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  مقدمه 

توي اون  کنم نمیدونم، اما فکر می. پولدار باشمهمیشه از بچگی دوست داشتم 

نسبت به هم سن و از نظر فکري ، براي من دوران نه چندان خوش کودکی

   .داشتمخودم خیلی تفاوت  هاي سال

اي نداشتم یا  ها با دیدن یک برنامه کودك، که من اصال بهش عالقه خیلی از بچه

اما من همیشه دوست داشتم وسایل گرون . یک اسباب بازي ساده آروم میگرفتن

شاید خیلی از شماها . قیمت یا چیزهاي خاص داشته باشم که کسی نداشته باشد

، پس خیلی خوبه که از این نظر همدیگرو به مثل من بوده تان هم دوران کودکی

  . کنیم خوبی درك می

، تصورش را کنید. سپري کردیمخیلی دوران بدي رو با خانواده از لحاظ مالی 

هاي مخصوص فوتبال را  کودکی که عاشق فوتبال بازي کردن است ولی کفش

را به زمین تمرین  که او کند ندارد و هر روز از جلوي درب فروشگاهی عبور می

مختلفی که حتی توان پرداخت کفش هاي  هاي زیبا در انواع رنگ و کفش رساند می

  .تواند سخت باشد آن را هم نداشت، چقدر می ي نگ پریدهر

کردم که چرا ما پول نداریم، جوابی که  سوال میوقتی از پدر یا مادر یا بزرگتري 

اما گاهی  !!!د دیگهبه هر حال اونا اینطوري هستن :ها میگرفتم این بود از اون

اونا درس  الي حرفاشون میگفتن که البه شنیدم می اي هم جواب دیگه ها وقت

، پس تا حدود خیلی زیادي خوندن، مدرك دارن، لیسانس و فوق لیسانس گرفتن

به همه چیزهایی که فقط با درس خوندن و تحصیالت که میشه فهمیدم که 

به همین . شروع کردم به درس خوندن بیشتر، معدلم باالتر رفت .میخوام برسم

   .صورت ادامه دادم تا اینکه به دوره نوجوانی و جوانی رسیدم

  سال داشتم، کمی بیشتر با دنیاي اطرافم  16یا  17وقتی در سن نوجوانی بودم و 
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که چرا باید هر روز  پرسیدم بارها و بارها این سوال را از خودم می. مآشنا شد

، چرا باید شیمی بخوانم، من که به آن صبح زود بلند شوم و به مدرسه بروم

  .اي ندارم عالقه

حتما . باالخره تصمیم گرفتم تا دوران دبیرستان را تمام کنم و وارد دانشگاه شوم

که دارم پیشرفت داشته باشم و نکات  اي نسبت به عالقهتوانم  آنجا خیلی بهتر می

  .جدیدي را یاد بگیرم

دیدم، دنیایی به روز در مقابل سیستم آموزشی کهنه و می مدرسه در چیزي که من

چهره  پیش خودم گفتم شاید در دانشگاه. فقط حوصله سر بر بودقدیمی که 

 :ببینم، اما دو جلسه کافی بود تا پیش خودم بگم شجدیدي و دانش نویی را آموز

از بچگی تمام انرژي خودم را به درس . نمیدانستم چه کنم. صد رحمت به مدرسه

هاي بیشتر سراغ افرادي که  مطالعات و پیگیريبعد از . خواندن گذرانده بودم

  .مدرك دانشگاهی مناسبی داشتند رفتم

کاري اند  علم نتوانستهو دیدم که با این همه سواد و هایی داشتم  با آنها صحبت

اند اما حاال با مدرکی عالی  را با کیف و کتاب گذراندهها از عمر خود  سال. کنند

فرد دیگري را دیدم که فوق . کنند در شرکتی معمولی با درآمدي ناچیز کار می

لیسانس علوم سیاسی داشت، به دو زبان انگلیسی و فرانسه تسلط کامل داشت، 

اي ه اي در زمینه تحصیلی خودش و حتی در زمینه دانش و اطالعات فوق العاده

   !!!اي بود که صاحب آن سیکل هم نداشت ، اما کارگر مغازهدیگر داشت

باید فردي که سواد کافی جا برایم این سوال پیش آمد که چطور یا چرا  از همان

ندارد بر فرد دیگري که سواد و اطالعات و علم صدها برابري نسبت به او دارد 

همزمان شد با شروع ترم سه این سواالت و ابهامات من . برتري مالی داشته باشد

احساس بدي نسبت به این  ي در وهله. دوران کاردانی و درسی به نام کارآفرینی
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. ی است که خواب آور استهای گفتم باز هم از این درسدرس داشتم و به خودم 

سومین جلسه که وارد . طور ه اول به کالس نرفتم، جلسه دوم را هم همینسجل

  :ی به من گفتاستاد با نگاهکالس شدم، 

  هست که تشریف میارید؟ تجلسه اول

  بله :گفتم

  .حواستان باشد. کنم من سه جلسه غیبت را حذف می !!!خسته نباشی :گفت

. شنیده بودم که خیلی در این موارد جدي است ها از بقیه بچه. گفت راست هم می

افراد سرشناسی ، استاد داشت در مورد وقتی بعد از اجازه گرفتن وارد کالس شدم

  .دکر میصحبت میلیاردي و یا فراتر دارند، هاي  ثروتکه 

و با  من که تازه وارد کالس شده بودم. ها رنگم پرید با شنیدن این حرف

یف آخر، جایی که کنار دیوار هم دحوصلگی داشتم دنبال صندلی خالی در ر بی

اول، درست در ، سریعا به ردیف ها را زد گشتم، وقتی استاد آن حرف باشد می

  . و نشستم مقابل میز استاد رفتم

تا به حال که سه ترم از ورود من به دانشگاه گذشته بود، . اي بود کالس فوق العاده

تمامی نکات را یادداشت . خوب ندیده بودمکالسی با این کیفیت و اطالعات 

دقیقا . هاي دیگه، این کالس تمام شود خواست بر خالف کالس دلم نمی. کردم

دانش، اطالعات خوب و راهنماي . گشتم این همان چیزي بود که دنبالش می

   .بهتر وجود نداشتاین دیگه از . ثروت

نکته مثبت . شدم وارد کالس می ها بعد چند دقیقه زودتر از بقیه بچه هاي از هفته

قضیه اینجا بود که از آن لحظه به بعد یه مقدار دید بهتري نسبت به دانشگاه پیدا 

. چون حداقل براي من اگر همین دانشگاه نبود، کارآفرینی هم نبود. کردم

کارآفرینی نیمه گمشده من و دانشگاه عاملی بود که باعث تقویت بیشتر من براي 
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هاي متعددي دارد که قطعا  کارآفرین شدن موانع و چالش .شد کارآفرین شدن می

وانید با درس ت شما می. تر است توان گفت سخت ن، مینسبت به درس خواند

و کارکردن براي افراد دیگر، امنیت شغلی خواندن و تحصیالت و استخدام شدن 

  . رینی امنیت شغلی معنایی ندارداما در کارآف. به مراتب بیشتري داشته باشید

هاي بسیار عالی با قابلیت تجاري  ایم که ایده خیلی از افراد و دوستانی را دیده

رینی را در کنار تحصیل یا جداي از حدودي کارآف تا، بعضی هم شدن آن را دارند

تر است و  ، اما بنا به دالیلی از جمله اینکه تحصیل برایشان مهماند آن تجربه کرده

و در نتیجه باعث  گیرد می ها وقت بسیاري از آنیا تحصیالت در کنار کارآفرینی 

  .شود شکست و به موفقیت نرسیدن آنها می

که تحت تاثیر مسائلی به یکباره تحصیالت را کنار  دارندخیلی از افراد هم وجود  

در مواردي این افراد هم . قدم در عرصه کارآفرینی بگذارندخواهند  گذاشته و می

 .کند شان تغییر می و سرنوشت رسند در تحصیل و هم در کارآفرینی به جایی نمی

از این رو بر آن شدیم تا بتوانیم راهنماي مناسبی براي افرادي باشیم که تحصیل را 

  .و با خیلی از نکات ریز و درشت آشنا نیستنددانند  مانعی براي کارآفرینی می

امیدواریم که این کتاب بتواند دیدگاه مناسبی در تفکر شما عزیزان و 

  .هایتان داشته باشد گیري تصمیم

  قیت و سربلندي با آروزي موف

  

  

  

  

  



11                                                               آیا تحصیالت، مانعی براي کارآفرینی است؟ 

  خوانیم؟بآیا درس 

، هدفم از زمان ؟خوانم بگوییم براي چه درس میتا به حال شده که پیش خودمان 

ي ما این را  همهمتاسفانه یا خوشبختانه  ؟گذارم چیست و انرژي که بابت درس می

پس این  .عالقه چندانی به آن ندارند کنند دانیم که اکثر افرادي که تحصیل می می

جهت و بدون برنامه ریزي براي  هاي گاها بی همه اصرار بر ادامه تحصیل، هزینه

   براي چیست؟... هاي سنگین دانشگاه و  هاي کنکور، شهریه کالس

و  تا بتوانی در یک شرکت استخدامفرزندم درس بخوان دکتر یا مهندس بشی 

ها  ت ما ایرانیان همینبدون شک آشنا ترین جمله براي اکثری. مشغول به کار باشی

شوي درس بخوان تا جایی استخدام . ایم ه از زبان پدر یا مادر خود شنیدهاست ک

آید که پدر یا مادري به فرزند خود بگوید فرزندم  خیلی کمتر پیش می. و کار کنی

اندازي کنی و  و سعی کن کاري را براي خودت راه روي پاي خودت بایست

   .داشته باشیشرکت یا کارخانه خودت را 

اما . کودکان هم همانند ما رویاهایی دارند و براي یکسري از کارها شوق دارند

ها گفته میشه که باید بیشتر  شوند و به اون همین کودکان به دالیل متعدد نابود می

هایشان داشته باشند و یا یک معلم  درس بخونن، تمرکز بیشتر براي درس

  .خصوصی بگیرند

مفید تواند  شغلی مناسب براي شما قطعا می اهی در پیدا کردنداشتن مدرك دانشگ

امنیت شغلی، بیمه، حقوق مشخص و به موقع از مزایاي داشتن شغلی بدون . باشد

 .البته منظور ما از بدون دردسر آن، از دیدگاهی کارآفرینانه است .دردسر است

 .راه بیشتر یا ترکیبی از این ها براي امثال ما متصور نیست 3غالب جامعه،  رتفک

 یا خارج  ادامه تحصیالت دانشگاهی در مقاطع باال در داخل .1

 تشکیل زندگی و ازدواج .2
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 استخدام در یک شرکت یا سازمان .3

ها،  رسد انگار این راههاي جامعه به نظر می  طور که از شواهد و واقعیت اما، آن

ري از کسانی که ادامه براي مثال بسیا. هاي خوشبختی و موفقیت نیستند راهلزوما 

اند و مدارك کارشناسی ارشد و دکتري دارند، یا بیکارند، یا اگر هم  تحصیل داده

  .خودشان نیستند ر کار مورد عالقهشاغل باشند، بر س

باید مفهوم با توجه به جوان بودن جامعه ایرانی و نرخ بیکاري در کشور عزیزمان  

رمان بگیرد و نهال خالقیت و جدیدي را بیابیم تا باور کارمندي را از جوانان کشو

کارآفرینی را به طور کاربردي  بنابراین باید مفهوم. ها را آبیاري کند هاي نو آن ایده

توانند مهارت هاي مهمی را یاد  افراد می تر ین پایینسنچرا که در آموزش دهیم، 

ما نه تنها مفهوم کارآفرینی را به افراد  .شان تضمین شود شغلیبگیرند تا آینده 

، بلکه حتی در دوران مدرسه و دانشگاه نیز همان روال سنتی را دهیم آموزش نمی

  .کنیم که وجود داشته طی می

دورانی که کودك وارد این بحران از همان . ما امروزه درگیر بحران بیکاري هستیم

ها یاد  زیرا مدرسه به آن. یابد ها ادامه می شود، آغاز شده و تا سال مدرسه می

دهد که چگونه رفتار کنیم، چگونه فکر کنیم، مدرسه به ما تسلیم شدن را یاد  می

  .دهد به جاي اینکه ما را از تسلیم شدن منع کند می

انتخاب کنیم به جاي اینکه به ما بگوید دهد که چگونه شغلی  مدرسه به ما یاد می

توانیم  چگونه شغلی بسازیم، چگونه بتوانیم به یکدیگر کمک کنیم، چگونه می

  .خودمان به سمت عالیقی که داریم گام برداریم

آموزي که در پایه سوم  یک میلیون دانشبر طبق آمار نگران کننده از مجموع 

هزار نفر در سال  180، بالغ بر شدندالتحصیل  فارغ 90 - 91راهنمایی سال 

در سال  .، به پایان دوره نرسیده و به نوعی ترك تحصیل کردند93 -94تحصیلی 
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 760دانش آموز در دوره متوسطه اول و حدود  150نزدیک به  92ـ  93تحصیلی 

   .اند سطه دوم در تهران ترك تحصیل کردهآموز در دوره متو دانش

این دو رقم گرچه ممکن است نسبتا کوچک باشد، اما وقتی این آمار در کل کشور 

شود، نگران کننده است، تا آنجا که آمارهاي سال  جمع زده و ارقام، ملی می

درصد از دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم  1,5نشان می دهد  92ـ  93تحصیلی 

دوم در این مدت ترك ه درصد از دانش آموزان متوسط 5,6متوسطه اول و 

  . اند تحصیل کرده

در  93-94در سال سال  18تا  6از کودکان  هزار نفر 430یک میلیون و همچنین 

فقر، مشکالت  :هرچند عوامل مختلفی مانند .اند هیچ مدرسه اي ثبت نام نکرده

سوالی که اما . گذار استمناسب در این امر تاثیرهاي  خانوادگی، نبود زیرساخت

دولت چه شود این است که پس از ترك تحصیل این افراد  در اینجا مطرح می

 توانند اند که خودشان می اي برایشان دارد یا این افراد به این پاسخ رسیده برنامه

  ؟کارآفرین باشند

اینکه بسیاري هنوز درس . اي به موضوع داشته باشیم بهتر است با هم نگاهی پایه 

ورود به دنیاي کارآفرینی  براي تمایلییا و دانند  خود اشتغالی برتر میرا نسبت به 

  .کنیم را بررسی میرا ندارند 

 خانواده  .1

 .، خانواده اوستگذارد در پرورش افکار و عقاید انسان تاثیر میمهمترین رکن که 

هاي خانواده چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ معنوي تاثیر شگرفی  قطعا حمایت

اما . شود در فرزند دارد و باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارها و رفتارهاي فرزند می

ها وجود دارد و برایشان اهمیت دارد،  متاسفانه چیزي که در بین اکثر خانواده

  اي است که فرزند در آنجا مشغول  وسسهاستخدام شدن فرزندشان در سازمان یا م
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  . به کار شده و خیال این پدرها و مادرها از شغل فرزندشان راحت باشد

  ؟چرا. رینی سوق دهدففرزندش را به کارآ اي آید که خانواده خیلی کم پیش می

به دنیاي کسب و کار بگذارد اکثر خانواده ها تمایلی به اینکه فرزندشان بخواهد پا 

باشند و یا  این دلیل که خیلی ریسک پذیر نمی دهند، شاید به ایی نشان نمی عالقه

ترس از دست دادن پول هاي خود را دارند که مبادا با شکست کسب و کار از بین 

 .کنند نیز به فرزندان خود القا می برود و این تفکر خود را

. دهند میي دیگر را به این مسائل ترجیح به همین دلیل استخدام در شرکت ها

هرچند که باز هم با شکست دنیایی از تجربه را نیز به دست خواهند آورد و همین 

هایی  البته در این بین هستند خانواده. ها ثروت ارزش دارند شکست ها به میلیون

گر  ها، تسهیل دهند، که این خانواده خود را به سوي کارآفرینی سوق می که فرزندان

   .شوند نامیده می

به این . گذارد در هر حال این تفکرات غلط تاثیر منفی خود را در فرزندان نیز می

 .کند هاي بهتر و جدید جلوگیري می و ایجاد فرصتترتیب از رشد 

هاي اجتماعی  و چگونگی تجسم ارزشنوع نگرش والدین به دنیاي پیرامون خود 

را براي دستیابی به تواند راه  گیري آینده شغلی آنها، می براي فرزندان در شکل

مثالً چنانچه کسب موفقیت در جهت خلق ثروت و . اقتصاد سالم هموار سازد

هاي مورد نظر والدین  هاي شغلی جدید به عنوان بخشی از ارزش ایجاد فرصت

 در چنین شرایطی ذهن خود را براي فرزند نیزبراي فرزند به تصویر کشیده شود، 

  . سازد رسیدن به چنین موقعیتی آماده می

. به چنین موقعیتی است هاي دستیابی در ادامه چنین فرآیند ذهنی، فرد به دنبال راه

دهد،  کند، شبیه سازي ذهنی انجام می را با هم مقایسه می هاي متفاوت او موقعیت

مدرسه و  ، محیطها باپردازد، و گاهی اوقات در نشریات، کت به پرس و جو می
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گاه، فرد با  آن. کند ذهنی خود را دنبال میهاي  حتی مجالس سخنرانی پرسش

