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چکیده
موضوع اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و جستجوی راهکارهایی برای اشتتغال آناتا تی ستالاای ادیتر در
تمام جوامع کم و بیش مورد توجه قرار گرفته استت و افتیایش تاتداد دانتش آمودتگتان و فتارغ التحصتیالن و
مشکالت حاد ناشی از بیکاری آناا  ،توجه داصی را به این موضوع می لبتد .ستادتارهای موجتود در دانشتگا
های کشور با هتد آمتوزش تخصصتی دانشتجو شتکل گرفتته استت و کمتتر ت ویتت و تربیتت کتارآفرینی در
دانشجویان مد نظر است .به وری که فارغ التحصیال ن فالی دانشتگا هتا ابلتا بتا ممتاهیم اولیته کتارآفرینی
آشنایی ندارند .یکی دیگر از ایرادات اساسی که به نظام آموزشی کشور در سنوات گذشته وارد است عدم توجته
به دالقیت فراگیران در ول تحصیل می باشد به گونه ای کته متی تتوان افتراد زیتادی را یافتت کته علیتربم
تحصیالت دانشگاهی در سطوح باال چنانچه در شرایط اضطراری قرار گیرند توانمنتدی کتافی را در جاتت حتل
مشکل دود و ا رافیان ندارند .عوامل درونی و بیرونی متاددی در این زمینه ن ش دارند و راهکارهتای مختلمتی
برای حل این مشکالت می توان در نظر گرفت .بدین جات برای تربیت نیروهای دتال و کتارآفرین عتالو بتر
بازنگری در برنامه ها و محتوای آموزشی با وارد کتردن ممتاهیم کتارآفرینی در کتتای هتای درستی بته منظتور
بارورکردن انگیی کارآفرینی دانش آموزان  ،بایستی شاهد تغییر در نگرش استادان و شیو ی تتدری مالمتان
با هد تاکید بر توانایی حل مساله ،تمکر دتال و نیتی ارت تای دانتش تخصصتی مالمتان ،مشتاوران و متدیران
مدارس با برگیاری همایش ها و دور های آموزش ضمن ددمت در زمینه ی کارآفرینی و همچنتین تاکیتد بتر
مشارکت و کارگروهی و ت ویت ح اعتماد به نم و تشویق ریسک پذیری در فراگیران باشیم .و نیتی ایجتاد و
را اندازی کارگا های دوداشتغالی در مدارس و دانشگا ها  ،ایجاد مراکی رشتد و پتاره هتای فنتاوری ،ایجتاد
مراکی توساه ی کارآفرینی در این زمینه کارساز دواهد بود.
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