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پیشگفتار مترجمان

خدا را رادددم که ر دیر داد را ار مروماراابر کمررا ککر دودزرود رر یرباانر غک قرهکیر زربهککهزر
کمر همراارحدزۀرآمدزشراراددۀر ااهسر سترا ر د ر کومیر ند .ر هزر کمرربیرآمدزشر ماآاکهنیربیر
ا شددیدهمنر یالدددکمر کمدمیرمیپکا زا.رآ چیرقمبل دویر سددترهمم نار کمررقیمیربمزره ر أ داربکر
امسدۀ ر ااهسرار ۀمامرممهدیرا شدیدهمنر ماادنمسدیربمرا شیدهمنر یالدکمر کمدمیررمیبماا.ر
میلر ادما ربیر اک ایر سدتر یر هزر همرا ا یر یکبدممربدشدککیر سدیتربیرا شدیدهمنر ماادنمسیر
هسدکنارار غمبرااگدکرمسدمللررمکبدطربیرز اگیراازمکّۀرخدار د رمی بمادنار.ر سکۀما ر زر یکبدممراهگکر
مااّسددمنربی منظدار سددبر یکب ربسدددماراار هزر کمررمداا أ دارقک ارگکاکیر سددت.ر کک راهگکر دویر
بدش زحاربیر یدۀر عمملرمااّسدرمنربمرا شیدهمنر ستر مر زر هزراهگذاربکد ناربیااسکیر دمزهمیرآ منر
ا ر شددد د راهندارارمیکد یرمنمسدددبرا رآمما ر ننا؛ر مرومهی ر یرمؤوفربماهمر ظهمار گک یرارگنم ر
می نار یراددمهار کد سددکیر سددتربیااسددکیرح رمبمبرا ر ا راربیراظدۀ رخدارعملر نارار هزر کک ر
بسدمارمه رارپناآمدزیربک یرمااّسمنرمی بماا.ر ۀدذربیرقمبرارذهزرا شیدر د رمداا أ داربسدمار ستر
ار هنکیربمر هزرااشربی ا حکیرمی د نر ها فرآمدزادیرمداا ظکرا رپدشربکاراراما ر وکیالدمیرپکااشر
ا ار یر هالملربمادا.ر هزر کمررا هنممیربسددمار ازامنایر ستربک یرمااّرسمنربی طدار ع رارمااّسمنر
ماآاکهنیربیطدار خ ر مربکد ناراسدموتر لدمیرخداادمنرا ر هۀمر ممهنار،ربیخالدصرااراک هطرخمصر
شداممنر یر دمزربیر هزرمیمحثربدش زپدشر حسمسرمیادا .ر

ر
دکتر یعقوب مهارتی
دکتر مریم راشکی
زهرا همّت
زمستان 0111
ر

پیشگفتار

مکبددرمنر دماآاکرهنیرا لمدمرراامعکضرچموشرهماکزرااهککاهمیرواهارار دآاا یرقک ارمی گدک ار مرپاهاۀر
ماآاکهنی،راارز اگیرا شددیدهمنرقمبل اه رار وک ربماددا.را شددیدهمنرممرهکرگکا رهمگزر دسددکنا؛ر
بیعند نرمثملراارآمدزش،رسز،رممّدترار یکبیرحکای یرمکۀمام ا .ر
پسر زرمداقدتر اّودزر کمررآمدزشر ماآاکهنیراارمقبعر مااددنمسددی،ر دودزرود ربمرچموشهمهیر
همچدنرعد قبرپکونباودشر ماآاکهنیراازمدن ر یالدددکمر کمدمی،رمد ویرادار.ر ارسددملهمر یکب ر
خدارا ربدیر عند ن رهکر ماآاکهز رارمکبیر ماآاکهنی رار ا ل رهکرااشرمنیالدددکبی اکاراا رااش همیر
آمدزادریرارهماگدکیرخمصرارمنمسدبربکریر یالدردکمر کمدمیراارمقمهسیربمر ماانمسیرمداابکاسیر
قک ارمی اها.ر ار سددکا لرمی نار یر ندّعر ار یکبدممرز اگیرگد مگدنر یالدددکمر کمدمی رمی د ار
اازمدن رااشرهماگدکیرمۀداربماددا.ر اربکر همدترآمدزشر عمممیراارهمکمایربمرا شددریدهمنرارا انر
اضمربک یر یماررهماگدکیرا الیر أ دارمی نا.رچندزرمیدطرهماگدکیربمز،رزمدن ر یاهلراکلتهمیر
ماآاکهنیرا راک ه رمی ممها.ربنمبک هزر قا بربیمعنمیرعممککا،ر عمملر ماآاکهنم یرار عمملراارایکیهمیر
ماآاکهنم ی،رمدضددعرمیدایراارآمدزشر یالدردکمر کمدمیر سترارمکبدمنر ماآاکهنی،ربی ومیرمعم ،ر
اار قشر سدهردل ننا رهسددکنار یر هۀمیر قشرمی ننا.ربیمنظدار وهمبرا انرخد ناگمنربیراککر کانر
اابماۀراهژگیهمیرآمدزشر ماآاکهنیربک یرا شیدهمنر ماانمسی ااا،را هکماهمیر شفر قب راکاعر
بک یر دسعیراربهیدارمۀمهد رآمدزشرارهماگدکیرضکاایر ست.
