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 نافتار مترجمپیشگ
 
 
 

 یرباانر غک قرهکیر زربهککهزررخدا را رادددم که ر دیر داد را ار مروماراابر کمررا ککر دودزرود  رر
یربرآمدزشر ماآاکهنی.ر هزر کمرربیر ند  ااهسر سترا ر د ر کومیراددۀرآمدزشرارحدزۀرهمراار کمر

بکرر أ دا دویر سددترهمم نار کمررقیمیربمزره ر.رآ چیرقمبلپکا زامیرا  شددیدهمنر یالدددکمر کمدمی
.ربماایمر ااهسرار ۀمامرممهدیرا  شدیدهمنر ماادنمسدیربمرا  شیدهمنر یالدکمر کمدمیرررامسدۀ رر

همرا ا یر یکبدممربدشدککیر سدیتربیرا  شدیدهمنر ماادنمسیرررررمیلر ادما ربیر اک ایر سدتر یر هزرر
.ر سکۀما ر زر یکبدممراهگکربمادنارمیخدار د راازمکّۀرمکبدطربیرز اگیررمسدمللرااگدکرر غمبهسدکنارارر

دویراهگکر  کک رقک ارگکاکیر سددت.ر أ داربسدددماراار هزر کمررمداا ر یکبمنظدار سددبرنربیمسددمااّ
ااسکیر دمزهمیرآ منرینربمرا  شیدهمنر ستر مر زر هزراهگذاربکد  ناربمسدر عمملرمااّ یدۀربیرر زحابدش

بماهمر ظهمار گک  یرارگنم ررمؤوف یرر مرومهیر ننا؛ارمیکد یرمنمسدددبرا رآمما راهنداررا ر شددد د ر
 کک رخدارعملر نارار هزراظدۀ رااسددکیرح رمبمبرا ر ا راربیری یراددمهار کد  سددکیر سددتربر نامی

تربسدمار س أ دار.ر ۀدذربیرقمبرارذهزرا  شیدر د رمداابماامینرمسبک یرمااّرپناآمدزیبسدمارمه رار
پکااشر وکیالدمیر ها فرآمدزادیرمداا ظکرا رپدشربکاراراما رر د نمیا حکیریار هنکیربمر هزرااشرب

نرمس ع رارمااّرطدابینرمسلربمادا.ر هزر کمررا هنممیربسددمار ازامنایر ستربک یرمااّرر هالما ار یر
خالدصرااراک هطرخمصربیر، مربکد  ناراسدموتر لدمیرخداادمنرا ر هۀمر ممهناررر خ ررطدابی ماآاکهنیر

ر.ادامی زپدشر حسمسر شداممنر یر دمزربیر هزرمیمحثربدش
ر

 دکتر یعقوب مهارتی
 دکتر مریم راشکی

 تزهرا همّ
 0111 زمستان

ر



 پیشگفتار
 
 
 

رۀاه مرپارک ادگیار دآاا  یرقک ارمراهواریککاهمهاارماکزهاامعکضرچموشررا لمدم ررینه دماآاکررمنددرمکب
؛رسددکنادگکا رهمگزر رکهممریدهمنر.را  شددبمادداراه رار وک قمبلیدهمنرا  شددریاارز اگر،ینه ماآاک

ر ا. مکۀمامر یحکایار یکبیررتدمثملراارآمدزش،رسز،رممّرعند نبی
همهیرشچموبمررودزر کمررآمدزشر ماآاکهنیراارمقبعر مااددنمسددی،ر دودزرود  پسر زرمداقدتر اّ
ر  یکبهمرسددمل.ر ارادار یالدددکمر کمدمی،رمد ویرر  ماآاکهنیراازمدناودشرونبهمچدنرعد قبرپک

ریهمااشراااکاربیمنیالدددکااشررکهر ا ل اررینه ماآاکریارمکبرزه ماآاکرکهرعند نبدیرخدارا ر
یرکاسبیرمداابمر ماانمسرسیهاارمقمریمد کمرکمد یالدرریخمصرارمنمسدبربک رریکدماگهارریآمدزادر
 د  اریمریمد کمرکمدگد مگدنر یالددریز اگرممدار یکب ندّعر یر ناریم.ر ار سددکا لراهامیقک ار
ارا انریدهمنربمرا  شددرریاارهمکماریآمدزشر عمممرتدبماددا.ر اربکر همرادمۀریکدماگهرااشر نداازم

