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چکیده
کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی مانند تمامی رشته های دیگرقابل آموزش می باشد که با توجه به افزایش
تغییرات در محیط کار و رقابت بین المللی ،برنامه ریزی دقیق جهت آموزش آن در تمامی سطوح مراکز
تحقیقاتی ،اجتناب ناپذیر می نماید .رشته شیمی نیز بعنوان یکی از فعالترین رشته های تحقیقاتی با باالترین
حجم کارهای علمی در کشور ما ،از این قاعده مستثنی نیست .براساس نتایج تحقیقات که سطح میزان
کارآفرینی افراد با افزایش تحصیالت و سابقه کار نسبت معکوس دارد و از سوی دیگر با توجه به نقش مهم
اساتید و معلمان در توسعه و افزایش بهرهوری مراکز آموزشی ،ضروری است این گروه در اولویت آموزش دوره
مذکور قرار گیرند .در اولویت بعد ی آموزش تکنیسین های آزمایشگاه با سابقه بیشتر و پس از آن با سابقه
کمتر قرار می گیرند  .برگزاری مطلوب این دوره اموزشی ،منجر به ایجاد ارزش افزوده باالیی برای مراکز
تحقیقاتی شیمی خواهد شد .در خصوص توسعه کارآفرینی در این مراکز موارد زیر پیشنهاد میگردد-1:توسعه
ف رهنگ کارآفرینی خصوصاً از طریق برگزاری دوره اموزشی کارآفرینی بطور فراگیر برای تمامی اساتید و
تکنیسین ها-2طراحی دوره آموزشی بر اساس سرفصلهای اختصاصی این رشته-3اولویت بندی افرادجهت
گذراندن دوره آموزش مذکور بترتیب اساتید ،تکنیسین های با سابقه باال و سپس با سابقههای کمتر-4برگزاری
این دوره بطور اختصاصی برای مدیران به علت تاثیرگذاری آنان در دانشگاه و همچنین پشتیبانی از طرح
آموزش و توسعه کارآفرینی در دانشگاه-5طراحی روش آموزش دوره کارآفرینی بصورت کارآفرینانه با هدف
حداکثرسازی اثربخشی با بررسی منابع علمی و در نظر گرفتن رسالت دانشگاه ،اهم مطالب قابل طرح در این
دوره آموزشی بترتیب اولویت بشرح زیر پیشنهاد می گردد-1:آشنایی با کارآفرینی ،تاریخچه و مفاهیم آن-2
آشنایی با کارآفرینی در ارتباط با سیاستهای کالن آموزش عالی و آموزش و پرورش-3خالقیت و نوآوری-4
تشخیص فرصت و تولید ایده-5تئوری های مدیریت کارآفرینی-6ایجاد تیم کارآفرینی و مدیریت منابع
انسانی-7کارآفرینی سازمانی -8نوشتن طرح کسب و کار -9مبانی قانونی مالکیت فکری-11هزینه یابی
طرح -11بازاریابی کارآفرینانه -12بررسی محیط کارآفرینانه.
کلمات کلیدی
کارآفرینی ،رشته شیمی ،تحصیالت ،سابقه کار ،اساتید و معلمان ،تکنیسین های آزمایشگاه
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 -1مقدمه
در دنیای درحال تحول امروز ،کامیابی ازآن جوامع وسازمانهایی است که بین منابع کمیاب وقابلیتهای
مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند ]3و. [2
امروزه نیروی انسانی از مهمترین منابع هر سازمان بشمار می رود .از سوی دیگر بر اساس تحقیقات انجام
گرفته ،استفاده از کارآفرینی نتایج ارزشمندی در پی دارد و کارآفرینان نقش عمده ای در توسعه جهانی
بعهده دارند .همه انسانها از این منبع ارزان و بی پایان برخوردارند که با آموزش می توان از آن حداکثر بهره
برداری را نمود.
به طور کلی آموزش کارآفرینی فرآیندی نظام مند ،آگاهانه ،و هدف گرا است که طی آن افراد غیر کارآفرین
ولی دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت می شوند ] . [11در سالهای اخیر در کشور ما نیز کار آفرینی
مورد توجه قرار گرفته و در برنامه سوم توسعه گنجانده شده و خصوصاً ابعاد پژوهشی و آموزشی آن مورد
تاکید قرار گرفته است .همچنین توسعه آن در چند سازمان دولتی و وزارتخانه پیش بینی گردید.