دودزرود 1رچموشر اغمبر یمارروممعرمکبدمنرمشددهداربدز ومممیر ماآاکهنیرا ر یراارسددک مسددکر
االددلهمیرم کمفر کمررهماترمیادددا،رسددمخکیر سددت.رعکا بک هز،ر اربمرمۀمهد رواها کر ماآاکهنیر
مم نارااهککارعممدم یراابیاارمیادددا.رخد انر هزر کمرر ازاددمنارار وهمبب شربیرهم ر سددم یر یر
ممهلربیرااکرونییهمیرمکعااراراهژگیهمیرماانر زرآمدزشر ماآاکهنیراارمقبعر مااددنمس دی ااددار
هسکنا،ر دلدیرمیادا .ر
ر
پکااسدارا ککر کهسکدزراوکنمن
ا شکاۀر سبا مارار قکالمارادمپدکک،را شگم رااپک مل ر

1. Colin Jones

مقدّمه
خیلی جسورانه میتوان ادّعا کرد که کار قبلی من ،آموزش کارآفرینی به دانشجویان کارشناسی (جون ،
 ،)1111منش أ کار فعلی است .بهبیان دقی تر ،با طی کردن مسافت کمی در یک جهت از سمت چپ
جاده ،اکنون زمان آن رس یده اس ت که کمی عاق نهتر به نقطۀ خیرهکنندۀ اص لی خود برگردم .در
همان مس یر قدم ب نید ،اما در س مت راست جاده .من پیشبینی میکنم که این سفرِ جایگ ین ازنظر
ایجاد لحظات فرص ت ،بازتابی به همان اندازه عملی خواهد داش ت .من احس اس میکنم ب رگترین
چالش ی که با آن روبهرو خواهیم بود ،دادن اعتبار کافی به دانش جویانمان برای رفتارهای کارآفرینی
اس ت که قب در زندگی پرمش للۀ خود نش ان دادهاند .شاید چالش نهایی برای همۀ ما این باشد که
تشخی دهیم همۀ ما ظرفیت کارآفرینی را داریم ،فقط شاید از آن دستۀ افراد مشهور نباشیم.
محمد یونس ،برندۀ جای ۀ ص ل نوبل و پیش گام در امور مالی ،بیان میکند که درواقع به طور
مش هودی همۀ ما کارآفرین هس تیم .همۀ ما در ابتدا مانند غارنش ینان ،غافلگیر و به خود مش لول
بودیم و وظیفۀ یافتن غذا و تلذیۀ خودمان را برعهده داش تیم .وی ادّعا میکند که ما با ظهور تمدن،
این تواناییهای ذاتی را بهتدریج از دس ت دادیم و بهطور ف ایندهای به کارگر ش خ دیگری تبدیل
ش دیم؛ به عنوان کارگر ،فراموش کرده ایم که زمانی همه کارآفرین و قادر به حل انواع مش ک ت
مربوط به بقای خودمان بودهایم.
