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 نافتار مترجمگپیش

 
شککدااا.ککزسااز.ککویهاتبدیلااصکک ها فاررککوفا آاا آیچآلشیکهاازاابهار وناشکککارآفرینی ها  بدون

نقشارآفرینی ها فاا یگناز.وی تفآوتاازاتعنیفاایناواژاارهاخو ا عضکلابرفیهاا.کزاواااا آیبن اشکزا
عمیقابهااینا ه اپن اختهاشکو سابدیههاا.زاااطوفبهرهااط بد ها،اقتصکآ یایکاررکوفاااۀفشکداواتو.کعاا

 فاتبیینارآفرینی هاواتنویجاوار وزشارنابسیآفاپنفنگابو ااوانقشاا.آ.هافاا آاگآارفا.تآانقشا ان فاین
تدفیسارآفرینی هابنایا انرجویآنا فا قآطعااۀساشکیوارن دا  فاایفآیااینانقشا ه اوابنجسکتهاایفآاخوا ا

رتها فااینافشتها اف ساا آینسلتنبیزاا خت فاتحصکی هااآزراا میزاا.کزاوانقشاپنفنگاوا همها فاا
شکاسابدونشو عملاروف اتآا سینا ف.تها فاایناز ی هاطهاخصوصابهبآیدانهآیزا قزافاا فاین،اب آبناین

پن اختهاار وزشارآفرینی هاۀ قیقابهابحثاشیواطوفبهرهااا.زا آیهرتآباافزشم دتنینیکهاازاااینارتآب
تفآوتاتدفیسارآفرینی هابنایا قآطعا خت فاتحصی هاا.زارها فاایناا،ا میزاا.کزاااآزرا.کزسارنههاا

اطوفبهرآفرینی هاا دفّ.آنعآماوااطوفبها دفّ.آن وف توجهاقنافاینیتهاا.کزاوابآیسکتها وف توجهاااانوشکتآفا
 آاازا یگنانکآتا دنظنا فانفسارناعتمآ بهاواقنافایین ساتوجهابهاخوا.کتهاواعییقا انرجویآنانیراخآصا
وافویکن اهاف اشککتنای سککا،توجهقآبلاۀولهانکتارهانقشابسککرایها فایآ یینیارنآنا اف ساا.ککزتآبااینار

تدفیسا فاطنااهااۀواا میزا اشتنای سفاتوصکیهاشدااا.زاا دفّ.کآناتدفیساا.کزارهابنایااخآصا فا
 آیاقنافاینیتهاا.زساتوجهابهاتفآوتاتأرید انرکجویآناوا.آینا واف اوا بآاثا نتب ا وف ااافزیآبهاۀشکیوا

اآزراا میزاخوا دابو اواای کهانکتۀا یگنا آارنایآبهزخآصابنایاافشیوۀارآفانبن نایکاه انرجویآناواب
نحواااسککناینا  ارهایآ یینیااتفآقاایتآ ااا.ککزاوااینابسککتنافاابهر دااطمی آنااآصککلا دفّسا موافاا

اتأرید وف  آارنا آیتفآوتری.ککهاوابآاتوجهابهاا آییعآلیزفانمآیدسا ا نارزا یاعملابها انرککجویآنا 
ا دفّ.آنخصوصابها، آفشتهاۀ ما دفّ.آنبن افیابنایابهناا  ظوفبها.کزسااینارتآبااانوشکتهاخآصااینا

تآابآبهابآزاشو ابنایاتدفیساا؛شو  هتوصیهابهارنآنابسکیآفا فیداا.زاوااا،ورآفرسک ا فوسارآفرینی هاوا
اشو  ه انرجویآناعریرا  اتوصیهابهاسا فضمنابآا میزاۀ فااینااوزا طآل ا ف.هاۀ  سکج اوایکاآفچا

سابنخهار  داوا طآلبها   دافااازاریساترککخی ااضککنوفیاخو اا آینیآز  دیتآابآاخواندنااینارتآبا
یواوساا یدوافماا.کآتیدا حتنمابهااینایضآیایفزابآشکدا هاینارتآباقآبلابحثاوانقداوابنف.کهااا آیایدا
ف.آنایضآیار وزشاعآلهایآفیا،ف اشکونداوا فاف.کیدنابهایه ا رکتنرا فخصوصا طآل ا وف بحثاااوا

افّ.آن دا یداا.زااینارتآبافا گرآیاخوبهابآشدابنایاتمآ هااسرآفرینی هابآش داوزۀاویژاا فاررکوفابها
 مۀاازاابآیدا فاپآیآن ف.کککتهاانجآما   دساهرآفرینی هارهابتوان داف.کککآلزااصککک هاخو افاا فاایناز ی هاب

 ترکناصمیمآنها اشتهابآش سا،ف.آنا آابو نداینا تناافزشم دایآفیتنجمۀاعریرانهارها فا

 تدکتر یعقوب مهارتی، دکتر مریم راشکی، زهرا همّ
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 مؤلّف گفتارپیش
 
 