ها و  آرمان ها، خواسته آگاهی از ارزش کار و تالش آماده است بخش بزرگی از

  .هاي مورد نظر خانواده خود را به محک تجربه بگذارد ارزش

خصوصاً (میزان تحصیالت، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط خانوادگی 

خورداري از امکانات رفاهی ، درآمد خانواده و میزان بر)فرزندانرابطه والدین با 

هاي  انسان. تواند تأثیر داشته باشد گیري فرهنگ کار در خانواده می در شکل

هاي متفاوتی دارند که اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر  متفاوت، توانمندي

تغییر در روند هاي جدید خود،  توانند با خلق ایده ایت شوند، میمشخص هد

  .دتکنولوژي را آسان کنن تولید و بالطبع تغییر در فرآیند

وفقی را براي اي از اینکه فرزندشان بتواند به طور مثال شرکت م قطعا هیچ خانواده

 ها ترین رفتاري که از خانواده اما شایع. خود داشته باشد، ناراحت نخواهد شد

، ترس از شکست و عدم موفقیت دهد نسبت به موضوع کارآفرینی فرزندان سر می

همانند دوران  آورند رینی روي میکاش زمانی که فرزندانمان به کارآفاي . باشد می

  . شان با آنها رفتار کنیم کودکی

خواهد راه رفتن را یاد بگیرد و روي پاي  وقتی که کودك براي بارهاي اول می

هایی را به بدن نیز از  و امکان دارد زخم خورد نیز بارها به زمین میخود بایستد 

 :گوییم زیبایی می ي مان جمله آنجا به کودك .بابت زمین خوردنش تحمل کند

  .بلندشو مامان و یا دستتو بده بابا و بلند شو

با ایجاد کسب و کاري براي  خواهد کودکی می. کارآفرینی نیز دقیقا همین است

تواند  پس زمین خوردن آن می. خودش مسیر متفاوتی را در زندگی طی نماید

موسس مایکروسافت نمونه بارز و موفق آن بیل گیتس  .کامال امري طبیعی باشد

هاي خانواده  مایتبا حکامپیوتر روي آورد نویسی و  باشد که وقتی به برنامه می
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طور که در  اما همان .در کامپیوترها به وجود آوردتوانست تحولی بزرگ خود 

سنین کودکی بعد از چند بار که زمین خوردن را تجربه کرده و سپس اصول راه 

از تواند  او می. کند ، همین امر در کارآفرینی نیز صدق میرفتن را فرا گرفت

هاي بسیاري بگیرد و احتمال موفق شدن در پیشرفت کاري خود  درس ها شکست

  .براي مراحل بعدي را باالتر ببرد

وقتی ایرانی جا نیفتاده است و تا  هاي متاسفانه این طرز تفکر هنوز در خانواده

اي تمسخر آمیز شما و کارتان را زیر  ها با خنده ن  شود اکثر آ صحبت از آن می

ندارد، بشین  اي این کار هیچ فایده :و در آخر به شما خواهند گفت برند سوال می

هایی که  ما به راحتی بچه .درست را بخوان و در جایی مشغول به کار شوو 

ها نشان دهیم که  باید به آن. دهیم خصلت کارآفرینی دارند را از دست می

ها  این واقعا چیز بدي نیست که خانواده. انگیز است کارآفرین بودن خیلی هیجان

  .اهمیت هستند نسبت به آن بی

هاي  هاي کشورهاي دیگر و حمایت خانوادهدر مورد  هنیست با هم نگاهی کوتابد 

  .کنیم آنان در قبال فرزندانشان را بررسی

تر  هاي کسب و کار در اروپا بیش در مقایسه با ژاپن نرخ شروع به کار در فعالیت

. یک دلیل آن این است که فرهنگ فردگرایی در اروپا بیش از ژاپن است. است

فردي براي آغاز یک کسب و کار در اروپا شود که تصمیم  این امر سبب می

وجود این، حس رقابتی در اروپا  با. تر مورد پذیرش قرار گیرد تا در ژاپن بیش

  .دها برابرگراتر هستن د که اروپاییشو از آمریکاست و گفته می  مترک

 شود کودك اجازه تماشاي تلویزیون داده نمی سالگی به 12آلمان تا حدود سن در 

هاي گوناگون  ، به مهارتیابی هاي مهارت ها با حضور در کالس و به جاي آن بچه

حتی طوري که یک دختر بچه پنج ساله قادر به پخت شیرینی و . شوند مسلط می
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چهار  ز کودك از سنین بسیار پائین مثالدر خانواده فرانسوي نی. بافتنی است

آموزد که در برابر  خانواده به او می. شود سالگی با مفهوم پول در برابر کار آشنا می

 .ندتواند پول دریافت ک دهد می م میکارهاي کوچکی که در خانه براي کمک انجا

شود و  فرزند اهمیت بسیاري داده می یقعالبه فرانسوي   طور در خانواده همین

کند در جهت آن عالقه  شود و اجازه پیدا می اش تشویق می در مسیر عالقه کودك

هاي الزم را کسب کند و از این جهت مورد اعتراض والدین  اطالعات و مهارت

  .گیرد قرار نمی

شود و معلمان  هاي مشخصی داده می به معلمان سرفصل برخی مدارس کانادادر 

و در  دنکن شروع به درس دادن میآموزان  مشارکت دانشها و با  بر اساس آن

آموزان دانش . کنند ها در رابطه با موضوعی مشخص صحبت می کالس با بچه

کسی استرس و و  کنند آن موضوع بیان می به  تک نظرات خود را راجع تک

  .ی که ممکن است انجام دهد را ندارداضطراب از دست دادن نمره و یا اشتباه

، با کمک که در جلسه قبل درباره آن صحبت شده بود را یدانش آموزان مطالب

و آن را در تا به اطالعات بیشتري دست پیدا کنند کنند  آوري می جمع اینترنت

هاي مهم تاریخی یا  مثال ممکن است در رابطه با شخصیت. دهند کالس ارائه می

و معلم نیز وظیفه هدایت کالس را به  ورزشی و فناوري با یکدیگر گپ بزنند

   .عهده دارد

معلمان رفتارها و تمامی نظراتی را . آموزان نیز جالب است سیستم ارزیابی دانش

 ها را مشخص و آن بندي که در کالس بیان شده است در رابطه با هر شخص جمع

را ها  آموزان مشخص شده و آن هاي دانش مندي سپس بر اساس آن عالقه. کند می

  .کنند ت مییهایشان هدا مندي در مسیر عالقه

   50دهد که برخالف  مطالعه در زمینه کسب و کارهاي خانوادگی نشان میهمچنین 
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سال پیش احتمال کمتري وجود دارد که نسل کنونی کسب و کار پدرشان را 

کند  حتی تا حدي این در مورد همسران هم صدق می. عنوان وظیفه ادامه دهند به

خواهند با ساعات کار طوالنی و نداشتن وقت آزاد افراد کارآفرین کنار  می که

عنوان دلیل این امر  تواند به میدرجه فردگرائی  ،دالیل این امر پیچیده است. بیایند

  .بیان شود

  اند هایی که با کسب و کار خانوادگی در کشورهاي اروپایی شکل گرفته درصد شرکت

  

 تجربه .2

تاثیر فراوانی در جلوگیري از کارآفرین شدن فرزندان دارد، از موارد دیگري که 

ممکن . است تجربه آن کار توسط پدر، مادر، برادر و یا هر کسی دیگر از نزدیکان

و بعد از  اندازي کسب و کار خودش را داشته است شما قصد راهاست زمانی پدر 

بسا در مواردي مدتی آن کسب و کار نتوانسته جایگاه الزم را داشته باشد و چه 

اتفاقات ناخوشایندتري براي فرد مورد نظر مانند زندان رفتن به به دالیل مختلف 

  . و تجربه تلخی را رقم بزند زیاد نیز افتاده باشد هاي دلیل بدهی
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هایی از این  همین موارد کافی است تا خانواده تمامی روز و شب براي شما مثال

  .براي شما در مقابل کارآفرین شدن شما باشند دست را بزنند تا بلکه بتوانند مانعی

امر در همین  .تجربه انجام هر کاري چه خوب و چه بد، خیلی خیلی مفید است

به این ترتیب که پس از . اما باید از آن استفاده کرد. کند کارآفرینی نیز صدق می

 .بدانیمارائه یک کار و موفق نشدن آن دیگر دست از پا بکشیم و کار را تمام شده 

جربه درصد موفقیت آن کار را وجود ت .تجربه کلید موفقیت در کارآفرینی است

آن فرد سابق عالوه بر آن ما باید این را بدانیم که دیگر . برد براي ما باالتر می

 و بر خیلی از مسائل نیستیم و امروزه دانش بیشتري نسبت به گذشته خود داریم

  .هستیم تر مسلط نیز

یک فرهنگ زیبایی که در آمریکا و کشورهایی مانند ژاپن و کانادا و کشورهاي 

پیشرفته وجود دارد این است که اگر فردي در آمریکا شروع به راه اندازي کسب 

بهتر برسد، و کار خودش کرد و پس از مدتی آن کسب و کار نتوانست به درجات 

و نه انسانی که شکست  دنگرن همه به آن فرد به دید یک انسان با تجربه می

  .شود ها زیاد دیده می این فرهنگ به خصوص در استارتاپ. خورده

متاسفانه ما . هایی که در کشور ما جایی ندارد، همین فرهنگ است یکی از فرهنگ

به دید  اند به هر دلیل کسب و کار خود را گسترش دهند را که نتوانسته هایی انسان

انایی انجام هیچ کاري را ندارند و فقط وقت خود را که تو بینیم افراد ناتوانی می

   .دهند هدر می

 دنیا در توسعه آن، و کارآفرینی موضوع به اخیر هاي دهه در جهان کشورهاي اکثر

  کشورهاي .شود ایجاد کارآفرینی توسعه هاي سیاست از موجی تا گردیده موجب

 مشکالت مختلف بر آمدن فائق براي گذشته دهه سه طی که را حلی راه مختلف،

انجام  کارآفرینی، فرهنگ توسعه اند، آورده روي آن به اجتماعی و اقتصادي



20                                                               آیا تحصیالت، مانعی براي کارآفرینی است؟ 

 انجام و آنان به نیاز مورد هاي آموزش ارائه کارآفرینان، از الزم هاي حمایت

   .است بوده زمینه این در الزم هاي و پژوهش تحقیقات

از افراد باتجربه نام  پس از این به بعد ما هم به جاي واژه افراد شکست خورده

     .بریم می

 جامعه  .3

 اساس بر. است شهرنشینی شتابان رشد امروزي، جوامع بارز هاي ویژگی از یکی

شهرهاي کوچک و بزرگ زندگی امروزه در  ،درصد جمعیت 90 بیش از ،شواهد

براي پیشرفت سریعتر جامعه باید شاهد شیوه زندگی افراد به شکل . کنند می

  .باشیمکارآفرینی 

وجود داشته و دائما شهري مشاغل گوناگون هاي  گاه  از سکونتدر این دسته 

ظرفیت، جوامع به موازات این  .شود جدید ایجاد میهاي جدید شغلی  فرصت

تحوالت جمعیتی، نو برخاسته از یا مسائل اجتماعی با پیدایش مسئله  کنونی

  .اند مواجهتغییر در بنیادهاي فکري و  هاي جدید پارادایم

چه  آن. هاي فکري براي رفع بیکاري پیش از پیش ضروري است استفاده از ظرفیت

امروزه براي این معضل و همچنین گسترش فرآیند توسعه در کشورها عنوان 

ناپذیر الهی  ترین سرمایه و منبع پایان گردد، تکیه بر عنصر انسانی به عنوان مهم می

شوند،  به افراد خاص که کارآفرین نامیده می ها از این رو در میان انسان. است

  .ها در پویایی جامعه نقش مهمی دارند زیرا آن. شود توجه خاصی می

هم در تعداد و هم در جمعیت شهرهاي بزرگ و ایران از کشورهایی است که 

توسعه جدا از مسائل و مشکالت فراروي . رشد سریعی داشته است کالن شهرها

در این  بزرگ، کالن شهرها و مسائل متعدد زیستی ، پدیده شهرهايدر کشور

سیاست گذاران و شهرها، مدیریت و برنامه ریزي در این دسته از شهرها را براي 
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دهد رتبه ایران در شاخص کارآفرینی  آمارها نشان می .مجریان دشوار کرده است

تنها بهبود نیافته، بلکه هر ساله این شاخص پله به پله پایین   هاي گذشته نه در سال

سال گذشته ایران در برخی شاخص  سه هرچند که در دو .کرده استآمده و افول 

همچنین شاخص جهانی کارآفرینی در سال . هاي کارآفرینی رشد داشته است

این در  .درتبه اي ایران دار 7دي و ارتقاي درص 12میالدي، حاکی از رشد  2015

هاي اقتصادي به تشریح کارآفرینی پرداخته شده  شرایطی است که آنچه در نظریه

  .دانند است، کارآفرین را نیروي محرکه و موتور توسعه اقتصادي می

بان جهانی کارآفرینی در ایران از شاخص کارآفرینی  هاي دفتر دیده آمارها و بررسی

شاخص درك فرصت  1393محور حاکی از آن است که در سال  12در 

 6درصد، شاخص قصد کارآفرینانه  9حدود  1392کارآفرینانه نسبت به سال 

درصد، شاخص ترس از شکست یا عدم خطرپذیري یک درصد، شاخص 

درصد، شاخص منزلت اجتماعی  12کارآفرینی به عنوان یک گزینه کاري 

ش یافته درصد کاه 5اي به کارآفرینی  درصد و شاخص توجه رسانه 6کارآفرینان 

به  1392در حالی که در سال  ،درصد بوده 8شاخص نوآوري نیز برابر . است

  .درصد افزایش یافته بود 13,9

، 92تا  90الزم به توضیح است که شرایط نامناسب اقتصادي ایران در سال هاي 

 .هاي پس از آن موثر بوده است در شرایط کارآفرینی سال

  درصد یا کاهش  شاخص

  -9  کارآفرینانهدرك فرصت 

  -6  قصد کارآفرینانه

  -1  ترس از شکست

  -12  کارآفرینی به عنوان یک گزینه کاري
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  -6  منزلت اجتماعی کارآفرینان

  -5  اي به کارآفرینی توجه رسانه

  3  درك قابلیت کارآفرینانه

  4  کارآفرینی نوپا

   3  المللی کارآفرینی بین

  ثابت  کارآفرینی تثبیت شده

  ثابت  وکار  خروج از کسب

1393 وضعیت شاخص کارآفرینی در سال  

درصدي  12میالدي، حاکی از رشد  2015البته شاخص جهانی کارآفرینی در سال 

 مورد کشور 130 میان در هنوز ما کشور هرچند .دارداي ایران  رتبه 7ارتقاي و 

در  ایران امتیاز. 15 رتبه کشور منطقه، 15ا دارد و در میان ر 94مطالعه رتبه 

در رتبه اول و بنگالدش با رتبه  85آمریکا با امتیاز . است 7/27گزارش امسال 

 1/61در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات با . در رتبه آخر قرار دارند 14/4

