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هدِف ایــن پژوهش، با درک اهمیت تأثیر معلمان در ایجاد تغییر و تحول در عرصۀ آموزش، 
به خصوص در ابعاد عملی و مهارتی، طراحِی چارچوب شایستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین 
بود. رویکرِد پژوهش کیفی و روش به کار گرفته شــده مطالعۀ موردی است. مشارکت کنندگان 
بالقوۀ پژوهش  شــامل کارآفرینان موفق در عرصۀ آموزش، به ویــژه  معلمانی که در این زمینه 
تجربه و تخصص الزم را داشتند، و متخصصان برنامۀ درسی بودند. انتخاب مشارکت کنندگان با 
اســتفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباِع نظرِی 
داده ها برای تعیین تعداد مشارکت کنندگان انجام شد. برای استخراج چارچوب شایستگی های 
حرفه ای معلمان کارآفرین از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده 
شــد. همچنین با اســتفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه، ســازمان دهنده و فراگیر 
حاصل شــدند. برای اعتباریابی داده ها از روش های قابل قبول بودن و قابل اعتمادبودن استفاده 
شــد. چارچوب اولیه، شــامل 57 مضمون پایه و چهار مضمون سازمان دهنده )شایستگی های 
شخصیتی، شایســتگی های تدریس، شایستگی های اجتماعی و شایســتگی های حرفه ای(، 
حول مضمون فراگیر شایســتگی های حرفه ای معلمان کارآفرین سازماندهی شد. گفتنی است 
مضامین استخراج شده به هم مرتبط و درهم تنیده اند، یعنی معلمان اگر بخواهند در چارچوب 
شایستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین قرار گیرند، بایستی این شایستگی ها را در کنار هم 
داشــته باشند و آن ها را باهم رشد و توســعه دهند و نظام آموزشی باید شرایط و زمینه های 

مناسب با این چارچوب سازماندهی شده را فراهم سازد.
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 مقدمه
کارآفرينی در سراسر جهان در حال رشد است و معلمان کارآفرين سهم مهمی در بهبود کیفیت آموزش 
و ارتقای نوآوری و کارآفرينی دارند. وجود شايستگی هايی در معلمان تا حد بسیاری نتايجی اثربخش برای 
کارآفرينی در پی دارد و يادگیری مهارت های کارآفرينانه به تمايل دانش آموزان برای شــروع کســب وکار و 
مشــارکت در کارآفرينی منجر می شــود )لیو1 و همکاران، 2019؛ وو2 و همکاران، 2020(. بنابراين توسعۀ 
کارآفرينی را نمی توان از شايستگی معلمان کارآفرين جدا کرد. در اين میان آموزش کارآفرينانه از معلمان 
می خواهــد تا دانش، مهارت و نگرش الزم را ازطريق روش های متفاوت آموزشــی به دانش آموزان بیاموزند 

)يوئان3 و وو، 2020(.
به عبارتی، همراه با آشکارشــدن تأثیر کارآفرينی در روند اشــتغال زايی و رشــد اقتصادی کشورهاِی 
توســعه يافته، تالش برای آمــوزش و تعمیم دانش و روحیۀ کارآفرينی در میــان مديران، تجار و فراگیران 
)کارآفرينان بالقوه( و کارآفرينان بالفعل شــدت گرفته اســت و هدف از آن تربیت افرادی است که بتوانند 
پس از تکمیل تحصیالِت خود افرادی »کارآفرين« شوند و کسب وکاری را راه  اندازی کنند. بنابراين اگر افراد 
در آموزش، اهداف، محتوا و روش های تدريس باهم هماهنگ باشــند، بهتر می توان از تالش های آموزشی 
نتیجه گرفت )حسینی، 1387(. در اين راستا پژوهش ها نشان می دهند که معلمان سهمی اساسی در کاربرد 
ايده های گوناگون در تربیت کارآفرينان دارند. ازاين رو، بايســتی با اتخاذ روش های تدريس نوآورانه و خالْق 
کیفیِت آموزش را بهبود بخشید )باالن و متکالفی4، 2012؛ کری و ماتالی5، 2010(. لذا در مدارس شیوه های 
تدريس در درازمدت باعث افزايش توانايی های کارآفرينی فراگیران می شــود )گیب6، 2011 ؛ راســکوارا و 
پیکوال7، 2013( و اين امر مستلزم اقداماتی همچون پرورش معلمان با روحیۀ کارآفرينانه، طراحی برنامه های 
درسی مناسب، فراهم کردن محیط يادگیری نوآورانه، ايجاد شبکه ها و فرهنگ يادگیری کارآفرينی در مراکز 

تربیت معلم  است )گیب، 2011؛ هانون8، 2006(.
در اين راستا در نظام  تعلیم وتربیت الزم است با راهبردها، رويکردها و شیوه های آموزشی مناسب به تربیت 
و تشويق افرادی پرداخته شود که ساختارهای سنتی را بشکنند و با شناخِت فرصت ها تغییرات گسترده ای 
در جامعه ايجاد کنند )مرادی، 1385(. استیونسن9 )2000( بیان می کند که مربیان کارآفرينی می بايست 
فراتر از رهبران و مديران باشــند. همچنین مربیان کارآفرينی بايد همان نوآوران و افراد خطرپذيری باشند 
که از فراگیرانشان انتظار دارند اين گونه باشند. ون دام10 و همکاران )2010( نیز در پژوهشی با عنوان ايجاد 
چارچوبی مبتنی بر شايســتگی برای رفتار کارآفرينی معلمان به بررسی ويژگی ها و قابلیت های کارآفرينی 
در معلمان پرداختند. در اين میان شــش ويژگِی مورد سنجش نظیر دانش کارآفرينی، سازگاری حرفه ای، 
خودکارآمدی حرفه ای، تفکر خالق، مهارت شبکه ای و مهارت های گروهی بررسی شدند. نتايج نشان داد که 
میان کلیۀ ويژگی های پژوهش شده، به جز خودکارآمدی حرفه  ای، با رفتار کارآفرينی معلمان رابطه وجود دارد. 
طبق تعريف يونسکو11، کارآفرينی بايد يکی از مؤلفه های اصلی آموزش و پرورش حرفه ای باشد: »با توجه به 
میزان بیکاری جوانان و اشتغال آسیب پذير، آموزش کارآفرينی مؤلفه ای ضروری برای انتقال موفقیت آمیز از 

ستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین
ب شای

طراحی چارچو
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مدرسه به محل کار است.« )يونسکو، 2012: 4(.
 ِســیک کوال-لِئینو12 و همکاران )2010( باور دارند که معلم به دلیل تأثیر خاص خود در کالس درس 
می تواند ديد خاصی را از کارآفرينی گســترش دهد. او می تواند موضوع های درسی را در قالب کلی با رشد 
ايده های کارآفرينی در دانش آموزان همگام ســازد. همچنین شــوارتز13 )2006( بــاور دارد که تأکید روی 
تغییرات آموزش، مثل اصالحات، برای آموزش معلمان بیشــتر از دانش آموزان ضروری اســت. اين موضوع 
می تواند اهمیت اين نکته را روشــن سازد که آموزش کارآفرينی بر مبنای يادگیری معلمان است. بنابراين 
ســهم معلم در اين مورد اهمیــت ويژه ای دارد و آموزش معلم را نمی توان دســِت کم  گرفت. معلم بايد با 
آموزش کارآفرينی ســاخته وپرداخته شده باشــد. ازنظِر گیب )2005( مؤسسات آموزشی بايد سازمان های 
کارآفرينی، کالس های درس آن ها مکان های کارآفرينی و معلمان آن ها به منزلۀ کارآفرين در نظر گرفته  شوند. 
بنابراين ضروری است معلمان از توانمندی ها و شايستگی های الزم برخوردار باشند زيرا آنان تربیت کنندگان 
نیروی کاری خالق و نوآور برای رشــد و پیشرفت جنبه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی فراگیران اند 
و برای موفقیت در رســالت خويش بايســتی شايستگی های الزم را داشته باشــند. از ديدگاه )ال-آنزی14، 
2003( انواع شايســتگی های معلمان عبارت اســت از شايستگی های شخصی، شايستگی های  عملکردی، 
شايســتگی های نظارتی، شايستگی های حرفه ای، شايستگی های شناختی )زايد15، 2007(، شايستگی های  

عاطفی، شايستگی های  پژوهشی )ال-ازرک16، 2000(، شايستگی های  پويايی و مولدبودن. 
همچنین شايستگی به صورت بالقوه به فرايندها و قابلیت های فرد، يعنی شايستگی نوآوری فردی، تعريف 
 شده  است )هیرو17، 2017(. شايستگی های فردی مانند انعطاف پذيری، انگیزه، تعامل، گرايش به موفقیت، 
عزت نفــس و خودمديريتی. مهارت هايی مانند مهارت های تفکِر آينده نگــر، خطرپذير، خالق و يادگیرنده، 
مهارت هــای اجتماعی )مانند همکاری، مهارت های شبکه ســازی و ارتباطــی، مهارت های مديريت پروژه، 
مهارت های تصمیم  گیری، ســاخت مهارت  ها و مهارت های فنی( و دانش مربوط به تسلط بر خود يا نظم و 
انضباط و دانِش ساير رشته هاســت )هیرو ، 2017؛ نیلِسن18، 2015؛ ادواردز-شاختر19 و همکاران، 2015؛ 
مونتانی20 و همکاران، 2014؛ وِی چال21 و همکاران، 2011؛ چاتنیر22 و همکاران، 2010؛ بروتون23، 2011؛ 
آروانیتیس و استوسکی24، 2012؛ آويسساتی25 و همکاران، 2013؛ ويال26 و همکاران، 2014(. در اين میان 
شايستگی کارآفرينی مبتنی بر توانايی فرد برای تبديل ايده ها به عمل است و مبنايی برای کسب مهارت و 
دانش خاص موردنیاز افرادی است که به ايجاد فعالیت های اجتماعی يا تجاری کمک می کنند يا خودشان 
آن ها را تولید می کنند )پارلمان اروپا، 2006(. با اين اوصاف آموزش به منظورِ توســعۀ اشتغال و کارآفرينی 
ضروری اســت )راپاســو و دوپاکو27، 2011(. بنابراين، کارآفرينی پديده ای انسانی است که مربوط به طیف 
وسیعی از شايستگی ها، مهارت ها و نگرش هاست که نشان  می دهد هیچ روش ساده ای برای تجزيه وتحلیل آن 

و دانستن چیزی که می تواند فرد را به يک کارآفرين تبديل کند وجود ندارد. 
بـا توجه به توضیحات فوق، بزرگ ترين مزيتی که نظام آموزشی  می تواند از آن برخوردار باشد بهره مندی از 
معلمانی شايسته و توانمند، خالق و کارآفرين پرور است. طبق تحقیقات، معلمان با نشان دادن حس ابتکار عمل 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

طراحی چارچوب شایستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین

ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
38

 و کارآفرينی در مدرسه به منزلۀ الگويی برای دانش آموزان خود عمل می کنند )احمدنژاد و همکاران، 1394(. 
در اين میان معلِم شايســته معلمی اســت که راه ورســم چگونــه آموختن، چگونه انديشــیدن و چگونه 

