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مقالة حاضر گزارش پژوهشی است که با هدف مفهوم سازی نسل جدیدی از مدرسه هاي کارآفرین 
با کارکردهای یک شتاب دهنده، صورت بندی شد. این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی 
انجام شد. بر اســاس نمونه گیری هدفمند و تا حصول اشباع نظری، 10 متخصصی که به طور ترکیبی 
و هم زمان در حوزه های کارآفرینی و نظام  های مدرســه ای مشغول فعالیت های نظری وعملی بودند، 
به مشــارکت دعوت شــدند. با توجه به دامنة متنوع مدرســه ها، کانون مطالعه بر هنرستان های 
فنی وحرفه ای متمرکز شــد. داده ها به کمک مصاحبة نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل 
مضمون تجزیه و تحلیل شــدند. یافته های نهایی در 29 کد باز، 13 کد محوری و پنج کد گزینشــی 
مضمون یابی شدند. نتایج نشان داد، سازه های »استقرار شــتاب دهندة درون مدرسه ای متعهد به 
توســعة نوآفرینی«، »برقراری شبکة توســعه دهندة کارآفرینی«، »فردی ســازی یکپارچة کلیة 
برنامه های مدرسه در فضاهای اشتراکی«، »تعهد فراگیر و عملی همة گروه های ذینفع شتاب دهندة 
مدرسه ای به توسعة کارآفرینی«، »ریسک پذیری شــتاب دهندة مدرسه ای با همراهی ورودی های 

خاص و ذینفعان ارزش آفرین«، با هم توان تبیین پدیدة مدرسه به عنوان شتاب دهنده را دارند.
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مقدمه
هرچنـد کارآفرينـی و توسـعة آن معمـواًل در حـد کسـب  وکارهای خـرد موردتوجه قـرار می گیرد، 
لیکـن ايـن موضـوع به طـور عمیقی با توسـعة اقتصاد کالن پیوند خورده اسـت. اين تغییـر پارادايم در 
تعريـف منابـع تولیـد و خلـق ثـروت، ادبیات نوپديـدی را در همـة عرصه ها بازآفرينی کرده اسـت. از 
ايـن منظـر، نظام  هـای آموزشـی اعـم از آموزش عمومی رسـمی، نظام آموزش عالـی و حتی نظام های 
آمـوزش غیررسـمی نیـز  الزم اسـت به سـرعت بـا درک ايـن تغییـر پارادايمـی، تحوالت سـاختاری و 
ماهیتـی را تجربـه کننـد. در سـطح آمـوزش عمومـی ايـران، طـی سـال های اخیر »سـازة مدرسـه هاي 
کارآفريـن« نیـز بـا ايـن هـدف مفهوم سـازی شـده اسـت )حاجـی آقايـی و خلخالـی، 1398(. نسـل 
جديـد مدرسـه ها ايـن وظیفـه را بـر عهده دارنـد تـا دانش آمـوزان را از ايـن موضـوع آگاه کننـد کـه 
هرچنـد نسـل گذشـته بـرای ايفـای نقش در مشـاغل فعلی تربیت می شـدند، لیکن نسـل آينـده مجبور 
اسـت  به طورشـخصي شـغل خـود را خلـق کنـد. در چنیـن مدرسـه هايی نقش هـا و مسـئولیت های 
همـة گروه هـای ذينفـع مدرسـه، اعـم از مديـر، معلـم، دانش آمـوز ونیـز ماهیـت برنامه هـای درسـی و 
حتـی انتظـارات اولیـا و جامعـة بزرگ تـر، مسـتلزم بازتعريـف اسـت. در واقـع ماهیـت کلـی مدرسـه 
تغییـر می کنـد. نويسـندگان مقالـة حاضـر کـه مدتی اسـت مشـغول اجـرای يک پـروژه برای اسـتقرار 
مدرسـه هاي کارآفريـن هسـتند، بـه ايـن نتیجـه رسـیده اند کـه مدرسـه ها بـرای مواجهـة سـازنده بـا 
تحـوالت پیـِش رو الزم اسـت »مشـابه يـک شـتاب دهنده« باز سـازمان دهی شـوند. لذا در ايـن مقاله 

تـالش دارنـد چارچـوب سـاختاری و کارکردهـای محـوری مدرسـة شـتاب دهنده را تبییـن کنند.

مبانینظری
بر اسـاس تعريف های رسـمی و دانشـگاهی انجمن ملی رشـد کسـب  وکار1 و سـازمان همکاری 
اقتصـادی و توسـعه2، »شـتاب دهنده« يـک سـاختار منسـجم و مشـخص بـراي حمايـت و توسـعة 
وجـودی  ماهیـت   .)2013a کوهـن4،  2013؛  )ايزابـل3،  اسـت  دانش بنیـان  و  نوآورانـه  کارآفرينـی 
شـتاب دهنده ها جـذب ايده هـا و کسـب وکارهای نوپـا از محیـط بیـرون و ايجـاد فرصـت و فضايـی 
بـرای رشـد آن هاسـت. البتـه برخـالف »مـدل مراکـز رشـد« کـه به صـورت مـوردی عمـل می کننـد، 
می يابنـد.  توسـعه  گروهـی  و  مـوازی  به صـورت  شـتاب دهنده ها  در  پذيرش شـده  اسـتارت آپ های 
کمـک بـه کوتاه کـردن روندهـای راه انـدازی و توسـعة يـک کسـب وکار نوپـا، کمـک بـراي بـاال بردن 
کیفیـت محصـوالت و خدمـات، ثبـات مالـی، مشـارکت در فراينـد فشـردة توسـعة کسـب و کار نوپـا 
بـرای مدتـي محـدود و نیـز دارا بودن يک برنامة  درسـی و آموزشـی کسـب و کار محـور، از مهم ترين 
وجـوه مداخـالت شـتاب دهنده ها هسـتند. همچنیـن، شـتاب دهنده ها تعامـالت بـا بـازار را افزايـش 
می دهنـد تـا سـرمايه گذاری های نوپـا سـريع تر خود را منطبـق کنند و بهتر يـاد بگیرند. آن هـا همچنین 
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فرصت هـای شـبکه ای بـرای همـکاری شـرکت های همـکار و مربیـان5 تـدارک می بیننـد کـه ممکـن 
ريسـک پذير،  سـرمايه گذاران  برنامه هـا،  همیـن  فارغ التحصیـالن  موفـق،  کارآفرينـان  شـامل  اسـت 
سـرمايه گذاران حامـی کسـب  وکارهـای نوپـا يـا حتـی مديـران شـرکت های بزرگ باشـند. سـرانجام، 
اکثـر برنامه هـا بـا يـک رويـداد بـزرگ، با عنـوان »روز نمايـش« که در آن اسـتارت آپ ها بـه مخاطبان 
زيـادی از سـرمايه گذاران واجـد شـرايط معرفـی می شـود، پايـان می يابـد )کوهـن، 2013b(. با توجه 
بـه توصیف هـای ارائه شـده، مدرسـه هايی کـه به کارآفرينـی گرايش دارنـد، چنانچه بتوانند سـاختاری 
مشـابه يـک شـتاب دهنده پیـدا کننـد، به طورمنطقی تـر و عملی تـری بـه ايـن هـدف دسـت می يابنـد.