این نکته بهلحاظ پیامدهای احتمالی در تعیین کارآفرینی با چنین روش ی ابتکاری ،بهخوبی بیان
می ش ود .همۀ ما ذاتا قادر به رفتار کارآفرینی هس تیم .با این حال ،به راحتی می توانیم تناس ب بین
مشارکت ب رگسا ن در کارآفرینی و عش در جامعه را مشاهده کنیم .چالش عش  ،پذیرش ناتوانی
ما در پیشبینی آن و یا تش وی آن بهمنظور حفظ آن اس ت .تنها مطلب قابلبیان این اس ت که در
هرزمان در جامعه عش حضور خواهد داشت ،اما نمیتوانیم با دقت بیشتری از آن بگوییم .همچنین،
حض ور کارآفرینی در جامعه ،هرچند که همیش ه وجود داشته است ،همچنان بهصورت رم و راز باقی
مانده اس ت .بااینحال ،هدف این کتاب بررسی فرصتها و چالشهایی است که مدرّسان در تعامل با
دانش جویان تحص ی ت تکمیلی کارآفرینی با آن برخورد میکنند؛ دانشجویانی که در سط با تر از
مدرک کارشناسی تحصیل میکنند.
اگرچه زمینۀ اصلی این کتاب در آموزش عالی قرار دارد ،نیت این است که دانشجویان ب رگسال
خود را بهعنوان دانشجویی که در سفرهای زندگی خاص و فردی قرار گرفتهاند ،مشاهده کنیم .تمرک
من روی ماهیت برنامۀ درس ی موردنیاز برای کمک به گروه های مختلف نیس ت که یاد بگیرند
کارآفرینتر باشند؛ درعوض ،دغدغه این است که دانشجویان بتوانند زندگی ،محدودیتها ،فرصتها و
روند ارتباط مجدّد به «غار درونی» خود را درک کنند.
درمورد ش روع این س فر یا کمی خردمندانهتر ،روند نوش تن آموزش کارآفرینی به دانش جویان
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کارش ناس ی ،باعث ش ده اس ت که من هم از زمینههای مختلف آموزش کارآفرینی که ازاینپس با
عنوان آموزش ک ارآفرینی 1از آن ی اد می کنیم ،درک و فهم بیش تری پیدا کنم .از گفت وگوها و
تعاملهای درخواس تش دهای که با مدرّس ان ش رکتهای اقتص ادی و دانشجویان در سراسر جهان
داشتهام ،با کمال قدردانی از آنان خودم را بهلحاظ فکری مدیون آنان میدانم .نگرانیهای گذشتۀ من
برای مش روعیت تمرین جمعی ما در حیاط خلوتم محقّ ش ده اس ت و آگاهی بیش تر من از ض عف
توانایی تمرینی برای کارآزمایی ما در بهبود بخش یدن به پیش رفت دانشجویان خود است .تفاوت بین
این کار و آموزش کارآفرینی با دانش جویان کارش ناس ی ،از عدم تجانسهایی که بهطور مس تقیم با
تفاوتهایی که بین دانشجویان کارشناسی و تحصی ت تکمیلی وجود دارد ،مرتبط است .همیشه باید
بهخاطر داش ت که درص ورت عدم وجود یک انتخاب واحد (که بهترین روش نظارتی اس ت) ،تمایل
طبیعی برای اف ایش پیچیدگی تمرین تدریس و یادگیری در آموزش کارآفرینی وجود خواهد داش ت.
همانطور که در جای دیگر بیان کرده ام (جون و ماتلی ،)1111 ،1این جش ن برای آنچه که آموزش
کارآفرینی را بینظیر مینماید ،گرفته میش ود .بااینحال ،بسیار مهم است که همۀ ما قادر به توضی
این تنوّع تمرین باش یم؛ زیرا مربوط به محیط متناس ب ماس ت .این س هم موردنظر این کار است تا
بتواند شما را در درک نیازهای مختلف دانشجویانتان مسلّ کند و بتواند رویکرد شما درجهت برآوردن
نیازهای آنها را توجیه نماید.
