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چكيده
كارايى و اثر بخشى آموزشكده هاى فنى و حرفه اى و علمى- كاربردى در دو دهه اخير 
با  كاردانى  دوره هاى  اثربخشى  و  كارايى  ميزان  كه  آنجا  از  است.  گرفته  قرار  ترديد  مورد 
ميزان جذب فارغ التحصيالن به بازار كار، ايجاد اشتغال و كيفيت ارائه خدمت در محيط كار 
همبستگى دارد، كاركردهاى دوره كاردانى اساسًا بايد معطوف به بازار كار باشد. از طرفى 
چون جهت گيرى و نگرش جامعة ما معطوف به تحصيل در دوره هاى باالتر آموزش عالى 
چنين  به  منجر  كه  مهارت هايى  و  تحصيلى  مقطع  اين  فارغ التحصيالن  اشتغال  بحث  است، 
سياستمداران  گذشته  دهه  چند  طى  در  است.  گرفته  قرار  بى مهرى  مورد  مى گردد  اشتغالى 
اثربخشى  و  كارايى  بردن  باال  براى  را  جديدى  كار هاى  و  ساز  آموزشى  برنامه ريزان  و 
آموزش هاى دوره كاردانى طراحى و به اجرا در آورده اند، اما به نظر مى رسد اين تالش ها 

چندان تاثير گذار نبوده است. 
طريق  از  ـ  كارآفرين  آموزشكده هاى  ايجاد  پيشنهاد  ارائه  با  شده  سعى  مقاله  اين  در 
كاردانى،  دوره هاى  التحصيالن  فارغ  تحصيل  ادامه  براى  الزم  زمينه  ـ  تلفيقى  رويكردى 
و  نوآورى  خالقيت،  زمينه هاى  ايجاد  مى رسد  نظر  به  شود.  فراهم  مولد،  اشتغال  با  همزمان 
كارآفرينى و توسعه مهارت هاى منجر به اشتغال نه تنها نافى كاركردهاى دوره كاردانى براى 
ورود به سطوح باالتر آموزش عالى نيست، بلكه مى تواند منجر به ايجاد قابليت ها و توان هاى 
بيشترى براى ورود به آموزش هاى عالى در سطح باالتر گردد. در اين مقاله ابعاد جديدى از 

آموزشكده كارآفرين مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
كليدواژه ها: اردوگاه كارآفرينى، آموزشكدة كارآفرين، آموزش هاى مادام العمر، آموزش 
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مقدمه 
بسياري از تحقيقات انجام گرفته در دهه 1970 نشان دهنده آن است كه  كاهش رشد اقتصادي 
هر كشور به نحوي متأثر از عملكرد نظام آموزش و پرورش آن كشور است. همچنين مطالعات 
توسعه  و  پيشرفت  شاخص  پرورش  و  آموزش  كه  است  آن  از  حاكى  بسياري  سنجي  اقتصاد 

اقتصادي كشورها محسوب مي شود. صالحى و كيامنش، 1385) 
آموزشكده هاي فني ـ حرفه اي در كشور ما از جمله مؤسساتى هستند كه با هدف ارتقا و 
انتقال دانش كار، ايجاد مهارت ها، افزايش بهره وري، به هنگام كردن و ارتقاى معلومات و تجارب 
شاغالن، رشد استعدادهاي بارز و به فعليت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و 
حرف گوناگون تأسيس شده اند. آموزش هاي كارداني عبارت  است از سطح شغلي مشخصي كه 
بين مشاغل سطوح كارگري و مشاغل سطوح كارشناسي (مهندسي) قرار دارد و به همين نسبت 
 . مي كند  بيان  را  مشخصي  مهارت هاي  و  دانش  اطالعات،  ميزان  استدالل،  قدرت  درك،  سطح 
از جمله وظايف دوره هاي كارداني انتقال اطالعات، سازماندهي كار، برنامه ريزي و كنترل كار، 
اندازه گيري بازرسي، عيب يابي، سرويس و نگهداري، نصب و راه اندازي، سرپرستي و... است.      
در سال هاى اخير بحث كارآفريني مورد توجه بسياري از محافل اقتصادي و صنعتي در جهان 
قرار گرفته است؛ به خصوص، بحث آموزش و توسعه مهارت هاى كارآفريني براي جوانان و 
ايجاد اشتغال مولد در زمينه هاى گوناگون مطرح است و برنامه ريزان آموزشى براى باال بردن ميزان 
تعداد  است  معتقد  مارك1 (1998)  هنس  مى ورزند.  اهتمام  آن  به  آموزش  بخشى  اثر  و  كارآيى 
زيادى از مطالعات نشان مى دهد كه آموزش كار آفرينى مى تواند به عنوان ابزارى براى تغيير نگرش 