ریهماکلترله یارزمدن ر،بمزریکدماگهرطدمیرزد.رچن نایمر أ داریا الریکدماگه یماررریاضمربک 
همیرایکی عمملر ماآاکهنم یرار عمملراار،رعممککاریمعنمبنمبک هزر قا بربی ممها.رمیا راک ه ررینه ماآاک

معم ،رریومبیری،نه ماآاکرمندمکبرار ستریمد کمرکمدآمدزشر یالدررمیدایراامدضددعرر ماآاکهنم ی،ر
 انرخد  ناگمنربیراککر کانرمنظدار وهمبرابی.ر ننامی یر هۀمیر قشررهسددکنا ننا رلد سدهراار قشر

اکاعرر  قبرا هکماهمیر شفر ااا،ی ماانمسرمنها  شیدریبک رینهآمدزشر ماآاکریهمیژگهارۀاابما
 .ضکاایر ستریکدماگهآمدزشرارر د دسعیراربهیدارمۀمهریبک 

 یراارسددک مسددکرا ررینه ماآاکری ومممزدبمشددهداررمندوشر اغمبر یمارروممعرمکبچمر1ود  رزدود 
رینه کر ماآاکاهوار د اربمرمۀمهر،بک هزعکا سددمخکیر سددت.ر،رادددایمرماتهر کمرم کمفرریهماالددل
 یرری سددم ر همربیب شر کمرر ازاددمنارار وهمبرزه.رخد  انر ادددایمااریاابریم دعممرککاهمم ناراا

ر ااددای مااددنمسددراارمقبعرینهماانر زرآمدزشر ماآاکریهمیژگهامکعاارارریهمونییبیرااکررلهمم
ر.ادامی،ر دلدیرهسکنا
ر

 اوکنمنرزدسکهپکااسدارا ککر ک

را  شگم رااپک ملرکک،دار قکالمارادمپرا ما سبرۀا  شکا

                                                           
1. Colin Jones 



 مهمقدّ
 

 جون ،) دانشجویان کارشناسی به آموزش کارآفرینی ،من قبلی کار که کرد عاادّ توانمی جسورانه خیلی
 چپ سمت از جهت یک در کمی مسافت کردن طی با تر،دقی بیان به .منش أ کار فعلی است  ،(1111
 در. برگردم خود اص  لی کنندۀخیره نقطۀ به ترعاق نه کمی که اس  ت رس  یده آن زمان اکنون جاده،
ازنظر  جایگ ین سفرِ این که کنممی بینیپیش من. جاده راست س مت  در اما ب نید، قدم مس یر  همان
 ترینب رگ کنممی احس اس  من. داش  تعملی خواهد  اندازه همان به بازتابی ،فرص ت  لحظات ایجاد

 کارآفرینی رفتارهای برای دانش  جویانمان به کافی اعتبار دادن بود، خواهیم روهروب آن با که چالش  ی
 که باشد این ما همۀ برای نهایی چالش شاید. اندداده نش ان  خود زندگی پرمش للۀ  در قب   که اس ت 

 .نباشیم مشهور افراد دستۀ از آن شاید فقط داریم، را کارآفرینی ظرفیت ما همۀ دهیم تشخی 
 طوربه درواقعکند که بیان میمالی،  امور در پیش  گام و نوبل ص  ل  جای ۀ برندۀ ،یونس محمد 

به خود مش  لول  گیر وابتدا مانند غارنش  ینان، غافل در ما همۀ. ما کارآفرین هس  تیم مش  هودی همۀ
 تمدن، ظهور با ما کند کهمی ادّعا وی. داش  تیم برعهده را خودمان تلذیۀ و غذا یافتن وظیفۀ و بودیم
 تبدیل دیگری ش خ   کارگر به ایف اینده طوربه و دادیم دس ت  از تدریجبه را ذاتی هایتوانایی این

 مش  ک ت انواع حل به قادر و کارآفرین همه زمانی که ایمکرده فراموش کارگر، عنوانبه ؛ش  دیم
 .ایمبوده بقای خودمان به مربوط
 بیان خوبیبه ابتکاری، روش  ی چنین با کارآفرینی تعیین در احتمالی پیامدهای لحاظبه نکته این 
بین  تناس  ب میتوانمی راحتیبه حال،این با. هس  تیم کارآفرینی رفتار به قادر ذاتا  ما همۀ. ش  ودمی