زيسـتن را به دانش آموزان می آموزد و به خودسازی و دانش افزايی خودش نیز توجه دارد.
با توجه به روند توسعۀ کشورها، به خصوص ايران، در ابعاد گوناگون و با تمرکز بر رشد کارآفرينی به عنوان 
رويکردی جهانی در قلمرو  آموزش، در اين زمینه، به خصوص برای معلمان جامعۀ ما، کاستی هايی وجود  دارد 
و تاکنون چارچوب جامعی مبنی بر شايستگی های حرفه ای معلمان طراحی نشده است. برای دست يابی به 
اين هدف ضروری است شايستگی های موردنیاز معلمان در قالِب الگوی شايستگی های معلمان شناســايی و 
تعريف شود. بنابراين در اين زمینه، با درک اهمیت موضوع و با توجه به روند توسعۀ کشور در ابعاد گوناگون 
ملی و بین المللی و رويکردهای جهانِی غالب به رشد کارآفرينی در قلمرو  آموزش، ضروری است که چارچوب 
شايستگی های حرفه ای معلمان در پرورش قابلیت های وجودی آن ها و به روزرسانی و کسب مهارت های روز و 
حضور فعاالنه در جامعه و ارائۀ خدمات ارزشمند به کلیۀ ذی نفعان کاوش شود و در توجه قرار گیرد. ازاين رو، 
پژوهِش حاضر درصدد طراحی چارچوب شايستگی های حرفه ای معلمان کارآفرين بود. در راستای رسیدن 
به اين هدفِ  کلی، تعیین و شناسايی ابعاد، مالک ها و نشانگرهای چارچوب شايستگی های حرفه ای معلمان 

کارآفرين اهداف جزئی پژوهش بود. 

سؤال های پژوهش
1. ابعاد چارچوب شايستگی های حرفه ای معلمان کارآفرين کدام اند؟

2. مالک های چارچوب شايستگی های حرفه  ای معلمان کارآفرين کدام اند؟
3. نشانگرهای چارچوب شايستگی های حرفه ای معلمان کارآفرين کدام اند؟

 روش شناسی پژوهش
اين پژوهش جزء طرح های کیفی و از نوع مطالعۀ موردی28 اســت. مشارکت کنندگان در اين پژوهش 
کارآفريناِن موفق در قلمرو آموزش، متخصصان برنامۀ درسی و تعلیم وتربیت بودند. طبق روش پژوهش، 14 
مصاحبه با معلمان شايستۀ کارآفرين و 8 مصاحبه با متخصصان حوزۀ کارآفرينی و آموزش انجام شد. انتخاب 
مشارکت کنندگان با استفاده از رويکرد هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی29 و استفاده از اشباِع نظرِی 
داده ها30 برای تعیین تعداد مشارکت کنندگان انجام شد. درواقع، انتخاب متخصصان و معلمان بر اساس میزان 
تجارب آن ها درزمینۀ موضوع پژوهش صورت گرفت که به نوعی با موضوع پژوهش آشنا بودند و در اين زمینه 
تجارب ارزشمندی داشــتند. در اين پژوهش، داده ها ازطريق مصاحبۀ عمیِق نیمه ساختاريافته جمع آوری 
شــد تا معلمان و متخصصان درگیر در پژوهش بتوانند تجربه هــای ذهنی خود را ارائه دهند. برای انتخاب 
مشارکت کنندگان از رويکرد هدفمند، روش گلوله برفی و روش مالکی استفاده شد. بدين صورت که در ابتدا با 
يکی از کارآفرينان موفق در عرصۀ آموزش مصاحبه شد و از وی خواسته شد تا ساير همکاران خود را معرفی 
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کند. مالِک انتخاْب تمايل به شــرکت در پژوهش و داشــتن تخصص و تجربه بود. ابزار گردآوری داده هاِی 
پژوهش مصاحبۀ نیمه  ســاختمند31 بود که کارگروهِ پژوهش، پس از طراحی ســؤال های مصاحبه، ازطريق 
يک نفر از پژوهشگران فرايند مصاحبه را انجام داد.مالحظات اخالقی، ارائۀ توضیح های الزم درمورِد اهمیت 
و هدف های پژوهش، اجباری نبودن پاســخ به همۀ ســؤال ها، دريافت نکردن مشخصات مصاحبه شوندگان، 
محرمانگی و افشانشدن ديدگاه های آن ها، اطمینان دادن از حذف فايل های صوتی پس از يادداشت، استفاده 
از نتايج ديدگاه ها صرفاً برای ارتقا و بهبود کیفیت آموزش و اطالِع نتايج پژوهش به متخصصان تمامی رعايت 
شــدند. برای اطمینان از صحت تفسیر و برداشت پژوهشگران از اظهارات هر شرکت کننده، در صورت نیاز، 
با ايشان تماس گرفته شد و صحت تفسیرها با نظر وی بررسی شدند و در صورت نیاز تغییرهای الزم انجام 
گرفتند. درنهايت، پس از 22 مصاحبه، اطالعات اشباع شد. تجزيه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل 
مضمون32 صورت پذيرفت. مضامین شناسايی شده مجدداً در جلسۀ بحث گروهی متمرکز33 بررسی شدند تا 
درنهايت روی مقوالت استخراج شده توافق34 حاصل شد. با استفاده از روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکۀ 
مضامین بعد از احصای مضامین پايه35، ســازمان دهنده36 و فراگیر37 مربوط به چارچوب الگوی شايستگی 
معلماِن کارآفرين چارچوب اولیه تدوين شــد. درواقع بعد از اجرای مصاحبه  ها کدهای پايه استخراج شدند. 
برای اين کار ابتدا مصاحبه ها برای پردازش آسان تر مکتوب شدند. بعد از جمع آوری مصاحبه ها، گام بعدی در 
مرحلۀ تحلیل، آشنايی با کدهای پايه و سازمان   دهنده و فراگیر بود. داده ها بايد به صورت عمیق بررسی شوند 
به طوری که بعد از تجزيه وتحلیل مطابق با معیارهای پژوهش هاِی علمی شوند. در اين پژوهش، برای تحلیل 
مضمون، از روش براون و کالرک )2006( و آترايد - استیرلینگ )2001(، که فرايند گام به گام و جامعی برای 
تحلیل مضمون عرضه کرده اند، استفاده  شد. برای اين منظور ابتدا کدهای اولیه استخراج شدند و از ترکیب 
و تلفیق اين کدها مضامین پايه حاصل شد. سپس مضامین پايه تجزيه وتحلیل شدند و بر اساس اصل تشابه 
و تفاوت دسته بندی شدند. سپس مضامین سازمان دهنده به دست آمد و همۀ اين مضامیِن سازمان دهنده نیز 
زيرمجموعۀ مضمونی کلی تر به نام مضمون فراگیر قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل 
مضمون و تشــکیل شبکۀ مضامین بررسی و تحلیل شــدند. با به کارگیری نرم افزار Nvivo نسخۀ 10، که 
نرم افزاری برای تحلیل داده های کیفی اســت، نرم افزار Nvivo ابزارهای قدرتمندی را برای تحلیل داده ها و 
بررسی روابط میان مضامین در اختیار پژوهشگر قرار می دهد )ريچاردز38، 2008(. اعتبار داده ها با استفاده از 
روش های تأيیدپذيری39 ازطريق خودبازبینی پژوهشگران و اعتمادپذيری40 با هدايت دقیق جريان جمع آوری 