ر وزشااۀشککیوای سککفهاواعمیقابهابنف.ککهز آنا  لینارتآبا فاجهآناا.ککزارها نا عتقدمااینااوّ
جآیابهواافاا فبن اف (اآنهین ا)ورآفرینی  آیا  حصنبهویژیها مه ینااینارتآباپن از س هاهرینی رآف

اۀنبرهاتجارآفرینینیکاسااینارتآباتو.ککک ااشکککآفاا اف  آیایآ یینیاینای دابها،بناتدفیساتکأریدا
.زسابهانگآفشا فر داااا،س دفّرینینابهاازارآفا،شخصهایآ یینیان.ییکاابن ب آیواا اشتهشکسزا

 آیابنانیآزااینارتآب، فاهاساتمنررااصکک ا.ککزبسککیآفیااتفکّنبنانگیران دۀاا آیبی ش افایاا،فوازاین
رهاایناا ناا  ده نرآناارتآبایناا.زس آرنایبناا انرکجویآنا فار وزشاعآلهاواا میزایآ یینیا

اواای کهادر اا.توافا، ان ده قبلارنهها انرکجویآناازااارنافاابن ب آیاچگونها فعملابهاچها ع آ.کز،ا
 آیافیاازارتآبسابنخیفابسیآرس ار  دات وّع آیابسکیآفا اتوان داازا یدیآا ها آیهافاچهاچیر آارن

ر د،ااینارتآبااینارتآبایکابحثافااافازها هاسرتکآبایکا یدیآاانیسکککزا،اایناق منوا یگنا فااین
ابآانارتآبایاسترویقار دوا جآ لهاابحثا فواقعواابآزاندیره،اتفکّنبهااتآاخوان داافااتألیفاشکدااا.زا

ارردس هاچآلشبهاوافاااو  دا هخوان داابهاااییژاویویاشخصه،ااختیآفاو.بکایفزیکا
ا، حی ار وزشهازاارمکاخوا دارن اتآاازافویکن اخو ا فاخآفجاینی هررآفا دفّ.کآنااینارتآبابها

ازااداًتعمّساا آار  د یآعااتنر وزشکهایستن اااۀ فای سکفاای هرینر وزشارآفاوقعیز مه ینا فا یآعاازا 
 آارناق آاواتحقّایدااخ قا،ورآفرس طنحابنایا ثآلا،اورآفرسک ار وزشا«ا آینآ ه وایقز»بنخها

تنایستن ا آیاشفوا فا قآبل«اینوش»ظنییزاشکخصکهابنایااااۀتو.کعااتناازا مه،جآل  فاعملاوا
ار دساجت آبانمه«افیریابآزافبننآ ه»

فا ا آا یچاتن یدیاا، تناا.زاینافا  مآیاشکخصکهابسکیآفاقدفتم داااااۀی سکفااای کهایکبآوجو 
 آا فارناوجو افویکن  آاواالم  هاواانواعا یدیآاصوفتابینهبهارینی ر وزشارآفاۀررفا نیآیایستن 

واا آزاندیرکککه،اافزشاا.کککتفآ ااازابآیین اۀبناا میزاتو.کککعاتأریدتناازا مهابنایا نانداف سا ه 
 آیاویژیه ف وف اایینیوجو ا اف (اوا وضککع آارناسککیآفیااز آیاب)رهانمونها آیا انرککجو یدیآا
ت هآابآشدسانه آارناایرایشا نبآلبهیآ یینیااینای دازطنیقار  داابآیدارهاتسهیلاا.زارینی هرآف ه ا
 انداوارهانویس داارنافاا هایکاشکبههاایناا.کزااب کهاا، آیا وجو ا وایقانیسکزایری هرسابآا یچ
هارهاخو ا. دفّسا نابی ده ا،.آز  هاتفکّنبنانگیران دۀااینای دبخرکهاازاااع وانبهاواافاارها آیهطنح

 ازااینارتآبا.و اخوا دابن سا،رن ااا.زارینی هرآففااوقفا
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بسککیآفاا،ام فسا اشککته آارنایآابآ آیا خت فا فا انرککگآااتآ.ککمآناازا انرککجویآنهارها فاریس
ا، داوماطوفبها آرناینارتآبا مکنانبو ساانگآفش آارناۀ آجناجویآنااسافمسابدونااعتمآ اوار.اآ.گ
اامسبو ا آارنا نا انرجویا،یرتنااوقآتبابو نداواهرینی ر وزشارآفاق منوِ نابنایاررفابخشاالهآم

 آیارهاایداامارن اقآتارآفرینی ها یاالعآ ۀیوقا دفّ.آنبآابسیآفیاازااتآر ونا،اینا سینطها ف
 آی اایداابیرتناۀایابنایاتو.کعاوابها ناانگیرااانداشکتنارایااشکتهاازیآ یافاابآا نابهانگیرااشکگفزا

ا،ابآا مکآفیا انرککجویآنایع هاواینارتآباشککداا ف آیاافازهبسککیآفیاازاایداارها ع هاینبهاندسا ا ا
نگآفشا فر دااا.زسا .زا مۀاشمآابها،ام اشتهیواویفز آارنارهابآا دفّ.آن ناوابسیآفیاازاا.آبق
ا آیبنایابآزخوف انیرایآیازا رتناپولها کار  سافیا هگرواازاشککمآا.ککاآ.ککایرککآفمه ین هافاابه
ارتآباترکناویژاا افمساۀاوّلی آیانویسم دشآنا فاپیشافزش