 ناتوانی پذیرش عش ، چالش. میرا مشاهده کن جامعه در عش  و کارآفرینی در نسا ب رگ مشارکت
 در که اس  ت این بیانمطلب قابل تنها. آن اس  ت حفظ منظوربه آن تش  وی  یا و آن بینیپیش در ما

 ،همچنین. بگوییم آن از بیشتری دقت با توانیمنمی اما داشت، خواهد حضور عش  جامعه در هرزمان
 باقی راز و رم  صورتههمچنان ب داشته است، وجود همیش ه  که هرچند جامعه، در کارآفرینی حض ور 
 با تعامل در مدرّسان که هایی استچالش و هافرصت بررسی کتاب این حال، هدفبااین .اس ت  مانده

 از با تر سط  در که دانشجویانی ؛کنندبرخورد می کارآفرینی با آن تحص ی ت تکمیلی  دانش جویان 
 .کنندمی تحصیل کارشناسی مدرک
 سالب رگ دانشجویان که است این نیت دارد، قرار عالی آموزش در کتاب این اصلی زمینۀ اگرچه 
 تمرک  .کنیم مشاهده ،اندگرفتهقرار  فردی و خاص زندگی سفرهای در که دانشجویی عنوانبه را خود
 بگیرند یاد که مختلف نیس  ت  هایگروه به کمک برای موردنیاز درس  ی  برنامۀ ماهیت روی من

 و هافرصت ،هامحدودیت زندگی، دانشجویان بتوانند که دغدغه این است باشند؛ درعوض،تر کارآفرین
 .کنند درک را خود «غار درونی» به مجدّد ارتباط روند
دانش  جویان  به کارآفرینی آموزش  نوش  تن روند ،ترخردمندانه س  فر یا کمی این درمورد ش  روع 
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 با پسازاین که کارآفرینی آموزش مختلف هایزمینه از هم من که اس  ت ش  ده باعث ،کارش  ناس  ی
 و گوهاوگفت از. پیدا کنم و فهم بیش   تری درک ،کنیممیاز آن ی اد   1آموزش ک ارآفرینی  عنوان
 جهان سراسر در دانشجویان و اقتص ادی  هایش رکت  مدرّس ان  با که ایش ده درخواس ت  هایتعامل
 من گذشتۀ هاینگرانی. دانملحاظ فکری مدیون آنان میآنان خودم را به از کمال قدردانی با ،امداشته
 ض  عف از من آگاهی بیش  تر و اس  ت ش  ده  محقّ خلوتم حیاط در ما جمعی تمرین مش  روعیت برای
 بین فاوتت. خود است دانشجویان در بهبود بخش یدن به پیش رفت   کارآزمایی ما تمرینی برای توانایی
 با مس  تقیم طوربه که هاییعدم تجانس از دانش  جویان کارش  ناس  ی، با کارآفرینی آموزش و کار این

 باید شههمی. است مرتبط ،دارد وجود تحصی ت تکمیلی و کارشناسی دانشجویان بین که هاییتفاوت
 تمایل ،(اس  تنظارتی  روش که بهترین) واحد انتخاب وجود یک عدم درص  ورت که داش  ت خاطربه

 .داش  ت خواهد وجود آموزش کارآفرینی در یادگیری و تدریس پیچیدگی تمرین اف ایش برای طبیعی
 آموزش که آنچه برای جش  ن این ،(1111 ،1ماتلی و جون ) امکرده بیان دیگر جای در که طورهمان

 توضی  به قادر ما همۀ که است مهم بسیار حال،بااین. ش ود می گرفته ،نمایدمی نظیربی را کارآفرینی
 ات این س هم موردنظر این کار است . ماس ت  متناس ب  محیط به مربوط زیرا ؛باش یم  تمرینتنوّع  این
 رآوردنب درجهت شما رویکرد بتواند و کند  مسلّ دانشجویانتان مختلف نیازهای درک در را شما بتواند

 .نماید توجیه راها آن نیازهای
 جلد. تاس دانش جویان کارشناسی  به کارآفرینی آموزش از متمای  جلد یک تهیۀ ،کار این انگی ۀ 
 به کارآفرینی آموزش نحوۀدرمورد  تفکّر برای رویکرد دانش   جومحور یک ترویج دنب ال ب ه اوّل 