در مقیاس جهانی در صدر است و ایران پس از لیبی، الجزایر،  22امتیاز و رتبه 

   .رمراکش و مصر در رتبه آخ

 درصد سال ها شاخص
رتبه 

 ایران
 رتبه ایران درصد سال شاخص ها

درك 

هاي  فرصت

 کارآفرینانه

درك  54 28 1393

هاي  قابلیت

 کارآفرینانه

1393 59  20 

1394 40 36 1394 62 12 

قصد 

 کارآفرینانه

نرخ ترس از  21 25 1393

 شکست

1393 35  26 

1394 38 13 1394 40 32 
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توجه 

اي  رسانه

به 

 کارآفرینان

1393 55 43 

کارآفرینی 

 نوپا

1393 16  21  

1394 58 41 1394 17 23 

کارآفرینی 

به عنوان 

گزینه 

شغلی 

 مناسب

1393 52 49 

کارآفرینی 

 شده  تثبیت

1393  11 14  

1394 56 43 1394 7 10 

منزلت 

اجتماعی 

 کارآفرینان

نرخ خروج  13 76 1393

از کسب و 

 کار

1393 6 56  

1394 82 5 1394 4 56 

  1393در مقایسه با سال  1394سال اهم شاخص هاي ایران در 

، میزان کارآفرینی در میان بان جهانی از گزارش دیده 2012آمار سال  با توجه به

همین . استدرصد  20تا  14همان شاخص بین ،  64تا  18بین سنین  ایرانی زنان

به این صورت است که زنان  خاورمیانهکشورهاي  زنان در آمار براي کارآفرینی

، در حالی که پاکستان اند رشد داشتهدرصد در مدت مشابه  7درصد به  2ترکیه از 

فعالیت زنان در اگرچه آمار دقیقی از  .تترین نرخ در منطقه اس داراي پایین

هاي اقتصادي ایران  درصد در فعالیت 13باشد و زنان تنها  نمیکارآفرینی موجود 

  . رندنقش دا

 هاي دهد ایران نیاز مبرمی دارد تا در کارآفرینی تالش در واقع این آمار نشان می

  .بسیار بیشتري داشته باشد

  کارآفرینان زنان  ا سازمان دولتی مختص کارآفرینی ومتأسفانه در ایران نهاد ی 
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هاي محدودي  ها و نهادهاي دولتی، حمایت ندارد و تنها در برخی وزارتخانه وجود

  .گردد خود اشتغالی مشاهده می از

، کسب و کارهاي نو باعث باال رفتن رشد اقتصادي کارآفرینی، ایجاد خوداشتغالی

دولت و مسئولین باید بسیار  هاي که در این راستا نقش و حمایت یک کشور است

هاي  به طور مثال براي تیمدولت باید با در اختیار قرار دادن امکانات مناسب  .باشد

ر کنند و هم بتوانند در آن بر روي پروژه خود کاآنها  مانند مکانی کهاستارتاپی 

دسترسی آزادتر به منابع براي ها مانند اینترنت پرسرعت،  چنین تکمیل زیر ساخت

نی، آنها را در هاي استارتاپی و تبلیغ و تشویق جوانان و نوجوانان براي کارآفری تیم

  .دراه حمایت کناین 

، تنها نباید نوك پیکان را به سمت مسئولین نشانه شود وقتی صحبت از جامعه می

  . ي مردم در این امر سهیم هستند به نوعی همه. رویم

براي  .فرهنگ کارآفرینی از مواردي است که اکثر جامعه ما با آن آشنایی ندارند

اهالی یوتا کارها و  .زنیم میدرك بهتر موضوع ما ایالت یوتا در آمریکا را مثال 

توان شاهد جوانانی  در یوتا می. دهند انجام می تر اي متفاوت وظایفشان را به گونه

نشینی نبوده و اوقات فراغت خود را با خانواده سپري   بود که اصال اهل شب

آمار نشان . کنند ساعت در هفته کار نمی 90یا  80کنند و طبعا چنین افرادي  می

درصد دانشجویان این ایالت از اعضاي کلیساي مورمون هستند و در  99دهد  می

بسیار باالیی شده  هاي خانوادگی تاکید ها بر ارزش اصل و اساس اعتقاد مورمون

   .است

 توان در ابعاد دیگر زندگی اهالی یوتا دید به در واقع، ردپاي همین رویکرد را می

درصد اهالی این  90است و حدود  طوري که یوتا داراي کارآفرینان بومی بسیاري 

نکته مهم و جالب توجه در بین مردم  .ایالت، حداقل یک مدرك دبیرستانی دارند
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یوتا، تعریف درست از فرهنگ کارآفرینی است که این امر باعث شده مردم درك 

به این ترتیب، انگیزه بسیاري براي کارآفرینی در . درستی نسبت به آن داشته باشند

هاي مالیاتی نیز توانسته  هاي حمایتی مانند معافیت یوتا وجود دارد، البته سیاست

اندازي کسب و کار در این  به دنبال راه سبب انگیزه بیشتر براي کسانی باشد که

  . منطقه هستند

هزار شغل در 46داد بیش از  وجود داشت که نشان می 2015آمار جالبی در سال 

اندازي  راه .د بیکار در این ایالت وجود داردیوتا ایجاد شده و تنها حدود سه درص

ي، ساخت افزار افزاري و سخت هاي نرم هاي اینترنتی، تاسیس شرکت فروشگاه

دامات کارآفرینی در هاي پزشکی و ورود به بخش هوا و فضا از جمله اق دستگاه

  .تاین ایالت اس

بیشتر مردم و جوانان ما تا . وجود نداردکه در کشور ما چنین فرهنگی  حال آن 

مجازي و اینترنت گشت و گذار  هاي شب بیدار هستند و در شبکه هاي نیمه

ها بهره  توان از آن ي این رفتارها خیلی بهتر میدر صورتی که به جا. کنند می

   .جست

 .نکته مهم دیگر که در ایران قابل توجه است تعریف نادرست از کارآفرینی است

، سریعا ذهنمان به سمت سرمایه براي شروع شود تا وقتی صحبت از کارآفرینی می

کاري را دست و پا  توان در صورتی که با سرمایه اندك و ناچیز نیز می. رود کار می

  .آن را گسترش داد کم کرد و کم

مورد در اوایل کسب و کاري است که به  جه دیگر توقعات بینکته جالب تو

هاي اول انتظار داریم تا پول هنگفتی را  ما در قدم. تازگی شروع به کار کرده است

تا آن کسب و کار به در صورتی که باید راه زیادي طی شود . به جیب بزنیم

ایران باید در هر صورت براي بهتر شدن فضاي کارآفرینی در . وفقیت برسدم
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از  .هایمان اصالح شود تا روند بهتري را مشاهده نماییم چنین رفتارها و فرهنگ

جمله کارهایی که باید در راستاي ایجاد فرهنگ کارآفرینی در بین افراد جامعه و 

  :اشاره کردتوان به موارد زیر  ها انجام شود می دانشگاه

اي،  هاي حرفه ها، مراکز آموزش ها، دانشکده در نظام آموزشی اعم از دانشگاه

باید به نوع آوري، ابداع و خالقیت و کارآفرینی بها دهند نه به ... ها و  دبیرستان

اگر تفکر نوآوري در آموزش حاکم شود بخش عظیمی از نیروهاي . محفوظات

  .شوند نی میهاي کارآفری جوان ما درگیر فعالیت

ها و سایر مراکز تحقیقاتی باید ایجاد همبستگی نسبی تحقیقاتی با اهداف  دانشگاه

هاي دانشگاهی نسبت به روند تحول فناوري و  توسعه صنعتی، تحول رشته

  .نگري و اصالت بخشی به تحقیقات را از اهم وظایف خود بدانند آینده

اد مستعد و ارزش آفرین ها و شناسایی افر آموزش کارآفرینی در دانشگاه

  .اند اي که در صنعت کار کرده ها توسط گروه خبره در دانشگاه) کارآفرین(

هاي آموزشی، برگزاري  توسعه فرهنگ نوآوري و کارآفرینی از طریق دوره

تشویق و حمایت . ها باشد باید در برنامه کاري دانشگاه... سمینارها و 

هاي جمعی و  ح کشور از طریق رسانهها در سط آموختگان مستعد دانشگاه دانش

  .باید صورت گیرد هاي مالی هاي آزمایشگاهی و کمک کمک

. ارتباط بین کارآفرینی و فرهنگ، تاثیر مثبتی در جامعه بر جاي خواهد داشت

دانیم که کارآفرینی در توسعه و رونق اقتصادي کشور، حل مشکل  ي ما می همه

تمامی این موارد باعث شکوفایی . کند بیکاري و تولید ثروت نقش اساسی ایفا می

جامعه، ایجاد خالقیت و نوآوري بیشتر در جامعه و عدم نیاز به اجناس و یا 

کردن  براي وارد) در صورت تولید محصول مناسب داخلی(هاي خارجی  شرکت

  هاي کارآفرینی و فرهنگی  ها و در مجموع باعث افزایش فعالیت محصوالت آن
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   .یک ملت خواهد شد

شود  وقتی صحبت از کسب و کارهاي شخصی و کارآفرینی میبرخی افراد جامعه 

این جمالت را  وقت بهتر است که هیچ. ذهنیتی منفی نسبت به این موضوع دارند

  :از یاد نبرید

  اي عالی ندارد نیاز به ایدهکارآفرینی  

 اندازي اولیه نیاز به سرمایه خیلی زیادي نیست براي راه  

 ها ندارد نیاز به تخصص باال در تمامی زمینه  

 نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد  

 نیاز به سابقه کاري ندارد  

 در بعضی مواقع نیاز به داشتن شریک ندارد  

   ها مدارس و دانشگاه .4

ها و  دانشگاه هاي برنامهترین  ترین و اساسی کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی

   .مورد تاکید قرار گرفته است توسعه ملی هر کشور مدارس براي

 و مراکز آموزش عالی کشور ها در آیین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه

افراد ، کارآفرینی فرآیندي است که کارآفرینی بدین گونه تعریف شده است

هاي جدید و با بسیج منابع به  و شناسایی فرصتهاي نو وخالق  ایدهکارآفرین با 

 هاي جدید و نوآور ، سازمانهاي دانش بنیان و کسب و کارهاي مولد ایجاد شرکت

  .ورزند و رشد یابنده مبادرت می

 جامعه نیازهاي ترین ضروري از کارآفرینی بحث در عالی آموزش مراکز رویکرد

 کارآفرینی استعدادهاي پرورش و شناسائی به آن در که است کشوري هر علمی

آنان به  گرایش براي مناسبی بستر و پرداختهآموزان  و دانش دانشجویان

 .سازد کارآفرینانه فراهم می هاي فعالیت
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، کماکان مدارس ما در طی چندین و چند سال پس از تاسیس مدارس در ایران

ها،  کتاب .اند کودکان و نوجوانان ما را با ذهن کارآفرینانه رشد دهند نتوانسته

ها و خیلی چیزهاي دیگر تغییر یافته اما توجهی به این موضوع مهم  قوانین، درس

توان دلیل آن را  می .ها نیز همین موضوع حاکم است براي دانشگاه .نشده است

 ها کارآفرین باشند عدم آگاهی مردم یا مسئولین نسبت به اینکه مدارس و دانشگاه

 .بهترین سن براي شروع کارآفرینی سنین نوجوانی است .دانست

اي براي آموزش  متعدد باید برنامه هاي آموزشها در کنار  و دانشگاه مدارس

انند خالقیت، مبارزه با شکست، اعتماد هاي دیگر هم در زمینهو جوانان نوجوانان 

در  .، مدیریت ریسک و مواردي این چنینی را داشته باشندبه نفس، پشتکار

هاي کارآفرینی  هاي مختلف مشخص شد که ارتباط معناداري بین آموزش بررسی

آموزان  شود، در بین دانشجوها و دانش که در مدارس و دانشگاه آموزش داده می

  .وجود دارد

 تاثیرگذار افراد درونی کنترل میزان بر کارآفرینی آموزش هاي دوره برگزاري

 در بیشتري نمرات ،اند گرفته قرار کارآفرینی هاي آموزش تحت که افرادي .است

   .اند آورده دست به پذیري ریسک و خالقیت درونی، کنترل پیشرفت، ي انگیزه

  میالدي،اولین کشوري بود که در این زمینه خیلی کالسیک 50اواخر دهۀ ژاپن در  

مسئله . طح دبیرستان شروع کردکارکرد و ترویج فرهنگ کار آفرینی را از س

 1992تا  1970بین سالهاي . آفرینی در ژاپن به سطح دانشگاه ها هم کشیده شدکار

د نوآوري صنعتی که توانست موقعیت ژاپن را در اقتصا %96میالدي بیش از 

جهانی به یک موقعیت برجسته و برتر تبدیل کند، توسط کار آفرینان صورت 

  .گرفت

  دانشجویان کارآفرینانه نیت بر کارآفرینی آموزش تاثیر با عنوان پژوهشی در
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 دانشجویانی که ندرسید نتیجه این بهمحققان  اتیوپی، در مهندسی و کار و کسب 

 کارآفرینی قصد و تمایل داشتند، مشارکت کارآفرینی آموزش هاي دوره در که

 نشان خود از نداشتند، شرکت ها دوره در که دانشجویانی به نسبت باالتري

   .اند داده

راهنمایی، کارآفرین به مدارس  350هر سال،  نیز در کشور کوچکی مانند ولز

روند و همین طور که خواهید دید، این مسئله تأثیر  ها می دبیرستان ها و دانشگاه

و تعداد شرکت هایی که آنها تاسیس  بر روي جوانان و نوجوانان ولزمهمی 

میالدي آغاز شد و به کمک آن،  2000این طرح در ولز از سال  .کنند، دارد می

 35تعداد جوانان زیر سی سال که مایل هستند، کسب و کار خود را آغاز کنند، 

درصد افزایش یافت و طبق آمار کمیسیون اروپا، از پنج شرکت کننده در این 

  .اندازي خواهد کرد اقل یک نفر کسب و کار خود را راهبرنامه، حد

هر . اند ن همان روش سنتی خود را حفظ کردهایران مدارس تا حدودي کماکا در

اما یا  ،یدآ ند آموزشی مدارس کشور به وجود میچند گاهی اوقات تغییراتی در رو

ی شود و روش دیگري آید یا در ادامه کار آن روند قطع م آن طرح به اجرا در نمی

  .شود جایگزین آن می

   آموزان ترین مباحث براي دانشدروس کارآفرینی از مهم غربیدر کشورهاي 

هاي الزم در  مانند آلمان آموزش یا حتی به طور مثال در کشوري .باشد می

هاي کارآفرینی، کار تیمی و تحقیق در مورد موضوعات گوناگون از نکاتی  زمینه

  . است که از کودکی بدان پرداخته می شود

دقیق و الگوبرداري از دیگر کشورهایی که ریزي  توان با برنامه در کشور ما نیز می

عالوه و  ، نتایج قابل قبولی را به دست آورداند هاي قبل این مراحل را گذرانده سال

  .کند نیز در کشور جریان پیدا میو دانش جدیدي اقتصاد بر آن 
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مان مدرسه باعث انگیزه بیشتر در کنار دوستان و معلاندازي کسب و کار  لذت راه

و یا  مفید در آن حوزه خواهد گشت اي ها و کسب تجربه براي ادامه فعالیت

امروزه به  ههایی ک و کارخانه ها برگزاري اردوهاي کارآفرینی و بازدید از شرکت

   .اند خیلی هیجان باالیی خواهد داشت هایی معتبر تبدیل گشته نام

آنها با  .مفید است العاده گیرد فوق آموزان شکل می ذهن دانش در هایی که سوال

پرسند چگونه فردي با  توجه به تجربه و سن کمی که دارند بارها از خود می

تحصیالت و دانش و در مواقعی حتی بدون سرمایه ناچیز و بدون پشتوانه مالی 

   به این بزرگی را شکل دهد؟ اي کارخانه کافی توانسته است

 آموز براي پیدا کردنش به سراغ آنها خواهد رفت که دانش استهایی  پرسشها  این

هاي جدید و راهکاري براي ارائه محصول به  یابی به ایده اي براي دست و زمینه

 30تقریبا چیزي نزدیک به  1اساس آمار موسسه گالوپ بر .کند بازار کسب می

که بین سال پنجم تا دوازدهم در حال تحصیل  ،در آمریکا آموز میلیون دانش

   :باشند می

 77 خودشان رئیس خودشان باشندها تمایل دارند تا  درصد آن. 