ا:اندرن اازیآ یابسیآفپژو رکها نارمکاارکنیزاایبهاپنفناازا مکآفاناا واخ ،اتآر ونااطوفبه
ا،ا نیا آتیینفنا وم فا انرگآااینا  ارن سافاااا.تخداما نارهاینصزاا.زاشجکاانگ یاوّلاانفن

 ااا.ککزسا آا ناامآیزارنا آییداا،اازاانترککآفاایکآفاوا یقآتمآنلیناا.ککز،ارسککهارهاازاز آنااوّا
شآنسابسیآفاخوشا،ازااینالحآظواافوابهاج وابنوی  نبیآنا  آ. اا دایزواافا  مآیهبدونااتوانی هنم

اسامبو ا
چیر آیهارهاارها فااعتقآ ابهاوقوعا یویدا،بهاپدفماوّلاا:ر  ه تقدی ابکهاچ دانفناافااااینارتکآبا

 دفّسا،ایکاسا وم،ابها وفیناوی یآ سککونبخشا نابو ااا.ککزالهآما، افی ا فا.ککنفااا آرنیآیاؤف
،ا.آبق انرجویآنااهبهاتمآ ،ا.ومفاا افی ساایآفؤ اشتناا آااقّۀا ما تقآعدارن انگیرارها نااشکگفزا

اوااندشککدارها فا.ککنا.ککناجهآناپنار دااا مکآفانار وزشارآفرینی ها مه ینوااخو ماۀاآلاواری د
ر  ا ا هتقدیواتوفلیکآنابهارآتنین،انآتآشکآ،ا للس ااوا فاپآیآنارنافافاا افنداایآپن ازیفؤزازجنرمآرآنا
جهآنهار وزشاا وفنمآیوایه ااررفاوقزاخو افااصنفا وفاازاخآنها دامارهافاااوقآتها آرناۀرها م

 ساندرن اتحملا،ارن مه رآفارینی ها
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اابآیدارهاچهاچیریافاینانیسزاااینارتآبپیر هآ اا:شفآفابآشی ا، مآن دا دفااینا تناجآزاا  یدا
 دفااینا تن،ااب کها،ر وزشا ا ا انرکککجویآنفاابهااتوانارآفارینی هیکآاچگونها هااتکدفیسارن ا

ا فار وزشاعآلهاا.زساب آبناینارآفرینی ه ف وف اتدفیسااتفکّنتنابآاچگونگهاتحنیکاتعآ لاعمیق
ااینا تن،ا فواقعساناا.ککزیآ یینیا انرککجویآاچگونگهابنا،چگونگهاتدفیسجآیابهاصکک هاتمنررا
وا رآ داتا انرجویآناا ناتجنبیآتاشکخصهااآصکلاااسااینا تن اف  حوفا یدیآاایآ ییننداارآ یً

اهافاابنایرهاپآفا تن آیا.ککزاار وزشارآفرینی ها دفّ.ککآنا آیا.ککآین منااا یدیآابهارآفرینی ه
ا آییداایآایسککتنشاپیوندا ا نا یگن،ا دفااینا تنابیآنسابهر د رککخ ا هیینیا تناجهز

ر وزشا دفّساررککیدنا ناچآلشبه دفااینا تناب کهاا،نیسککزاجااب فا توناا وجو ااصکک ه
فااتو.ککعهاا«  حصککنابها نا انرککجو»یآ یینیااپیآ د آیا-1اتآاصککوفتاین یاا.ککزهرآفرینی هاب

توان دانتآیجا ه آارناازطنیقا انرجویآناداره ر اتصوّففااایآ یینیا آییزیعآلاطیفهاازا-2اسد   
ابنایفاا  آ.کک ا)وا عتبن(اا آیاافزیآبهینای دا-3 .ککزاروفنداواخو افاابهاۀشککدآ یینیاشکک آختهی

رهااالزماا.زابها سآزلا خت فها،بنایاانجآمااینارآفاسبسآزندایآ یینیا انرجویآنۀاتو.عافا  مآیه
اجآزااتوجهاشو ساا وشم دی،ابآااندینیتهزینا عنیهاشدااوا وف بحثاقنافاای آیصکلا فا.کنتآ.کنااا

اسبنف.هار ی ابتداا دفا نایصلافااا  ید



 هافصلۀ خالص
 

 

 شما تدریس ۀفلسف -لفصل اوّ

 ؟گیرند رفتار کارآفرینانه داشته باشندیاد میاست: چگونه دانشجویان کلیدی  سؤالیک اوّل  فصال اسااس  
 9در دانشگاه تاسمانیا آموزش کارآفرینیفرد هرویکرد منحصربۀ توسع پیشرانمهم، نیروی  ساؤال پاسا  این  

 ۀبرنام ۀوسعتزیربنای  یقتاًحقکه  منجر شاده  فردهمنحصارب  تدریس ۀیک فلساف  ۀبه توساع مهم  این. باشاد می
. شاادشااناخته می[ 0]«2زمان حال»مدل  عنوانبه ترپیشکه  شااده اساات محور آموزش کارآفرینییادگیرنده