جوانان در جهت خود اشتغالى به حساب آ يد. 
پژوهش هاى انجام شده توسط عباس صدرى (1383)، در زمينه بررسى جذب فارغ التحصيالن 
و  اشتغالى  خود  ميزان  كه  مى دهد  نشان  مختلف،  رشته هاى  در  حرفه اى  و  فنى  آموزشكده هاى 
كارآفرينى اين گروه از فارغ التحصيالن در حدود 20٪ بوده است، كه البته، اين قلت در ميزان 
خوداشتغالى و كارآفرينى مى تواند ريشه در آموزش هاى قبل از ورود به دوره هاى كاردانى داشته 
باشد (برابر قوانين مصوب شوراى تعيير نظام آموزش و پرورش ورودى هاى دوره هاى كاردانى 
تأمين  شده اند،  طراحى  ساله  پنج  صورت  به  كه  حرفه اى،  و  فنى  هنرستان هاى  طريق  از  فقط 
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رشته  مهارت هاى  و  اشتغال  «بررسى  باعنوان  پژوهشى  در   (1382) برزگر  و  نويدى  مى شود). 
كامپيوتر و الكترونيك شاخه كار و دانش» به اين نتيجه رسيده اند كه آموزش هاى دانش آموختگان 
اين رشته و مهارت هاى آنان براى انجام وظائف و كسب موفقيت هاى شغلى كافى نيست. از اين 
رو يك تحول اساسى در زمينه توانمند سازى اين گونه افراد الزم است. از جمله اين تحوالت 
مى توان به ابعادى از قبيل گسترش خالقيت و نوآورى، ايجاد ارتباط ميان آموزش و صنعت و نيز 
توسعة مهارت هاي كارآفرينى اشاره داشت؛ در اين صورت نه تنها جوانان از توانايى هاي فردي 
خود آگاه شده و زمينه به فعليت درآوردن آن ها را فراهم مى آورند، بلكه اين امر كاهش بيكاري 
و باال بردن نرخ اشتغال در جامعه را نيز در پى خواهد داشت. (ارتقاء شغلى و ايجاد زمينه هاى 

خود اشتغالى از طريق توسعه مهارت هاى خالقيت و نوآورى و كار آفرينى است).
بدين ترتيب آنچه كه در بعد كارآفريني از آموزشكده ها انتظار مي رود آموزش مهارت هايى است 
كه موجب مى شود فرد نه تنها بتواند در جامعه به عنوان شهروندي موفق اثر گذار باشد و به مدارج 
علمى باال دست يابد بلكه به مهارت هايى نيز دست يابد  كه او را در محيط كار فردى اليق و كارآمد 

و پاسخ گوى نياز بازار كار جلوه دهد و حتى در ايجاد اشتغال مولد نيز نقش بارزى ايفا نمايد. 
جست وجوي  در  دارند  قرار  آميز  كارهاي مخاطره  و  كسب  رأس  در  اغلب  كه  كارآفرينان، 
كارآفرينان   . مي شود  تلقي  موفقيت شان  براي  ابزاري  اغلب  آن ها  خالقيت  و  هستند  فرصت ها 
به عنصر تغيير به عنوان يك پديده معمولى و بديهى مي نگرند و لذا هميشه در جست وجوي 
تغييرند، به آن واكنش نشان مي دهند و از آن،  به مثابه يك فرصت ، بهره برداري مي كنند . اينان 
منابع را از حوزه هايي كه بهره وري پايين دارند به حوزه هايي كه داراي بهره وري باالتري هستند 

انتقال مى دهند. 
از «كارآفرين» تعاريف مختلفي وجود دارد كه به چند مورد آن اشاره مي شود :

عباس صدرى (1383) معتقد است كه: از نظر اسالم «كارآفرين» فرد تالشگري است كه با 
اتكاء به نفس و توكل به خداوند بتواند از حداكثر توانايي هاي جسمي، مادي و تخصصي خود از 
راه حالل براي منافع خود در جامعه اي كه در آن زندگي مي كند استفاده نمايد. در فرهنگ غني 
اسالم، فرهنگ تالش، خلق كار و سهولت بخشيدن به زندگي و سطح معيشت هم نوعان همواره 

مورد ستايش بوده است.



فصلنامه نوآورى هاى آموزشى. شمارة38، سال نهم، تابستان1381390

قرآن در آيات متعدد، به طور صريح يا در ضمن ضرب المثل ها و قصه ها و با نگاه هاي متفاوت 
و  داوود(ع)  حضرت  سليمان(ع)،  حضرت  مانند  متعددي  كارآفرينان  كار،  فرهنگ  و  ثروت  به 
ذوالقرنين را مثال مي زند كه جامعه را به فعاليت ترغيب مى كردند و مردم را از بطالت و بيكاري 

رها ساخته و باعث رشد و اعتالى مردم زمان خود شدند .
خداوند در آيه 21 سوره طور مى فرمايد: كلُّ امرٍى بِما َكَسَب رهين (هر كسي در گرو عمل 
خويش است). اين آيه حاكى از آن است كه هر چيزى كه آدمي را به خير و سعادت برساند، آن 
را خالِق سبب ساز برايش آماده كرده است، اما سرانجام خوش فرجامي و بد فرجامي شخص را 