اطالعات و همسوسازی41 داده ها تعیین شد. 

 یافته های پژوهش
تحلیل داده ها با روش کدگذاری و رســم شــبکۀ مضامین انجام شد. برای تحلیل داده ها سه گام اصلی 
شــامِل کدگذاری اولیه )استخراج شواهد(، کدگذاری ثانويه )شناسايی مضامین فرعی(، شناسايی مضامین 

اصلی )تلفیق و پیوند میان مضامین فرعی( مدنظر قرار گرفت. 
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 گام اول:   کدگذاری اولیه
در نخستین گاِم تحلیْل کدگذارِی اولیه يا استخراِج شواهد از مصاحبه هاِی پیاده سازی شده انجام شد و 
درنهايت 46 کد اولیه شناسايی شدند. در ادامه، برای روشن ترشدن اهمیت مضامیِن شناسايی شده، بخش هايی 

از مصاحبه ها را مشاهده خواهید کرد. نمونه ای از شواهد در جدول 1 آمده است.

 جدول 1.   نمونه ای از شواهد استخراج شده                                                                                                                                  

شمارۀ 
شناسایی شواهدمتن مصاحبهمصاحبه

»رفتــار معلــم و بازگوکــردن موقعیت های اجتماعی افــراد موفق کارآفريــن، تعهد و 1
مسئولیت پذيری معلم نسبت به دانش آموز مهم ترين شاخصۀ الگوی معلم کارآفرين است...«. 

 تعهد و 
مسئولیت پذيری معلم

»... يکــی از چیزهايی که به ذهنم رســید اين بود که طرح درس معلم بر اســاس بوم 10
کسب وکار باشه و کارآفرينی جزئی از کار معلم باشه...«.

طرح درس ازطريق بوم 
کسب وکار زيست هر منطقه

»... در رابطــه با مهارت اگر از دورۀ ابتدايی مهارت های عملی را ياد بدهیم نه حفظیات، 13
اين دانش آموز به سمت کارآفرينی سوق داده  می شود يا اينکه يک فن را به آن ها ياد بدهیم. 
معلم در کنــار تدريس بايد يک حرفه وفن را آموزش بدهد، مثاًل مهارت خوشنويســی را 

آموزش بدهد. تا معلم با الفبای کارآفرين آشنا نباشه نمی تواند آموزش بدهد...«. 

کسب مهارت ها

 

 گام دوم:   استخراج مضامین فرعی
به منظورِ استخراج مضامین فرعی از کدهای اولیه، موارد مشابه دسته بندی شدند و با حذف موارد تکراری، 
شواهد مرتبط با مضمون شناسايی شدند. نمونه ای از مضامین فرعی شناسايی شده و کدهای مصاحبه شوندگان 

در جدول 2 آمده است.