البتــه در حال حاضر اين بحث در محافل علمی وجود دارد که آيا واقعًا می توان دانش آموزان را 
به عنوان کارآفرين آموزش داد )ســاپوويز و کلین6، 2003(؟ موافقان با تأکید بر اصل »يادگیری مبتنی  
بر عمل7« معتقدند که اين امر به تســريع تســلط دانش آموزان منجر خواهد شد )فیت8، 2001(. آن ها 
بر اين باورند که اين امکان در مدرسه اي کارآفرين بهتر فراهم خواهد شد. بر اساس تحقیقات کمیتة 
کارآفرينی کمیســیون اروپا و ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه9، مدرســة کارآفرين به عنوان يک 
محیط يادگیری جايگزين است و در مدل شتاب دهنده، عالوه بر فضاهای فیزيکی، فضاهای فکری و 

ذهنی دانش آموزان و معلمان را نیز دگرگون می سازد. 
در ايـن شـرايط، کل فراينـد آمـوزش با جهان اطـراف در حال تبادل و همکاری اسـت و به عنوان 
بخشـی طبیعـی از برنامـة درسـِی در حـال اجـرا عمـل می کنـد تـا شـانس ها و فرصت هـای الزم را 
بـراي دانش آمـوزان، به منظـور ارزش آفرينـی بـرای خـود و ديگـران در فراينـد يادگیـری، فراهـم کند. 
دانش آموزان بازيگران مرکزی در مدرسـة شـتاب دهنده هسـتند. آن ها تشـويق می شـوند بر جنبه های 
گوناگـون آمـوزش و رونـد يادگیـری خـود تأثیـر بگذارند. بديـن ترتیـب، فرايندهای يادگیـری به طور 
مرتـب مـورد بررسـی و بحـث قرارمي گیرنـد و بهبـود می يابنـد. درنتیجـه، دانش آمـوزان در طراحـی، 
اجـرا و ارزشـیابی فعالیت هـای آموزشـی اين نوع مدرسـه همـکاری دارند. در ادامة ايـن همکاری ها 
بـا دانش آمـوزان، رويکردهـای مختلـف و ابزارهـای سـازنده ای بـرای ارزيابـی، ازجملـه ارزيابـی 
توسـط خـود دانش آمـوزان، به طـور فعـال موردبحـث و آزمايش قـرار می گیرند و عالقه منـدی، انگیزه 
و دسـتاوردهای دانش آمـوزان در ايـن رابطـه به طـور مرتـب پايـش می شـود. تکالیـف مدرسـه در 
مدرسـة کارآفريـن و آمـوزش کارآفرينانـه، بـا ايجـاد حـس ارزشـمندی و خلـق ارزش در فراينـد 
يادگیـری، باعـث عالقـه، انگیـزه و درايـت درونـی دانش آمـوزان می شـوند. محتواهـا معتبـر، ترکیبـی 
و بین رشـته ای هسـتند. منعطف انـد و پايـان بـاز10 دارنـد و دانش آمـوزان را بـه خالقیـت، ابتـکار 
عمـل، نـوآوری، تفکـر انتقـادی و آزمـون مسـیرهای مختلـف بـرای حـل مسـائل تشـويق می کننـد. 
آن هـا به جـای تکـرار مجـدد واقعیت هـا، بر کاربسـت تمرکز می کننـد. دانش آمـوزان می تواننـد دربارة 

محتـوا و روش هـا مذاکـره کنند.
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در مدرسـة شـتاب دهنده، معلمـان بـه دانـش الزم در مـورد آمـوزش کارآفرينی گسـترده و روزآمد 
دسترسـی دارنـد و دانش آمـوزان را در آمـوزش کارآفرينانـه و رويکردهـای فـردی و همچنیـن در 
گروه هـای کوچـک عملیاتـی می کننـد. آن هـا به طـور مشـترک بـا معلمـان سـاير رشـته ها برنامه ريـزی 
می کننـد. معلمـان بـا همـکاران خـود در دنیـای اطـراف در ارتبـاط و مبادلـة ايـده  و اطالعات هسـتند 
تجربـة جهانـی،  در  اوهايـو12،  کسـب  وکار  رشـد  ملـی  انجمـن  گـزارش  طبـق  )سـاگار11، 2015(. 
مدرسـه هايی کـه سـعی کرده انـد بارويکردکارآفرينـی و سـاختار يک شـتاب دهنده فعالیت کننـد، کاماًل 
متفـاوت از هـر مدرسـة معمولـی، فضـای کاری مديريت شـده ای را مسـتقر کرده انـد )پیتـرز، رايـس 
و سـانداراجان13، 2004، کربـای14، 2004(. در ايـن مدرسـه ها کالس ديـده نمی شـود، بلکـه مدرسـه 
مملـو از فضاهـای بـاز بـرای تمرين هـای عملـی اسـت. دانش آمـوزان به عنـوان ايده پـردازان آموزش 
می بیننـد، تمريـن می کننـد، توسـعه می يابنـد، بـا مشـتريان ارتبـاط می گیرنـد و درآمدکسـب می کننـد. 
حتـی ممکـن اسـت درصـدی از درآمـد يـا سـهام خـود را بابـت هزينه هـا و بسـته های حمايتـی، بـه 
مدرسـه بدهنـد. ايـن شـرايط پديـده اي مهم و موقعیتـي ايده آل برای همگان اسـت تـا يادگیری عمیق 