 47 آموزشی در مورد  هاي برنامهشان  اند که مدارس اعالم کرده ها درصد از آن

 .اند کسب و کار را به آنها آموخته

 42 اي براي کسب و کار خود دارند برنامه آموزان درصد از دانش. 

 38 بر این عقیده هستند که چیزي را اختراع خواهند کرد آموزان  درصد دانش

 .که دنیا را متحول خواهد کرد

 5 در کسب و کارهاي محلی به عنوان کارآموز حضور  ها نیز درصد از آن

 .دارند

                                                           
1 Gallup 
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 کارآفرینی را الزم هاي  درصد جوانان آموزش 80هاي آمریکا،  در دبیرستان

 .دانند می

هاي دقیق را  ریزي برنامهدهد که کشورهاي دیگر تا چه اندازه  این آمارها نشان می

، العاده آموزانی با تفکرات فوق دانشاند و  در قسمت مدارس خود قرار داده

  . خروجی این مدارس هستند

و  .باشد مند میتاقتصاد آمریکا در حوزه کارآفرینی بسیار قدردلیل نیست که  بی

   .باشند درصد میلیونرهاي این کشور کارآفرین می 70بیش از 

 هاي اینتل و بسیاري دیگر نمونهآي بی ام و مانند گوگل و  بزرگی هاي کمپانی

در که تنها شرکت گوگل  از کارآفرینی فقط در بخش فناوري استارزشمندي 

از آن میلیارد دالر داشته که نسبت به سال قبل  18,7درآمدي بالغ بر  2015سال 

 .درصدي را به همراه داشته است 13افزایش 

جایی در دروس علم ، اما این شود از کارآفرینی به عنوان یک علم نام برده می

غالب تفکرات سنتی نیز کماکان در بین معلمان مدارس ما وجود  .علمی ما ندارد

دانند و  یا آن را می خبرند دارد و بر همین اساس آنها نیز یا از اهمیت آن بی

   .توانند کاري کنند نمی

ما فقط به دنبال تربیت  که) از دید عوام(سیستم آموزشی ما این طور نشان میدهد 

دیگر این ي  یک مسیر هستند و وظیفهرو  دنبالههمانند دیگران  افرادي هستیم که

دانند یا آشنایی  سیستم تربیت افرادي است که چند عمل ریاضی و فیزیک را می

این سیستم . مختصري با دروس دیگر دارند که خیلی در آینده آنها کاربردي ندارد

  .استکارتیمی ، هدف و کمک به دیگران را به خوبی آموزش نداده 

و کارتیمی چیزي است که در بین جوانان و نوجوانان ما یا معنی   اي بی هدف واژه

که  کنیم گونه تصور می ما هدف را این .بهتر است بگوییم اکثر مردم وجود ندارد
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جایی از کارهایمان پول یا به اصطالح حتما باید براي رسیدن به آن مثال در 

سقف . ن برسیم و غیر از این ممکن نیستروابطی داشته باشیم تا بتوانیم به آ

استخدام در شرکتی مناسب و کسب درآمدي ناچیز . هایمان نیز کوتاه هست هدف

   .است هایمان و ماشینی معمولی سقف هدف

هیچ . دهند تمسخر جواب میها با  زنیم خیلی اصوال وقتی از کارتیمی حرف می

  .رسد به موفقیت نمیسازمان، نهاد، ارگان یا تیمی بدون کارتیمی هرگز 

هاي بزرگی که امروزه وجود دارند از کارتیمی بهره بردند و  تمامی شرکت

کارتیمی یکی از  .جا نیز بمانند اند خود را به قله اوج برسانند و در آن توانسته

العاده به آن احتیاج داریم و تنها  هایی است که ما در فرهنگ خود فوق بحث

   .باشد مختص به کارآفرینی نمی

دهد که امروزه  ها را نشان می کارکنان در سازمان هاي مهارتتصویر زیر آماري از 

بندي کار تیمی در جایگاه دوم قرار در این رتبه . باید آنها را داشته باشند کارکنان 

  .گرفته است

  هاي امروزي هاي مورد نیاز کارکنان در سازمان مهارت
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است که در مدارس  هایی مهمترین بخشامروزه بحث کارتیمی و هدف گذاري از 

اما در دانشگاه و . شود هاي کشورهاي پیشرفته به آن اهمیت داده می و دانشگاه

دارد و جوانان هاي منظم و دقیق در رابطه با آن وجود ن مدارس ما خبري از برنامه

پس چه بهتر است  .آورند هایی در این زمینه به دست می ما با آزمون و خطا، تجربه

که بتوان با موضوعات این چنینی از کودکی آشنا شد و جلوي بسیاري از 

   .اشتباهات را گرفت

هنوز خیلی راه باقی است تا بتوانیم . ها نیز چندان تعریفی ندارد وضعیت دانشگاه

بعد از گذشت یک روز از  خواهد از دانشجوي مدرك به دست و پر ادعایی که می

یک  شدنش پشت میز کارش بنشیند و صبح تا ظهر را کار کند،فارغ التحصیل 

   .کوش با ذهنیتی متفاوت نسبت به اکثر جامعه بسازیم انسان سخت

آن افرادي که موتور محرك یک جامعه هستند و دانشجویان  ها به اصطالح دانشگاه

نهال کارآفرینی را  ایم طور که باید نتوانسته هنوز آن .امید یک کشور به آنها است

در چند سال اخیر . آموزش دهیمها و مدارس به کودکان و جوانانمان  در دانشگاه

هایی با قوانین و  دانشگاه. ها روز به روز اضافه گردیده است به تعداد دانشگاه

  . اند شکل گرفتههاي گوناگون  سرفصل

ها  برخی از آنکه  توان متوجه این موضوع شد کامال میبا نگاهی به برخی از آنها 

کیفیت پایین آمدن  اند و سبب هایی را تاسیس کرده براي تجارت کردن دانشگاه

 )براي آقایان (، پر کردن وقت افراد و یا به تاخیر انداختن خدمت سربازي آموزش

   .اند شده

، )ها شهریه(ها  حجم زیاد دانشجویان، مقدار پول کالن جابجا شده در بین دانشگاه

لیسانس یا عنوان  فقط توانسته است افرادي را صاحب ریزي مناسب برنامهعدم 

ما  .بوده است و بس ها فقط مدارك آنکه خروجی همین افراد  فوق لیسانس نماید
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اي در کشور در جهت رشد اقتصاد و ایجاد  تر کردن ساختار پایه نیاز به قوي

 ها تر کردن بیکاري در جامعه داریم، که مدارس و دانشگاه و کم خوداشتغالی

  .بهترین جاي ممکن براي تقویت ساختارهاست

هاي ما افرادي را پرورش میدهند که بجاي ایجاد  در حال حاضر مدارس و دانشگاه

  .پیوندند شغل به صف تحصیل کنندگان بیکار می

 چون بیندیشند، کارآفرینی آموزش ترقی و ترویج براي هستند ملزم ها دانشگاه

 قوانین و پیچیده و هاي ناامن محیط برابر در چطور بداند که نیاز دارد جوان نسل

 نظام ساختار .کنند عمل پذیر طور انعطاف به کار بازار در متغیر مقررات و

 عنوان به در آینده بتوانند التحصیالن فارغ که باشد اي گونه به باید عالی آموزش

  .کنند فعالیت کارآفرین

توان  ، میباید در راستاي آن گام بردارندها  ترین راهبردهایی که دانشگاه از مهم

  .موارد زیر را نام برد

 چه هر آشنایی منظور به دانشگاهی تحصیلی هاي رشته کردن کاربردي  

 در ویژه به کارآفرینانه کارهاي و کسب ایجاد نحوه با دانشجویان بیشتر

 ، مهندسی، اقتصاد، مدیریت و بازرگانیفنی هاي رشته

 هاي دوره آموزشی، هاي کارگاه( قالب در کارآفرینی آموزش هاي دوره ایجاد 

 )هاي تربیت مدرس کارآفرینی ، دورهمدت کوتاه آموزشی

 کارآفرینی زمینه در پژوهشی و تحقیقاتی ايه حطر دادن قرار توجه مورد 

 هاي هرشت کلیه در آموزش محتواي و اه شیوه در بنیادین تغییرات ایجاد 

 نوآوري و خالقیت ایجاد موجب که اي گونه به مقاطع مختلف در تحصیلی

 شود فراگیران در
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 هاي انجام شده پیرامون  هاي تحقیقاتی جهت بررسی پژوهش تشکیل گروه

هاي کارآفرینی دانشجویان و ارائه  برنامهکارآفرینی و همچنین سنجش کیفیت 

 اصالحیبازخوردهاي 

 تعدل اقتصادي تغییر در  با توجه به اینکه کارآفرینی موتور و هسته اصلی

است، باید توسعه و نوآوري و نقش سریع و موثر آن در بازار نیز بررسی 

 شود

 هیئت عضو اساتید همکاري با کارآفرینی تخصصی هاي همایش برگزاري 

 علمی

 به سنتی ايه رویه از آموزان دانش و دانشجویان سنجش رویکردهاي تحول 

 نوین يها رویه

 دانشجویان به کارآفرینانه هاي وزشآم انجام جهت اساتید پرورش و تربیت 

 دانشگاه در کارآفرینی با مرتبط يها رشته اندازي راه 

 پرورش در مناسب آموزشی هاي ارائه برنامه با بتواند باید عالی آموزش

 ریسک و کنترل درونی خالقیت، طلبی، استقالل طلبی، پیشرفت هاي ویژگی

 شناسایی را دانشجویان بالقوه هاي توانایی و بوده موثر دانشجویان در پذیري

 کار جستجوي جاي به که کند ایجاد ها آن بین در را توانایی این نماید و

 دیگران و خود براي کار و کسب ایجاد بر مولد، عالوه نیروي عنوان به خودشان

  .کنند کار نیز

در مسیر باید آنها آموزش دروس را ندارند، بلکه  ي دیگر تنها وظیفه دانشگاه امروز

و درست، تحقیقات گسترده علمی و پژوهشی و  هاي پاك ، اندیشهسازي فرهنگ

کارآفرینی موضوعی است که در . بزرگی بردارند هاي بسیاري عوامل دیگر گام

ر کشور ما نیز هرچند د. شود هاي کشورهاي پیشرفته بسیار مهم تلقی می دانشگاه
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ها صورت گرفته است، اما نتایج آن هنوز مورد قبول  اقداماتی در برخی از دانشگاه

، نه  آموزش باید طوري باشد که دانش آموزان پس از اتمام تحصیل .باشد واقع نمی

   .به دنبال کاریابی، بلکه به دنبال کارآفرینی باشند

رین باشند و بتوانند فباید پویا و کارآها امروزه  ، دانشگاه1بارتون کالرك ي به گفته

   .هاي مدیریتی و تخصصی را آموزش دهند ارزش

و فرآیند آموزش  ، آموزش کارآفرینی استمحور اساسی دانشگاه کارآفرین

شامل چهار مرحله توجه، دانش، تجربه و عمل است که به طور کلی  کارآفرینی

هر مستلزم طی نمودن مراحلی است که تحقق عنوان رفتارهاي کارآفرینی تحت 

هاي آموزش سنتی  از روشهاي متناسب، متعدد و متفاوت  آموزشیک مستلزم 

  . کنونی است

شود که  و یاد دهنده مطرح میزمانی دانشگاه به عنوان یک موسسه کارآفرین 

و مقدمتا  عمدتااین رفتارها . آن مشهود باشدرفتارهاي کارآفرینی در تمام ابعاد 

، کادر علمی و کادر اداري ها، یعنی دانشجویان الزم است در نیروي انسانی دانشگاه

ها،  ها، خط مشی از جمله سیاستبروز این رفتارها در اشکال مختلف  .بروز یابد

هاي مختلف و در دیدگاه و باورهاي  از عناصر برنامه درسی رشته هر یکفضا و 

ها به سه نسل متفاوت  نشگاهدا .کادر علمی و مدیریتی امري ضروري است

  :شوند بندي می دسته

                                                           
1 Barton Clarke 
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اند  هاي نسل سوم پیش رفته هاي مطرح اخیرا به سمت دانشگاه بسیاري از دانشگاه

در کشور ما بیشتر  .باشند شگاه میترین سرمایه دان که در آن دانشجوها، اصلی

 هاي در سال .برند به سر میها در نسل دوم  و تعدادي از آنها در نسل اول  دانشگاه

، ولی تا رسیدن به ي حرکت به نسل سوم برداشته شده استبرا هایی اخیر گام

  .هاي نسل سوم هنوز فاصله باقی است دانشگاه

  ؟درس یا کارآفرینی، انتخاب با شماست

هاي قدیمی ساخته شده توسط نظام آموزش و پرورش ما این بود که اگر  وعده

   .تضمین شده است کار مورد نظر شما  تقریبا درس بخوانید، شما واقعا

شما . کنیدامروز، شما نمی توانید بر روي هر چیزي یا هر کسی تکیه  دنیايدر 

که اگر درس ایم  فرا گرفتهاین را ما  .خودتان بتوانید کارهایتان را انجام دهید باید

اي که در زمان حال  آینده. تاریک پیش روي ماستاي  ، آیندهایم نخوانیم، بیچاره

ي  زنم تا اینجا پیش خودتان آینده حدس می .دهد خبر از هزاران گرفتاري می

دانشگاه نسل 

:سوم 

کارآفرین

:دانشگاه نسل دوم 

پژوهش محور

دانشگاه نسل 

:اول 

آموزش محور
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اید زندگی مجلل و لوکسی  تعداد کمی از شما توانستهو  اید تصور کردهسیاهی را 

  .صور شویدتخودتان مرا براي 

سیاه قرار است  ي آیندهبا درس نخواندن به همان است که  طور به واقع این آیا اما 

  سالمی بگوییم؟

البته . موفقیت قرار داردبراي بعضی افراد فقط تحصیالت باال مالك . باید گفت بله

به خیلی چیزها از جمله توان  منظور ما این نیست که با درس خواندن هم نمی

منظور ما این است که شما قطعا با تغییر تفکر و سبک ثروت دست پیدا کرد، بلکه 

کافی است  .دست پیدا کنید خواهید توانید به آنچه که می زندگی خود حتما می

از بعضی از افراد باید این سوال را کرد که آیا واقعا  .خود را باور داشته باشید

آیا اینقدر ضعیف هستید که کمی قدر سخت است؟  ایمان و باور به خود این

  ؟ آورد تالش و کوشش شما را از پاي در می

 و داز جمعیت ایران خواهان شغل هاي ثابت اداري و دولتی هستن درصد 42تنها 

با این حال بسیاري از  .ناامید هستندکردن شغل  درصد دانشجویان نیز از پیدا 65

درست است که . دوزیم تا برایمان کاري دست و پا کند ما چشم به دولت می

شود تنها  ي خدمت رسانی به مردم را دارند، اما نمی وظیفهمردان   دولت و دولت

هاي زیادي هستند از افرادي که بدون تحصیل  نمونه .ها را مقصر اصلی دانست آن

، )موسس اپل( استیو جابز. اند نام خود را جاودانه و در تاریخ ثبت کنند توانسته

ریچارد برانسون ، )موسس اوراکل(لري الیسون  ،)اپ موسس واتس(جان کوم 

از افرادي بودند که تنها با اراده و پشتکار توانستند به افراد ... و  )موسس ویرجین(

 ها هایی هستند که با انجام آن تمامی این افراد داراي ویژگی .موفقی تبدیل شوند

  :هایی مثل ویژگی. زنند دست به کارهاي بزرگ می

 ها را  همواره بهترین ،ها هیچ وقت قانع نیستند، حتی در بهترین شرایط نیز آن 
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 .خواهند می