 دانش  جویان به کارآفرینی آموزش بین تفکّر تفاوت کوش  دمی جلد این. بود دانش جویان کارش  ناس  ی 
 در مشترک ارساخت یک بنابراین، .نماید تعریف دانشجویان کارشناسی، برخ ف را تکمیلی تحصی ت

 مربوط یادگیری فرایند و انگی ه بین عمده و ظریف هایتفاوت به توجه با و شودمی حفظ جلد دو هر
 ،ل(لد اوّج خواهر) جلد این که است امید ،تکمیلی تحصی تکارشناسی و  برای کارآفرینی آموزش به

 هاچالش آن برای ممکن هایحلراه برانگی ،چالش موض   وعات روی بر خود مداوم تمرک ازنظر 

در  کنکاش و جهانی مختلف هایزمینه در مس   تقر آموزگاران س   ایر و نویس  نده  ۀرویّ برمبتنی)
 ا مجدّد. باش  د انهخ ّق و متمای  اندازه همان به ،(خود تدریس عمل س  ریع انعکاس برای ،س  ؤا ت
 نظریات از ایگس  ترده طیف تا داش  ت خواهم جهان س  ط  در را کارآفرینی مدرّس  ان س  ایر نظریات
 را فص  ل هر هدف ابتدا دهید اجازه ادامه، از آورم. قبل دس  تهرا ب موردبحث موض  وعات به مربوط
 بگیریم.درنظر 
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 هافصل خالصۀ
 

 

 شما تدریس فلسفۀ -لاوّ فصل

موضوع متوجه این  ،لاوّ نسبت به جلد اساسی هایتفاوت. دارد تمرکزمدرّس  تدریس فلسفۀ براوّل  فصلل  
 و کارشللناسللیدانشللجویان  شللرای  با توجه به ما تدریس هایفلسللفه اسللت ممکن چرا و چگونه که اسللت

 روند اب که نمایید درک کنم کمک شللما به که اسللت این من هدف. باشللد متفاوت تحصللیالت تکمیلی

 ایرس نظریات هدف، این به کمک برای. دارید نسبتی چه خوددانشلجویان   آرزوهای و کارآفرینی آموزش
گیری نتیجه برانگیزتأمّل سلللال چندین با عمیق تفکّر برانگیختن برای و درجاوّل  فصللل در نیز را مدرّسللان

 دتوام با بازخورموقعیت  یک از ،فصلللل این طول دربله شلللما اطمینان بدهم که   امیلدوارم . خواهم کرد
 .به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفتد کتاب کل در امیدوارم که موضوعی. برخوردار شوید

 سالبزرگ و پانو انکارآفرین -دوم فصل

 تعیین فصل، این از هدف. است کرده تمرکز دانشلجو  عنوانبه سلال بزرگ و نوپا کارآفرینان رب دوم فصلل  
 و اندکرده کارآفرینی چگونه تاکنون هاآن. اسللت سللالبزرگ دانشللجویان زندگی در کارآفرینی روند
 عنوانبه هاآن ؟در چیست سلال بزرگ دانشلجویان  تفاوت شلوند؟  کارآفرین آینده در اسلت  ممکن چگونه

 به آموزش دانشللگاهی وتربیتتعلیم از حرکت بر تأکید بنابراین ؟دارند هاییانگیزه چه بالغ دانشللجویان
ر د ثابت درسللی هایبرنامه از اسللتفاده که سللازم متقاعد را شللما امیدوارم من. اسللت نسللاالبزرگآموزش 
 دوباره من. دهدمی کاهش رادانشجویان تنوّع م آرزوهای به گوییپاسل   در ما توانایی ،کارآفرینی آموزش
گیری نتیجه برانگیزتأمّل سلاالت از ایمجموعه با و داد خواهم قرار فصل این در را ناسل مدرّ سلایر  نظریات
 .شودحاصل  تریعمیق تفکّر تاکنم می

 موقعیتی معضل -سوم فصل

جلد . گذارندمی اشتراکبه فردمنحصربه طوربه بالغدانشجویان  که پردازدمی موقعیتی عوامل به سوم فصل 
 که دهدب شما به را الهاماین  امیدوارم. دارد اشاره محی  از ناشی تغییرات به ،قیاس یک در کتاب این روی