و سـريع را در آن قابـل تحقـق ببیننـد.
 يافته ها نشان می دهند، در شتاب دهنده های مدرسه نما، يادگیری دانش آموزان در تعامل فزاينده با 
مربیان، به وسیلة محتواهای تخصصی و فردی شده گسترده و درزمانی فشرده، و با همکاری مشاوران 
خارجی، تعمیق و تســريع می شــود. مربیان متخصص گزينه های راهبردي را گســترش می دهند. اين 
متخصصــان همواره و به ســرعت در حــال جمع آوری و انتقــال تخصص به ايده های نوپا هســتند. 
آن هــا گزينه های راهبــردي را تجزيه مي كنند و زير ذره بین قرار می دهند. درنهايت، يادگیری توســط 
شــرکت های نوپايی شتاب می گیرد که هم زمان رقیب و ياری دهندة يکديگرند )کوهن، 2013b، پیترز 

و همکاران، 2004(.
 در مجموع، به نظر می رســد با افزودن نقش شــتاب دهندگی به مدرسه ها، فرايند کارآفرين سازی 
آن ها دگرگون می شــود. به ويژه هنرســتان ها در اين بازســازِی نقش و ســاختار، فرصت پیدا می کنند 
هنرآمــوزان خود را به ماورای کســب وکارهــای موجود و تا حد نو ارزش آفرينان و خالقان کســب 
وکارهای نوظهور توســعه دهند. پژوهش حاضر نیز با تبیین پديدة مدرســة شتاب دهنده صورت بندی 

شده است.

پيشينةپژوهش
مرور گزارش های پژوهشــی در حوزة مدرســه هاي کارآفرين نشان می دهد که کمتر به راهبردهای 
عملی توجه شــده است. از سوی ديگر، مطالعات ناب کارآفرينی به قلمروهای مدرسه ای نفوذ نکرده 
است. لذا در اين بخش تالش می شود به پژوهش هايی اشاره شود که تا حدی تلويحاتی برای مدرسة 
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کارآفرين با رويکردهای شتاب دهنده ای دارند. برای نمونه، ياوری، روشن و وفادار )1396( در مقالة 
»کارآفرينی با ظهور شــتاب دهنده« اظهارمی دارند که در ســال های اخیر نوع جديدی از اکوسیســتم 
کارآفرينی يا همان هســته های شــتاب دهنده فعال شــده اند. کوهن و هوچ برگ15 )2014( در پژوهشی 
با عنوان »شــتاب دهی به استارت آپ ها: شتاب دهنده ها16«، اين پديده را بررسی مي كنند. آن ها اظهار 
می دارنــد، در خصوص ارزش شــتاب دهنده ها و تأثیــر آن ها بر کیفیت فارغ التحصیالن دانشــگاهی، 

شکاف اطالعاتی عمیقی وجود دارد.
هالن، بینگهام و کوهن )2014( در تحقیق »آيا شــتاب دهنده ها شــتاب می دهند؟«، امکان يا عدم 
امکان شــتاب دهی شتاب دهنده ها به توسعة برنامه های کســب وکارهای نوپا و ريسک پذير را بررسی 
كردند. آن ها با مديران شــتاب دهنده ها، ســرمايه گذاران ريسک پذير و مربیان مرتبط با شتاب دهنده ها، 
مصاحبه اي نیمه ســاختاريافته انجام دادند تا نحوة ســرعت گیری و توســعة اســتارت آپ ها به وسیلة 

شتاب دهنده ها را بررسی کنند.
کوهن )2013a( در پژوهشی با رويکرد آموزشی با عنوان »در شتاب دهنده ها چه اتفاقی می افتد«، 
اتفاقات درون يک شتاب دهنده را بررسي كرد. در اين پژوهش روند کار شتاب دهنده از لحظة اول 
موردمطالعه قرار گرفت و نحوة حمايت از کسب  وکارهای نوپا بررسی شد. همچنین، سرمايه گذاران 

حامی کسب وکارها معرفی شدند و تفاوت شتاب دهنده و مرکز رشد17 تحلیل شد.
ايزابــل )2013( در مطالعة »عوامل کلیدی در انتخاب مرکز رشــد يا شــتاب دهنده توســط يک 
کارآفرين« پنج عامل کلیدی )مرحلة ســرمايه گذاری، انطباق با مأموريت مرکز رشــد، سیاســت های 
انتخاب و فارغ التحصیلی، خدمات ارائه شــده و شــبکة شرکا( را که کارآفرينان در مورد مراکز رشد و 
شــتاب دهنده ها بايد موردتوجه قرار دهند، معرفی می کند. داده ها با نظرســنجی از مديران و همچنین 
کاربران مراکز رشــد و شــتاب دهنده ها گردآوری شــدند. او اســتدالل می کند، درک ايــن پنج عامل 
کلیدی موفقیت و خطرات احتمالی، به کارآفرينان کمک می کند با اطمینان بیشــتر با هر مرکز رشــد يا 

شتاب دهنده اي ارتباط برقرار کنند.
کارآفرينـان  يادگیـری:  بـه  شـتاب دهی  »چگونگـی  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )2013b( کوهـن 
شـرکت کننده در برنامه هـای شـتاب دهنده« بـا اسـتفاده از روش هـای کیفـی نشـان می دهـد چگونـه 
شـرکت ها بـه فراينـد يادگیـری سـرعت می بخشـند. آن هـا عنـوان می دارنـد، اگرچـه تحقیقات پیشـین 
نشـان می دهـد شـرکت ها بـا نرخ هـای متفـاوت آمـوزش می دهنـد، ولـی کمتـر کسـی می دانـد چگونه 
برخی از شـرکت ها، به ويژه آن هايی که دانش بنیان هسـتند، به آموزش سـرعت می بخشـند. درنهايت، 
ايـن مطالعـه بـا ارائـة ايده هـا و روش هـای جديـد تحقیقـات علمـی در مـورد هـدف و اثربخشـی 
بـا مراکـز رشـد سـرمايه گذاران  بیـان شـیوة انجـام کار در آن هـا و مقايسـة آن هـا  شـتاب دهنده ها، 