 که  به طور مثال استیو جابز زمانی. ها از خودشان توقع دارند، نه از دیگران آن

دالري  ي بسیار توانست اپل را به کمپانی میلیاردها پس از تحمل سختی

تبدیل کند، او را از شرکتی که خودش آن را تاسیس کرده بود اخراج کردند 

و پیکسار را بنیان ار از پاي ننشست و شرکت نکست کو او بعد از این 

شد و جابز  گذاشت که شرکت نکست پس از چندي توسط اپل خریداري

 .وباره به اپل بازگشتد

 روند و دست از  همیشه افراد موفق هر طور که شده به سمت عالقه خود می

ي خود و انجام آن حتی در صورت موفق  رفتن به سمت عالقه. کشند پا نمی

نسبت به آن،  تفاوت نشدن نیز خیلی بهتر از آن است که بخواهیم بیکار و بی

 .به دنبال آن نرویم

دهند،  تنها کاري که این افراد انجام می ،بیاوریم هاي متعدد مثالاگر کلی دلیل و 

باید  .یک کار است و آن رفتن به سمت عالقه و آن چیزي است که دوست دارند

ها  سوادي آن این نکته را نیز مدنظر قرار داد که ترك تحصیل این افراد از روي بی

سبت به دروس عالقگی ن ها صرفا از تحصیل در دانشگاه و بی آن .نیست

مان نسبت  پس بهتر است کمی دیدگاه .کنند گیري می شان از تحصیل کناره ربط بی

  .شویم سواد خطاب می به این را نیز تغییر دهیم که ما نیز با ترك تحصیل فردي بی

تواند مانعی  ترك تحصیل کردن نیز نمی کنم به این نتیجه رسیده باشیم که فکر می

  .ه سریعتر دست به کار شویمچپس باید هر .براي کسب و کار ما باشد

خواهید با کلی انرژي و صرف زمان و هزینه به جایگاهی برسید که  شما می

و بعد از خروج از  گردید تازه به دنبال کار میمدرکی به شما بدهند و بعد از آن 

خواهد با استفاده از شما  استخدام فردي شوید که او می خواهید این مرحله نیز می
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اي به تحصیالت نداریم آن را کنار  بهتر نیست اگر عالقه. برسدهایش  خواسته به

جایی که از بچگی آرزوي رسیدن . گذاشته و به سمت و سوي عالقه خود برویم

ها با فکر آن از  گاهی با رویاي آن به خواب رفته و صبح به آن را داشتیم، گه

روز و شب، حتی در داخل  ایم، تمامی ، خواب آن را دیدهایم خواب بیدار شده

  .انتخاب با خودتان است. ایم اي درس در فکر آن بودهه کالس

برخی با شنیدن اخباري  .قبل از هرچیز باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم

مربوط به فروش چند میلیارد دالري اینستاگرام به فیسبوك، خرید لینکدین توسط 

تر  هاي مطرح و بزرگ کمپانی توسط تر هاي کوچک یا خرید شرکت مایکروسافت

   .گیرند که یکباره شرکتی این چنینی تاسیس کنند تصمیم بر این می

طور که اشاره کردیم شما اول باید با خودتان کنار بیایید تا بتوانید خود را  همان

بیشتر باید  .راهی را که مدنظرتان است ادامه دهید خواهید که می کامل قانع کنید

ها  هاي آن مشورت بخواهید، با خانواده صحبت کنید و از راهنماییق کنید، تحقی

  .هاي کارآفرینی کنید باید خودتان را آماده چالش. بهره ببرید

ستید ساعت کار در یک روز را دارید؟ آیا شما حاضر ه 15آیا شما طاقت بیش از 

پولتان را در انداز  خواهید مقدار پس آیا از اینکه میمدتی را بدون پول کار کنید؟ 

باید جواب به این  مشکلی ندارید؟که از آینده آن خبري ندارید  کاري قرار دهید

آیا . شاید االن کمی ترسیده باشید. سوال که آیا من میتوانم، را براي خود پیدا کنید

ما در . صرفا از این دید وارد کارآفرینی نشوید ها هستید؟ آماده این ترس

که شما باید فقط و فقط عاشق کارتان باشید تا بتوانید  هاي قبل اشاره کردیم بخش

خواهد، یک قهرمان ورزشی باشد یا یک  حال آن کار می. به موفقیت برسید

  .لیسانس ادبیات یا کارآفرین و یا شاید یک فوق فضانورد
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پندارند و به همین دلیل براي فرار از درس  ها از بیرون کارآفرینی را ساده می برخی

و بنابراین دیگر نه میلی  خورند بست می نیز به بن جا اما در این. آیند آن میبه سراغ 

براي اینکه ما نیز آگاهی بیشتري داشته . رس دارند و نه میلی به کارآفرینیبه د

ها  باشیم و مجبور به تصمیمات عجوالنه و نادرست نشویم با هم به بررسی چالش

   .پردازیم هایی که کارآفرینی در پی دارد می و ریسک

 انصراف از شغل فعلی  .1

شما براي شروع یک کسب و کار نیاز دارید تا تمام وقت بر روي آن کار 

ممکن است شغلی . کنید تا بتوانید آن را رشد و به جایگاه مورد نظر برسانید

  .با مزایاي عالی را داشته باشید، اما هدفی که دارید باید برایتان مهم باشد

 وضعیت مالی  .2

طبیعت کارآفرینی طوري است که شاید شما مجبور باشید براي مدتی بدون 

اندازي  پسهیچ درآمد و پولی زندگیتان را بچرخانید و گاهی نیز حتی همان 

که حاصل کار شما در گذشته بود نیز باید خرج کنید تا کسب و کارتان را 

  .دارید  سرپا نگه

 سحر خیز بودن .3

. اید خداحافظی کنید هاي طوالنی مدت داشته دیگر باید با دورانی که خواب

ظهر در روزهاي تعطیل را نیز کنار بگذارید و تمام روز و شب و خوابیدن تا 

انگیز براي  این بخش یک بخش غم. (روزهاي تعطیل مشغول کار باشید

  )کسانی است که عاشق خوابیدن هستند، ام هدفتان فراموش نشود

 ایی تنه .4

هایی خوشحال و شاد هستند، چون عاشق  معموال کارآفرینان انسان

و بداخالقی  هایی افسرده هاي دیگر آنها را به چشم آدم انسان. اند کارشان
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در صورتی  .بینند که اجتماعی نیست و دوست ندارد با کسی تعامل کند می

. کارآفرینان دوست اول و آخرشان کارشان است .که سخت در اشتباهند

نشست و  هاي زیادي و دفعات کمتري با دوستان و آشنایان مدتبراي همین 

هاي دیگران در مورد خودتان را جدي  یادتان باشد حرف .کنند است میبرخو

  .نگیرید

 مدیریت و رهبري .5

پیدا کردن تیم، نظارت بر آنها، انگیزه دادن، درك کردن مشکالت تک تک 

مواردي است که شما با آنها سر و کار  از جمله... اعضا، رسیدگی به کارها و 

  .دارید

  .است که وجود دارد که گفته شداي  این پنج نکته تنها بخشی از بین هزاران نکته

اگر اهل . و باشید تا پیروز شویدجگنکارآفرینی میدان مبارزه است و شما باید ج

معموال کارآفرینان  .تان ادامه دهید تالش و حل مسئله نیستید پس به تحصیل

هاي سال در کنار درس  آنان سال .دهند شجاعت و عقل را ضمیمه کارشان قرار می

  .اند دهخود بوي  اندازي ایده و موقعیت شغلی، به فکر گسترش و راه

کنند و همزمان با آن مفاهیم را یاد و تجربیات را  تحصیل میکارآفرینان با کارشان 

ت میز نشستن دانشگاه و مدرسه شرا تنها در پ آنان تحصیل. آورند به دست می

در زندگی عادي فرد، گیرند که برخی نیز  از این جهت مسائلی را یاد می. دانند نمی

مانند . شود کاربرد فراوان دارد و در دانشگاه و مدارس نیز آموزش داده نمی

هاي مذاکره،  هاي رهبري، خالقیت، اعتماد به نفس، خودشناسی، مهارت مهارت

   .زبان بدن، مدیریت زمان

فیزیک یا حتی دروس اختصاصی کارآفرینان افرادي هستند که به ریاضی یا 

هرگز فراموش نکنیم که کارآفرینان  .اي ندارند خودشان در دانشگاه ها نیز عالقه
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ویژگی که بین اکثر آنها به چشم میخورد خالقیت و نوآوري در  .آموز نیستند دانش

   .شود نو می هاي اي است که منجر به خلق ایده ا با هر وسیلهر زمان و هر مکان یه

هاي  دیگر خالق نیستند و توان خلق ایده هاي البته این بدان معنا نیست که انسان

نهفته  ها ها خالق هستند، چون این امر در وجود آن ي انسان همه .جدید را ندارند

کنند  از آن استفاده می برخی. "همه کودکان هنرمند هستند"به گفته پیکاسو . است

شود، آن هم توسط مدارس و  کشته یا دفع میهایشان  و برخی نیز خالقیت

  .تر است ها، که در این بین نقش مدارس پررنگ دانشگاه

این یک واقعیت است که سیستم آموزشی یکی از علل اصلی از بین بردن  

امروزه خالقیت یکی از ارکان مهم در کنار خواندن و نوشتن است . هاست خالقیت

، به خالقیت نیز شود و نوشتن اهمیت داده میو باید به همان شکلی که به خواندن 

آموزان و دانشجویانی که با سیستم آموزشی اشتباهی  چه بسیار دانش. اهمیت داد

  .شوند می دارند، دچار تباهی نیز قراربلکه در اکثر نقاط دنیا  ،که نه تنها در ایران

  داند و به باقی دروس به  العاده مهم می سیستمی که تنها برخی از دروس را فوق

قطعا ریاضیات مهم هستند اما هنر و  .کند هایی کم اهمیت نگاه می چشم درس

سیستمی که به افرادي با طرز تفکر . ورزش نیز به همان اندازه مهم هستند

   .فقط تاکید بر چند درس دارد ،گوناگون

 ه جاي کار تیمی،ب ،در آن سنین حساس و مهم به رقابت ي راسیستمی که افراد

سطح  ،و پرسش چند سوال و در آخر با گرفتن امتحان دارد یکدیگر وا می با

ح هوشیاري افراد را آیا واقعا این چند سوال سط .سنجد ها را می هوشیاري آن

ترساند و این  میها را از اشتباه کردن  که آن تر از همه آن مهم کند؟  مشخص می

  . برد را در درون افراد از بین میکه خالقیت  اي یعنی سالح کشنده

  بیشتر . کند تان خطور نمی اگر از اشتباه کردن بترسید، هیچ وقت فکري تازه به ذهن
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اند که از اشتباه  ل به کسانی شدهو تبدی اند ها این قابلیت را از دست داده انسان

در . دهیم براي کودکان و جوانان اشتباه را شبیه به گناه جلوه میما . ترسند کردن می

اند  بسیاري از کشورها به خوبی این موضوع را درك کردهطول چند سال گذشته 

کشور در این بین فنالند پیشروترین . اند و در پی بهبود آن، اقداماتی را انجام داده

  .در این عرصه است

ها  هاي آموزشی را داراست، بچه سیستمترین  در فنالند که یکی از بهترین و متنوع 

  .دهند تکلیف شبانه ندارند و تمامی کارهاي مربوطه را در مدرسه انجام می

ها باید زمان بیشتري کودکی کنند و از نوجوانی و جوانی  ها معتقدند که بچه آن

ها از اول تا ششم  ترین زمان آموزش را دارد و بچه الند کوتاهفن. خود لذت ببرند

   .مانند ابتدایی را با یک معلم و یک کالس درس می

باید کارشناسی  ها آنمعلمان از حقوق خوبی برخوردار هستند و مدرك تحصیلی 

آموزان با بازي و آزمایشات  دانش .شان دارند و آزادي عمل در تدریس ارشد باشد

تاکید این مدارس . پردازند صورت گروهی به یادگیري مباحث میبه مختلف 

بیشتر بر روي هنر، موسیقی و ورزش کردن است که اهمیت بیشتري نسبت به 

   .ها دارد خواندن بچه  درس

اند تا بتوانند مدارس  سنگاپور و امارات کشورهایی هستند که سعی بر این داشته

اي جامع و بلند مدت را براي  فنالند برنامه .خود را همانند فنالند متفاوت کنند

که با  ندها اولین کشوري بود آن .ینی خود در نظر گرفته استاقتصاد و کارآفر

تمرکز بر روي کارآفرینی، اقتصاد و جامعه و با نگاهی بلند مدت، سیستم آموزشی 

   .ندخود را تغییر داد

، ولی امروزه از نظر داشتاي  رکود اقتصادي بی سابقه 90این کشور در اوایل دهه 

  . باشد اقتصادي در شرایط مطلوب می
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. رسید 2004در سال درصد  9به  1994درصد در سال  6/17میزان بیکاري از 

درصد از  60در فنالند حدود ) هاي کوچک و بزرگ بنگاه( SME1 يها شرکت

این ور توجه به بحث کارآفرینی و توسعه آن در ظبه من. کند اشتغال را ایجاد می

 و نموده معرفی کارآفرینی دهه را 1995 – 2005 هاي سال از کشور دولت فنالند

  .در این کشور اجرا نموده است ارتقاي کسب و کار هایی را براي برنامه

  

  
  2016تا  1988نرخ بیکاري در فنالند از سال 

اي دبستان تا دانشگاه را شامل  کارآفرینی به صورت سیستم مدرسهآموزش 

در ادامه آن آموزش  مخصوص کارآفرینی در سطح دبیرستاندو درجه . شود می

و دیگري  تر صالحیت کارآفرین رجه پاییند ،وجود دارد، یکی اي فنی و حرفه

  . باشد صالحیت کارآفرین میدرجه تخصصی 

 .کارآفرینی نیز دایر شدهاي کارآموزي براي  آموزش 1999از آغاز سال 

، يا سعه اقتصادي و استخدامی ناحیهمرکز تو 15در  هاي کسب و کار دپارتمان

                                                           
1 Small And Medium-Sized Enterprises 
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، افراد کلیدي و کسانی که ها مدیران شرکتهاي آموزشی مختلفی را به  برنامه

ت آموزش براي ایجاد شرک يها برنامه. دهد خواهند کارآفرین شوند ارائه می می

اي  آموزش توسعه ،تجزیه و تحلیل شرکت، وظایف و مشکالت مربوط به آموزش

  . شود مدیریت آموزشی را شامل میو 

که  اند بهبود کارآفرینی تدارك دیدهاي را براي  هاي فنالند نیز برنامه دانشگاه

   :عبارتند از

دانشکده امور بازرگانی دانشگاه  ،عالی اقتصادي و امور بازرگانی تورکو همدرس

صنایع و انستیتو تکنولوژي و کسب و کارهاي بین المللی دپارتمان مهندسی  ،واسا

کار و اقتصاد دانشگاه جی و کسب هدانشکد، مدیریت دانشگاه فنی هلسینکی

هاي  دانشگاه. CSU کارکسب و هتمان بازاریابی و کارآفرینی مدرسدپار، اسکیالو

هاي  کارگاه، سمینارها  ،کارآفرینی و دروس مربوط با آن یسفوق عالوه بر تدر

  . کنند آموزشی نیز برگزار می

عنوان ه ب .کارهاي تحقیقاتی کارآفرینی نیز فعال هستند هدر زمین ها این دانشگاه

وسط مرکز ت میالدي 2020کارآفرینی در سال چشم اندازهاي جدید  همثال پروژ

هر . در حال انجام می باشد مرکز تحقیقات آتی فنالندو  دانشگاه تورکو هتوسع

سازي کنند  را پیاده خواهند الگویی شبیه به فنالند روزه تعداد کشورهایی که می

اي در رابطه با این کشور و سیستم  حتی آمریکا تحقیقات گسترده. شود اضافه می

ي دقیق و الگو ها کشور ما نیز با بررسیامیدواریم که . آموزشی آن داشته است

  .مشکالت را برطرف کندبرداري از فنالند، این 

دانشگاه وجود دارد در حالی که چین تنها دو هزار و  640 در ایران دو هزار و

ها در اغلب کشورهاي  دانشگاه تعداد .دارددانشگاه  620و هند هزار و  481

، 291، انگلیس 412طوري که آلمان   به ،دانشگاه است 500پیشرفته جهان زیر 
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این تعداد دانشگاه در ایران، . دانشگاه دارند 423و هلند  236، ایتالیا 329کانادا 