 در را زیادی تجربیات شمادانشجویان . کنید مشاهده جالب و جدید روشیبه راها آن با تعامل ودانشجویان 
 ترینبتداییا دهندۀنشلللان ،کنیدمی مالقاتها آن با که دانشلللجویی تجربیات وتنوّع  و دارند زنلدگی 
 ود رش چگونگی گرفتندرنظر این اسلت که با  چالش بنابراین،. سلت هاآن سلودآور  یادگیری هایفرصلت 
 برای. کنیم اسللتفاده وجه بهترین بهتنوّع  این از توانیمبمدرّس  عنوانبه ما، کارآفرینی هایپتانسللیل بیداری
 .نمایید تسلهیل  را گراتحوّل یادگیری تجربیات بتوانید باید شللما کهین نکته ضلروری اسللت  ذکر ا موفقیت،
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برانگیزید و  اثربخشللی برای مناسللب ایشللیوهبه را خود دانشللجویان بتوانید باید شللما که معتقدم دراصللل،
 زا وسللیعی طیف با و داد خواهم قرار فصللل این در را مدرّسللان سللایر نظریات دوباره من. چالش بکشللیدبه

 .شودحاصل  تریعمیق تفکّر تا خواهم کرد گیرینتیجه برانگیزتأمّل سلاالت

 جسورانه یماجراجوی -چهارم فصل
 ایدۀ اگر ؟هستیم التحصیالنفارغ از ینوعپردازد که ما در تالش برای تربیت چه مهم می نای به چهارم فصل

 مفهوم من باشد؟ مناسب تواندمیای ایده چه نبود، مناسلب  تکمیلی تحصلیالت  برای جسلورانه  ییماجراجو
 از بسلللیاری که زندگی واقعیت کردنم تجسلللّ دنبالبه و کرد خواهم کشلللف را جسلللورانه ییماجراجو
 شما که نیست این اینجا در من رویکرد. بود خواهم ،اندشده قرار داده آن در تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 برگردید عقب به که خواهممی شما از بلکه کنید،تربیت  باید را التحصیلیفارغ نوع چه که سازم متقاعد را
 دربارۀ دیگر، بار. باشللد شللما فردی زمینۀ با متناسللب تواندمی یالتحصللیل فارغ نوع چه که کنید فکر و

 در را مدرّسان سلایر  نظریاتمن . خواهم کرد بحثها آن تحصلیل  کالس و دالیل درونتنوّع  با مرتب  موضلوعات 
 .ایجاد شود تریعمیق تفکّر تا کنممی گیریهنتیج برانگیزتأمّل سلال چندین با و داد خواهم قرار فصل این

 دانشجویی تجربۀ از برداری بهره -پنجم فصل
 را گروه یادگیری نتایج از مندیبهره برایها آن از اسللتفاده چگونگی ودانشللجویان  تجربیات پنجم فصللل
 .است مسلئله  این کردن روشلن  برای ،نامممی «فاکتور هاروارد» من آنچه به ایاشلاره  و اسلت  گرفتهدرنظر 
؛ هستند ایفهحر تجربۀ از متفاوتی طیف دارای دانشجویان تحصیالت تکمیلی کارشلناسلی،   مقطع برخالف
 به را شللما خواهممی. کرد ردوبدلآن را  و اسللتفاده آن از یادگیری تجربۀ طول در توانمی که ایتجربه
 در را خوددانشللجویان  که خواهممی من. نظر کنیدصللرف کالس در خود اختیارات از تا مبکشلل یچالشلل
 اب و داد خواهم قرار فصلل  این در را مدرّسللان سللایر نظریات دوباره من. کنید ثبتمدرّس  و رهبر هاینقش

 .کنمایجاد  را تریعمیق تفکّر تا کنممی گیرینتیجه برانگیزتأمّل سلاالت از ایمجموعه

 گسترده یادگیری محیط -ششم صلف
 از که یادگیرندگانی عنوانبهدانشجویان  .گیردمیدرنظر  را گسلترده  یادگیری محی  ماهیت شلشلم،   فصلل 
 کالس از التحصللیلیفارغ دنبالبه که انیدانشللجوی نه ،هسللتند (روندمی کالس به یا) کنندمی بازدید کالس
 عنوانبه را مادانشللجویان  که دارد وجود باز مرزهای ماهیت شللناخت از ناشللی بسللیاری پیامدهای باشللند.