ريسـک پذير، بـه کارآفرينـی کمـک می کنـد.
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رادولفـر و ردين کولـوت18 )2013( در يـک پژوهـش بـه تأثیـر مربیـان در برنامـة يادگیـری تجربی 
کارآفرينـی می پردازنـد. آن هـا در مرکـز رشـد مدرسـة بزرگ کسـب  وکار پاريس مشـاهده اي سه سـاله 
انجـام دادنـد. هـدف شناسـايی راهبـرد ارتباطـي بین فردی بود کـه مربیان اسـتفاده می کنند تـا رفتارها 
و نگـرش کارآفرينـان نوپـا را در تعامـل دوجانبـه تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. آن هـا ايـن راهبرد هـای 

ارتباطـی را در چهـار عنـوان تعصـب، تعامـل، انتقـاد و تحريـک طبقه بنـدی کردند.
اون دوی گـو و گـوون19 )2006( در مطالعـه ای مـوردی، مـدل شـتاب دهندة کسـب  وکار زيمنس20 
را کـه از سـال 2002 در اسـتانبول تأسیس شده اسـت، بررسـي كردنـد. آن هـا تجربه هاي خـود درزمینة 
مراکـز رشـد و ريسـک های مشـارکتی را توصیـف می کننـد. عـالوه بـر ايـن، مزايـا و مشـکالت پیـش 
روی شـتاب دهنده ها و مراکـز رشـد را بـا مطالعـه روی يکـی از پروژه هـای شـتاب دهندة زيمنـس 

اسـتانبول موشـکافی می کنند.
کربـای )2004( در مطالعـة »آمـوزش کارآفرينـی و مراکز رشـد: پیش از مراکز رشـد، مراکز رشـد 
و پـارک علـم و فنـاوری به عنـوان آزمايشـگاه های سـرمايه گذاری« پیشـنهاد می کنـد کـه مراکـز رشـد 
)ازجملـه پیـش از مراکـز رشـد و پارک هـای علمـی( را می تـوان به عنـوان آزمايشـگاه های آموزشـی 
سـرمايه گذاری مشـاهده کـرد کـه در آن هـر سـه جنبـة آمـوزِش سـرمايه گذاری می توانـد انجام شـود. 
بـا اين حـال، توجـه بـه نقـش مراکـز رشـد در آمـوزش »بـرای« و »از طريـق« سـرمايه گذاری متمرکز 
خواهـد شـد. او در ادامـه اضافـه می کنـد، اگرچـه در جـای ديگـر بحـث شـده اسـت که مدرسـه هاي  
تجـاری در آمـوزش کارآفرينـی نقـش مهمـی ايفـا می کننـد، امـا در اينجـا ايـن مسـئله مطرح می شـود 
کـه بـا انتقـال يادگیـری از کالس بـه مراکـز رشـد )يعنـی ديـدن مراکـز رشـد به عنـوان  »آزمايشـگاه 
آموزشـی«( می تـوان هـر دو رويکـرد فعـال و عمل گرايـي )پراگماتیسـمی( در مـورد يادگیـری را 
رعايـت کـرد و توسـعه داد که مشـخصه ای بسـیار کارآفرين اسـت. مطالعه اي موردی کـه در اين مقاله 

انجام شـده اسـت، رويکـرد پذيرفته شـده در دانشـگاه سـوری21 را بررسـی می کنـد.
همان گونـه کـه قبـاًل اشـاره شـد، مـرور پیشـینة پژوهشـی ايـن نکتـه را آشـکار می سـازد کـه بـا 
مکـرر  بخشـنامه های  صـدور  متعـدد،  کنفرانس هـای  برگـزاری  ماننـد  انجام شـده  اقدامـات  وجـود 
و حتـی اقـدام مسـتقیم از جملـه تغییـر برخـی محتواهـای موجـود بـا هـدف بسـط کارآفرينـی در 
آموزش وپـرورش، تاکنـون از منظـر يک شـتاب دهنده به مدرسـه توجه نشـده اسـت. لـذا مقالة حاضر 
تالشـی اسـت براي پوشـش بخشـی از اين شـکاف پژوهشـی.  بر اين اسـاس، محققان معتقدند نسل 
جديـد هنرسـتان هايی کـه قصـد کارآفرينـی دارنـد، الزم اسـت بـا حفـظ اهـداف اصلـی، بـا رويکـرد 
يـک شـتاب دهنده، دگرگونـی سـاختاری ايجـاد کننـد. بـدون ترديـد، بخشـی از ايـن تغییر سـاختاری، 
بازتعريـف نقش هـای مديـران، معلمـان و دانش آمـوزان اسـت. پژوهـش گزارش شـده در ايـن مقالـه 
نیـز بـا درک اهمیـت ايـن تغییـر سـاختاری، تـالش دارد در فراينـد تبديـل هنرسـتان های فعلـی بـه 
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يـک شـتاب دهنده، ايـن پرسـش را بررسـی كنـد: »چارچـوب سـاختاری و کارکردهای محـوری يک 
مدرسـة شـتاب دهنده چگونـه اسـت؟«