انگی ۀ این کار ،تهیۀ یک جلد متمای از آموزش کارآفرینی به دانش جویان کارشناسی است .جلد
اوّل ب ه دنب ال ترویج یک رویکرد دانش جومحور برای تفکّر درمورد نحوۀ آموزش کارآفرینی به
دانش جویان کارش ناس ی بود .این جلد میکوش د تفاوت تفکّر بین آموزش کارآفرینی به دانش جویان
تحصی ت تکمیلی را برخ ف دانشجویان کارشناسی ،تعریف نماید .بنابراین ،یک ساختار مشترک در
هر دو جلد حفظ میشود و با توجه به تفاوتهای ظریف و عمده بین انگی ه و فرایند یادگیری مربوط
به آموزش کارآفرینی برای کارشناسی و تحصی ت تکمیلی ،امید است که این جلد (خواهر جلد اوّل)،
ازنظر تمرک مداوم خود بر روی موض وعات چالش برانگی  ،راه حل های ممکن برای آن چالش ها
(مبتنی بر رویّۀ نویس نده و س ایر آموزگاران مس تقر در زمینه های مختلف جهانی و کنکاش در
س ؤا ت ،برای انعکاس س ریع عمل تدریس خود) ،به همان اندازه متمای و خ ّقانه باش د .مجدّدا
نظریات س ایر مدرّس ان کارآفرینی را در س ط جهان خواهم داش ت تا طیف گس تردهای از نظریات
مربوط به موض وعات موردبحث را بهدس ت آورم .قبل از ادامه ،اجازه دهید ابتدا هدف هر فص ل را
درنظر بگیریم.
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خالصۀ فصلها
فصل اوّل -فلسفۀ تدریس شما
فصلل اوّل بر فلسفۀ تدریس مدرّس تمرکز دارد .تفاوتهای اساسی نسبت به جلد اوّل ،متوجه این موضوع
اسللت که چگونه و چرا ممکن اسللت فلسللفههای تدریس ما با توجه به شللرای دانشللجویان کارشللناسللی و
تحصللیالت تکمیلی متفاوت باشللد .هدف من این اسللت که به شللما کمک کنم درک نمایید که با روند
آموزش کارآفرینی و آرزوهای دانشلجویان خود چه نسبتی دارید .برای کمک به این هدف ،نظریات سایر
مدرّسللان را نیز در فصللل اوّل درج و برای برانگیختن تفکّر عمیق با چندین سلللال تأمّلبرانگیز نتیجهگیری
خواهم کرد .امیلدوارم بله شلللما اطمینان بدهم که در طول این فصلللل ،از یک موقعیت توام با بازخورد
برخوردار شوید .موضوعی که امیدوارم در کل کتاب به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفتد.
فصل دوم -کارآفرینان نوپا و بزرگسال
فصلل دوم بر کارآفرینان نوپا و بزرگسلال بهعنوان دانشلجو تمرکز کرده است .هدف از این فصل ،تعیین
روند کارآفرینی در زندگی دانشللجویان بزرگ سللال اسللت .آن ها تاکنون چگونه کارآفرینی کرده اند و
چگونه ممکن اسلت در آینده کارآفرین شلوند؟ تفاوت دانشلجویان بزرگسلال در چیست؟ آنها بهعنوان
دانشللجویان بالغ چه انگیزه هایی دارند؟ بنابراین تأکید بر حرکت از تعلیم وتربیت آموزش دانشللگاهی به
آموزش بزرگسللاالن اسللت .من امیدوارم شللما را متقاعد سللازم که اسللتفاده از برنامههای درسللی ثابت در
آموزش کارآفرینی ،توانایی ما در پاسل گویی به آرزوهای متنوّع دانشجویان را کاهش میدهد .من دوباره
نظریات سلایر مدرّسلان را در این فصل قرار خواهم داد و با مجموعهای از سلاالت تأمّلبرانگیز نتیجهگیری
میکنم تا تفکّر عمیقتری حاصل شود.