 تجربی آموزش رویکردهای از اسللتفاده برانگیزِچالش هایداللت خواهممی. کندمی احاطه بالغ دانشللجوی
 اینکه ،براینعالوه. بگیریددرنظر  ،دهدمی رخ یادگیری که را هاییمکان خواهممی ؛بگیریددرنظر  را

 مدرّسان سلایر  نظریات دوباره من بگیریم.درنظر را  دهندمی انجام کاری چه یادگیری هنگام ما جویاندانشل 
 تفکّر تا کنممی گیرینتیجه برانگیزتأمّل سللللاالت از ایمجموعه با و داد خواهم قرار فصلللل این در را

 .برانگیزد را تریعمیق
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 منبع پروفایل -هفتم فصل

 صرفاً جایبه اما .پردازدمیدانشلجویان   منابع پروفایل دربارۀاوّل  جلد بررسلی  ادامۀ به همچنان هفتم فصلل  
 را است مشخ  درواقع آنچه و شلخ  درمورد  آگاهی ایجاد و زیممیّ هایچالش ی،سلنّ  هایمحدودیت
 شلللکالا با مرتب  حیاتی منابع به دسلللترسلللی  برای ظرفیتی چه اینکه ماهیت همچنین،. گیردمیدرنظر 
 فصل این در را مدرّسان سلایر  نظریات دوباره من. شلود گرفته میدرنظر  دارد، وجود کارآفرینی رفتار شلدۀ بینیپیش
 .دنبرانگیز را تریعمیق تفکّر تا کنممی گیرینتیجه برانگیزتأمّل سلاالت از ایمجموعه با و داد خواهم قرار

 به دنیامتفاوت نگاه  -هشتم فصل

در این . گیردمیدرنظر  را کنندمی زندگی آن در که دنیایی از مادانشجویان  درک چگونگی هشتم فصلل  
 کنممی عاادّ من. اسلللت شلللده بحث و معرفی ،ماهکرد ایجاد من که محیطی تعامل چهارچوبفصلللل 
 مسئولیت. بود خواهد هاآن یاهایؤر به اجمالی نگاهی دهند،می شما بهدانشلجویان   که موهبتی ترینبزرگ
 ایجادها آن در را آیندهزحمات  خطر واغراق ها آن موفقیت احتمال در. اسلللت زیاد بسلللیار موهبت این
. کنیممی ایجاد را آینده در اضلللطراب به ابتال خطر و کنیمنمی درک را ایده ۀبلالقوّ  ارزش کنیم،می

 نزدیکشان آینده به را خوددانشجویان  توانیممی مطمئناً بشلناسیم،  قبل از را آینده توانیمنمی ما کهدرحالی
. کنیم فراهمها آن برای ،دنباش داشته روپیش در اسلت  ممکن آنچه از تریواضل   دید با این امید که کنیم،
 برانگیزتأمّل سلاالت از ایمجموعه با و داد خواهم قرار فصلل  این در را دیگر مدرّسلان  نظریات دوباره من
 .دنبرانگیز را تریعمیق تفکّر تا کنممی گیرینتیجه

 باور و فهم -نهم فصل 

 و ویکمبیست قرن هایفرصلت  و بیسلتم  قرن «قدیمی سلبک » هایفرصلت  بین پلی ایجاد دنبالبه نهم فصلل 
 کارآفرینی آموزش هزینه بودنکم. است هاییفرصت چنین از برداریبهره و مشاهده به مربوط هایمهارت

 تسللهیل رادانشللجویان  نفساعتمادبه تغییر توانیممیمدرّس  عنوانبه ما چگونه اینکه منظر از وب قابلیت با
 ۀهزینکم هایفرصللت از ما دانشللجویان پذیرش چگونگی به مربوط نفساعتمادبه. اسللت شللده بحث ،کنیم
 نحوۀ اسللتفادۀ ۀدربار لیمفصللّ شللرح من فصللل این در. سللتهاآن کارآفرینی ۀبالقوّ هایفرصللت به مربوط
 .داد خواهم ارائهدانشجویان را  نفعبه اوریفنّ از کارآفرینی آموزش پیشروِ مدرّسان