در گرو عمل خودش نهاده است .
در آيه 40 ، سوره غافر خداوند بندگانش را به كارهاى شايسته دعوت و ترغيب مى نمايد: َمن 
َعِمل صالحًا مِن َذَكٍراَ و اُنثي َو ُهَو مو مٌِن َفاولئك يَدخلوَن الجنّه يُرَزقوَن فيها بغير حساب (كسانى 
كه كار شايسته كنند و مؤمن باشند، اعم از زن و مرد، به بهشت درآيند و در آنجا بي اندازه روزي 

دارند).
پيغمبر اكرم مي فرمايد : خداوند بنده اي را دوست دارد كه كار و پيشه اي را بياموزد تا به وسيلة 
آن از مردم بي نياز شده و از كابوس هراس انگيز فقر رهايي يابد. در جايي ديگر مي فرمايد : هر 
كس از شما كاري را انجام مي دهد بايد آن را با استواري، استحكام و پشتكار به سرانجام برساند .

تعيير در محيط هاى كسب و كار و قابليت هاى مورد انتظار از آموزشكده ها
 تغييرات سريع تكنولوژي و تغيير در ساختار نيروي انسانى مورد نياز بازار كار، مهارت هاي 
جديدي را از فارغ التحصيالن دوره هاي علمي ـ كاربردي مى طلبد. اين امر آموزشكده هاي فني و 
حرفه اي را نيازمند بازنگري و باز مهندسي در برنامه هاي درسي، فرآيند آموزش و ساختارهاي 
اين مراكز ساخته است . در مقاله اي با عنوان «ارتقاء آموزش كارآفريني در سيستم آموزش هاي فني 
و حرفه اي» كه توسط كالج كلمبو به چاپ رسيده است، مجموعه اى از تغييرات اساسي مورد 
نياز در محيط هاي كسب و كار و شايستگي هاي مرتبط با آنها، به صورتى كه در جدول شماره يك 

مى بينيد، بيان شده است.
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جدول شماره 1
شايستگى هاى مورد نيازتغييرات اساسى در محيط كسب و كار

• روش هاى جديد مديريت افزايش رقابت
• يادگيرى عوامل جديدى از موفقيت

• جامعه دانش بنيان افزايش سرعت در توسعه

• قابليت  هاى فنى 
• روزآمدى

• شايستگى باالترمدل هاى جديد كار

• مهارت هاى حرفه اى و كارشناسى باال
• توان باالى پاسخ گويى و مسئوليت پذيرى

• چند مهارتى بودن

• توسعه ارتباطات و مهارت هاى بين فردىتعامالت بين كشورها

• تشخيص و شناخت تغيير، و درك از تغيير ارزش هاى جديد
• بالندگى شغلى

آموزش هاى مادام العمر در آموزشكده هاى فنى ـ حرفه اى
اين آموزش هاى ساختار يافته و انعطاف پذير (مادام العمر) قابليت برقرارى ارتباط بين دروس 
مرتبط را فراهم مى  سازد و نيز اعتبار واحدهاى گذرانده شده را، براى ورود به دوره هاى آموزش 
و خروج از آن در مراحل مختلف، مورد تأييد قرار مى دهد. اين آموزش ها همچنين انعطاف الزم 
را براى دسترسى دانشجويان به مهارت ها دارد و از طريق طراحى برنامه هاى مرتبط زمينه را براى 
يادگيرى آن ها فراهم مى كند.از آنجا كه هر سازمان يادگيرنده اى خالق و نوآور است و افراد در 
اين سازمان رشد مى يابند و مى تواند يك سيستم را متحول  سازند، مى توان گفت كه آموزش هاى 
مادام العمر ضمن افزايش قابليت هاى فردى زمينه را براى تبديل سازمان ها به سازمان يادگيرنده 

فراهم مى سازد كه اين خود ارتباط مستقيمى با توسعه خالقيت و كارآفرينى دارد. 
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آموزش هاى مبتنى بر شايستگى
نظام آموزشى تاكيد بر شايستگى هايى دارد كه ركن اساسى آن انجام يك كار معين، فعاليت هاى 
حرفه اى و يا اشتغال است. بدين ترتيب شايستگى ها به عنوان مجموعه اى از دانش ها، مهارت ها و 
نگرش تجويزى و قابل سنجش مى باشند كه بايد به منظور كسب قابليت براى انجام يك حرفه يا 
فعل مبناى آموزش قرار گيرند. از آنجا كه بسيارى از فارغ التحصيالن مراكز آموزش فنى و حرفه اى 
به صرف گذراندن دروس نظرى و حتى عملى، به صورت انتزاعى، قابليت الزم را براى انجام 
فعاليتى مشخص كسب نمى كنند، آموزش مبتنى بر شايستگى زمينه اى را فراهم مى كند كه آنان 
بتوانند قابليت هاى الزم را در حد تسلط بر انجام كار و انجام يك كار و شغل معين از طريق ادغام 
چندمهارت پيدا نمايند و در حيطه روان حركتى به  حد قابل قبولى برسند، به طورى كه به خوبى 

از عهدة كار برآمده و زمينه كارآفرينى و راه اندازى يك شغل را به نحو مطلوب كسب كنند.