روشپژوهش
پژوهـش حاضـر به صـورت کیفـی و بـا روش پديدارشناسـی انجام شـد. هـدف اصلی ايـن روش، 
تحلیـل تجربه هـاي افـراد از يـک پديـده تـا حصـول بـه توصیـف از ذات و ماهیـت واقعـی آن پديـده 
اسـت )دانايی فـرد و کاظمـی، 1394(. گزينـش ايـن روش بـا هـدف تبییـن صورت بندی هنرسـتان های 
فنـی و حرفـه ای به عنـوان يـک شـتاب دهنده انجـام شـد. در ايـن تحقیـق بـرای تجزيـه  وتحلیـل داده ها 
و گـزارش يافته هـا از راهبـرد تحلیـل مضمـون22 اسـتفاده شـد. تحلیل مضمـون روشي براي تشـخیص، 
تحلیل و تبییـن الگوهاي موجود درون داده هـاست. اين روش اطالعـات را تنظیـم و در قالـب جزئیـات 
توصـیف می کنـد. لکـن می توانـد بیشـتر از ايـن نیز پیش بـرود و بخش های متفاوت موضـوع تحقیق را 
بررسـي كنـد )تومـاس23، 2003، بـراون و کالرک، 2006(. محققان زمانی به روش کیفی و به ويژه تحلیل 
مضمـون می پردازنـد کـه دربـارة موضـوع موردپژوهـش اطالعات ناچیزی در دسـت باشـد يـا نبود يک 

چارچـوب نظری جامع مشـهود باشـد.
جامعـة ايـن تحقیق مديران عامل اسـتارت آپ ها، مديـران مراکز کارآفرينی و مراکز رشـد،  مديران، 
مؤسسـان و مربیـان مراکـز پـرورش افـراد کارآفريـن بودنـد. در ايـن پژوهـش، بـر اسـاس نمونه گیـری 
هدفمنـد و تـا حصـول اشـباع نظـری، 10 متخصصـی کـه به طـور ترکیبـی و هم زمـان در حوزه هـای 
کارآفرينـی و سیسـتم های مدرسـه ای مشـغول فعالیت هـای نظری وعملـی بودنـد، بـه مشـارکت دعـوت 
شـدند. در ضمـن، بـا توجـه بـه دامنـة متنوع مدرسـه ها، کانـون مطالعـه بـر هنرسـتان های فنی وحرفه ای 
متمرکـز شـد. گـردآوری داده هـا از طريق مصاحبة نیمه سـاختاريافته انجام شـد. محور بحـث در فاصلة 
زمانـی معیـن در اختیـار مصاحبه شـونده قـرار گرفـت تـا بتوانـد بـا آمادگـی در بحـث حاضـر شـود. در 
ابتـدای هـر مصاحبـه توضیحاتي کلـی دربـارة ويژگـی مدرسـة کارآفرين و هـدف پژوهـش ارائه شـد. به 

مشـارکت کنندگان در خصـوص رعايـت معیارهـای اخـالق پژوهشـی تعهد داده    شـد.

یافتههایپژوهش
پـس از پايـان مصاحبه هـا، بالفاصله پیاده سـازی متـن و تحلیل آن ها بر اسـاس روش تحلیل مضمون 
آغـاز شـد. اولیـن مرحلـة تحلیـل مضمـون، کدگـذاری بـاز اسـت. در ايـن کدگـذاری، مفاهیـم مسـتتر در 
مصاحبه هـا کـه بـا پديـدة محـوری مـورد مطالعـه، يعنـی مدرسـه به عنـوان شـتاب دهنده، همسـو  بودنـد، 

اسـتخراج شـدند. نتايـج ايـن مرحلـه در جـدول 1 گزارش شده اسـت.
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 جدول 1.   کدهای استخراجی از مرحلة اول تحلیل مضمون                                                                                                     

کدهای باز استخراجی

ادغامشتابدهندهدرفعالیتهایهنرستان
تکمیلفعالیتهنرستاندرشتابدهنده

تأسیسشتابدهندةمجزادرقالبفعالیتهایمدرسه
رعایتخواصمشابهباشتابدهندههایخارجیدرشتابدهندةمدرسهای

تدوینمدلبومیبرایشتابدهندةمدرسهای
درنظرگرفتنمؤلفههایشتابدهندههایبیرونیدرشتابدهندةمدرسهای

ایجادفضایانگیزشیاستارتآپدرهنرستان
توجهبهبرگزاریرویدادهادرهنرستان

عجینشدنتماماركانهنرستانباارزشآفرینیوعملكردنهمسوباآن
توجهبهپیشرفتهایشتابدهندههایروزدنیادرشتابدهندةمدرسهای

استفادهازارتباطاتدرشتابدهندةمدرسهای
شبکهسازیوتقویتكارگروهیدرهنرستان

تقویتكارگروهیدرنوآفرینانهنرستان
استفادهازافرادباتخصصهایمتنوعدرتیمهایكاریمدرسه

استفادهازمنابعمالیدرتسریعفرایندفعالیتدانشآموزانكارآفرین
تأمینمالیاستارتآپهایمدرسهایتوسطسرمایهگذارانفرشته)خانوادهیامدرسه(

محاسبةهزینه-منفعتهركار
استفادهازظرفیتبخشخصوصیدرهنرستان

استفادهازحامیانگوناگونازجملهحامیاندولتیبرایهنرستان
توجهبهفرایندشتابدهیخاصشتابدهندةمدرسهای

استفادهازشیوههاینویندرشتابدهندةمدرسهای
توجهبهتفاوتهایشتابدهندةمدرسهایباشتابدهندههایبیرون)تقویتكارگروهینوآفرینان(

ایجادفرهنگارزشآفرینیدرمدرسهباروشهایگوناگونازجملهرولمدلها،رویدادها،سمینارهاوكارگاهها
فردیسازیبرنامههایدرسیباتوجهبهتخصصدانشآموزانهنرستان

ایجادآشناییاولیهبافراینداستارتآپهادرشتابدهندةمدرسهای
توجهویژهبهرویدادهاوارتباطاتمؤثر

تمرینمهارتهایموردنیازوایجادفضایتجربهآموزیدرشتابدهندةمدرسهای
تکمیلفعالیتمدرسهدرشتابدهندةمستقردرهنرستان

عدماكتفایصرفبهدانشمدرسهای
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همان طور که مالحظه می شود، حدود 29 کد باز قابل استخراج بودند. در مرحلة دوم تحلیل مضمون 
تالش شد مقوله های تولیدشده در مرحلة کدگذاری باز به محورهای مرتبط تری انتقال يابند. در واقع، در 
طول اين فرايند 29 مقولة کدگذاری باز در 13 کد محوری مفهوم سازی شدند. در انتهای فرايند تحلیل 
مضمون، کدگذاری انتخابی انجام شــد. طی اين فرايند سازه هايی شکل گرفتند که در مجموع می توانند 

پديدة مدرسه را به عنوان شتاب دهنده تبیین کنند. اين يافته ها در جدول 2 نمايش داده شده اند.