حال جهت برنامه ریزی آموزش کارآفرینی کارکنان با توجه به محدودیتهای آموزشی ،این سواالت مطرح
است که کارکنان در چه سطح کارآفرینی قرار دارند؟ با توجه به عوامل جنسیت ،تجربه و تحصیالت ،اولویت
آنان از جهت آموزش کارآفرینی چگونه است؟ پاسخ به این سواالت ،موضوعی است که در این تحقیق به آن
پرداخته می شود.
 -9-9تاثیر عوامل جنسیت ،تحصیالت و تجربه کاری بر کارآفرینی
عوامل مختلفی در تعیین سطح توانایی کارآفرینی افراد موثرند که در اینجا سه عامل مهم مورد
بررسی قرار گرفته است.
 جنسیت
ویژگیهای هر دو گروه کارآفرینان زن و مرد به طور کلی شبیه هم است ،ولی از نظر انگیزهها ،مهارتهای
تجاری و سوابق شغلی ،کارآفرینان زن متفاوتند .عوامل اقدام به شروع فعالیت اقتصادی در بین زنان و مردان
کارآفرین متفاوت است .انگیزه مردان اغلب این است که سرنوشت خودشان را خود تعیین کنند و اداره امور را
در دست گیرند .بر عکس انگیزه زنان اغلب رسیدن به توفیق است که در نتیجه ناکامی شغلی حاصل از عدم
امکان رشد و پیشرفت در شغل و موقعیت گذشته پیش می آید ] . [4زارع ( )1387نیز در تحقیقات خود به
این نتیجه رسیده است که زنان نیز حداقل همپای مردان از فرصتهای بازار بهره می برند و دارای ویژگیهای
کارآفرینی هستند ]. [12
 تحصیالت
اگرچه برخی ممکن است فکر کنند کارآفرینان در مقایسه با عامه مردم تحصیالت کمتری دارند ،یافته های
تحقیقات نشان می دهد که این عقیده درست نیست .تحصیالت در تربیت کارآفرین بسیار مهم است .با اینکه
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برای شروع فعالیت اقتصادی ،تحصیالت رسمی الزم نیست -مثالً آندرو کارنگی ،ویلیام دورانت ،هنری فورد و
ویلیام لییر در مقطع دبیرستان ترك تحصیل کردند -پیش زمینه خوبی را در این مورد فراهم می کند .نیاز
به تحصیالت در زمینه های مالی ،برنامه ریزی راهبردی ،بازاریابی و مدیریت چشمگیر است .توانایی برقراری
ارتباط با مردم و اطالع رسانی گفتاری و نوشتاری نیز در بسیاری از فعالیتهای کارآفرینی اهمیت دارد ]. [4
جنیگز و همکارانش در سال  1994در تحقیق خود نشان دادند که تحصیالت دانشگاهی پیش ضرورتی برای
موفقیت نیست ] . [9زارع ( )1387نیزدر تحقیق خود به این نتیجه دست یافته است که هرچقدر میزان
تحصیالت افراد مورد مطالعه بیشتر باشد امتیازات کسب شده توسط آنها از نظر ویژگیهای کارآفرینی کمتر
است و بر این اعتقاد است که دانشگاهها افراد را برای ورود آگاهانه به بازار کار و استفاده از فرصتهای موجود
آماده نمی کنند ]. [12
 تجربه کاری
تجربه شغلی ممکن است بر تصمیم گیری برای اقدام به فعالیت کارآفرینانه نوپا تاثیر منفی داشته باشد اما در
رشد و موفقیت نهایی آن نقش مهمی دارد .به ویژه تجارب گذشته در زمینه های مالی ،توسعه کاال و خدمات،
تولید ،افزایش شبکه های توزیع و تهیه طرح بازاریابی ،اهمیت دارند ] . [4شواهد زیادی وجود دارد که
شرکتهای نوپا با مدیران جوان خود توانسته اند از رقیبانی که با تجربه ترند و دارای مدیرانی با سابقه کار و
سن بیشتر هستند ،در امر کسب و کار سبقت گیرند ]. [12
در این خصوص نتایج یک تحقیق انجام گرفته بشرح زیر بیان می گردد ]: [1
 عامل جنسیت در تعیین سطح کارآفرینی کارکنان نقشی ندارد.

 عامل تحصیالت نقش نسبتاً کمی دارد و تحصیالت بیشتر (غیر مرتبط با کارآفرینی) کارآفرینی
کارکنان را کاهش می دهد که با آموزش کارآفرینی افزایش می یابد.