فصل سوم -معضل موقعیتی
فصل سوم به عوامل موقعیتی میپردازد که دانشجویان بالغ بهطور منحصربهفرد بهاشتراک میگذارند .جلد
روی این کتاب در یک قیاس ،به تغییرات ناشی از محی اشاره دارد .امیدوارم این الهام را به شما بدهد که
دانشجویان و تعامل با آنها را بهروشی جدید و جالب مشاهده کنید .دانشجویان شما تجربیات زیادی را در
زنلدگی دارند و تنوّع و تجربیات دانشلللجویی که با آن ها مالقات می کنید ،نشلللان دهندۀ ابتدایی ترین
فرصلتهای یادگیری سلودآور آنهاسلت .بنابراین ،چالش این اسلت که با درنظرگرفتن چگونگی رشد و
بیداری پتانسللیلهای کارآفرینی ،ما به عنوان مدرّس بتوانیم از این تنوّع به بهترین وجه اسللتفاده کنیم .برای
موفقیت ،ذکر این نکته ضلروری اسللت که شللما باید بتوانید تجربیات یادگیری تحوّلگرا را تسلهیل نمایید.
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دراصللل ،معتقدم که شللما باید بتوانید دانشللجویان خود را بهشللیوهای مناسللب برای اثربخشللی برانگیزید و
بهچالش بکشللید .من دوباره نظریات سللایر مدرّسللان را در این فصللل قرار خواهم داد و با طیف وسللیعی از
سلاالت تأمّلبرانگیز نتیجهگیری خواهم کرد تا تفکّر عمیقتری حاصل شود.
فصل چهارم -ماجراجویی جسورانه
فصل چهارم به این مهم میپردازد که ما در تالش برای تربیت چه نوعی از فارغالتحصیالن هستیم؟ اگر ایدۀ
ماجراجویی جسلورانه برای تحصلیالت تکمیلی مناسلب نبود ،چه ایدهای میتواند مناسب باشد؟ من مفهوم
ماجراجویی جسلللورانه را کشلللف خواهم کرد و به دنبال تجسل لّم کردن واقعیت زندگی که بسلللیاری از
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در آن قرار داده شدهاند ،خواهم بود .رویکرد من در اینجا این نیست که شما
را متقاعد سازم که چه نوع فارغالتحصیلی را باید تربیت کنید ،بلکه از شما میخواهم که به عقب برگردید
و فکر کنید که چه نوع فارغ التحصللیلی می تواند متناسللب با زمینۀ فردی شللما باشللد .بار دیگر ،دربارۀ
موضلوعات مرتب با تنوّع درون کالس و دالیل تحصلیل آنها بحث خواهم کرد .من نظریات سلایر مدرّسان را در
این فصل قرار خواهم داد و با چندین سلال تأمّلبرانگیز نتیجهگیری میکنم تا تفکّر عمیقتری ایجاد شود.
فصل پنجم -بهره برداری از تجربۀ دانشجویی
فصللل پنجم تجربیات دانشللجویان و چگونگی اسللتفاده از آنها برای بهرهمندی از نتایج یادگیری گروه را
درنظر گرفته اسلت و اشلارهای به آنچه من «فاکتور هاروارد» مینامم ،برای روشلن کردن این مسلئله است.
برخالف مقطع کارشلناسلی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی دارای طیف متفاوتی از تجربۀ حرفهای هستند؛
تجربه ای که می توان در طول تجربۀ یادگیری از آن اسللتفاده و آن را ردوبدل کرد .می خواهم شللما را به
چالش لی بکش لم تا از اختیارات خود در کالس صللرفنظر کنید .من میخواهم که دانشللجویان خود را در
نقشهای رهبر و مدرّس ثبت کنید .من دوباره نظریات سللایر مدرّسللان را در این فصلل قرار خواهم داد و با
مجموعهای از سلاالت تأمّلبرانگیز نتیجهگیری میکنم تا تفکّر عمیقتری را ایجاد کنم.