 50و نزدیک به  گیرد در بر میمیلیارد تومان از بودجه کل کشور را   هزار  5حدود 

رخی کشورهاي اروپایی نظیر ب .کند تولید میدرصد از جمعیت بیکار کشور را 

. اند با کیفیت تأسیس کرده دانشگاه 100 رزی …نروژ، سوئد، دانمارك، فنالند و 

توان گفت  می ،هاي ایران اضافه کنیم هاي علمیه را به لیست دانشگاه ر حوزهاگ

   .ایران بزرگترین تولیدکننده مدرك تحصیلی است

 رفاه و کار تعاون، وزارت راهبردي اطالعات و آمار مرکزسوي دیگر، از 

آموختگان و در حال تحصیل دانشگاهی جمعیت دانش  که دارد یم اعالم اجتماعی

افزایش یافته و نرخ بیکاري این گروه  درصدي 4/9با رشد  1390تا  1355از سال 

رسیده  1390در سال درصد  4/19درصد بوده، به  4/0، که 1355از سال از افراد 

 افزایش ها دانشگاه ظرفیت اینکه با دوره این طی که دهد می نشان آمار این. است

 هاي تخصص نیازمند عمدتاً کشور در شده ایجاد شغلی هاي فرصت ولی یافته،

 تحصیلی هاي گروه در ناسازگاري این میزاناگر چه  .است نبوده دانشگاهی

  .است متفاوت مختلف

  کل جمعیت  شرح

فعال و غیر (

  )فعال

  نرخ بیکاري  جمعیت فعال

  بیکار  شاغل  کل

  4/0  11365  286315  297680  433391  1355سال 

  4/19  901619  3741999  4643618  10011676  1390سال 

متوسط رشد 

  دوره

4/9  2/8  6/7  3/13  7/11  

  1390تا  1355هاي  در سالجمعیت با نرخ تحصیالت عالی 
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ها  هی روزنامههر روز صبح منتظر آگکسانی که با داشتن مدارك باالي تحصیلی 

با  .گیرد یعنی زمان را میبزرگترین ارزش زندگی، وقفه  و روزهایی که بی هستند

برخی . اند ، دیگر ارزش گذشته خود را از دست دادهاین حال مدارك دانشگاهی

ها به چشم  کارآفرین، به آنجاي تربیت افراد متخصص و ه که ب هایی دانشگاه

با خیالت  و تا هر زمان که دانشجو پول بدهد او در دانشگاه نگرد مشتري می

هایی که براي شهریه مدارس  با نگاهی به میزان هزینه. پردازد راحت به تحصیل می

   :کنیم شود، به آماري جالب دست پیدا می ها پرداخت می و دانشگاه

بدین مدارس غیرانتفاعی  هاي میانگین شهریه، 95در تابستان  ها بر اساس بررسی

تومان، مدرسه  میلیون 6یک   مدرسه غیرانتفاعی ابتدایی درجه :گونه است

 تومان، مدرسه غیرانتفاعی راهنمایی درجه میلیون 5دو   غیرانتفاعی ابتدایی درجه

تومان،  میلیون 6/5دو   تومان، مدرسه غیرانتفاعی راهنمایی درجه میلیون 6یک  

تومان و مدرسه غیرانتفاعی   میلیون  9یک   مدرسه غیرانتفاعی دبیرستان درجه

ها نیز  کمتر یا بیشتر از این رقم شهریه(تومان   میلیون  دو هفت  دبیرستان درجه

  ).صورت میانگین است  وجود دارد اما این ارقام به

 ،در کشور ما و کتب کمک آموزشی ایشیصنعت کنکور آزم ،گردش مالیهمچنین 

هاي  شرکت ،در مقابل .گیرد را در بر میمیلیارد تومان  1000 هر کدام بیش از

این . اند هزار میلیارد تومان را در بر داشته 30بنیان گردش مالی برابر با   دانش

  .اند میلیون دالر نیز صادرات داشته 120ها  شرکت

هایی مانند کتاب، مداد  مابقی هزینهو باشد  ها می میانگینی از مبالغ شهریهاین تنها 

بچه به مدرسه چیزي بین یک تا ده هزینه رفتن یک . را نیز در نظر بگیرید... و

تا چند ده میلیون ها نیز  میزان شهریه دانشگاه .گیرد میلیون تومان را در بر می

  .متغیر خواهد بودبستگی به دوره تحصیلی آن 
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هزار ساعت از اول دبستان تا پیش دانشگاهی  16ها  در مدارس دولتی ایران بچه 

  !!!را در مدارس سپري خواهند کرد

آمار باالي بیکاري در  کنید و که صرف میي ، زمان و انرژي زیاداین همه هزینه 

هایی  هزینه پولنتیجه دکتري بیکار هزار  110التحصیالن و تعداد حداقل  بین فارغ

  توانست  نمی ،ها هزینه ها و آیا این زمان. دون منطق خرج شده استاکثرا باست که 

   ؟باشد کار شخصی خودماناندازي کسب و  راي راهمبلغ خوبی ب

کنید که درس خواندن مهم است و باید هزینه  احتماال االن به این موضوع فکر می

باید براي درس خواندن . بله درست است. کرد تا بتوان مدرك مناسبی گرفت

آموزش و تحصیالت مهم هستند، اما اینکه آموزش چگونه  .هایی شد متحمل هزینه

   .تواند نقش مثبت و مفیدي را ایفا کند مهم است می

ي داشته ا باز هم درس فایده ؟چه اینکه درس بخوانیم و بعد شغلی نداشته باشیم

  :بهتر است این مورد را با یک مثال توضیح دهیم ؟است

شما، حاال نوبت به دنبال کار گشتن بعد از گذشت چندین سال از درس خواندن 

براي مثال در رشته مهندسی . دانید هاي آن را نیز به خوبی می که پروسه است

تان گذراندید  فیزیکی را که در دوران تحصیل دیگر از شما ،بازار کار ،کامپیوتر

بلکه از  .دهد ي انتگرال ریاضی را پیش روي شما قرار نمی ، یا مسئلهخواهد نمی

خواهد، مهندسی که علم واالیی به کامپیوتر و مسائل  شما یک مهندس خبره می

  . پیرامون آن را دارد

موارد را گفتیم اما اگر کار مورد عالقه و مرتبط با رشته خودتان را پیدا نکردید این 

از این گذشته شما در  ؟چقدر است دانید حقوقش را هم که می، ؟کنید چه می

خواهید از آرزوهاي خود چشم پوشی کنید و  اید، یعنی می ام شدهجایی استخد

بینید و پیش بینی  آیا با شرایطی که می. آرزوهاي رئیس خودتان را برآورده کنید
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. ها ترس از کارآفرینی دارند بیشتر انسان ؟خوانید کنید، باز هم درس می می

اي که  انرژي و هزینهو با توجه به زمان،  ت این است که با این کاربشان با ترس

به همین علت است که بیشتر به سراغ همان درس . ان نشودچیزي عایدش کنند می

  .اند غافل از اینکه سخت در اشتباه. روند خواندن می

با کارآفرینی، انسان فرد با  .، نه مدرك باالدرك باال داشته باشد کارآفرین باید

و در مقابل مشکالت بیشتر دوام خواهد  تر و مسئولیت پذیرتري خواهد شد هتجرب

هاي مختلفی را  ، مهارتبسیار بیشتر از آنچه که انتظارش را داشته باشید. آورد

هم شما در کارآفرینی  .بیشتر از مدرسه و دانشگاهبسیار . کسب خواهید کرد

هاي عملی خود را در چند حوزه فرا خواهید  هاي تئوري و هم مهارت مهارت

  .گرفت

ترسید باید از  اگر از شکست می. شکست نترسید و به راهتان ادامه دهیدپس از 

 اید و بارها بابت آن ضرر دیدهگیرید  تري می ها نمرات پایین هایی که در آن درس

    .ها را کنار بگذارید نیز ترس داشته باشید و یا به کل آن

گرفتن  .بحث دیگري که جامعه را به خود درگیر کرده، عطش مدرك گرایی است

مدرك و شناخته شدن با القابی مانند دکتر، بسیاري را به سمت گرفتن مدرك 

به کارآفرینی روي بیاورند خواهند  و بسیاري از افرادي را که می سوق داده است

. شود در مواردي نیز به ضرر آنان تمام می. کند القاب میها و  را وسوسه این نام

تاسفانه م .ها اشاره کردیم صفحات قبل به آن این کار ناشی از تفکراتی است که در

  .دهد این رویه، بخش علمی و اقتصادي کشور را تحت تاثیر قرار می

افرادي را که با داشتن مدرك بدون تخصص و با سوادي اندك خواهان  

اندازي  و با وجود شرایط، چندان میلی به راه با درآمدهاي باال هستند هایی شغل

ها و  از این رو ضربه اي سنگین را به دانشگاه. کسب و کار شخصی خود ندارند
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طبق آمار یونسکو در چند سال آینده تعداد افراد  .کند اقتصاد کشور وارد می

 که در طول تاریخ تاکنون از طریق خواهد بود تحصیل کرده، بیشتر از تمام افرادي

 30از میان که  دهد آماري دیگر نشان می .اند آموزش و پرورش فارغ التحصیل شده

فقط هفت عدد از  ا خواهند داشت،ترین رشد ر سریعهاي آینده  طی سالشغلی که 

   .ها به مدرك چهار سال استاندارد دانشگاه نیاز دارد آن

کارمند بودن تربیت ها را براي  ها طوري است که انسان سیستم مدارس و دانشگاه

د کارمند باشید بهترین تصمیم را خواهی اگر می. کند، نه براي کارآفرین شدن می

ی نتواند نیازهاي آموزشی را که کارآفرینان شاید دانشگاه به نوع .اید اتخاذ نموده

را برآورده کند، اما قطعا تاثیرات  و از رفتن به آن توقع داشتندبه دنبال آن بودند 

، که با دارد ها آنو اخالق و رفتار و آینده  زندگی روزمرهفراوانی بر خصوصیات، 

ها در جهات  آنو از  توان نکات مثبت زیادي را فرا گرفت میها  دقت به آن

  .مختلف استفاده کرد

 تعامل با افراد .1

تا حدود زیادي یاد  طرز برخورد با دیگران را محیط دانشگاه طوري است که

در . ... و  نوع صحبت با اساتید، صحبت و رفتارمان با جنس مخالف. گیریم می

دورسی که باید توسط دانشجو ارائه داده شود براي اکثر دانشجویان نگاه اول 

یاد  است، درصورتی که با کمک همین دروس ماخیلی سخت و دلهره آور 

صحبت سی نفره و باالتر نفره، ی سه نفره، ده که چطور باید در جمع گیریم می

فوق العاده این بخش براي کارآفرینان  .و اعتماد به نفس خود را باال ببریم کنیم

پس از . یک سخنران خوب بسازداز شما تواند  میها  ارائه دادن. حائز اهمیت است

  .آن غافل نباشید

 تیمتشکیل  .2
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توان پیدا کرد که به تنهایی تمامی کارها را خود انجام داده  نمیهیچ کارآفرینی را 

پیدا کردن تیم زمان . آنها هستند  هاي ترین علل موفقیت کارآفرینان تیم از مهم .باشد

دانشگاه و حتی دوران دبیرستان، به نوعی بهترین . گیرد و انرژي بسیار زیادي می

هاي  به مجموعه افراد با مهارت در دانشگاه شما .مکان براي ساخت یک تیم است

توانند کمک قابل توجهی به شما  ها می از آنکه هر کدام مختلف دسترسی دارید 

  کنند

 اعتبار مدرك  .3

اندازي کسب و کار خود در برخی موارد الزم باشد که از  ممکن است براي راه

دردسرهایی مدرك دانشگاهی خود استفاده کنید و نداشتن آن احتماال شما را با 

با خواهید  ایی فعالیت دارید که می به عنوان مثال شما در حوزه. مواجه خواهد کرد

با  متاسفانه .تواند کمک کند این مدرك می. هاي دولتی در ارتباط باشید شرکت

ها شما را  مدرك نداشته باشید، خیلیاگر  توجه به غالب ذهنی افراد در جامعه،

  دهند ها را بزنید خیلی به شما اهمیت نمی و حتی بهترین سخن گیرند جدي نمی

 اساتید راهنما .4

هاي  هاي علمی و اجرایی دانشگاه همیشه اساتید دانشگاه نقش پررنگی در عرصه

هاي  اي از استادها با تجربیات فراوان در زمینه دسترسی به جامعه. کشور دارند

بر موضوعات مختلف تسلط دارند و در  ها اکثر آن. العاده مفید است فوقگوناگون 

  و شبکه سازي براي شما موثر هستندها  راهنمایی

 دهه اوایل از اما .دبو تجربه و مادي منابع بر مبتنی کارآفرینی گذشته، در

 در اقتصاد و دانش بر مبتنی کارآفرینی دانش، بر مبتنی نوآوري هاي پدیده1990

 اقتصاد ظهور اصلی علت واقع، در .اند کرده پیدا توسعه و رشد یکدیگر با تعامل

  . است بوده دانش بر مبتنی کارآفرینی و نوآوري پیدایش دانش، بر مبتنی
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 و دانشجو قالب در انسانی ي سرمایه مانند پایه هاي ویژگی داشتن دلیل به دانشگاه

 رو این از .تاس دانش بر مبتنی نوآوري براي مناسبی محل علمی هیأت اعضاي

 تواند می جدید دانش ي اشاعه و تولید مرجع ترین مهم عنوان به دانشگاه

ها  به آنو به طور منظم دقیق  هاي با برنامه ریزي که  کند، اما به شرط آن کارآفرینی

  .عمل کند

تا باعث شود آنان زند  ها و مدارس فرصتی را براي کارآفرینان رقم می دانشگاه

اندیشیدن  .فکر کنندبیشتر بر روي موانع و فوایدي که ادامه تحصیل برایشان دارد 

که جدید و زیبا در فکر آدمی است  هاي ایده ، باعث به وجود آمدنبه این موارد

و نیرو و انگیزه الزم را براي خلق دنیایی  دهد پایه و اساس کارآفرینی را شکل می

توانید از نزدیک با افراد دیگر  میها شما  عالوه بر این .آورد میبه وجود بهتر 

نو بسازید و آن را به طرحی تجاري  هاي ها، ایده صحبت کرده و از مشکالت آن

براي خود به ها  هاي بسیاري در این محیط توانید مشتري همچنین می. تبدیل کنید

  .دست آورید

نقش را در زندگی افراد کارآفرین ایفا  ترین در مواقعی مدرسه و دانشگاه مهم

ممکن است در دوران تحصیل به واسطه دروسی که داریم با اصطالحات . کنند می

شنیدن آن این شوق  .و لغات جدیدي آشنا شویم که برایمان جذابیت زیادي دارد

و باعث کند که در موردش بیشتر تحقیق و جستجو کرده  را در ما ایجاد می

   .نسبت به آن موضوع شودمندي ما  عالقه

دارد، به مارك زاکربرگ که عالقه خاصی یا دانشجویی  آموز به طور مثال دانش

داند که چطور  او نمی. خواهد مانند او در دنیاي اینترنت فعالیت داشته باشد می

ها  گذاري در این حوزه ، چطور تیم پیدا کند، با سرمایهباید کارش را آغاز کند

داشتن ایده و درست کردن داند که زاکربرگ و امثال او با  فقط می. آشنایی ندارد



54                                                               آیا تحصیالت، مانعی براي کارآفرینی است؟ 