مبانى نظرى آموزشكده كارآفرين 
1. اهداف 

الف. باال بردن كاريى و اثر بخشى افرادى كه در اين مراكز پذيرفته مى شوند؛  
ب. ايجاد محيط مناسب به منظور توسعه باورها، نگرش ها و ارزش هاى كارآفرينى افراد فوق؛

و  اشتغالى  خود  بر  تأكيد  با  كار  بازار  نياز  مورد  اى  حرفه  و  فنى  شايستگى هاى  توسعة  ج. 
كارآفرينى؛

د. بسط و توسعة مهارت هاى مديريتى براى اداره محيط هاى كسب و كار؛
هـ . ايجاد ارتباط نزديك بين محيط آموزش و محيط صنعت براى ايجاد قابليت هاى حرفه اى 

و مكان يابى براى اشتغال فارغ التحصيالن؛ 
با  فارغ التحصيالن  كه  هدف  اين  با  نوآموز  و  خالق  رفتار  زمينه هاى  گسترش  و  ايجاد  و. 

اقتضائات محيط، درحوزه تحوالت تكنولوژى، سازگار شوند.
ز – ايجاد قابليت هايى در فارغ التحصيالن كه بتوانند با تغييرات محيطى بخصوص تغييرات 

تكنولوژى مواجه شوند؛
ح- گسترش آموزش هاى كارآفرينى به منظور ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى؛ 

ط- پشتيبانى از دانشجويان فارغ التحصيل در جهت يافتن شغل مناسب. 
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2. اصول 
الف. تنوع بخشى به فرصت هاى آموزشى با تأكيد بر محيط هاى يادگيرى خارج از آموزشكده. 
طرف  يك  از  فرصت هاست.  جست وجوى  كارآفرينى  اصول  از  يكى  كه  است  توضيح  به  الزم 
محيط هاى يادگيرى خارج از مدرسه زمينه را براى ارائه فرصت هاى بيشتر در ابعاد مختلف فراهم 
مى آورد واز طرف ديگر وسعت ديد و تفكر باز4، كه از چارچوب هاى اصلى براى كارآفرينى 
وتربيت  تعليم  خاص  محيط  يك  به  دانش  آموختن  صورت  اين  در  مى شود.  بستر سازى  است، 

محدود نمى گردد.)  
ب . توجه متعادل و هماهنگ به توسعه مهارت هاى شناختى، بين فردى، كارآفرينى، و عادات 

كارى؛
ج. تاكيد بر حفظ ارتباط ديناميك با محيط هاى كارى؛

د. آينده نگرى و توجه به روندهاى آينده در حوزة فناورى هاى جديد از قبيل فناورى اطالعات 
و ارتباطات ، فناورى زيستى، فناورى نانو، فناورى انرژى، فناورى فضائى و فناورى روستايى 

مى باشد؛
هـ . تاكيد بر نوآورى از طريق انجام تحقيقات و ارزشيابى و استخدام مربيان كارآفرين؛

و. تأكيد بر مشاركت و آموزش مشاركتى؛
ز. تأكيد بر تفكيك جنسيتى محيط هاى آموزشى بر مبناى ارزش هاى دينى و اجتماعى؛

ح. نوآورى در روش هاى آموزشى و مديريت آموزشكده ها؛
ط. استفاده از مربيان كارآفرين؛

ى. تربيت دانش آموختگان ريسك پذير.

3. كاركردها 
الف. نهادينه سازى فرهنگ كارآفرينى و آموزش هاى مادام العمر در بين دانشجويان و جامعه 

در سطح معيارهاى جهانى؛
ب. تربيت نيروى انسانى تكنيسين در حد استاندارد جهانى؛

به  مربوط  قابليت هاى  و  مهارت ها  افزايش  درجهت  صنعت  با  دائمى  ارتباط  ايجاد  ج. 
مهارت هاى خود اشتغالى و كارآفرينى؛ 
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د. تدوين برنامه هاى درسى و بازنگرى در آنها در جهت توسعه قابليت هاى كارآفرينى و خود 
اشتغالى؛ 

هـ. ايجاد سيستم هايى براى مبادله اساتيد و ارتقاء علمى آنها  بكارگيرى آنها در صنعت؛
و. انجام پروژه هاى مشترك با صنايع به منظور توسعه نوآورى ها و خالقيت هاى دانش آموزان؛ 
ز.  انجام فعاليت هايى كه متضمن كارآفرينى و خود اشتغالى بوده و زمينه ساز راه اندازى مراكز 

كسب و كار در مقياس كوچك باشد.