به  ،گامبهصااورت گامهبخود را رویکرد و فلساافۀ تدریس  -0دهد تا میبه خواننده اجازه هدف این فصاال 
چگونه  ند تا نشااان دهدکارائه می ساااده یکار ۀیک نمون -6و های موردبحث در کتاب تغییر دهد رویکرد
صاااورت آگاهانه یک نوع هبتوانند تکامل یابند. این فصااال زمان می طیدر آموزش کارآفرینیهای برنامه
مربی، مدرسه و یک  ازفراتر  ،دانشجوافزایش انتظارات خواننده را با  یآرامبهدارد  و قصد اندیشی استباز
آموزش عالی وجود گوناگون که در  محورگووگفت روابط یمرکز ۀهستیت کند. شاناخت  ساساه، تقو  ؤم

بدون اشاره به حداقل یکی  توانرا نمی اتمؤسّس، مدارس و مدرّساندانشاجویان،   هایخروجی )یعنی دارد
کار ها آن هایی را که درحیطتا م ساااازدیمخواننده را قادر  ،کامل توضااایا داد( طوربه از عناصااار دیگر

برانگیزی که حداقل نیمی از آنچه دانشجو نیاز به ، مفهوم بحثدرنهایت .نماید مجدّدساازی  مفهوم ،کندمی
اساات تا دانشااجو را در مدرّس ۀ . این کار وظیفگنجاندیم دانشااجو ذهن درخواهد داشاات را  آن یادگیری

شناختی مختلف رفتمع مفروضات (اندیشای شخصی و گروهی بازازطریق ) دبتواناو دهد که شارایطی قرار  
 ۀفلسف اوّل فصلِ ،خالصه طوربه .گشااید را مییادگیری  مسایرهای جدید خود  ۀنوبد که بهبکشا  چالشبهرا 

 چالشبه خود تدریس ۀفلسااف دادن برای شااکل را اوو  سااازدیم آشااکاررا برای خواننده  تدریس نویساانده
 کشد.می

 آموزش کارآفرینی -دوم فصل 

مباحث و  و ۀ آموزش کارآفرینیتاریخچ مختصر طوربه تا شودیمنویسنده دور  ۀ بنیادیناز فلسف مفصل دو 
آموزش کارآفرینی  برجستۀ تدریس شیوۀ 44یش از . بکندبررسای  آموزش عالی را  در جاریرویکردهای 
شیوۀ  ۀمسائل ناشای از بازنگری   هایها و فرصات چالشتا  اسات موردتوجه قرار گرفته  [6] یعالدر آموزش 
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. این فصااال همچنین به معرفی تعدادی از کندرا برجساااته در آموزش عالی آموزش کاارآفرینی  مرساااوم 
وجود  شانها و افکارایدههایی از در مباحث سرتاسر این کتاب رگه که پردازدیمسراسر جهان  در مدرّسان
در مقیاس جهانی آموزش کارآفرینی  معاصرتا با مباحث  دهدیماین فصل به خواننده اجازه  بنابراین،. دارد

 مدرّسان رویپیشهای چالش عنوانبهدیدگاه شخصی نویسنده،  تضاد با تواند درمباحثی که می ؛آشنا شود
 باشد. در این زمینه

 شناسیهستی دوراهی -فصل سوم

مربوط به ارزش ها آن شیپیدا شود کهآغاز می وسیع هایدغدغهبا تمرکز بر  ایطلبانهطرز جاهبهاین فصل 
آموزش کلی مشااروعیت طوربهو  [4] ینیکارآفرآموزش  اصاالی، عناصاار [1] ینیکارآفرآموزش اجتماعی 
آموزش شااناساای بر توجه به هسااتییتندر این فصاال اسااتدملی مب .[1اساات ]در آموزش عالی  کارآفرینی
 ،نشااجویاندا زمانیچهچگونه و  هاین مفهوم اساات ک عۀتوساا کلیدی، ۀمساائلارائه شااده اساات.  کارآفرینی

 عنوانبه، دانشاجویان مهندسی  پزشاک  عنوانبهدانشاجویان پزشاکی    که. درحالیکنندآفرینانه رفتار میارک
 وکارکسب/کارآفرینی، دانشجویان شوندیم آموختهدانش ،سمدرّ عنوانبهمهندس و دانشاجویان آموزش  

مهم است تا تعیین (. نوپا وکارکسب معنایبه) کنندیمفرین تحصایالت خود را تمام  کارآ عنوانبهندرت به
 آنبتوان  تا آیددست میبه آموزش کارآفرینیاز  واقعاًشدنی قمحقّ سایر اشکال ارزشیا  کنیم چه دانشی و

آموزش  آموختگاندانش. همچنین مهم است تا بفهمیم چرا مورداستفاده قرار داد یآموختگپس از دانش را
های با چالش آموختگیدانشقبل از  ویژۀهای تیا مهار دانش و آوردندسااتبهدر تالش برای  کارآفرینی
 هستند.مواجه  فردمنحصربه
ازطریق  انهرینآفظرفیت کار ۀتا از توسعمورداساتدمل قرار گرفته اسات    اندیشای باز مساتمر  فرایند یک