 جدول 2.   مضامین فرعی استخراج شده از پژوهش                                                                                                                                  

شمارۀ کدمضامین فرعی

12،11،9،8،7،6،5،3،2،1احترام و ارزش قائل شدن برای فراگیران

14،13،12،11،10،9،7،6،5،4،3،2،1دروس کارآفرينی در حوزۀ کارآفرينی

12،9،8،6،5،2،1برقراری ارتباط دوستانه با فراگیران

10،1،6،8،11،12افزايش کالس های ضمن خدمت

14،9،5،4روش های حل مسئله

14،13،12،9،3،1داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی

14،13،10،8،7،5،1تجزيه وتحلیل نیازهای بازار کار و صنعت

10،7،2،1استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرايند تدريس
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 گام سوم:   شناسايی مضامین اصلی )سازمان دهنده( 
در اين بخش از پژوهش، بر اســاس ارتباط معنايی و مفهومی میان مضامین پايه و با بررســی عمیق 
رابطۀ آن ها، ابعاد )مضامین سازمان دهنده( حول مضمون فراگیر )چارچوب شايستگی های حرفه ای معلمان 
کارآفرين( شکل گرفت. با درک معنا و مفهوم مضامین و سپس طبقه بندی مضامین پايه حول محور ابعاد 
يا مضامین سازمان دهنده به صورت صحیح و کامل صورت پذيرفت. درواقع با در نظر گرفتن تعاريف هريک 
از آن ها امکان خالصه سازی و ادغام مضامین پايه در ذيل هريک از مضامین سازمان دهنده به راحتی صورت 
گرفت. جدول  3 ابعاد شايستگی حرفه ای معلمان کارآفرين يا مضامین سازمان دهنده و فراگیر برگرفته شده 
از مضامین پايه بر اساس ارتباط معنايی و مفهومی بین متغیرها را نشان می دهد. بر اساس آنچه ذکر شد، 
در اين پژوهش انواع مضامین پايۀ استخراج شده از متن مصاحبه ها و بررسی متون و پیشینۀ پژوهش مبنای 
طراحی چارچوب شايســتگی های حرفه ای معلمان کارآفرين قرار گرفت. چارچوب شايستگی های حرفه ای 
معلمان کارآفرين در اين پژوهش چهار بُعد کلی دارد. اين ابعاد شامِل شايستگی های تدريس، شايستگی های 

حرفه ای، شايستگی های اجتماعی و شايستگی های شخصیتی است که در جدول 3 آمده است.

 جدول 3.   مضامین سازمان دهنده و فراگیر برگرفته از مضامین پایۀ طراحی چارچوب شایستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین 

 مضامین پایه
)نشانگرها(

مضامین سازمان دهنده 
)ابعاد(

 مضمون
فراگیر

پرورش قدرت خالقیت دانش آموزان

 شایستگی های 
تدریس

ين
آفر

کار
ن 

لما
 مع

ای
رفه 

ی ح
ی ها

تگ
يس

 شا
وب

رچ
 چا

حی
طرا

توجه به درس پژوهی

اشراف کامل معلم به حوزۀ خالقیت

دانش کارآفرينی، ايده  پردازی

پیداکردن استعداد دانش آموز و هدايت آن

طرح درس ازطريق زيست بوم )کسب وکار( هر منطقه

تدريس مبتنی بر تجربه

آموزِش همراه با بازی برای کودکان

آموزش با کارهای آزمايشگاهی

تطابق محتوا با فضای پیرامون دانش آموزان

آگاهی از روش های حل مسئله

تجربه آموزی از ديگران، انتقال تخصص به ديگران
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 مضامین پایه
)نشانگرها(

مضامین سازمان دهنده 
)ابعاد(

 مضمون
فراگیر

عالقه و انگیزه به تحصیل در فراگیران

 شایستگی های
 تدریس

ين
آفر

کار
ن 

لما
 مع

ای
رفه 

ی ح
ی ها

تگ
يس

 شا
وب

رچ
 چا

حی
طرا

تعريف روش يادگیری شخصی برای هر دانش آموز

رضايت خاطر فراگیر

درگیرکردن دانش آموزان کارآفرين

احساس ارزشمندی

شورواشتیاق به يادگیری

تعامل با افراد گوناگوِن درگیر کارآفرين

شایستگی های 
اجتماعی

افزايش پژوهش و پژوهش در بحث کارآفرينی معلمان

اهمیت آموزش کارآفرينی در کنار درس

استفاده از مواد دورريختنی برای ايجاد ارزش و ثروت

آموزش ترفند ارتباط با مشتری و بازاريابی

استفاده از فناوری برای فروش تولیدات

اهمیت داشتن پس انداز برای دانش آموزان به صورت عملی

افزايش حس همکاری میان معلمان و دانش آموزان ازطريق معلم کارآفرين )منش معلم(

تأکید بر واردکردن آموزش دروس در زندگی دانش آموز

مسئولیت پذيرکردن دانش آموز با واگذاری هزينه ها

ارزشیابی توصیفی در ايجاد کسب وکار )6 کاله تفکر، حل مسئله، نجات بعضی از والدين 
دانش آموزان با ارائۀ راه حل مسئله(

تأکید بر حفظ حرمت دانش آموزان فقیر و حل مسائل آن ها به صورت فردی و شخصی

پژوهش زندگی نامۀ کارآفرينان برتر

مهارت های عملِی زندگی

پرورش حس نیاز به کارآفرينی

آموزش خطر پذيری

برجسته بودن مهارت ارتباطی با جامعه

 جدول 3.   )ادامه( 
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 مضامین پایه
)نشانگرها(

مضامین سازمان دهنده 
)ابعاد(

 مضمون
فراگیر

همگام زمان باشد

 شایستگی های 
حرفه ای

ين
آفر

کار
ن 

لما
 مع

ای
رفه 

ی ح
ی ها

تگ
يس

 شا
وب

رچ
 چا

حی
طرا

تعامل همه جانبه با کل ذی نفعان آموزش

آشنابودن با مفهوم کارآفرينی معلم

معرفی الگوی جديد برتر

پیشرفت بر اساس نیازسنجی دانش آموزان و پرورش خود معلم

فراهم کردن ابزار مناسب برای پیشرفت دانش آموز

پیداکردن استعداد دانش آموز و هدايت آن

آموزش دانش و مبانی اصلی کارآفرينی به معلمان

دوره های هوش مالی برای معلمان

تأکید بر شايستگی به جای تأکید بر نمره

اختصاص ساعت مناسب به طرح زيست بوم مدرسه

تأکید بر طرح بوم مدرسه و مهارت آموزی

رشــد فضائل انسانی )انسان صالح، فرهیخته، نخبه، ايثارگر، مؤمن، فعال، کارآمد، متعهد، 
وارسته، متخصص و غیره( در جامعه