4 .مديريت 
فرهنگ سازماني اين آموزشكده به صورت يك سازمان يادگيرنده و با تمام ويژگى هاى آن 

عمل مى كند. 
و  خالق  رفتار  الگوهاي  تلفيقي،  به صورت  بايد  مراكز  اين  نظام هاي  زير  و  مولفه ها  كلية 
نوآور را در مجموعه آموزشكده ها ارائه نمايند و زمينه ساز محيطي براي پشتيباني، سازندگي و 
راهنمايي دانشجويان باشند به نحوي كه دانشجو انگيزه الزم را براي رشد و تعالي كسب نموده و 
در جهت اين رشد و تعالي تالش نمايد . تعامالت در اين نوع آموزشكده بايد به گونه اى باشد كه 
زمينة پرسشگري ، علم توأم با عمل ، مثبت انديشي و اميدواري را در دانشجويان ايجاد نمايد . اين 
محيط زمينه اي را فراهم مي كند كه دانشجويان بتوانند ايده هاي جديدي را ارائه نمايند كه بتواند 
در آموزشكده تبديل به فرصت شده و از طريق انجام كار عملي به نتيجه برسند . مركز آموزشى 
در اين صورت محيطي امن، سالم، با نشاط، جذاب و برخوردار از حس جمعي و تسهيل كننده 
يادگيري خواهد بود. اين مركز در عين حال بايد تجلي بخش فرهنگ غني اسالمي بوده و از 

استقالل اداري و مالي و حق تصميم گيري برخوردار باشد.
رويكرد مديريتي در اين آموزشكده ها حامي نوآوري ، نو انديشي، خطر پذيرى، و بهره گيرى 
از تكنولوژي آموزشي بوده و كارگاه ها و آزمايشگاه هاي آن به روز و ساختار آموزشكده مبتنى 

بر روابط باز و افقى خواهد بود.

ويژگي هاي آموزشكده هاي كارآفرين
براى  اوليه  زمينه هاى  است.  آمده   1 شماره  مدل  در  آفرين  كار  آموزشكده هاى  ويژگى هاى 



143 تبيين ابعاد ناشناختة آموزشكدة كارآفرين

طراحى چنين مدلى را از مدل طراحى شده براى كارآفرينى توسط كالج كلمبو گرفته ايم.

مدل شماره 1- ويژگي هاي آموزشكده هاي كارآفرين

1. برنامه هاى درسى
ساحت هاى  به  دست يابى  امكان  بر  عالوه  كارآفرين  آموزشكده هاى  درسى  برنامه  در   
كار  و  مولد  اشتغال  زمينه  كه  مى شود  تأكيد  قابليت هايى  توسعة  بر  تربيت،  و  تعليم  مختلف 
آفرينى را فراهم مى سازند. تغيير تدريجى در رويكرد كل برنامه هاى درسى تأكيد بر خالقيت 
و كارآفرينى دارد به نحوى كه دانش آموختگان اين آموزشكده ها با كسب مهارت هاى عمومى 
كارآفرينى از قبيل خالقيت ، نوآورى، حل مسئله و  پرسشگرى توان رويارويى خردمندانه با 
تحوالت اجتماعى، اقتصادى و فناورانه داشته باشند و به عنوان يك فرد خالق و كارآفرين در 

جامعه ايفاى نقش نمايند. 
باز تنظيم اين برنامه ها از آن جهت اهميت دارد كه صنايع و خدمات پيوسته در حال گسترش 
هستند و از اين رو از يك سو تنوع، بهبود كيفيت توليدات و تغيير در ساختار اقتصادى  ، اجتماعى 
و تكنولوژيكى و از سوى ديگر اشتغال، رقابت در عرصه هاى ملى، منطقه اى و بين المللى و تقاضا 
براى كاردانان در سطح استاندارد هاى جهانى، تدوين برنامه هاى آموزشكده ها را سخت و پيچيده 
پوشش  و  انعطاف پذيرى  پاسخ گويى،  از  اطمينان  به  دستيابى  براى  جهت  بدين  نمود.  خواهد 
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برنامه هاى درسى در اين نوع آموزشكده ها نيازمند نوآورى در برنامه ريزى درسى و شيوه ارائه آن 
مى باشيم. لذا برنامه هاى درسى اين گونه مراكز بايد به گونه اى طراحى شوند كه پاسخ گوى گروهى 
از مشاغل در حوزه هاى گوناگون بازار كار، با تمام تحوالت آن، باشند و فارغ التحصيالن با كسب 
قابليت هاى فنى و كارآفرينى زمينه ايجاد يك شغل معين و به كار گيرى ديگران را داشته باشند. 
نگارنده از اين برنامه ها با نام برنامه درسى فراگير5 نام مى برد. اين برنامه ها بايد بتواند مهارت هايى 
را آموزش دهد كه فارغ التحصيل بتواند گروهى از مشاغل و حتى زنجيره اى از مشاغل را عهده 
دار باشد. به عالوه، مهارت هاى اصلى و ويژگى هاى كليدى در طراحى اين برنامه بايد به گونه اى 
باشد كه برنامه بتواند پاسخ گوى ساختار در حال تغيير اشتغال باشد و  دانشجويان به شايستگى 
مورد نظر دست يابند. اين فرايند مى تواند از طريق اجراى ساز و كارى دقيق ، متناسب و متوازن 
بين دروس تجويزى، نيمه تجويزى و اختيارى در جهت دستيابى به شايستگى هاى مورد انتظار 
دروس  است.  شايستگى  بر  مبتنى  آموزِش  حسب  برنامه ها  اين  طراحى  مدل  لذا  گيرد.  صورت 