با توجه به  مدرّساندیگر  عقاید، همسئلسازی این مفهوم برای حمایت کند. هر دانشجو تفکّرت اصاالح عاد 
نیز ارائه شااده اسات. این فصاال با   اسات  آموزش کارآفرینیاز  هحاصال  رزشااصاالی اشاکال   عنوانبهآنچه 

های ذاتی چالشکند که حاصاال اطمینان  بگیرد تادرنظر ممکن اساات مدرّس ها که ای از چالشمجموعه
 .رسدیپایان مبه، هستند مناسب های آموزشیۀ سرفصلتوسع آموزش کارآفرینی مانع سیشناهستی

 منطقی ماجراجویی -چهارم فصل

 ایحرفهبرنامۀ درسااای ایجادازطریق  منابع پروفایل ۀتوساااعچگونگی  ،یک مثال ۀباا ارائ  فصااال چهاارم 
 ماجراجویی مفهوم کردن لحاظازطریق  دانشااگاه تاساامانیا در رویکرد این نماید.را تشااریا می دانشااجویان

 بر که است نحویبه یادگیری هایفعالیتطراحی  .است آمده دستبه [ با تمرکز بر برنامۀ درسای 2] یمنطق
این ویژگی  .باشاادمی 9فکریروشااناوّل  ویژگی .کی اسااتمتّ یماجراجویی منطق ویژگی توسااعۀ شااش 
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، مؤثرمشخص  ۀیک مسائل که معتقد اسات که   یفرد)معتقد یک فرد  عنوانبهتوانایی تغییر موضاع   معنایبه
 توانایی که اساات 9صاامیمانهدوسااتی  دوم ویژگی .باشاادمی اکشااکّ فرد و یک (مطلوب اساات ایمناسااب 
ست که هاارزش قضاوت در استقالل ساوم  ویژگی. دهدرا مدنظر قرار می دیگران فردیت درک و واکاوی

 تحمل چهارم ویژگی .خارجی نامید برجستۀتجارب  جایبهتجارب شاخصی   بر کااتّ تواناییتوان آن را می
 و هاانقطاع از یامجموعه صااورتبه ،زندگی به نگریسااتن توانایی معنایبه توان آن رااساات که می 2ابهام

 عادی ایپدیده به غیرعادی عالقۀ با مفهوم گساااتردگی عالئق پنجم ویژگی .[7دانسااات ] هاا باازیاابی  
 او راکه  حس طنز در وجود یک فردیعنی میزانی از  ،است متعادل طبعیشاو   حس آخر ویژگی .باشاد می

 تربیت ،هدف درواقع .نمایدل میمبدّیک همراه خوب  و بهساااازد میاز یاک کااوشاااگر منطقی متماایز    
بتواند از شااخصاایت و فردیت خود فراتر از   نحوی کهبه ،متمرکز اسااتکامل  عملکرد باای موختهآدانش

 .کندموجود استفاده موارد ذهنی ازپیش
این فرض کااه آینااده را  .طور روزافزون موردبااازنگری قرار گرفتااه اساااتباه ماادرّس نقش  اسااااسااااً 

نگرانی  ،دیگرازسااویباشااکوهی رقم خواهند زد، رنب باخته اساات.  طوربهآموختگان کارآفرین ما دانش
 مدرّسااان سااایر که همساائل این[. 8بشااوند ]گی و آن اینکه دانشااجویان دچار روزمرّ دیگری نیز وجود دارد
 با خواننده تا شودگرفته نمیدرنظر  ،کنندمی غلبه دانشجویان ۀتوساع  مشاکل  بر چگونه آموزش کارآفرینی

جه آموزشااای موا ۀبرنام ۀتوساااعچگونگی  قانه در ارتباط باافکار خالّ تهییج برای جاایگزین  هاای انگیزه
باید همواره خودمان را  مدرّسان عنوانبهما ت که اس این ،شودیم تأکیدفصل  این در که اساسی ۀمسئل .شود
 بکشیم. چالشبه آموزش کارآفرینی ۀتوسعه و ارائ برابر نقش و هدف خود در در

 شجودان تنوّع -ل پنجمفص

 ۀنکتدهد. موردخطاب قرار مییادگیرندگان  عنوانبهعادی، دانشااجویان را  هایدیدگاهاین فصاال فراتر از 
در دسااتاوردهای آموزشاای ها آن دانشااجویان درجهت پیشاارفتگیری از تعامل رویکرد من، بهره تأمّلقابل
 مدرّسان برای را فردیهمنحصرب فرصتزیاد دانشجویان  تنوّع، [9] یلیتکمهاسات. در مقطع تحصایالت   آن
 تأکید شاااجویاندان تنوّعو  برتر یادگیری نتایج میان ارتباط بر که پیشاااین تحقیقات براسااااس .آفریندمی
هر اوّل  چالش گیرد.مثبت بهره می ، هدفمندانه و درجهتدانشجو تنوّعاز  ،«زمان حال» مدل ،[01ورزد ]یم