 جدول 2.   مفاهیم و سازه های استخراجی نهایی حاصل از تحلیل مضمون                                                                                                     

کدهای گزینشیکدهای محوری

تأسیسشتابدهندةمدرسهای
استقرارشتابدهندةدرونمدرسهای

متعهدبهتوسعةنوآفرینی
استفادهازمدلهایروزآمد

شبکهسازی

برقراریشبکةتوسعهدهندةكارآفرینی
)اكوسیستمكارآفرینی( تأمینمنابعمالی

گزینشكاركنانهنرستانبامعیارهایكارآفرینانه

بستةآموزشهایجامعكارآفرینانه
فردیسازییکپارچةكلیةبرنامههای

مدرسهدرفضاهایاشتراكی
استقرارفضایكاراشتراكیوبازدرهنرستان

تعهدفراگیروعملیهمةگروههایاستفادهازظرفیتوالدینهنرآموزان
ذینفعشتابدهندةمدرسهایبهتوسعة

كارآفرینی توجهبهویژگیهایخاصنوآفرینان)نوكارآفرینان(

جهتگیــریشــتابدهندةمدرســهایدرفعالیتهــای
هنرآموزان

ریسکپذیریشتابدهندةمدرسهایبا
همراهیذینفعانارزشآفرین

برقراریفرهنگریسکپذیریدرهنرستان

ویژگیهایخاصشتابدهندةمدرسهای

غربالورودیهایهنرستان
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بحثونتيجهگيری
هرچند بحث مدرســه هاي کارآفرين مدتی اســت در فضای عمومی آموزش وپرورش 
ايران درحال توسعه است، لیکن کمتر مشاهده شده است که برای عملیاتی سازی اين ايده، 
راهبرد های اثربخشی عرضه شود. مثاًل در خود سیستم آموزش وپرورش رسمی، در حد تألیف 
و تدريس يک کتاب درسی با عنوان نوآوری و کارآفرينی متوقف شده است. لذا نويسندگان 
مقالة حاضر با درک شکاف عمیق بین نظر و عمل تالش کرده اند در يک پژوهش کیفی، از 
طريق »تبیین پديدة مدرسه به عنوان شــتاب دهنده«، تحقق واقعی مدرسه هاي کارآفرين را 
منطقی و امکان پذير سازند. يافته های نهايی اين پژوهش نشان داد که پنج سازة بنیادی توان 

تبیین پديدة اشاره شده را دارند.

é اولین ســازة معرف مدرسه به عنوان شــتاب دهنده، يعنی »تعهد به توسعة نوآفرینی«، با 
مفاهیم مستتر در مدل های روز دنیا هم خوانی دارد. تعهد به نو ارزش آفرينی، عنصري مهم 
در هر نظام حمايت از سرمايه گذاری در کسب وکار است. در اين فراينِد آموزش کارآفرينی، 
مراکز رشد، مراکز نوآوری، مراکز انتقال فناوري، پارک های علم و فناوری و سرمايه گذاران 
جســور، به عنوان همراهی کنندگان کارآفرينان در مسیر ارزش آفرينی و خلق شغل جديد 
حضــور دارند )ســام و ون در ســیژ24، 2014(. ويگینــز و گیبســون25 )2003( معتقدند، 
شــتاب دهنده های کســب وکار بايد وظايفی ماننــد تعیین معیارهای پیشــرفت، رهبری 
کارآفرينانه، ارزش آفرينی، انتخاب های منطقی، و تدارک دسترسی گسترده به منابع را انجام 
دهند تا به توفیق دست   يابند. مبتنی بر مصاحبه های انجام شده، مدير يکی از شتاب دهنده های 
داخلی نیز اساس کار شتاب دهندة مدرسه ای را با شتاب دهنده های تجاری موجود يکسان 
می داند و عنوان می کند: »به نظر من در اين حد خوب است اگر يک شتاب دهنده يا شبه 
شتاب دهنده در مدرسه مستقر باشد. همان مؤلفه های شتاب دهنده های بیرون را می توان 
در اين شــتاب دهنده پیاده کرد و هیچ محدوديتی ندارد.« همچنین، يکی از مديران ارشد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين خصوص اظهار داشــت: »هنرستان بايد يک 
فضای استارت آپی کاماًل انگیزاننده باشد، با فرايندهای توانمندسازی، مشاورة حقوقی و 
مشاورة کسب وکار و ... ارتباط داشته باشد، و رويدادهای استارت آپی در آن برگزار شوند؛ 
رويدادهای استارت آپ )ويکند( برگزار شوند. به جای اينکه در هنرستان، مدرسه مستقر 
باشد، به نظر می رسد بايد فرايندهای استارت آپی در آنجا جريان داشته باشد. يعنی روحش 
در آنجا حضور داشته باشد. بايد در شتاب دهندة مدرسه ای يک پاتوق برای دانش آموزان، 
به منظور ارتباط با کارآفرينان برتر، ايجاد شــود.« هدف شتاب دهندة مدرسه ای کمک به 