پیداکردن راه های متفاوت برای موفقیت و شايسته بودن

برنامه ريزی دقیق برای الگوبودن

پیشرفت شخصی درزمینۀ فناوری روز

درس گرفتن از سختی ها و مشکالت

تبديل علم به عمل

بحث استفادۀ درست از شبکه های اجتماعی

ايجاد هر چیز از هیچ چیز

منبع پايدار ثروت و خلق ثروت و ارزش اجتماعی

ايجاد امکانات جديدتر، فضای متنوع تر

نگرش معلم )نگرش همه چیز است(

 جدول 3.   )ادامه( 
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 مضامین پایه
)نشانگرها(

مضامین سازمان دهنده 
)ابعاد(

 مضمون
فراگیر

ارتباط خوب، انگیزه دادن به دانش آموزان در استفاده از فکر

 شایستگی های 
شخصیتی

ين
آفر

کار
ن 

لما
 مع

ای
رفه 

ی ح
ی ها

تگ
يس

 شا
وب

رچ
 چا

حی
طرا

اعتمادسازی، تالش و انگیزش معلم

روان شناسی دانش آموزان

روحیۀ پرسشگری و انتقادی

شناخت مهارت ها و توانايی خود

دارای اعتمادبه نفس باال

روحیۀ خستگی ناپذيری

ارتباط مؤثر، غرورنداشتن و استفاده از تجربۀ ديگران

ايده پرداز، خالق

تالش و پشتکار معلم

تعامل و ارتباط و کارِ گروهی

حس انسان دوستی

روحیۀ کارآفرينی

الگوی عینی کارآفرينی

تغییرپذيربودن معلم

خوش اخالقی

دادن حس امید

خودباوری معلم، پرانرژی، توانمندی

بعد از تعیین ابعاد، مالک  ها و نشانگرهای چارچوب شايستگی های حرفه ای معلمان شکل گرفت که در 
نمودار 1 به صورت شبکۀ مضامین شايستگی حرفه ای معلمان کارآفرين نشان داده شده است.

 جدول 3.   )ادامه( 
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 تأکید بر وارد کردن آموزش دروس
در زندگی دانش آموز

پرورش قدرت خالقیت دانش آموزان

توجه به درس پژوهشی

رضایت خاطر فراگیر

آموزش با کارهای آزمایشگاهی

آگاهی از روش های حل مسأله

آموزش همراه بازی برای کودکان

دانش کارآفرینی و ایده پردازی

تدریس مبتنی بر تجربه

شناخت مهارت ها و توانایی خود

اعتمادسازی، تالش و انگیزش معلم

تالش و پشتکار معلم

حس انسان دوستی

تعامل و ارتباط و کارگروهی

تغییرپذیر بودن معلم 

ارتباط موثر، غرور نداشتن و استفاده از 
تجربه دیگران

دادن حس امید

روحیه کارآفرینی

تعامل با افراد مختلف درگیر کارآفرین

پرورش حس نیاز  به کارآفرینی

آموزش ریسک پذیری

برجسته بودن مهارت ارتباطی با جامعه

اهمیت آموزش کارآفرینی در کنار درس 

 استفاده از مواد دور ریختنی
 در جهت ایجاد ارزش و ثروت

ارزش یابی توصیفی در ایجاد کسب و کار

آموزش ترفند ارتباط با مشتری و بازاریابی

استفاده از تکنولوژی در جهت فروش تولیدات

پژوهش زندگی نامه کارآفرینان برتر 

همگام زمان باشد

تعامل همه جانبه با کل ذینفعان آموزش

آشنا بودن با مفهوم کارآفرینی معلم

پیدا کردن استعداد دانش آموز و هدایت آن

آموزش دانش و مبانی اصلی  کارآفرینی معلم

دوره های هوش عالی برای معلمان

تبدیل علم به عمل

روحیه پرسش گری و انتقادی

روانشناسی دانش آموزان

معرفی الگوی جدید برتر

طراحی چارچوب 
 شایستگی های 

 حرفه ای 
معلم کارآفرین

ی
ی اجتماع

ستگ
شای

                          Nvivo نمودار 1.   شبکۀ مضامین چارچوب شایستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین مستخرج از نرم افزار 
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 بحث و نتیجه گیری   
هــدف پژوهش حاضــر طراحی چارچوب شايســتگی های حرفــه ای معلمان 
کارآفرين بود. از نتايــج و يافته هايی که با روش تحلیل مضمون )تحلیل داده های 
برآمده از مصاحبه با مشــارکت کنندگان بالقوه )معلمان و متخصصان( و بررســی 
منابع و متون و تحقیقات پیشین به شیوۀ همسوسازی( به دست آمد برای دستیابی 
به پاسخ سؤال های 1 تا 3 به منظور شناسايی ابعاد، مالک ها و نشانگرهای »طراحی 
چارچوب شايســتگی های حرفه ای معلمان کارآفرين« اســتفاده شــد و يافته ها 
نشــان داد که چارچوب مذکور متشــکل از چهار بُعد شايســتگی های حرفه ای، 
شايســتگی های شخصیتی، شايســتگی های تدريس و شايســتگی های اجتماعی 
است. ابعاد کاوش شــده همانند بازوانی قدرتمند برای معلمان وجه اجتناب ناپذير 
کارآفرينی در کســب روحیه، مهارت ها و نگرش های کارآفرينانه است. بنابراين با 
دارابودن اين شايســتگی ها معلمان توانمندی الزم را کســب می کنند و فراگیراِن 