های مشابهت از فهرستی فصل این در .است تنوّعدانشجویان و شناسایی ابعاد این  تنوّعغلبه بر وجود  ،مدرّس
های مقایسه ،فهرستاین  .شودمیارائه  موجود در محیط یادگیری تنوّعدانشجویان درجهت تشخیص میزان 

راستا دانشجویان در مباحث مشارکت دراین .خواهد سااخت  سااده  را هاگروه و هاکالس میان دانشاجویان، 
شود؛ توجه به این نکته حائز اهمیت است که می ساؤال ها آن های موضاوعات دشاوار از  کنند و ویژگیمی

                                                           
1. Close Friendships 2. tolerance of ambiguity 
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ی بازتاب تمرینات براها آن و این بخش مهمی از آمادگی مطلع هستنددر کالس  تنوّعهیت مااز  دانشجویان
 .است
 .دانشجویی موردبحث قرار خواهد گرفت تنوّعبا  مدرّسانچگونگی برخورد سایر  ،این فصال در پایان  

یک  عنوانبه تنوّعپذیر است تا از این طریق های امکانحلراهآگاهی خواننده نسبت به  ،هدف از این بحث
 لحاظ شود. متغیر ارزشمند در محیط یادگیری

 محیط یادگیری -فصل ششم

در آن تعامل  دانشجویان که ماهیت محیط آموزشی گیریشکلدر  دانشجومهم و  بالقوّهنقش  ،فصال ششم 
 ییراسااتاهمرویکرد  اسااتفاده ازکند که پیشاانهاد می این فصاال .دهدقرار می تأکیدرا موردکنند برقرار می
 دانشجویان تواندمی، است بر شاخصمبتنی ارزیابی دربرگیرندۀکه  دانشاجومحور در کنار رویکرد  ساازنده 

 نقش ،در یادگیری دانشااجویان تواند فراتر از افزایش تواناییمی توانمندسااازیچنین  .سااازد ترقدرتمند را
یک رویکرد تکاملی در این  استفاده از شان داشته باشد.یریادگی طیدر کمک به شکل دادن به مح یگرید

 تا ،کندرا تسهیل می گیرد)که اغلب موردغفلت قرار می برساخت موقعیت بهینه فرایندپیرامون  بحث ،فصل
موردبحث، بازخورد  فرایندهای اصلی کمحرّ .شودمزم اجرا توانمندسازی احتمالی  چنیناین ،آنازطریق 

 منظم هستند. سازنده درحین یادگیری و استاندارد پایانی
با اهداف مدنظر  یالحظهاثر انطباق بری که راتییبه تغ یانجودانش تفکّرهای عادتکند می ادّعااین فصل 

دهندۀ فلسفۀ هر ناخودآگاه ارائضمی ،این فصلهای های ضمنی استدملدملت حساس هستند.آید، پیش می
کردن با دانشاااجویان  کار . فرصاااتدهدیادگیری را ارائه میو محور برای تدریس رویکردهای یادگیرنده
ور های غوطهپیامد عنوانبههای یادگیری برتر یادگیری و محیطهای زمان به خروجیبرای نائل شااادن هم
از اهمیت  برای دانشجویان آموزش کارآفرینی [00اعتماد ]توساعۀ  محور هساتند.  ندهشادن در شایوۀ یادگیر  
 و نوپا وکاربکسدر ابتکارعمل برای توسعۀ کارآفرینان  تأکیدیک جزء موردزیرا  ؛بسزایی برخوردار است
های کلیدی که ایده شااودمی تأکید. بار دیگر اسااتهآسااتانۀ تحمل در برابر سااختیاز حفظ سااطا بامیی 

ظ شده اآموزش کارآفرینی لح مدرّساان برای ساایر  ها آن محبوبیتدرجۀ موردبحث در این فصال در برابر  
 است.

 منابع پروفایل -فصل هفتم

ساااختن موفقیت در  منظوربهاساات که دانشااجویان باید  های بنیادینابزاردرمورد  بحث ،هدف فصاال هفتم
ممکن است تالش دانشجویان ما ، [06] نانهیکارآفرسیاحت معنابخشی  دیدگاه از. خود اساتفاده کنند  ۀآیند
که هنگامی .دارند [01منابع ]پروفاایال   قادرت تبیینی هماانناد مفهوم    در قباال  هاای کمی  ایاده  اماا  کنناد، 

های آن تالش درجهت خروجی و متجسّ را نوپا وکارکساب شاروع یک   تا کنیممی تشاویق  را دانشاجویان 
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آگاه  ،داردش موردنظر ایدۀ نساابت به دانشااجو هر که مالی و انسااانی اجتماعی، هایساارمایه از باید ،کنند
( نوپا وکارکسااببه بودن مربوط  دلیلهب) آموختگاندانش کارآفرینی نیاز،بدون توجه به منابع پیش م.باشاای
 [.04است ] برانگیزچالش اغلب

پروفایل  سازیلی مربوط به کوچکاوّ کنیم:میبررسی  را پروفایل منابع تفکّراز  نوعدر این فصل ما دو 
های اساااتفاده از چالش ،پروفایل منابع ساااازی. کوچکاسااات آندومی توجه به بزرگ کردن  و مناابع 