اختيارى در قالب تك پودمان هاى تكميلى مى تواند منجر به شايستگى الزم گردد. 
تأكيد بر استاندارد هاى آموزشى، آموزش مادام العمر، كار عملى و مهارت هاى كار آفرينى از ويژگى هاى 
برنامه درسى آموزشكده كار آفرين خواهد بود و ارتباط با صنعت و بازار كار در تمام مراحل برنامه ريزى 
نيز مورد تأكيد است. همچنين عالوه بر مهارت هاى فنى بايد به مهارت ها و شايستگى هاى غير فنى6 بايد 
توجه شود. اين مهارت ها شامل مهارت هاى ارتباطى، وقت شناسى، عالقه به كار، پشت كار و تقبل ريسك 
قابل قبول كه از ابزار هاى كارآفرينى است مى گردد. ارزشيابى پيشرفت مهارت هاى فنى و حرفه اى و 

كار آفرينى از طريق ارزيابى و ارزشيابى مرحله اى به شيوه هاى گوناگون توصيه مى شود.

2. اجراى آموزش 
اجراى  نحوه  و  مدل  اين  تهيه  براى  بود.  خواهد   2 شماره  مدل  با  مطابق  آموزش  اجراى 

آموزش، از كتاب كارآفرينى ( صدرى و آيت اللهى،1378) الهام گرفته شده است.
ترم اول

سال اول ترم دوم

تابستان

سال دوم ترم سوم
انهترم چهارم

رخ
 كا

وار
ى ج

ش ها
وز
آم

كارآفرينى عمومى

اردوگاه هاى كارآفرينى

كارآفرينى تخصصى
مديريت كارآفرينى
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تابستان،  در  دوم  و  اول  سال  بين  كارآفرينى  اردوگاه هاى  اول،  ترم  در  عمومى  آفرينى  كار 
درس كار آفرينى تخصصى در ترم سوم، مديريت در آفرينى در ترم چهارم، و آموزش هاى جوار 

مى تواند در طول تحصيل در اشكال مختلفى ارائه شود.

2 . 1 - ايجاد اردوگاه هاى كارآفرينى
مراكز  به عنوان  و  مدارس  از  خارج  يادگيرى  محيط هاى  به عنوان  مى توانند  اردوگاه ها  اين 
مكمل آموزش نقش اساسى ايفا نمايند كه به عنوان مراكز مصنوع7 از آنها نام برده مى شود. ايجاد 
چنين مراكزى نافى بهره بردارى و تعامل با مراكز غير مصنوع نيست. اين مراكز به لحاظ اقتصادى 
از طريق اخذ شهريه و توسط  سازمان هاى غيردولتى و بخش خصوصى اداره مى شوند . اين 
پشتيبان ،  و  مى كنند  فراهم  دانشجو  در  يادگيرى  انگيزه  افزايش  جهت  در  را  فضايى  اردوگاه ها 
سازنده و راهنما خواهند بود، به دانشجويان مى توانند به هر نحو كه بخواهند در اين محيط رشد 
كنند، به نتايج مطلوب از طريق انجام يك فعاليت دست يابند، ايدة جديد بدهند، پاسخ خود را 

از طريق انجام يك فعاليت پيدا كنند و به نتايج مطلوب برسند. 

اهم فعاليت هاى اردوگاه هاى كارآفرين 
الف . خلق ايده هاى جديد در زمينه توسعه كسب و كار توسط دانشجويان . الزم به توضيح 
داده  اهميت  آن ها  به  چون  ولى  مى كنند  خلق  را  زيادى  ايده هاى  معموالً  دانشجويان  كه  است 
نمى شود بدون كاربردى شدن از بين مى روند. در اين مراكز سعى بر آن است كه اين ايده ها اخذ 
و بسط داده شوند و تعدادى از آن ها به حالت كاربردى در آيند و بر روى آن ها با مشاركت ساير 

گروه هاى دانشجويى برنامه كسب و كار تهيه شود.
ب . نهادينه سازى رفتار كارآفرينى در دانشجويان ( ويژگى هاى اين مركز به گونه اى است كه 
دانشجويان پيوسته به دنبال رفتار خالق و نو آور هستند،  به خلق ايده، نوآورى و خالقيت ارج 

گذاشته مى شود و تفكر و حل مسئله از ابزارهاى مهم اين مراكز است.)
ج. انجام پروژه هاى كارآفرينى در مقياس كوچك با حداقل امكانات

د. تمرين براى سرپرستى يك گروه حداقل 10 نفرى
ح . ايجاد انگيزه براى رشد و ارتقاء فردى در جهت توسعه كشور

و. نهادينه سازى ابعادى از قبيل خالقيت و نوآورى ، نشاط و سر زندگى ،  پرسشگرى و نظم پذيرى 
و اميدوارى ( اين مركز مسئوليت دارد زمينه هاى نگرش مثبت را در بين دانشجويان توسعه دهد. جو 
حاكم بر اين مركز به گونه اى است كه افراد را هدفمند و اميدوار تربيت مى كند. كارآفرينان موفق به 
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اين مركز معرفى مى شوند و به آن ها مهارت حل مسئله از طريق مطالعه موردى8 آموزش داده مى شود. 