شايستۀ کارآفرين را پرورش خواهند داد. 
     ايــن ابعــاد کلی يا عوامــل اصلی می تواننــد چارچوبــی مفهومی برای 
شايســتگی های حرفه ای معلمان کارآفرين در نظر گرفته شــوند زيــرا اين ابعاد 
بیشترين توجه و تأکید را در میان عناصر، عوامل و شاخص های مطرح شده ازجانِب 
مشــارکت کنندگان بالقوه ی پژوهش و پیشینۀ تحقیقات و چارچوب های ارائه شده 
در حوزۀ شايســتگی های حرفــه ای معلمان کارآفرين برای شــکل دادِن چارچوب 
مذکــور به خود اختصــاص داده اند. بدين منظور، داده هــای حاصل از مصاحبه با 
مشــارکت کنندگان، چارچوب ها، مطالعات و تحقیقات پیشین در خصوِص عوامل 
اصلی شناسايی شــده بررســی شــدند. عمده ترين جنبه ها و ويژگی های هر بعد 
اســتخراج شــدند و با عنوان مالک های مربوط به آن بعد در نظر گرفته شــدند. 
در ادامه به تعدادی از آن ها اشــاره می شــود: 1. مهارت های فردی؛ 2. مهارت های 
تدريس؛ 3. مهارت های تجربی؛ 4. مهارت های ارتباطی؛ 5. مهارت های کار گروهی؛ 
6. مهارت های کالمی و ارتباطی؛ 7. مهارت پژوهشــی؛ 8. مهارت کارآفرينی؛ و  9. 

مهارت به کارگیری ابزار متناسب با آموزش.
گفتنی است که چارچوب طراحی شده در اين پژوهش در قسمت بررسی متون 
از مطالعات و نتايج تحقیقات کیندل42 )2000(؛ ال-استال و ال-رشید43 )2003: 
16(؛ ال-ازرک )2000: 19(؛ گیب )2011(؛ راسکوارا و پیکوال )2013(؛ سندبرگ 
و تراگامــا44 )2007(؛ کورينین و روهوت45 )2001(؛ کواک46 و همکاران )2010(؛ 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

طراحی چارچوب شایستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین

47
 ë 80 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 زمستان 

کايــرو47 و همکاران )2011(؛ بیکهارد و گريگــوری48 )2005(؛ هايتی و اگرمان49 
)2004(؛ کايرو و کرير50 )2005(؛ اندرسون و جک51 )2008(؛ ون دام و همکاران 
)2010(؛ پاجنین52 )2001(؛ ســودبرگ و ريس )2010(؛ آموريم نتو53 و همکاران 
)2017(؛ سانچز54 )2014(؛ بیلز55 و همکاران )2015(؛ کدی56 )2018(؛ هانسون 
)2017(؛ ُعِمــر آتالی و يمینــی57 )2017(؛ مارتین و همکاران )2018(؛ يمینی و 
برونشــتاين58 )2016(؛ شلتون و ارکهام بولت59 )2018(؛ فايول و ِگیلی60 )2008(؛ 
دارلینگ-هامونــد و يانگــز )2002(؛ کورنیاش61 )2017(؛ نورکســانا62 )2018(؛ 
عقیــب63 )2014(؛ ال-آنزی )2003(؛ پیتر )2009(؛ زايــد )2007( بهره گرفته 

است.
با توجه به مضامین ســازمان دهندۀ کاوش شده در اين پژوهش شايستگی های 
حرفه ای بــه مجموعۀ مهارت ها و توانمندی های معلم در عرصۀ تخصصی شــامل 
گرايش ها و تمايالت که در محیط کار ظهور و نمود پیدا می کند اطالق می شــود 
)ال-ازرک، 2000: 19(. طبق يافته های به دســت آمده، برخی از اين مهارت ها که 
در اين پژوهش با عنوان شايســتگی های حرفه ای دسته بندی شده است عبارت اند 
از: مهارت هــای برنامه ريــزی، توانايی پیش بینی و طراحی متناســب با امکانات و 
توانايی يادگیری فراگیران، خلق محیط يادگیری در راستای کسب تجارب مطلوب 
يادگیری، مهارت های آموزشی مانند انعطاف پذيری و توانايی هدايت دانش آموزان 
در جهــت يادگیری معنــی دار، به کارگرفتن روش ها و فنون گوناگون ارزشــیابی 
متناســب با اهداف يادگیری و دانش آموزان، ارائۀ خــوب، و مهارت های مديريتی 
مانند توانايی مديريت اقتضايی )ال-اســتال و ال-رشــید، 2003: 16(، نظارت بر 
يادگیری دانش آموزان و مديريت موقعیت های بحرانی اســت )ون دام و همکاران، 
2010؛ کورينین و روهــوت، 2001؛ کواک و همکاران، 2010؛ کايرو و همکاران، 

.)2011
بعد ديگر اين پژوهش شايســتگی های تدريس اســت که بر شايســتگی های 
شناختی يا دانستنی های معلم داللت دارد و جنبۀ اکتسابی نیز دارد. طبق يافته های 
به دســت آمده، بخشــی از آن در حین آموزش حرفۀ معلمی در مراکز تربیت معلم 
کسب می شــود و بخشی نیز حاصل تجارب شــخصی و گروهی است که از آن با 
عنوان دانش بومی، دانش حاصل از تجارب زيســتۀ معلم )ال-شیری64، 2008: 7( 
ياد می شــود. اين بعد دامنۀ گسترده ای از دانِش معلم ازجمله دانش برنامۀ درسی، 
مفاهیم و محتوا، تئوری های يادگیری، حقايق و روندهای آموزشی و دانش مربوط 
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به واقعیت های کالس درس، مدرســه و بافت اجتماعی را شامل می شود )هايتی و 
اگرمان، 2004؛ کايرو و کرير، 2005؛ اندرسون و جک، 2008؛ ون دام و همکاران 