فصل ششم -محیط یادگیری گسترده
فصلل شلشلم ،ماهیت محی یادگیری گسلترده را درنظر میگیرد .دانشجویان بهعنوان یادگیرندگانی که از
کالس بازدید میکنند (یا به کالس میروند) هسللتند ،نه دانشللجویانی که بهدنبال فارغالتحصللیلی از کالس
باشللند .پیامدهای بسللیاری ناشللی از شللناخت ماهیت مرزهای باز وجود دارد که دانشللجویان ما را به عنوان
دانشللجوی بالغ احاطه میکند .میخواهم داللتهای چالشبرانگیزِ اسللتفاده از رویکردهای آموزش تجربی
را درنظر بگیرید؛ می خواهم مکان هایی را که یادگیری رخ می دهد ،درنظر بگیرید .عالوه براین ،اینکه
دانشلجویان ما هنگام یادگیری چه کاری انجام میدهند را درنظر بگیریم .من دوباره نظریات سلایر مدرّسان
را در این فصلللل قرار خواهم داد و با مجموعه ای از سللللاالت تأمّل برانگیز نتیجه گیری می کنم تا تفکّر
عمیقتری را برانگیزد.
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فصل هفتم -پروفایل منبع
فصلل هفتم همچنان به ادامۀ بررسلی جلد اوّل دربارۀ پروفایل منابع دانشلجویان میپردازد .اما بهجای صرفاً
محدودیتهای سلنّی ،چالشهای ممیّزی و ایجاد آگاهی درمورد شلخ و آنچه درواقع مشخ است را
درنظر می گیرد .همچنین ،ماهیت اینکه چه ظرفیتی برای دسلللترسلللی به منابع حیاتی مرتب با اشلللکال
پیشبینیشلدۀ رفتار کارآفرینی وجود دارد ،درنظر گرفته میشلود .من دوباره نظریات سلایر مدرّسان را در این فصل
قرار خواهم داد و با مجموعهای از سلاالت تأمّلبرانگیز نتیجهگیری میکنم تا تفکّر عمیقتری را برانگیزند.
فصل هشتم -نگاه متفاوت به دنیا
فصلل هشتم چگونگی درک دانشجویان ما از دنیایی که در آن زندگی میکنند را درنظر میگیرد .در این
فصلللل چهارچوب تعامل محیطی که من ایجاد کرده ام ،معرفی و بحث شلللده اسلللت .من ادّعا می کنم
بزرگترین موهبتی که دانشلجویان به شما میدهند ،نگاهی اجمالی به رؤیاهای آنها خواهد بود .مسئولیت
این موهبت بسلللیار زیاد اسلللت .در احتمال موفقیت آن ها اغراق و خطر زحمات آینده را در آن ها ایجاد
می کنیم ،ارزش بلالقوّۀ ایده را درک نمی کنیم و خطر ابتال به اضلللطراب در آینده را ایجاد می کنیم.
درحالیکه ما نمیتوانیم آینده را از قبل بشلناسیم ،مطمئناً میتوانیم دانشجویان خود را به آیندهشان نزدیک
کنیم ،با این امید که دید واضل تری از آنچه ممکن اسلت در پیشرو داشته باشند ،برای آنها فراهم کنیم.
من دوباره نظریات مدرّسلان دیگر را در این فصلل قرار خواهم داد و با مجموعهای از سلاالت تأمّلبرانگیز
نتیجهگیری میکنم تا تفکّر عمیقتری را برانگیزند.
فصل نهم -باور و فهم
فصلل نهم بهدنبال ایجاد پلی بین فرصلتهای «سلبک قدیمی» قرن بیسلتم و فرصلتهای قرن بیستویکم و
مهارتهای مربوط به مشاهده و بهرهبرداری از چنین فرصتهایی است .کمهزینه بودن آموزش کارآفرینی
با قابلیت وب از منظر اینکه چگونه ما به عنوان مدرّس می توانیم تغییر اعتمادبه نفس دانشللجویان را تسللهیل
کنیم ،بحث شللده اسللت .اعتمادبهنفس مربوط به چگونگی پذیرش دانشللجویان ما از فرصللتهای کمهزینۀ
مربوط به فرصللتهای بالقوّۀ کارآفرینی آنهاسللت .در این فصللل من شللرح مفص لّلی دربارۀ نحوۀ اسللتفادۀ
مدرّسان پیشروِ آموزش کارآفرینی از فنّاوری بهنفع دانشجویان را ارائه خواهم داد.