تر  مهم .زیادي دست پیدا کنند  خود را مطرح نمایند و به ثروت اند سایت توانسته

  . بسیاري از نیازهاي انسان را برآورده کننداند  که موفق شده  از همه آن

  درسی با اصطالحی به  هاي در مدرسه و دانشگاه از جانب اساتید، دوستان و کتاب

کافی است متوجه شود، . کند ها برخورد می یا استارتاپنام تجارت الکترونیک 

در تجارت الکترونیک  ه تاثیر بزرگیچ گذار آن بوده بنیانفیسبوکی که زاکربرگ 

است که همیشه  هایی استارتاپ ترین و یا بداند که فیسبوك از مطرح داشته است

در اینجا بحث . شود هاي موفق مورد مثال واقع می براي نام بردن از استارتاپ

  . شود دروس مشخص میآکادمیک بودن 

اي نیست که هر فردي با رفتن به دانشگاه و مدرسه  البته این بحث اثبات شده

هاي جالب آشنا شده  ها و انسان و با بسیاري از رشته کارآفرین شودتوانسته است 

هاي بسیار زیادي  ، منتهی نمونهها را ادامه داده است راه آن ،با الگو برداريو 

جدیدي در دانشگاه آشنا یا اصطالح کسانی که به طور مثال با رشته هستند از 

  .در کارشان موفق شوند اند توانستهو  اند شده

هاي انسانی آن اهمیت بسزایی  سرمایه و در توسعه اقتصادي کشور تحصیالت

ها و بهبود مهارت و دانش  تحصیالت عنصر مهمی در توسعه انسان .دارند

تا  1965هاي  هاي سال که داده ،تایوانهاي صورت گرفته در  بررسی در .آنهاست

را تایید عالی بر توسعه اقتصادي  را بررسی کرده است اثر مثبت تحصیالت 2000

التحصیالن مهندسی و علوم طبیعی نقش  کند و به ویژه اشاره دارد که فارغ می

در پژوهشی دیگر که تجربه کشورها . اند آن کشور داشته بارزي در فرآیند توسعه

شود که  سال در نظر گرفته است، نشان داده می 60هاي بیش از  را براي دوره

شورهاي سوئد، بریتانیا، ژاپن و فرانسه توان براي ک گسترش تحصیالت عالی را می

به بیانی . عامل توسعه اقتصادي دانست، ولی براي ایتالیا و استرالیا چنین نیست
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هاي آموزش عالی و توسعه اقتصادي  گذاري و افزایش ظرفیت دیگر، رابطه سرمایه

  . توان انتظار نتیجه یکسان داشت پیچیده است و در تمامی کشورها نمی

 داده نشان دنیا مختلف کشورهاي در متعدد تحقیقات نتایج که این به توجه با

 و خصلت با مرتبط هاي توانایی و ها مهارت بینش، دانش، عمدة بخش که است

 عامل یک عنوان به موضوع این است، آموزش قابل و اکتسابی کارآفرینی رفتار

 و ها دانشگاه خاص عنایت مورد اقتصادي توسعۀ در تأثیرگذار و مهم بسیار

 که طوري به گرفته، قرار توسعه درحال و پیشرفته کشورهاي در توسعه محافل

 کارآفرینی آموزش هاي دوره دانشگاه و دانشکده 600 از بیش در آمریکا در تنها

   .میگردد ارائه

یافته، تجربه آفریقا نیز خواندنی است و تصویري از  گذشته از کشورهاي توسعه

در کشورهاي . آورد براي مراحل آغازین توسعه فراهم می نقش آموزش عالی را

توان از اهمیت  هاي ابتدایی است، باز نمی توسعه نیافته هرچند اولویت بر آموزش

  . شد گسترش آموزش عالی غافل

نشان داده شده است که در چنین  2006در تحقیقی از دانشگاه هاروارد در سال 

عالی در بهبود رفاه عمومی بسیار موثر  گذاري روي آموزش کشورهایی هم سرمایه

اما کار چندان ساده . است و گسترش آموزش عالی و توسعه اقتصادي رابطه دارند

مشخص شده است، حتی در  2015نیست، در پژوهش جامع دیگري در سال 

یافته نباید رابطه تحصیالت عالی و توسعه  کشورهاي آفریقایی کمتر توسعه

هاي در  اده دید و کشورهاي مختلف با توجه به مهارتاقتصادي را یک سویه و س

  .هاي موجود، اقتضائات بسیار متفاوتی دارند دسترس و شبکه شرکت

گسترش آموزش عالی براي توسعه اقتصادي کشور در آینده البته اهمیت دارد، 

ها و  تعداد دانشجویان و مقاله . دولی بسیاري عوامل اساسی هم دست اندرکارن
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کالن ساختاري رسد مسائل  لبته گویاي حقایقی است، ولی به نظر میمانند آن ا

آفرینی و ایجاد ثروت،  مسائلی مانند پیوند فرآیند دانش ،اهمیت بیشتري دارند

تر کردن آموزش  ها با دیگر نهادها و کیفیت و کاربردي چگونگی ارتباط دانشگاه

دانی با تعداد توسعه اقتصادي ایران ربط چن. تر گرفت عالی را باید جدي

شهروندان دانشگاه رفته آن ندارد، بلکه بیشتر به این بستگی دارد که آنها تا چه حد 

   .المللی را دارند توانمندي ایجاد ثروت و فعالیت در عرصه بین

ها نیز کمی  دانشگاهها  در چند سال اخیر به خصوص با شکل گیري استارتاپ

هاي خود به  ریزي ها با برنامه مدیران دانشگاه. اند تر نشان داده نسبت به گذشته فعال

ها به یک کسب و کار  ها و تبدیل آن دهی به استارتاپ فکر گسترش بیشتر و شکل

هاي بزرگ کشور مانند دانشگاه صنعتی  در ایران نیز برخی دانشگاه .سودده هستند

 چند هر. دکن ها با جدیت دنبال می هاي شتابدهی به استارتاپ شریف، برنامه

هاي دولتی از  هاي خصوص نسبت به شتابدهنده کارشناسان معتقدند شتابدهنده

  .مزایا و برتري بیشتري برخوردار هستند

در این  افراد کارآفرین که یدانشگاه 15 ،در سطح جهانیطی تحقیقات انجام شده 

 صاحب اند و امروزه ها تحصیالت خود را تکمیل و یا نیمه تمام گذاشته دانشگاه

کسب و کارهایی . اند مورد بررسی قرار گرفته ،میلیارد دالري هستندکسب و کار 

. شوند نیز شامل این لیست می ، اسنپ، ایر بی ان بیمانند اوبر، دراپ باکس

نفر  51رد، جایی است که ویر مشخص است دانشگاه استنفوطور که در تص همان

آن مشغول به گذاران کسب و کارهاي میلیارد دالري مانند ایالن ماسک در  از بنیان

 .البته ایالن ماسک چندي بعد تحصیالت خود را ناتمام گذاشت. اند تحصیل بوده

ترین  مارك زاکربرگ و بیل گیتس معروف باشد که رتبه بعد متعلق به هاروارد می

   .د مشغول شدندکار خوهاروارد را رها کرده و به افرادي بودند که 
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به تحصیالتش در دانشگاه زاکربرگ  قدري تامل کنید و به این فکر کنید که اگر

به عنوان کارمند گرفت، شاید االن  تر می و آن را نسبت به کارش جديداد  ادامه می

به عنوان یک کرد تا  فعالیت می در شرکتی که فعالیت آن همچون فیسبوك بود

  .ها زندگی میلیاردها نفر از انسانشخص تاثیرگذار و مهم در 

و براي مثال موفقیت  باشد تحصیالت میزان و مالك موفقیت افراد در آینده نمی

  .را در عرصه مالی و ثروت به هیچ وجه تضمین نخواهد کرد ها آن

ا کارآفرینانی تن از آنه 63ثروتمند دنیا  400از  ،بر طبق تحقیقات مجله فوربس

هایی که  خالص آدمو میانگین ثروت  دانشگاهی نگرفتند هرگز مدركکه  باشند می

همساالنشان است که مدرك دانشگاهی اند، بسیار باالتر از  ترك تحصیل کرده

مدرك هایی که  میلیارد دالر و آدم 8/4میانگین ثروت ترك تحصیل کنندگان  .دارند

وقتی ثروت  .اند میلیارد دالر داشته 5/1دانشگاهی دارند، میانگین ثروتی حدود 

  ایسه مقمورد شوند،  التحصیل می کنندگان با افرادي که از دانشگاه فارغ تحصیلترك 
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   .درصد باالتر بود 200کنندگان،  ترك تحصیلثروت خالص  ،گیرد قرار می

هاي مختلف و همچنین ترك  زیر تعداد افراد فارغ التحصیل از رشتهجدول 

التحصیالنی با مدرك  ها، فارغ در بین این رشته. دهد تحصیل کنندگان را نشان می

هاي علوم انسانی و هنر نیز وجود داشتند که ما  هاي رشته حقوق و فوق لیسانس

  .ها را نمایش ندادیم در جدول زیر آن

  

  

  

  

  

  

  

ها  هاي چند هزار میلیاردي براي مدارس و دانشگاه با این همه، کماکان بودجه

دانند و  ها را کم می این در حالی است که برخی مبلغ این بودجه. شود تعیین می

ها تنها مدارس را راهی براي فرار از بیکاري و  آن .خواهان افزایش آن هستند

حالی که آمار ترك تحصیل کنندگان در مدارس ، در دانند اي مطلوب می جامعه

  .بسیار زیاد است

هاي  هر چند در سال. شود توجه مناسبی به کارآفرینی نمیاز سوي دیگر بودجه و  

کارآفرینی از نظر دولت . اند نگاه بهتري به افراد کارآفرین داشتهها  دولتگذشته 

چرا که به علت قابلیت اشتغال زایی، به کاهش نرخ بیکاري  ،باشد مورد تایید می

براي اما  .کند هاست، کمک می که از اهداف کالن اقتصادي و اجتماعی دولت

    .اي به این گونه افراد شود نگاه ویژهتر، باید  توسعه اقتصادي مناسب

  مدرك تحصیلی  تعداد

  فارغ التحصیل دبیرستان  27

  انصراف از دانشگاه  36

  فارغ التحصیل دانشگاه  161

21  PHD  

84  MBA  
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باشد،  بودجه دادن به مدارس و دیگر مراکز آموزشی نمی سخن ما بحث چرایی

. جایگاه مهم کارآفرینی است که باید همانند مدارس مورد توجه باشد ،بلکه منظور

سال و در مراحل اولیه کارآفرینی  25تا  18میلیون کارآفرین در سنین  165امروزه 

ست تا ما نیز در ، پس واجب اقرار دارند و تمایل به سمت کارآفرینان جوان است

  .تر و موثرتري برداریم هاي محکم این راستا گام

از دالیل مهم دیگري که کمتر به آن توجه شده است و به نوعی با مسائل 

. هاي آموزشی، به ویژه مدارس است ، شاد نبودن محیطروانشناسی در ارتباط است

که  ست آنگاه کافی است تا دانش آموزان خبري مبنی بر تعطیلی مدارس را بشنود،

حتی این موضوع براي کارمندان و معلمان . شناسند کنند و سر از پا نمی غوغا می

   .کند نیز مصداق پیدا می

این ساختار قادر به  و مدارس هنوز هم ساختار سنتی و قدیمی خود را دارند

ایجاد بلکه ضرورتا آموزش باید از طریق انجام و . فرآیند کارآفرینی نیستتکامل 

یادگیري مشارکت هاي  آموزان را فعاالنه در کنترل و قالب موقعیت ها دانش فرصت

هاي گذشته از آن استفاده  ما کماکان به ادامه همان روشی پایبندیم که در سال .دهد

   .است روشی که خیلی نتیجه بخش نبوده. کردیم می

آنچنانی نسبت به صد سال گذشته تغییر مدارس توان گفت  به جرات می

یا همان مکتب در همان صد سال گذشته نیز افرادي در کالس . اند نداشته

دروسی را  ها براي آنبا عنوان آموزگار و فردي  شدند هاي قدیم جمع می خانه

شد و در  هایی گرفته می کرد و سپس از تمامی دانش آموزان آزمون تدریس می

، به مقاطع باالتر تحصیلی مورد قبول را دریافت نمودندآخر کسانی که نمرات 

   گویید هیچ تغییري نکرده است؟ آیا باز هم می. رفتند می

   آموزان دروسی را که مورد عالقه دانش و دقایق معینی که در ساعاتمعلمانی 
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و این براي  دهند خروجی مناسبی داشته باشد، درس می نیست و بدون آن که

تفریحی، کمتر شدن نقش هنر  هاي مفرح نبود برنامه .آور است  آموزان عذاب دانش

در مدارس مانند اجراي تئاتر، استفاده کردن از وسایل آموزشی قدیمی به جاي 

محیط  ،آموزان روز برخالف دانشهاي  تکنولوژي، آشنا نبودن دبیران به فناوري

  کسب  حال این محیط را با ایجاد .مدرسه را براي آنان خسته کننده رقم خواهد زد

  :کنیم و کار خودمان مقایسه می

به نتیجه  با انجام کار گروهیکنیم تا بتوانیم  در محیط کسب و کار ما تالش می .1

ها را به  هاي بیشتري به دست آوریم و آن دلخواه برسیم و تعداد مشتري

 مشتریان وفادارمان تبدیل کنیم

در سر داشتیم و آن ایده را به یک کسب و کار تجاري تبدیل  اي ما ایده .2

 ایم و با این کار احساس آرامش و شادي بیشتري خواهیم داشت  کرده

 اگر شما در مدرسه تکلیف یکی از دروسی را که به آن عالقه ندارید انجام  .3

و این در ذهن شما تاثیر منفی خواهد  ندهید با جریمه مواجه خواهید شد

 داشت

توانید آن  نمیوقت  د، هیچد خشم یکی از معلمان قرار بگیریدر مدرسه مور اگر .4

اما  .باز هم از عالقه شما کاسته خواهد شددر نتیجه . کنیدرا از ذهنتان پاك 

اي بسیار بزرگ در  تجربهاگر مورد خشم یکی از مشتریان خودتان واقع شوید 

و شما تالش کردن بیشتر را فرا خواهید  خواهید داشتاهداف کارتان جهت 

 گرفت

، نه بر خالف مدرسه کنید خودتان براي خودتان تصمیم گیري میبا کارآفرینی  .5

 دهند مورد را می که افرادي به شما دستور انجام کارهاي بی

  تغییر ذهنیت شما از کارمندي به کارآفرینی .6
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 خالقیت بیشتر، شادي بیشتر .7

ها  هاي موبایلی، انسان ها وبسایت و برنامه با گسترش اینترنت و وجود میلیون

اینترنت فرصت . اند به منابع اطالعاتی مفید دست پیدا کنند توانستهسریعتر 

هاي  جاي سرفصل ها به ها به وجود آورده است تا آن شماري را براي کارآفرین بی

تر از دروس  دنیایی از اطالعاتی که کاملبتوانند به  ،ها قدیمی و کهنه دانشگاه

هاي درسی براي آموزش کارآفرینی  برنامه .دانشگاهی است دسترسی داشته باشند

هاي رفتاري مطلوب مرتبط است،  با بازدهزمانی که تعلیم و تربیت . مناسب نیستند

هاي رفتاري وجود نخواهد  تعلیم و تربیت و بازدهاي بین  و فاصلهپس شکاف 

ها  ، آنهاي کارآفرینی در بین دانشجویان آموزش و انگیزه به منظور ایجاد. داشت

مشکالت را بیایند و به باید یاد بگیرند که . پیچیدگی مواجه شوندباید با ابهام و 

  .هاي کاري دسترسی داشته باشند باید به تجربه .ها را برطرف کنند همان خوبی آن

تا بتواند از عهده بسیاري از کارها برآید و کارآفرین باید مطالعه وسیع داشته باشد 

در  دههاي معرفی ش لزوما مطالعه سرفصل .با بسیاري از شرایط آشنایی داشته باشد

ها،  ، بلکه مطالعه کتابدهد را نمیبه او دیدگاهی مفید براي موفق شدن  دانشگاه

و  در بسیاري از موارد کارسازتر استمقاالت و جستجوهاي مطالب در اینترنت 

  .دهد به ما می تري جواب شفاف و روشن

 استفاده و مطالعاتی نظم از دانشجویاننشان داد که  2010مطالعاتی در سال 

 آموزش، محتواي تدریس در اطالعات و ارتباطات فناوري از موقع به و صحیح

 محتواي و محیط ايه ویژگی با ارتباط برقراري در معناداري و مثبت نقش

 کار و کسب هاي بنگاه اندازي هرا و کارآفرینی نرخ افزایش در و داشته آموزش

  .نماید می ایفا موثري نقش

  از علل اصلی نرخ ناچیز دهد که  ، نشان می2012تحقیق دیگري در سال در 
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 کیفیت همچنین. استو ارزشیابی دانشجویان  هاي سنتی تدریس کارآفرینی، روش