2010؛ بیلز و همکاران، 2015؛ کدی، 2018(.
يکی ديگر از اين شايســتگی ها شايســتگی اجتماعی اســت کــه با هدف به 
اشــتراک گذاری دانش و به روز نگه داشــتن آن در ايجاد فرصت های بیشتر و بهتر 
بــرای يادگیری دانش آموزان بــا تأکید بر همکاری و مهارت های شبکه ســازی و 
ارتباطــی، مديريت پــروژه، تصمیم گیری و مهارت های فنی و برنامه های درســی 
مبتنی بر جامعه اســت. طبق يافته های به دست آمده، برخی از اين مهارت ها که در 
اين پژوهش با عنوان شايستگی های اجتماعی دسته بندی شده است عبارت اند از: 
ارتقای ارتباط دانش آمــوزان با دنیای واقعی، درگیرکردن دانش آموزان با فرايندها 
و ارتباطات جامعه، خلق موقعیت های يادگیری برای شــکل گیری تفکر انتقادی و 
خالقانه، فرصت هايی برای گسترش امکان يادگیری محلی و جهانی، ايجاد محیط 
يادگیــرِی دارای تعامل اجتماعی مناســب و محیط يادگیری حمايتی و ســازنده 

)پاجنین، 2001؛ سانچز، 2014؛ هس و فین65، 2007؛ بیلز و همکاران، 2015(.
آخرين بُعِد اين پژوهش شايســتگی شــخصیتی اســت که مؤلفه  های آن بر 
خصیصــۀ معلمی به منزلۀ الگوی دانش آموز و توانمندی وی در اجرای بهتر ســهم 
خويش اثرگذار است. طبق يافته های به دست آمده، مهارت هايی که در اين پژوهش 
با عنوان شايستگی های شخصیتی دسته بندی شده اند عبارت اند از: انعطاف پذيری، 
گرايش به موفقیت، عزت نفس، خودمديريتــی، آينده نگری، خطرپذيری، خالق و 
يادگیرنده )زيرک مرادلو، 1387(، ارتباط خوب و مؤثر، انگیزه دادن به دانش آموزان 
در استفاده از فکر )آلتان66، 2014(، اعتمادسازی، تالش و انگیزش معلم )رنزولی67، 
1993(، روان شناسی دانش آموزان، روحیۀ پرسشگری و انتقادی، شناخت مهارت ها 
و توانايی خود، روحیۀ خســتگی ناپذيری، غرورنداشتن و استفاده از تجربۀ ديگران، 
ايده پرداز، تعامل و ارتباط و کار گروهی، حس انسان دوســتی، روحیۀ کارآفرينی، 

الگوی عینی کارآفرينید )کیندل، 2000(.
با توجــه به آنچه ذکر شــد، يافته های اين پژوهش به ما نشــان می دهد که 
معلم کارآفرين فردی با انگیزۀ اجتماعی باالســت که مبتکر، مشــارکت جو، فعال، 
فرصت طلب، همیشه حاضر، دانشمند، متخصص، متبحر، خطرپذير و بلندنظر است. 
دانســتن اينکه معلم کارآفرين چگونه به نظر می آيــد به ما امکان می دهد تا پس 
از مشــاهدۀ پديده ها او را بهتر بشناســیم. ياد بگیريم چگونه از معلمان کارآفرين 
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موجود حمايت کنیم و زمینۀ شــکوفايی معلمــان کارآفرين جديد را فراهم  کنیم. 
بعد از بررسی  های صورت گرفته در منابع و متون و مصاحبه ها، بايد بگويیم موردی 
که جايگاه آن در مقاطع آموزشــی ايران کمرنگ اســت بحث کارآفرينی فراگیران 
است. وقتی ما می توانیم بگويیم يک معلم، شايسته و حرفه ای است که راه خالقیت 
و کارآفرين بودن در دنیای ناشــناختۀ آينده را در فراگیر خود نهادينه کرده باشد. 
به عبارت ديگر، با اســتناد به يکی از مصاحبه های صورت گرفته، بايستی ماهیگیری 

به فراگیران ياد داد. 
يافته های به دســت آمدۀ اين پژوهش نشان دهندۀ ضرورت برگزاری برنامه های 
آموزشــی برای معلمان را برای شناخت، مهارت و نگرش الزم درزمینۀ کارآفرينی 
روشن می سازد. بنابراين الزم است در روش کار معلم تغییرات کلی از شیوۀ سنتی 
به ســمت شیوه های عملی و تجربی ايجاد شــود و معلمان کالس خود را از حالت 
يکنواخــت و خودمحوری خارج کنند تا بتوانند به پرورش افراد کارآفرين دســت 
يابنــد. بنابراين اين نوع آموزش زمانی تأثیرگــذار خواهد بود که توجه به موضوع 
زيربنايی آن از مقطع دبســتان، حتی پیش دبســتان، آغاز و دگرگونی اساسی در 
نظام آموزشــی ايجاد شــود. اين موضوع بدون توجه به اين مــوارد کارآفرينی در 
ســطح جامعه به صورت عمومی تحقق نخواهد  يافــت. تأثیر معلمان در اين زمینه 
بســیار حائز اهمیت است زيرا برای رشــد کارآفرينی در يک کشور اين معلمان اند 
که بايد فعالیت ها و روش های آموزشی جديد )دانش بنیان( را به کار گیرند تا باعث 
رشــد و پرورش ذهنیت کارآفرينی در فراگیران شــود. درنهايت شايان ذکر است 
رشــد کارآفرينی در يک کشور مستلزم آموزش و تربیت مربیان و استادان مجرب 
کارآفرين اســت. در طراحی چارچوب شايســتگی های حرفه ای معلمان کارآفرين 
ابعاد سهمی اساســی دارند و همگی حلقه های زنجیرند و پیوستگی آن ها بايستی 

حفظ شود. 
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