ا ی برای نائل شااادن به یک خروجی و درپی آن موفقیت وطرح دانشاااجویان ازطریق کارآفرینانۀ کوچک 
چگونگی توجه به منابع دلیل اینکه هبکند، پیروی میبازاندیشی  )در درجات مختلف( که از شاکست است 
ه کاست  نگاشات  تمرین منابع یک پروفایلگذارد. بزرگ کردن بر خروجی حاصال تأثیر می  ،فردی/تیمی

. شوندمیتوزیع اند و در سراسر کالس که مساتند شاده   هساتند دۀ خاص در آن منابع شافاف نیازمند یک ای 
 دادن قرضازطریق  خود یهایکالساااهم های منابعباه بزرگ کردن پروفاایل   کالس اعضاااای ساااایر

 کنند.میکمک  خاص منابع به دسترسی و دانش ارتباطاتشان،
آموزش  برای دیگریهای شااایوه چه گاه کهداز این دی ،دانشاااجویانپروفایل منابع  ۀتوساااعو اهمیت 
 درگردد که هدف این فصل می تأکید اًمجدّد. شودمی بررسی نیز است موجود جهان در ساطا  کارآفرینی

های یک فضااای بازاندیشاای را از درون اسااتراتژیتا توجه خواننده اساات جلب ،همساائلمهم جلوه دادن این 
 نماید. بداعارا تا بتواند نحوۀ کمک به دانشجویان برای درک اهمیت توسعۀ پروفایل منابع  کند ایجاد احتمالی

 فروش هنرِ -فصل هشتم

 بازاریابی فروش نیست. ۀمنزلاست که بازاریابی بهافساانۀ دانشاگاهی   انکار این  ،فصال هشاتم   ضامنی هدف 
 ترکیب شیهادهیا فروش برای فرد ظرفیت بارا  راهبردیقصااد  که اسااترگعمل رفتار یک کارآفرینانه

 کلیطورهب احتمامً راهبردی دانش مختلف شااکالۀ اَبالقوّ ارزش ،در نبود یک ظرفیت برای فروش .کندمی
قادر باید  ،کنندمی آغاز را خود کارآفرینی مساایر آموختگانْدانشکه وقتی ساااده، بیانبه .دنرومی بین از

ز اتا کار خود را جلو ببرند؛ توانند همیشااه به دیگران وابسااته باشااند نمی هاآن تنهایی گام بردارند.باشااند به
 دوش بکشند.بار مسئولیت را خود بهباید  همان آغاز

 سؤال اما درعمل بسیار پیچیده است.، شودمیظاهر سااده خالصاه   به ساؤالِ در دو بازاریابی کارآفرینانه 
 یاکننده قانع دلیل آیا که است این دوم [ سؤال01]؟یفروشیم کسی چه به را چیزی چه که اسات  ایناوّل 
ها الؤس نای به باشند قادر ما دانشجویان که یحدّتا وجود دارد یا نه؟ ،نداز شما خرید کمشتری  اینکه برای

توان می چگونه ؛این اسااتمشااهود  چالش .در فروش موفق هسااتند و مخاطب را توجیه کنند، دهندپاساا  
متقاعد کردن  هدف نهایی آندهد. میرار ق موردبحث را مسئله این ،فصل این توسعه داد؟ظرفیتی را چنین 
این است درمورد  الت خوانندهعالوه، تحریک تخیّهب ؛اهمیت توساعۀ چنین ظرفیتی اسات  درمورد  خواننده

 که چگونه چنین ظرفیتی ممکن است توسعه یابد.
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 هاایده ارزیابی -فصل نهم

های متفاوت با انبوهی از ایده غالباًنوپا  کارآفرین .اساات جدید یهادهیا ارزیابی روی ،نهم صاالتمرکز ف
ها خاب از میان این ایدهانت برای کافیبینش  فاقد و نیساات باتجربه چندان هنوز کهدرحالی ،مواجه اساات

 منظوربه که [02گردد ]می ارائهها ایده این اوّلیه ارزیابی برای ساختارمند روش یک ،فصل این در باشد.می
 این بر دانشجویان از اصایل طراحی شاده اسات. بسایاری     تجاری ارزش دارای و جدید یهادهیا شاناساایی  
شااوند که این متوجه نمیها آن ت و اغلباساا اندک بساایار بازار به ورود تا نو ایدۀ یک ۀفاصاال که باورند
 تجاری ساانجیامکان به قادر که اساات مزم بنابراین .باشااد برزمان و برهزینه پیچیده،تواند چقدر می فرایند
کند که در زیرا این مرحله حداقل هزینه را تحمیل می؛ نوآوری باشاایم فرایندابتدای  در نو ایدۀ یک شاادن

 شود.های احتمالی پرداخته میحذف شکست آن به شناسایی و
 آموزش کارآفرینیمتفاوت  در حوزۀ کارآفرینی با شاایوۀ تدریس شااماریبی مدرّسااانکه  گونههمان

 فصااال این درباشاااد. فراوان می ،تانسااایل تجاریکنندۀ پانادازه نیز عوامل تعیین  وجود دارناد، باه هماان   
شاااده  ارائه خواننده برای بررسااای هریک مزایای و شاااده معرفی یتنوّعمکنندۀ ارزیابی یهاچهارچوب