 هاي توانمندي و کیفیت کاهش در پررنگی نقش نیز معلمان، و اساتید پایین

  . دارد دانشجویان

جامعه اي که  در عصر حاضر که به عصر اطالعات معروف است و در جامعه

، مهارت دستیابی موثر به اطالعات مورد نیاز، با اطالعاتی نام نهاده شده است

یک مهارت ارزشمند و اساسی براي همه افرادي  زمان و هزینه،صرف حداقل 

 مهارتی که امروزه آن را سواد اطالعاتی، دنبال کارآفرینی هستنداست که به 

  . نامند می

دریابند  سازد که افراد را قادر می هاست اي از توانمندي سواد اطالعاتی مجموعه

، ارزیابی و به کارگیري یابی مکانو نیز توانایی  چه موقع به اطالعات نیاز دارند

  .سازد میموثر اطالعات مورد نیاز را فراهم 

  :ل پنج مولفه اصلی استمسواد اطالعاتی شا

 توانایی تعیین ماهیت و وسعت اطالعات مورد نیاز .1

 توانایی دسترسی موثر و کارآمد به اطالعات مورد نیاز .2

  ها توانایی ارزشیابی نقادانه اطالعات و منابع آن .3

 براي رسیدن به یک منظور خاصبه کار بردن و استفاده از اطالعات  .4

 توانایی درك موارد حقوقی و اقتصادي مربوط به استفاده از اطالعات .5

و در نهایت  ها ترین گام در جهت خلق ایده هایی اولین و مهم داشتن چنین مهارت

  .کارآفرینی است

شاخص عملکردي  22پنج استاندارد و اطالعاتی مشتمل بر سواد هاي  قابلیت

  :ازاستانداردهاي سواد اطالعاتی عبارتند . است

  مورد نیاز را دانشجوي باسواد اطالعاتی، ماهیت و گستره اطالعات . 1استاندارد 
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  .دهد تشخیص می

و کارآمد به اطالعات مورد  به شکل موثر دانشجوي باسواد اطالعاتی،. 2 استاندارد

  .کند نیاز دست پیدا می

آن را به صورت  دانشجوي باسواد اطالعاتی، اطالعات و مآخذ. 3استاندارد 

 و نظام ارزشی خودعات انتخاب شده را بر مبناي دانش طالو امنتقدانه ارزیابی 

  .کند تلفیق می

یا به عنوان عضوي از دانشجوي باسواد اطالعاتی به صورت انفرادي . 4استاندارد 

انجام یک مقصود خاص، به صورت موثر مورد یک گروه، اطالعات را براي 

  .دهد استفاده قرار می

دانشجوي باسواد اطالعاتی، بسیاري از موضوعات اقتصادي، حقوقی . 5استاندارد 

 وو اجتماعی مربوط به استفاده از اطالعات را درك و با رعایت اصول اخالقی 

  .کند ها استفاده می و از آن یابد قانونی، به اطالعات دسترسی می

ها، با تالش و پشتکار بسیار و همراه با  گیري از فرصت بهرهکارآفرینی به مفهوم 

که نکته حائز اهمیت آن است . ، روانی و اجتماعی استهاي مالی مخاطرهپذیرش 

ها و همچنین  فرصتمستلزم شناخت ها در درجه اول  از فرصتگیري   بهره

و این  هاست براي استفاده از این فرصتهاي مورد نیاز  ها و مهارت ویژگی

  .استشناخت و آگاهی، مستلزم کسب اطالعات 

ها  و اطالعات، در شناخت فرصتابزار دستیابی به دانش سواد اطالعاتی به عنوان 

سواد کند و این نقطه اشتراك  ، به کارآفرینان کمک شایانی میها گیري از آن و بهره

   .اطالعاتی و کارآفرینی است

آن با خود شما، اما موردي که از دانشگاه رفتن رفتن یا نرفتن به دانشگاه، تصمیم 

براي رشد شخصی  ریزي نداشتن برنامه .نیز بسیار اهمیت دارد، رشد شخصی است
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حتی بسیاري از . عدم کسب مهارت است در التحصیالن یکی از علل بیکاري فارغ

 اندازي افرادي که به کارآفرینی عالقه دارند و قصد دارند کسب و کار خود را راه

براي ریزي صحیح  برنامهکه با  کنند را در برابر خود احساس می ، نقاط ضعفیکنند

  .توانند به اهداف مدنظر برسند رشد خود، می

 هر. از جمله مواردي است که همواره در ذهن همگان وجود دارد رشد شخصی

این موضوع کشیده  به م، خواه ناخواه گفتگویکن بار که با فردي صحبت می

اینکه چگونه رشد بهتري داشته باشیم و روي چه عواملی کار کنیم تا ، شود می

مسیر پر پیچ و خم زندگی همواره ما را در  .رشد شخصی بهتري را تجربه کنیم

گذرد، خوب یا بد، کم یا  هر روز که از زندگی ما می. دهد مسیر رشد قرار می

دهند،  کارهایی انجام میبینیم که  افرادي را می. گیریم زیاد، چیزهاي جدیدي یاد می

 . ...و کنیم  هایی را ابداع می کنیم، راه گیریم، مشکالتی را مشاهده می از آنها یاد می

علت اینکه  یمنته. یم، حتی اگر خودمان ندانیمپس ما همیشه در حال رشد هست

هاي رشد شخصی هستند، براي این است که روند  برخی به دنبال یادگیري روش

   .تسریع کنندرا  حرکت و رشد

هایشان اهمیت قائل هستند و در این زمینه  فرادي که براي ارتقاء سطح توانمنديا

در واقع کسی که به توسعه . آیند کنند، همواره افراد شاخصی به شمار می تالش می

کند، زندگی و اطراف خود را دچار تغییرات  هایش توجه می دامنه توانمندي

باشد،  متمایز از دیگران شود که رات باعث میاي خواهد کرد و این تغیی عمده

، حرکت آگاهانه در مسیر اهداف خود ترسیم جایگاه اجتماعی بهتري داشته باشد

   .کند

برخی از عوامل با قدرت  .حرکت در مسیر رشد و تعالی زمان بردار نیست

بدیهی است هرچه مشغولیات ذهنی کمتري  فیزیکی و ذهنی افراد سر و کار دارند،
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توانید فرآیند فکر کردن را بهبود ببخشید و یا هرچه  داشته باشید بهتر می

تان باشد فراغ بال بیشتري براي یادگیري و  هاي کمتري بر عهده مسئولیت

   .هاي آزاد دارید آموزش

مثالً  .یمکنر با هر سنی، از مسیر رشد دو شود که خودمان را، ولی اینها دلیل نمی

شان را بعد از  د که رشد شخصی و کارينا در دنیا بودهبسیاري از افراد موفق 

در زندگی این افراد . برخی دیگر در سنین میانسالی. اند بازنشستگی تازه آغاز کرده

  .بینید که اراده مصمم آنها نگذاشت خسته و دلسرد و ناامید شوند بگردید، می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

این قدم خود داراي . برداردرشد شخصی قدم اولی است که هر فرد موفقی باید 

در این  .مها را با جان و دل بپذیری هایی است که باید آن ده گامرها و خ کاري ریزه

ها را در نظر گرفت و موانعی که باید تشخیص داد  مسیر عواملی هست که باید آن

  رشد شخصی محدود به سن خاصی نیست و هر کسی توان . ها گذشت و از آن
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  .یج را دارد، اگر خود بخواهدبرداشت بهترین نتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .شد ، باسواد قلمداد میدر گذشته هر فردي که مدرك دانشگاهی در دست داشت

سواد کافی داشتن تنها با رفتن به  .امروزه این مفهوم دستخوش تغییرات شده است

در طول این کتاب اشاره کردیم که سواد  .دانشگاه و اخذ نمرات عالی نیست

ها و بسیاري  هاي مذاکره، ارتباط با افراد جامعه، شناخت آن اطالعاتی، مهارت

  .عوامل دیگر از جمله ملزومات سواد امروزي است

. ها باشد بی براي دانشگاهتواند جایگزین مناس ا اینترنت میه عالوه بر این

روابط اجتماعی باید مورد نظر کارآفرینان  سازي و بیشتر براي شبکه ها دانشگاه

همه بر این امر واقف هستیم که اینترنت منبع عظیمی . تا کسب دانش قرار بگیرد

م و به روز دنیا را به طور رایگان در اختیارمان قرار مه هاي از اطالعات و دانش

  .دهد می
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  شود تاکید میبلکه بازهم .براي کارآفرین شدن نیازي به مدرك و تحصیالت نیست

 .که تنها تالش و کوشش شرط پیروزي در این عرصه را براي شما رقم خواهد زد

اجازه . گیري کنید، نه افراد دیگر این خود شما هستید که باید براي خودتان تصمیم

ها کنترل سرنوشت شما را در دست بگیرند و شما را از اهدافتان دور  آنندهید که 

  .نمایند

خواهند مشکالتشان را حل کنند اما  قوي هستند خودشان میهایی که  انسان

  .مانند تا فردي براي آنها کاري کند هاي ضعیف منتظر می انسان

خواهد، بلکه جامع امروزي به خصوص  جوامع تنها افراد مدرك به دست نمی

کشور عزیزمان ایران نیاز به کارآفرینی دارد که بتوانند در این عرصه، به چرخه 

اگر شما قلبا و عمیقا به کاري که انجام  .و اشتغال کشور کمک کنندقتصاد ا

دهید ایمان داشته باشید و اهداف خود را مشخص کنید، حتما موفق خواهید  می

با . شد و نیازي نیست نسبت به داشتن مدرك دانشگاهی حساسیت به خرج دهد

بسیاري به  تواند کمک کنید تحصیالت می اگر فکر می. خودتان رو راست باشید

اندازي کسب و کارتان داشته باشد، پس آن را ادامه دهید، اما اگر به آن  شما در راه

کار کنید و آن را به یک  ،که داریداي  اي ندارید بهتر است فقط بر روي ایده عالقه

  .مدل تجاري و سودآور تبدیل نمایید

ر بگذراند این تحصیل را کنا خواهند نکته حائز اهمیت دیگر براي افرادي که می

دوران تحصیل را کنار هاي  است که بهتر است تفکرات منفی ناشی از آموزش

  .زتر پا به دنیاي کارآفرینی بگذارندگذاشته و با ذهنی با

اي  باشید، نکته اید و یا در حال تحصیل می اگر تحصیالت خود را به اتمام رسانده

باید بدانیم که چه درس ما . بسیار مهم وجود دارد که نیاز به توجه زیادي دارد

. تمام شده باشد یا نه، در هر دو صورت تحصیالت ما تازه شروع شده است
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به اطراف خود نگاه کنید . دهد مدرك شما هیچ تضمین خوشبختی به شما نمی

بسیاري ار افرادي که باالترین مدارك . دنیا مملو از افراد تحصیل کرده است

  .ورشکسته، بیمار، افسرده و تنها از زندگی خود ناراضی هستند. تحصیلی را دارند

بدون در نظر گرفتن این موضوع که در دنیاي امروز که سریعا در حال تغییر است، 

اند، حتی  اید منسوخ و قدیمی محسوب شده در دانشگاه آموختههایی که شما  درس

موفقیت با . التحصیلی شما خشک شود که جوهر امضاي مدرك فارغ  قبل از آن

آوردهاي شما از  موفقیت با دست. آید هاي شما در دانشگاه به دست نمی آموخته

وختن و شما از آم .شوید، به دست خواهد آمد اي که از دانشگاه خارج می لحظه

اید، زیرا در بیست سالی که زندگی خود را در مراکز  آموزش دیدن خسته شده

گفتند که چکار کنید، چه چیزي  هاي دیگر به شما می آموزشی گذراندید انسان

واقعا از اینکه زمان . این حس بسیار بدي است. بیاموزید و حتی چگونه فکر کنید

. اید یر قرار بگیرد، خسته شدههاي درسی و معلمان تحت تاث شما توسط کتاب

ها منتظر روزي بودید که مدرك خود را بگیرید و آزاد شوید و از  مدت

  .هاي اجباري رها شوید آموزش

اما از این پس آزادانه انتخاب کنید چه چیزهایی یاد بگیرید تا در زندگی موفق 

  . آموزش واقعی را آغاز کنید. شوید

در چنین . شود ، برده افکار دیگران میدارد کسی که دست از یادگیري برمی

ها مانند  آن. شرایطی افکار او توسط نظرات اطرافیان او هدایت خواهد شد

اما یادگیري . گردان خواهند بود عروسک خیمه شب بازي تحت کنترل عروسک

تا به امروز انگیزه الزم براي یادگیري از منابع خارجی . شما متفاوت خواهد بود

یعنی براي بدست آوردن جایزه، گرفتن بهترین نمره، . شد می براي شما تامین

شاگرد ممتاز شدن و یا حتی گرفتن یک تکه کاغذ که اسم مدرك روي آن نوشته 
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 .خواندید، اما از امروز انگیزه شما باید از درون باشد شده است درس می

ستقیم هایی را که تمایل دارید باید بیاموزید تا در زندگی شما تاثیر م مهارت

براي ساختن، هدایت کردن، تحت تاثیر گذاشتن، تفاوت ایجاد کردن و . بگذارند

. همچنین براي انجام کارهایی که تمایل دارید براي عزیزان خود انجام دهید

یادگیري باید هر روز به جذابیت یک ماجراجویی براي شما باشد تا منجر به رشد 

  .فکري و احساسی شما شود

کمتر نگران . د بر روي یادگیري و رشد روزانه خود باشدهدف شما تنها بای

هاي خود  هایی را که براي رسیدن به خواسته مهارت. اهداف پنج ساله خود باشید

ها را تقویت کنید و پس از مدتی متوجه  نیاز دارید را شناسایی کنید و هر روز آن

اید، بسیار  داشتهها را ن خواهید شد که از اهدافی که حتی شهامت فکر کردن به آن

  .یادگیري و رشد روزانه یکی از رموز مهم موفقیت است. اید فراتر رفته

چه درس خوانده باشید یا نخوانده باشید، تنها باور و اعتقاد شماست که دنیاي 

  .سازد شما را می

  کنید، مدرك یا سرنوشت؟ شما کدام را انتخاب می

     :آلبرت انیشتین

  .کند، تحصیالتم است من تداخل ایجاد میتنها چیزي که در یادگیري 

   :مارك تواین

  .دهم مدرسه رفتنم در آموزش من تداخلی ایجاد کند هرگز اجازه نمی

   :گوته فون ولفگانگ یوهان

  .کنیم سرانجام ما بخشی از مطالعاتمان را که عمال انجام داده ایم را حفظ می

  :آبراهام مازلو

  .ثمر است آدمی را بارز نسازد، بیآموزش و پرورشی که هویت راستین 
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  :نیچه

حتی در ، توان یافت نمیدر مدارس، اندك نشانی از آموزش اندیشه کردن 

بینم که منطق به عنوان  میآري ، ی در میان شناخته ترین فیلسوفانحت، ها دانشگاه

  .گراید یه، کار و تکنیک دارد به سستی مییک نظر

   :جان ماکسول

  .شود قدرت انطباق پذیري میباعث پرورش خالقیت 

  :اپنهایم جیمز

آن را در زیر انسان نادان در دوردست ها به دنبال شادي می گردد، اما انسان دانا 

  .دهد پاهاي خود پرورش می

  :جبران خلیل جبران

اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت نباشی، بهتر است کارت را رها کنی، 

  .که کارشان را دوست دارند صدقه بگیريدر کوچه بنشینی و از کسانی 

  :فرانک زاپا

ید تحصیل کنید به خواه خواهید ازدواج کنید به دانشگاه بروید، اما اگر می اگر می

  .کتابخانه بروید

  :بريبردري 

آنجا بهترین مکان . ها بود کتابخانهباور و اعتقاد من به  من دانشگاه را باور ندارم و

  .براي رشد و آموزش من بود

   :کوبریک استنلی

  .از نمره گرفتن استها  بچهبزرگترین اشتباه مدارس، ترساندن 

  :نیل دگراس تایسون
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کودکان براي راه رفتن و حرف زدن  مشغول به تشویقهاي اول زندگی را  ما سال

  .شین و حرف نزننبگوییم  ها می به آنعمر خود را و بقیه  کنیم می

  :نوام چامسکی

  .است که از جهل تحمیل شده است آموزش و پرورش سیستمی

  :آبراهام لینکلن

 .ام هایی است که خوانده ، از کتابام هر چیزي که من آموخته

  :رالف والدو امرسون

  .آموز است راز آموزش و پرورش در احترام به دانش

   :رابرت کیوساکی

اگر هدفمان در زندگی پول درآوردن و به ثروت رسیدن است، پس چرا از همان 

  .مدرسه رفتن، به دنبال پول نرویم به جاياول 
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