تجاری سازی ايده های دانش آموزان، ايجاد شغل جديد و توسعة اقتصاد منطقه ای است.
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é دومین عامل به »برقراری شــبکة توســعه دهندة کارآفرینی« اشــاره دارد. شتاب دهندة 
مدرسه ای برنامه اي مستمر است که شامل مشاوره، فعالیت های آموزشی، شبکه سازی و 
تمرکز بر ايده ها باقابلیت رشد سريع است. ايده های قابل رشد در مدرسه را نوکارآفرينانی 
ارائه می كنند که پیش ازاين در آزمون ايده های خود شرکت کرده و سربلند بیرون آمده اند. 
ســرمايه گذاری روی اين ايده ها نوعی ريســِک محاسبه شــده محســوب می شــود. اين 
ارزش آفرينان در پايان برنامه، ايده های خود را به سرمايه گذاران ارائه می دهند. معمواًل فرد 
کارآفرين با ساير ذينفعان تازه وارد در فضای شتاب دهی مشترک آشنا می شود. آن ها برای 
مدتی تحت کنترل مشــاوران و کارشناسان تالش می کنند رشد کسب وکار آيندة خود را 
تسريع کنند. البته آن ها می توانند در ازای دريافت خدمات مشاورة حرفه ای، شبکه سازی و 
ارتباط با سرمايه گذاران که آن ها را در فرايند شتاب دهی حمايت می کنند، مقداری از سهام 

شرکت های آيندة خود را به اشتراک بگذارند )روستارووا و رنتکوا26، 2016(. 
شبکه ســازی از  چنــان اهمیت ويژه اي برخوردار اســت که در تقســیم بندی مراکز 
شــتاب دهی و رشــد، يکی از انواع آن، »شتاب دهندة  شبکه ســاز« نام گرفت. هم سو با 
يافتة پژوهش حاضر، ارائة يک شــبکة سازمان يافته، ويژگی شاخص هر شتاب دهنده ای 
محسوب می شود. با اين مزيت، استارت آپ های مدرسه ای قادر می شوند ارتباط مؤثری 
با ساير استارت آپ های موجود يا ارتباطات تجاری خارجی برقرارکنند تا آن ها را نسبت 

به رقبا در بازار به پیش براند )ون هیوگ ورت27، 2012(. 
اين ســازة مدرسه به عنوان شــتاب دهنده، فرصت های زيادی را برای شبکه سازی با 
شرکت های هم سو و مربیان فراهم می کند. در اين شبکه، کارآفرينان موفق، فارغ التحصیالن 
مدرسه، ســرمايه داران جسور، سرمايه گذاران فرشــته يا حتی مديران شرکت های بزرگ 
حضور دارند )کوهن، 2013a(. پیترز و همکاران )2004( از شبکه ســازی به عنوان امکان 
دسترسی مستأجران مرکز برای ارتباط با مديران، ادارات، سرمايه گذاران، مشاوران حقوقی، 
مشاوران بیمه و همچنین دانشمندان، متخصصان و مشتريان احتمالی، به صورت رايگان 
يا با دريافت هزينه، ياد می کنند. شتاب دهندة مدرسه ای اين فرصت منحصربه فرد را برای 
ايجاد چنین شبکه اي اجتماعی در اختیار قرار می دهد )کوهن، 2013a(. در مصاحبه های 
انجام شــده، مدير يکی از شــتاب دهنده های داخلی با مدرک دکتــرای کارآفرينی، ضمن 
تأکید بر شبکه ســازی و ارتباط سازی اشــاره كرد: »مهم ترين ارزش يک شتاب دهنده در 
برقراری ارتباطات مناسب، به خصوص برقراری ارتباط اثربخش با سرمايه گذاران و مربي 
)منتور(هاســت. بنابراين، بايد با اتخاذ يک راهبرد، نسبت به توسعة اين ارتباطات درون 
اکوسیستمی يا ساختمان جامعه  اقدام کرد! فراهم کردن زيرساخت فضای کار اشتراکی، 
فراهم کردن سرمايه29، برگزاری کارگاه و دوره های مربیگري )منتورشیپ( هم بايد در کنار 
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ارتباطات قرار گیرد و به رشد يک مجموعة استارت آپی کمک كند.«
é سازة سوم استخراج شده در اين پژوهش،  به »فردی سازی یکپارچة برنامه های مدرسه« 
تأکیــد دارد. به طورکلی، در آموزش کارآفرينانــه، انگیزه و نگرش کارآفرينانه موضوعات 
محوری هستند و اين موضوع به ويژه با ماهیت اجباری و يکنواخت مدرسه هاي فعلی در 
تضاد است. هنوز بسیاری از دست اندرکاران سیستم های آموزشی بر اين باورند که صرف 
آموزش کارآفرينی در دانشــگاه ها يا مدرسه ها )به خصوص درزمینة مديريت کسب وکار( 
يا در قالب دوره های ويژه برای افرادی که در نظر دارند کســب وکار خود را شروع کنند، 
بــرای کارآفرين ســازی آن ها کفايت می کنــد. درحالی که آموزش وپــرورش اجباری در 
مدرسه ها موجب فروکش کردن اشتیاق دانش آموزان، به جای تشويق آن ها به خوداشتغالی 
و ارزش آفرينی، می شــود. فرايندهای آمــوزش و يادگیری بايد با نیازهای فردی، و نقاط 
قوت و ضعف هر يادگیرنده سازگار شود. يادگیرنده بايد تشويق شود تصمیمات مستقل 
اتخاذ کند و به او آزادی فراوان در فعالیت های خود داده شود. اين عملیات فردی سازی، 
عالوه بر مزايای آشــکار در مقابله با نقاط ضعــف فردی هر دانش آموز، به خودآگاهی و 
ابتکار عمل يادگیرنده نیز کمک می کند. عالوه بر اين، آموزش وپرورش کارآفرينانه تنها در 
محیطی کارآفرينانه مؤثر است؛ چرا که دانش آموز را به بهره برداری از توانايی کامل خود 
فرامی خواند، اشــتباهات را به جای شکست، به عنوان فرصت های يادگیری، می شناسد و 
تفکر انتقادی را با انتقاد سازنده تشويق می کند. اين فرايند نه تنها آمادگی يادگیرنده را برای 
ريسک افزايش می دهد، بلکه بر آگاهي فرد از نقاط قوت و ضعف شخصیت خود مي افزايد 
و خالقیت او را بیدار می کند. اگرچه فردی ســازی برنامة درسی درزمینة کارآفرينی بسیار 
حیاتی است، اما اين آموزش ها بايد در محیطی تمرين شوند که اشکال فعال يادگیری را 
تشويق می کند. به جای تکرار مکررات، بازسازی مجدد آنچه قباًل بود و تقلید از فعالیت های 
صورت گرفته، دانش آموز بايد بكوشد اطالعات جديدی را جست وجو کند، خالقیت به 
خرج دهد، کشف و درک کند که يادگیری در واقع فرايندي مادام العمراست )فاچز، ورنر 
و واالئو30، 2008(. بر اساس مصاحبة اجراشده، مدير و مؤسس يک مرکز کارآفرينی،  با 
اشاره به مراکز علمی و دانشگاهی فعال درزمینة شتاب دهی، پیرامون ويژگی های خاص 
اين نوع شتاب دهنده ها می گويد: »اگر شتاب دهنده در قالب مدرسه باشد، چند اتفاق خوب 
می افتد. يکی اينکه جنس ايده ها مشــخص اســت. يعنی می دانیم اين جنس ايده از چه 
ســطحی آمده است. اين می تواند جهت دهنده باشد و حتی می تواند مدل شتاب دهی را 
به يک فاز خاص ببرد. مدل هايی ازآنجا بیايد و بچه هايی که صرفًا درگیری هايی در حوزة 
آموزشی دارند، فعال شوند؛  ضمن اينکه ورودی ها پااليش شده است. آدم هايی که وارد 
می شوند، هرکسی نیستند؛ آدمی هستند که اين ظرفیت و فضای ذهنی در آن ها مهیاست.« 
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همچنین، مدير يکی ديگر از شتاب دهنده های معروف کشور، ضمن تأکید بر فراهم كردن 
فضای کار تمرينی و ايجاد شکست های ارزان قیمت در شتاب دهندة مدرسه ای، نکات زير 
را مدنظر قرارداد: »اگر بخواهید يک هنرستان موفق در راستای کارآفرينی داشته باشید و 
اين شتاب دهنده را در آنجا مستقر کنید، به نظر من از همان ابتدا بايد مجموعه اصولی که 
در کارآفرينی مدرن امروز خیلی به درد دانش آموز يا کارآفرين آينده بخورد، آموزش داده 
شــود. براي نمونه، طراحی اپلیکیشن و طراحی وب سايت آموزش داده شود. ورک شاپ 
ارائه شــود. ابزارهای کارآفرينی از بیست ســال پیش تاکنون تغییريافته اند. اينکه فرد در 
سال های گذشته بايد يک فن يا حرفه مثل نجاری بلد می بود تا بتواند کارآفرينی کند، ديگر 
جايی ندارد. امروزه اين مهم است که فرد چقدر در اپلیکیشن نويسی آی اواس و اندرويد 
مهــارت دارد. چون مــن اآلن اين را در بچه های شــتاب دهنده می بینم. يعنی بزرگ ترين 
مشــکل بچه ها اين اســت که ايده های خوب، تیم های خوب و انگیزة خوب دارند. بعد 
که جلو می روند، اگر خود اين ها به برنامه نويسی اندرويد، آی اواس يا تحت وب مسلط 
نباشــند، به گروه های بیرونی وابسته می شوند. درنتیجه مجبور می شوند قسمتی از کار را 