فصل دهم -ایدهها و طرحهای کسبوکار
فصل دهم ارزیابی ایدههای دانشجویان ما ،کمک به آنها برای خروج و پذیرش واقعیت بازارها ،جوامع و
کاربران نهایی را درنظر میگیرد .هدف این اسلت که یک چهارچوب غیرنسخهای ارائه شود تا دانشجویان
ما بتوانند بهجای اینکه برای عمل برنامهریزی کنند ،عمل و بعد برنامهریزی نمایند .مزایای عدم تکمیل یک
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طرح کسلبوکار در برابر سلود بالقوّۀ حاصلل از تکمیل یک طرح کسبوکار ارزشمند خواهد بود .مسئلۀ
اصلللی زمان اسللت که با توجه به اولویت های مربوط به نتایج موردانتظار از آموزش حائز اهمیت اسللت.
انتخاب دانشللجو موضللوعی مهم برای تأمّل اسللت .من مجدّداً نظریات سللایر مدرّسللان را در این فصللل قرار
خواهم داد و با بسیاری از سلاالت تأمّلبرانگیز نتیجهگیری میکنم تا تفکّر عمیقتری را برانگیزند.
فصل یازدهم -حرکت بهسمت عمل
فصل یازدهم با معرفی اوّلیۀ مسیر توام با قلب کارلوس کاستاندا ،1بسیار تحریکآمیز است .چرا دانشجویان
فارغ التحصللیل ما وارد محشللر کارآفرینی نشللدهاند؟ چه چیزی آنها را وادار میکند تا با تجربۀ تحصللیلی
کارآفرینی خود تعامل کنند؟ تجربیاتم به من می گوید که مسللیرهای زیادی وجود دارد که دانشللجویان
میتوانند از آن عبور کنند .باوجوداین ،دانشجویان باید در تعداد معدودی از آنها سفر کنند .با بازگشت به
بسلیاری از موضلوعاتی که در سله فصلل اوّل بهکار رفته است ،عواملی از ماهیت شخصی برای هر دانشجو
دوباره مطرح می شلللوند تا بتوانند شلللالودۀ محکمی برای تأمّل درمورد رفتارهای پایدار کارآفرینانه ارائه
نمایند .در طول این فصللل ،من دوباره احسللاسللات دانشللجویانم را با شللما در میان میگذارم تا زمینهای از
دانشجویان بزرگسال را که با آنها کار میکنم ،فراهم کنم.
فصل دوازدهم -شما تنها نیستید
فصللل دوازدهم و پایانی ،به چالشهای فعلی و آینده ای که ما به عنوان مدرّسللان کارآفرینی هنگام کار با
دانشللجویان تحصللیالت تکمیلی با آن ها روبه رو می شللویم ،می پردازد .برخالف ابهامی که دانشللجویان
کارشللناسللی ما را از واقعیتهای مربوط به آیندۀ خود محروم میکنند ،دانشللجویان تحصللیالت تکمیلی ما
ظاهراً همزمان در گذشته ،حال و پیشبینی آیندۀ خود قرار میگیرند .بسیاری بهدنبال کمک و دانشی هستند
که ممکن است ماندگاری آنها بسیار کوتاه باشد .توانایی ما برای راهنمایی توسعۀ آنها بسیار مهم است و
برای برآوردن نیازهای آنها باید بسلیار بااسلتعداد یا بسلیار هماهنگ باشلیم .این فصل با هدف مرور مجدّد
مشلاهدات شخصی من درمورد چالشهای پیشروی ما (آموزش دورههای تحصیالت تکمیلی) ،همانطور
که در طول این کتاب موردبحث قرار گرفته اسللت ،می باشللد .این مهم اسللت که درک کنیم عملکرد هر
مدرّس یکشللبه توسللعه نیافته اسللت ،بلکه ازطریق فرایندهای آزمون و خطا درطی سللالهای متمادی اتفاق
میافتد .به شما حق داده میشود که در توسعۀ رویکردتان کامل نباشید.
امیدوارم از سللفری که در انتظار شللماسللت ،لذت ببرید .من افکار خود را نه بهعنوان پیشللنهادی برای
شکلی از بهترین تمرینها ،بلکه بهعنوان زمینهای که بتوانید به آن فکر کنید ارائه میدهم.
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