2 . 2 - تشكيل دفاتر فنى
در هريك از آموزشكده هاى كارآفرين بايد حداقل يك دفتر فنى ايجاد شود. اين دفتر، از 
داخل  در  اجرائى  دستگاه هاى  ساير  براى  فنى  پروژه هاى  انجام  به  نسبت  قرارداد،  عقد  طريق 
محيط  در  صنعت  محل  در  آموزش  به جاى  كاركنان  و  دانشجويان  و  مى نمايد  اقدام  آموزشكده 
آموزشكده پروژه هاى صنعتى را اجرا مى نمايند و در زمينه هاى تخصصى مختلف فعال مى شوند. 
البته انجام اين فعاليت به معناى «ِسرى كارى» نيست. سابقه اين نمونه از دفاتر فنى در دانشكدة 

فنى و حرفه اى دكتر شريعتى (تهران) وجود دارد كه تاكنون موفقيت چشمگيرى داشته است.

2 . 3 - ارائه درس كارآفرينى مقدماتى
اين درس به شكل تجويزى براى كليه دانشجويان آموزشكده هاى كارآفرين ارائه مى گردد. 
هدف از اجراى اين درس آشنايى با اطالعات اوليه پيرامون كارآفرينى و ويژگى هاى كار آفرينان 

به منظور آمادگى دانشجويان براى ورود به بازار كار است.
محتواى درس كارآفرينى به شرح زير است:

الف . برنامه خودسازى براى كارآفرينان؛
ب. آشنايى با روش  هاى تاسيس و راه اندازى يك واحد كارى در مقياس كوچك؛ 

ج. اهميت كار و كارآفرينى از ديدگاه اسالم؛
د. آشنايى با مفاهيم اوليه حسابدارى و دفتر دارى براى واحدهاى كوچك؛

ه. آشنايى با اصول و مفاهيم اوليه بازرگانى؛ 
و. انجام پروژه هاى كسب و كار در مقياس كوچك.

2 . 4 - درس كارآفرينى تخصصى
درس  رو  اين  از  شوند  نايل  تخصص  سبك  به  كارآفرينى  سوم  ترم  در  بايد  دانشجويان 

كارآفرينى تخصصى براى آن ها در نظر گرفته شده كه شامل عناصر زير است:
الف . طراحى برنامه كسب و كار9؛  

ب.  طراحى و ساخت يك نمونه كوچك؛ 
ج.  آشنايى در زمينه فرصت هاى جديد كارآفرينى؛

د.  برآورد فرصت هاى تجارتى؛
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هـ. ايجاد يك مؤسسه تجارى و يا صنعتى كوچك؛
و.  انجام امور مربوط به بازاريابى؛ 

ز. شناخت بازار و بازار هدف؛ 
ح. آشنايى با پديده هاى مرتبط با خودباورى؛ 

ط. ايجاد انگيزش و پيشرفت؛ 
ى.  شناخت رفتار مشترى؛

ك. ترسيم اهداف دست يافتنى؛ 
ل. استرس و مديريت زمان؛ 

2 . 5 - آموزش هاى جوار كارخانه
آموزش هاى جوار به صورت غير مصنوع خواهد بود. هدف از انجام اين آموزش ها يادگيرى  
از طريق تعامل با محيط واقعى كار است و دانشجويان آنچه را كه در محيط يادگيرى سنتى به 
صورت نظرى، فراگرفته اند در عمل پياده خواهند كرد. آنچه بيش از هر چيز ديگر در آموزش هاى 
جوار كارخانه مهم است اين كه دانشجويان بايد بتوانند از طريق توسعه مهارت هاى خالقيت ، 
نوآورى و كارآفرينى زمينه هاى ارتقاء سطح كارآيى و بالندگى را در مشاغل فراهم سازند. اين 

آموزش ها مى تواند با بهره گيرى از روش هاى مختلف در طول دوران تحصيل ارائه گردد.
 مهارت هاى قابل احراز در اين بخش مى تواند به شرح ذيل باشد:

الف . ارتقاء توليد؛
ب . بهبود كيفيت؛

ج. كاربرد نرم افزارهاى صنعتى جديد؛
د. تعمير و نگهدارى؛
ه. نصب و راه اندازى؛

2 . 6 - درس مديريت كارآفرينى
اين درس در قالب دروس تخصصى آموزشكده هاى كارآفرينى ارائه مى گردد و موارد زير را 

تحت پوشش قرار مى دهد.
الف. مديريت كارآمد پروژه؛

ب . مهارت هاى رهبرى؛
ج. تهيه برنامه كسب و كار در حد SME10؛
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د. برنامه ريزى و اداره SME؛
ه. مديريت بنگاه هاى SME؛

و. كنترل عمليات؛
ز. مديريت كيفيت جامع.