 وکارکسب هایطرح و هاایده -دهم فصل

 و جوامع بازارها، واقعیت پذیرش و خروج برایها آن به کمک ما، دانشجویان هایایده ارزیابی دهم فصل 
دانشجویان  تا شود ارائه ایغیرنسخه چهارچوب یک که اسلت  این هدف. گیردمیدرنظر را  نهایی کاربران

 یک تکمیل عدم مزایای. نمایند ریزیبرنامه بعد و عمل ،کنند ریزیبرنامهجای اینکه برای عمل به بتوانند ما
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 مسئلۀ. بود خواهد ارزشمند رکاوکسب طرح یک تکمیل از حاصلل  ۀبالقوّ سلود  برابر در روکاکسلب  طرح
. اهمیت اسللت حائز آموزشموردانتظار از  نتایج مربوط به هایاولویت به توجه بااسللت که زمان  اصلللی
 قرار فصللل این در را مدرّسللان سللایر نظریات اًمجدّد من. اسللت تأمّل برای مهم موضللوعی دانشللجو انتخاب
 .برانگیزند را تریعمیق تفکّر تا کنممی گیرینتیجه برانگیزتأمّل سلاالت از بسیاری با و داد خواهم

 عملسمت به حرکت -یازدهم فصل

 دانشجویان چرا. است آمیزتحریکبسیار  ،1کاستاندا کارلوس توام با قلب مسیر لیۀاوّ معرفی با یازدهم فصل
 تحصللیلی تجربۀ با تا کندمی وادار راها آن چیزی چه اند؟نشللده کارآفرینی محشللر وارد ما فارغ التحصللیل
دانشللجویان  که دارد وجود زیادی مسللیرهای که گویدمی من به تجربیاتم ؟تعامل کنند خود کارآفرینی

 به بازگشت با. کنند سفرها آن از معدودی تعداد در باید دانشجویان این،باوجود. کنند عبور آن از توانندمی
 دانشجو هر برای شخصی ماهیت از عواملی است، رفته کارهباوّل  فصلل  سله  در که موضلوعاتی  از بسلیاری 
 رائها کارآفرینانه پایدار رفتارهایدرمورد  تأمّل برای محکمی شلللالودۀ بتوانند تا شلللوندمی مطرح دوباره
 از ایزمینه تا گذارممی میان در شللما با را انمیدانشللجو احسللاسللات دوباره من فصللل، این طول در. نمایند

 .کنم فراهم ،کنممی کارها آن با که را سالبزرگ دانشجویان

 نیستید تنها شما -دوازدهم فصل

 با کار هنگام کارآفرینی مدرّسللان عنوانبه ما کهای آینده و فعلی هایچالشبه  ،پایانی و دوازدهم فصللل 
دانشللجویان ابهامی که  برخالف. پردازدمی ،شللویممی روهروبها آن با تکمیلی تحصللیالت دانشللجویان
 ما تکمیلی تحصللیالت دانشللجویان ،دنکنمی محروم خود آیندۀمربوط به  هایواقعیت از را ما کارشللناسللی

 هستند یدانش و کمک دنبالبه بسیاری. گیرندقرار می خود ۀآیند بینیپیش و حال گذشته، در زمانهم ظاهراً
 و است مهم بسیار هاآن توسعۀ راهنمایی برای ما توانایی. باشد کوتاه بسیارها آن ماندگاری است ممکن که
 جدّدم مرور هدف با فصل این. باشلیم  هماهنگ بسلیار  یا بااسلتعداد  بسلیار  بایدها آن نیازهای برآوردن برای

 طورهمان ،(تکمیلی تحصیالت هایدوره آموزش) ما رویپیش هایچالشدرمورد  من شخصی مشلاهدات 
 هر عملکرد کنیم درک که اسللت مهم این. باشللد، میاسللت گرفته قرار موردبحث کتاب این طول در که

 اتفاق متمادی هایسللال درطی خطا وآزمون  هایفرایندازطریق  بلکه ،اسللت نیافته توسللعه شللبهیکمدرّس 
 .نباشید کامل رویکردتان ۀتوسع در که شودمی داده حق شما به. افتدمی

 برای پیشللنهادی عنوانبه نه را خود افکار من. ببرید لذت اسللت،شللم انتظار در که سللفری از امیدوارم
 .دهممی ارائه کنید فکر آن به بتوانید که ایزمینه عنوانبه بلکه ها،تمرین بهترین از یشکل

                                                           
1. Carlos Castaneda 