را  خود دانشجویان نیازهای که است این از اطمینان حصولبرای  خوانندهتشاویق   ،این فصال  هدف .اسات 
 .کندها تأمین فراهم کردن یک مجموعه از ابزارهای اثربخش و رسای ارزیابی ایدهازطریق خوبی به

 وکارکسب طرح -فصل دهم

اغلب  .شااودمی پرداخته هعالی تحصاایالت و وکارکسااب طرح میانبرانگیز بحث ۀمساائل به در فصاال دهم
یک پیشااینۀ  فعالیت پایانی در آموزش کارآفرینی عنوانبه وکارکسااب طرحگونه فرض شاده اسات که   این

گونه که باید در را آن وکارکسبپدید آمده است که ارزش بنیادین طرح  [07] ینگران راًیاخدارد.  متفاوت
 پرداخته مهم موضوع این بررسی به فصال  این در .بردمی ساؤال زیر  ،ایفای نقش نمایدآموزش کارآفرینی 

 ارائه وکارکساااب طرح بدیل شاااکل یک .شاااودمیبررسااای  موردنظر بحث مختلف یهاجنبه و شاااده
یک  ،از این دیدگاه شااود.می پررنب دانشااجویان شااناختیهسااتی واقعیت آن در که طرحی :گرددیم
تواند فایل منابع دانشجویان در برابر تبیین شرایطی که در آن ارزش میپرو ۀمجموع، شودایجاد میراهی سه

 این در .کردتوان خلق یا اکتساااب شاارایطی که در آن ارزش را نمی و بالعکس، شااوداکتساااب  خلق یا
 نیگزیجا تیروا کیتوسااط  هاآن .شااودمی معنابی مرسااوم وکارکسااب طرح هایفصاال ساار رویکرد،

 ند.نکتشویق می است، ریبر شواهد را که باورپذیو مبتن خواندنقابل هایضمیمه که شوندمی
 ارائه خواننده یک سااازوکار تعادلی برای عنوانبه مدرّسااانسااایر  یهادگاهید دیگر، یهافصاالهمانند 

کاربرد مفیدی  تواندیم وکارکسبچرا و چگونه یک طرح اینکه درمورد  ها رانآ وساعت نظر  تا شاود می
که  ستاموضوع حصول اطمینان از این  ،ف این فصلهد .کندتشویق  ،باشد داشاته  آموزش کارآفرینیدر 

 آموزش کارآفرینی مناسب است.مدرّس برای اهداف استراتژیک  وکارکسبکاربرد طرح 
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 توجه به تعامل -فصل یازدهم

 ؛ندک ارزیابی از محیط آموزشی فعلی دوری گزیدندر  را خواننده ظرفیتاین است که  دنبالبهفصل پایانی 
 بازنگری ،روی خوانندهچالش پیش .کندآموزش خود را بررسی  ۀماهیت فلسفیک گام به عقب برگردد و 

تئوری  درزمینۀ سااتایشگان قابلنویسااندبرخی شااده توسااط ارائههای قبلی شااده در فصاالهای مطرحایده
که از  یکسان [08] کنند،نویسندگانی که هدف ما را برای گام نهادن در کالس مشخص می است؛آموزش 

ای پایه سؤامتو کسانی که  [09کنند ]خود را کنترل  ۀندیآتا بتوانند  کنندیم تیما حما انیحقوق دانشجو
 .[61کردند ]هایمان مطرح و چیستی دانستن را هنگام مطالعۀ کالسچگونگی 
 در این اسات، تلفیق شاده  شاناختی که در ساارتاسار این کتاب   مبو هاییدهاطیفی از  آن رسایده تا وقت 
 تفکّرازاین فصال وجود داشته  که پیش هایییدها ۀدرباری که خواننده قادر اسات  تاحدّ .گردهم آیدفصال  
 آموزش تدریس چگونگیدرمورد  برای اندیشااایدنواحد  ظرفیت یک عنوانبهاند توانساااته هاآن .کند

 ،کتابشااده در این مطرح عماهایماز رویکردهای نویساانده نساابت به  ییهامثال توسااعه یابند. کارآفرینی
 شونده(اصالح دائماً) یادگیریهای فعالیتاز  یک فرد به طیفی فلسافۀ تدریس nچگونه که اسات nبیانگر این
 کنند.ونگی تدریس آموزش کارآفرینی ارائه نمیگراهی برای چ نقشۀ این رویکردها .شودمیترجمه 

 شده است.را شاامل   موزش کارآفرینیآ مدرّساان  یاریاز بسا  شاماری بی هایینشب این کتاب نیهمچن
 نامرئی یروهاینتا n[60اساات ]آکادمیک شااناساای چالش بوم پذیرفتن برایای نامهدعوتاین فصاال پایانی 

 تعیین اجتنابیغیرقابل که تاحدnّما دانشجویان یادگیریخروجی ازطریق  را نظر از آگاهی ما()صرفموجود 
 و مهار بازاندیشمدرّس حتّی  و تفکّرازطریق  راها آن تواننیروهایی که میمعنا بخشاااند.  ،شاااده اسااات

 .کردکاری دست
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