3. ارتباطات 
3 . 1 - ارتباط با بازار كار

 اين كار در جهت انجام مطالعات نياز سنجى در طراحى برنامه هاى درسى و انجام مطالعات 
فارغ  (عملكرد  است  موجود  آموزش هاى  ارائه  و  اعتبار بخشى  و  ارزشيابى  منظور  به  پى گيرانه 
التحصيالن). اين ارتباط مى تواند در جهت عقد قرارداد هايى به منظور ارائه آموزش هاى كوتاه 

مدت توسط آموزشكده هاى كارآفرينى صورت پذيرد.

3 . 2 - ارتباط با دولت
دولت بايد در رابطه با آموزشكده هاى كارآفرينى نقش حاكميتى ايفا كند و پشتيبانى خاصى 
را از فارغ التحصيالن اين مراكز در جهت راه اندازى بنگاه هاى اقتصادى زود بازده به عمل آورد. 

همچنين دولت بايد براى راه اندازى اين مراكز مساعدت هاى الزم را داشته باشد. 

3 . 3 - ارتباط با مراكز آموزشى
از طريق تماس با اين مراكز، آموزشكده كارآفرينى مى تواند يافته هاى جديد علمى و پژوهشى 
همچنين  نمايد.  پى گيرى  را  خود  فارغ التحصيالن  تحصيل  ادامه  جريان  و  كند  رصد  را  خود 
نقش  مى تواند  آموزشكده  كند.  بازسازى  را  خود  انسانى  نيروى  مراكز  اين  طريق  از  مى تواند 
بازآموزى كاركنان دولت را نيز به عهده گيرد و نيز از طريق برگزارى شبكه هاى ارتباطى در جهت 
گسترش R&D 11نقش ايفا كند.  حتى مى تواند از نوآورى هايى كه در آموزشكده ها و دانشگاه ها 

و ساير مراكز تحقيقاتى وجود دارد بهره بردارى نمايد.

3 . 4 - ارتباط با صنايع:
از طريق ارتباط با صنايع، آموزشكده مى تواند نسبت  به روز آمد كردن برنامه هاى درسى خود 
اقدام كند و زمينه را براى كارورزى و كارآموزى دانشجويان خود آماده سازد. از سوى ديگر 
صنايع بايد در برنامه ريزى برنامه هاى درسى حضور داشته باشند و به خصوص در زمينه تربيت 

معلم مراكز صنعتى نقش اساسى براى آموزشكده كارآفرينى ايفا نمايند.
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4. نيروى انسانى 
معلمين آموزشكده هاى كار آفرين ضمن داشتن قابليت هاى تخصصى بايد كامًال با مهارت هاى تربيتى، 
تحقيق و پژوهش، كاربردى و استفاده از رسانه ها و ابزارهاى جديد تكنولوژى آشنا باشند نقش معلمين 
آموزشكده هاى كار آفرين به صورت تسهيل كننده 12 و راهنما، مربى13 و هادى14 خواهد بود و به صورت 
زيگزاگى15. با صنعت در تعامل مى باشند و از طريق حضور در صنعت قابليت هاى خود را توسعه مى دهند. 

اين گونه معلمان بايد بتوانند در غنى سازى برنامه هاى درسى به شرح زير نقش ايفا نمايند.  
الف. بسط آموزش هاى مبتنى بر كار آفرينى، خالقيت، نوآورى و حل مسئله؛ 

ب. بسط آموزش هاى مبتنى بر شايستگى؛ 
ج. تأكيد بر شايستگى هاى غير فنى، نگرش، ارزش ها و رفتار خالق در برنامه هاى آموزشى 
ضعف  بزرگ ترين  است  گرفته  انجام  صدرى  توسط   1383 سال  در  كه  تحقيقى  معلمين(در 
فارغ التحصيالن آموزشكده هاى فنى پايين بودن سطح شايستگى هاى غير فنى آن ها بوده است كه 

اين خود ناشى از پايين بودن سطح شايستگى هاى غير فنى معلمين است.)
د. ايجاد مراكز منطقه اى تربيت مدرس براى روزآمد كردن مهارت هاى مربيان آموزشكده هاى 

فنى ـ حرفه اى.

نتيجه گيرى
آسيب شناسى دوره هاى كاردانى حاكى از آن است كه اثر بخشى اين آموزش ها با توجه به 
جذب ميزان فارغ التحصيالن در بازار كار وايجاد واحدهاى خود اشتغالى رضايت بخش نيست و 

تنها 20٪ از فارغ التحصيالن توانسته اند خود اشتغال باشند.
در جهت توسعه مهارت هاى خود اشتغالى نياز به تجديد نظر در كليه مؤلفه هاى اصلى در 
آموزشكده هاى فنى ـ حرفه اى  و عملى كاربردى احساس مى شود . از اين رو تحول اساسى در 
آموزشكده هاى فنى و حرفه اى مى تواند از طريق تبديل اين مراكز به آموزشكده هاى كارآفرين 

صورت پذيرد. 
منابع  تأمين  و ،  ارتباطات  ارائه ،  سيستم هاى  در  تنوع  مديريت،  درسى،  برنامه هاى  در  تحول 

مى تواند زمينه را براى چنين پديده اى فراهم آورد. 
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