 عامل سابقه کار ،نقش بسیار زیادی دارد .بطوری که سابقه کار بیشتر کارآفرینی کارکنان را کاهش
می دهد که این مشکل خصوصاً در ابتدای کار بروز می کند و با آموزش می تواند بهبود یابد و در
ادامه فعالیت کارآفرینی ،تجربه کاری آنها باعث توفیق و افزایش بهره وری این گروه کارکنان می
شود.
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 -2-9کارآفرینی در سازمانها
کارکنانی که استعداد و تواناییهای خود را باور دارند بیشتر اوقات به خلق چیزی که از آن خودشان باشد
عالقه دارند و خواستار مسئولیت و آزادی بیشترند ،در غیر اینصورت ثمر بخشی آنها کاهش یافته و سازمان را
ترك می کنند .در حالیکه در فرهنگ سنتی سازمانی باید طبق دستورالعمل داده شده عمل کند ،هیچگونه
خطایی از او سر نزند ،شکست نخورد ،ابتکار عمل به خرج ندهد و منتظر دستورالعمل باشد ،در داخل حوزه
خود بماند و مراقب جوانب کار باشد و ...در حالیکه فرهنگ کارآفرینی به محیط درون سازمان جهت گیری
کارآفرینانه می دهد ]. [5کارآفرینی درون سازمانی ،در فعالیتهای کارآفرینانه و جهت گیریهای مدیریت
ارشد سازمانها بازتاب دارد ]. [6
سازمانهای بسیار ساخت یافته مانع بروز خالقیت و تولید محصوالت و فعالیتهای اقتصادی جدید می شوند
]. [5ازمهمترین موانع گسترش کارآفرینی بخش دولتی می توان به موارد زیر اشاره نمود ]8و: [7
 -1کثرت و ابهام اهداف که باعث فلج شدن مدیریت می شود.
 -2استقالل مدیریتی محدود شده
 -3رفتار مدیریتی محافظه کارانه
 -4سیستم پاداش نامناسب
 -5کوتاه مدت نگری
 -6محدودیتهای خط مشی وسیاستهای پرسنلی وساختاربوروکراتیک ]. [11
-2بحث و نتیجه گیری
کارآفرینی به عنوان رشته ای علمی مانند تمامی رشته های دیگرقابل آموزش می باشد که با توجه به
افزایش تغییرات در محیط کار و رقابت بین المللی ،برنامه ریزی دقیق جهت آموزش آن در تمامی سطوح
آموزشی و سازمانها ،اجتناب ناپذیر می نماید .آموزش و پرورش نیز بعنوان یکی از بزرگترین سازمانهای علمی کشور ،از
این قاعده مستثنی نیست .در این راستا ،طراحی دوره باید بگونهای انجام گیرد که انتظارات مورد نظر حاصل گردد .با توجه به
اهمیت موضوع ،در این تحقیق سرفصلهای آموزشی بر اساس شرایط این سازمان دولتی طراحی و ارائه گردیده است.
براساس ننایج تحقیقات که سطح میزان کارآفرینی افراد با افزایش تحصیالت و سابقه کار نسبت معکوس دارد و از سوی دیگر با
توجه به نقش مهم معلمان در توسعه و افزایش بهرهوری مدارس ،ضروری است در اولویت آموزش این دوره قرار گیرند .در
اولویت بعدی آموزش تکنیسین ها و کارکنان با سابقه بیشتر و پس از ان تکنیسین ها و کارکنان با سابقه کمتر قرار گیرند.
برگزاری مطلوب این دوره اموزشی ،منجر به ایجاد ارزش افزوده باالیی برای آموزش و پرورش خواهد شد.
در خصوص توسعه کارآفرینی سازمانی در آموزش و پرورش موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 -1توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی خصوصاً از طریق برگزاری دوره اموزشی کارآفرینی سازمانی بطور فراگیر برای
تمامی معلمان و کارکنان
 -2طراحی دوره آموزشی بر اساس سرفصلهای پیشنهادی در قسمت قبل
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 -3اولویت بندی افرادجهت گذراندن دوره آموزش مذکور بترتیب معلمان ،کارکنان با سابقه باال و سپس با سابقههای
کمتر
 -4برگزاری این دوره بطور اختصاصی برای مدیران به علت تاثیرگذاری آنان در آموزش و پرورش و همچنین پشتیبانی از
طرح آموزش و توسعه کارآفرینی در آموزش و پرورش
 -5طراحی روش آموزش دوره کارآفرینی بصورت کارآفرینانه با هدف حداکثرسازی اثربخشی
با بررسی منابع علمی و در نظر گرفتن رسالت آموزش و پرورش ،اهم مطالب قابل طرح در این دوره آموزشی بترتیب اولویت
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