریک تخیّالت خواننده درمورد این است
که چگونه چنین ظرفیتی ممکن است توسعه یابد.
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فصل نهم -ارزیابی ایدهها
تمرکز فصاال نهم ،روی ارزیابی ایده های جدید اساات .کارآفرین نوپا غالباً با انبوهی از ایده های متفاوت
مواجه اساات ،درحالی که هنوز چندان باتجربه نیساات و فاقد بینش کافی برای انتخاب از میان این ایده ها
میباشد .در این فصل ،یک روش ساختارمند برای ارزیابی اوّلیه این ایدهها ارائه میگردد [ ]02که بهمنظور
شاناساایی ایدههای جدید و دارای ارزش تجاری اصایل طراحی شاده اسات .بسایاری از دانشجویان بر این
باورند که فاصاالۀ یک ایدۀ نو تا ورود به بازار بساایار اندک اس ات و اغلب آنها متوجه نمی شااوند که این
فرایند چقدر میتواند پیچیده ،هزینهبر و زمانبر باشااد .بنابراین مزم اساات که قادر به امکانساانجی تجاری
شاادن یک ایدۀ نو در ابتدای فرایند نوآوری باشاایم؛ زیرا این مرحله حداقل هزینه را تحمیل می کند که در
آن به شناسایی و حذف شکستهای احتمالی پرداخته میشود.
همان گونه که مدرّسااان بی شااماری در حوزۀ کارآفرینی با شاایوۀ تدریس متفاوت آموزش کارآفرینی
وجود دارناد ،باه هماان انادازه نیز عوامل تعیین کنندۀ پتانسااایل تجاری ،فراوان می باشاااد .در این فصااال
چهارچوب های ارزیابی کنندۀ متنوّعی معرفی شاااده و مزایای هریک برای بررسااای خواننده ارائه شاااده
اسات .هدف این فصال ،تشاویق خواننده برای حصول اطمینان از این است که نیازهای دانشجویان خود را
بهخوبی ازطریق فراهم کردن یک مجموعه از ابزارهای اثربخش و رسای ارزیابی ایدهها تأمین کند.
فصل دهم -طرح کسبوکار
در فصاال دهم به مساائلۀ بحث برانگیز میان طرح کسااب وکار و تحصاایالت عالیه پرداخته میشااود .اغلب
اینگونه فرض شاده اسات که طرح کساابوکار بهعنوان فعالیت پایانی در آموزش کارآفرینی یک پیشااینۀ
متفاوت دارد .اخیراً نگرانی [ ]07پدید آمده است که ارزش بنیادین طرح کسبوکار را آنگونه که باید در
آموزش کارآفرینی ایفای نقش نماید ،زیر ساؤال میبرد .در این فصال به بررسی این موضوع مهم پرداخته
شاااده و جنبه های مختلف بحث موردنظر بررسااای می شاااود .یک شاااکل بدیل طرح کساااب وکار ارائه
می گردد :طرحی که در آن واقعیت هسااتی شااناختی دانشااجویان پررنب می شااود .از این دیدگاه ،یک
سهراهی ایجاد می شود ،مجموعۀ پروفایل منابع دانشجویان در برابر تبیین شرایطی که در آن ارزش می تواند
خلق یا اکتساااب شااود و بالعکس ،شاارایطی که در آن ارزش را نمی توان خلق یا اکتساااب کرد .در این
رویکرد ،ساار فصاال های طرح کسااب وکار مرسااوم بیمعنا می شااود .آن ها توسااط یک روایت جایگزین
میشوند که ضمیمههای قابلخواندن و مبتنیبر شواهد را که باورپذیر است ،تشویق میکنند.
همانند فصاالهای دیگر ،دیدگاههای سااایر مدرّسااان بهعنوان یک سااازوکار تعادلی برای خواننده ارائه
میشاود تا وساعت نظر آنها را درمورد اینکه چرا و چگونه یک طرح کسب وکار می تواند کاربرد مفیدی
در آموزش کارآفرینی داشاته باشد ،تشویق کند .هدف این فصل ،حصول اطمینان از این موضوع است که
کاربرد طرح کسبوکار برای اهداف استراتژیک مدرّس آموزش کارآفرینی مناسب است.
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فصل یازدهم -توجه به تعامل
فصل پایانی بهدنبال این است که ظرفیت خواننده را در دوری گزیدن از محیط آموزشی فعلی ارزیابی کند؛
یک گام به عقب برگردد و ماهیت فلسفۀ آموزش خود را بررسی کند .چالش پیشروی خواننده ،بازنگری
ایدههای مطرحشااده در فصاالهای قبلی ارائه شااده توسااط برخی نویسااندگان قابلسااتایش درزمینۀ تئوری
آموزش است؛ نویسندگانی که هدف ما را برای گام نهادن در کالس مشخص میکنند ]08[ ،کسانی که از
حقوق دانشجویان ما حمایت میکنند تا بتوانند آیندۀ خود را کنترل کنند [ ]09و کسانی که سؤامت پایهای
چگونگی و چیستی دانستن را هنگام مطالعۀ کالسهایمان مطرح کردند [.]61
وقت آن رسایده تا طیفی از ایدههای بومشاناختی که در ساارتاسار این کتاب تلفیق شاده اسات ،در این
فصال گردهم آید .تاحدّی که خواننده قادر اسات دربارۀ ایده هایی که پیش ازاین فصال وجود داشته تفکّر
کند .آن ها توانساااته اند به عنوان یک ظرفیت واحد برای اندیشااایدن درمورد چگونگی تدریس آموزش
کارآفرینی توسااعه یابند .مثال هایی از رویکردهای نویساانده نساابت به معماهای مطرح شااده در این کتاب،
بیانگر اینnاسات که چگونهnفلسافۀ تدریس یک فرد به طیفی از فعالیتهای یادگیری (دائماً اصالحشونده)
ترجمه میشود .این رویکردها نقشۀ راهی برای چگونگی تدریس آموزش کارآفرینی ارائه نمیکنند.
همچنین این کتاب بینشهای بیشاماری از بسایاری مدرّساان آموزش کارآفرینی را شاامل شده است.
این فصاال پایانی دعوت نامهای برای پذیرفتن چالش بوم شااناساای آکادمیک اساات [n ]60تا نیروهای نامرئی
موجود (صرفنظر از آگاهی ما) را ازطریق خروجی یادگیری دانشجویان ماnکه تاحدّ غیرقابلاجتنابی تعیین
شاااده اسااات ،معنا بخشاااند .نیروهایی که می توان آن ها را ازطریق تفکّر و حتّی مدرّس بازاندیش مهار و
دستکاری کرد.
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