برون سپاری کنند و هیچ وقت به نتیجه ای که مدنظرشان هست، نخواهند رسید.«
é ســازة چهارم »تعهد فراگیر و عملی همة گروه های ذینفع به توسعة کارآفرینی« است. 
آنچه در روند تحقیق کاماًل واضح می نمود، تأکید غالب مشارکت کنندگان بر وجود »تعهد« 
به جای »تمايل« بود. اين مهم است که ذينفعان، صرفًا به خاطر تمايلی که در وجود خود 
حس می کنند، زمان خود را صرف اين کار نکنند. بلکه تمام انرژی افراد بايد به اين قضیه 
معطوف باشــد و در اصطالح عامیانه به آب و آتش بزنند. يکی از مهم ترين ذينفعان اين 
فرايند، رهبری متعهد به توسعة ارزش آفرينی است. رهبری کارآفرينانه در سازمان ها به طور 
فزاينده ای مورداستفاده قرارگرفته است تا روند نوآوری را تقويت کند. همچنین، اين رهبر 
با چالش ها و بحران های محیط ســازمان فعلی روبه رو می شود و درنتیجه بهبود عملکرد 
سازمان را افزايش مي دهد. تحقیقات نشان داده  است، رفتار رهبری متعهد به کارآفرينی، 
بر درک معلمان از نوآوری سازمانی مدرسه تأثیر مثبت داشته است. پژوهش های مرتبط 
تأکید دارند، جنبه های گوناگون رفتار رهبری کارآفرينانة يک مدير، نوآوری های سازمانی 
انجام شده و تغییرات ايجادشده در مدرسه ها را بهبود می بخشد )پی هی و باقری31، 2013(. 
اولیای هنرآموزان نیز از ذينفعان اثرگذار در اين فرايند هســتند. در مصاحبة انجام شــده 
با مدير يک شــتاب دهندة معروف، او به مقاومــت اولیا به عنوان يکی از تفاوت های اين 
شــتاب دهنده با شــتاب دهنده های خارج از مدرســه اشــاره کرد و گفت: »ممکن است 
خانواده ها اين دغدغه را داشــته باشــند که دانش آموزی که به فکر کار کردن است، شايد 
ديگر درس هايش را نخواند، کارهای مدرسه ای روزمره اش را نتواند انجام دهد و از آن ها 
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بزند. اين ها درگیری هايی هستند که شما با آن ها روبه رو هستید. می توانید داخل مدرسه 
شــتاب دهنده ايجاد کنید، ولی تحت شرايطی كار كنید که اين دغدغه ها را ببینید. يعنی با 
مدل واضحی جلو برويد تا بعد از يک ماه دچار مشکل نشويد كه دانش آموزان دچار افت 
تحصیلی شــوند و پدر و مادرها بگويند اصاًل نمی توانیم اين دوره را ادامه بدهیم. چون 
اولیا، حتی در ســطح دانشجويان هم، اين را می گويند که االن که زمان کسب درآمد شما 
نیست. شما به فکر تحصیل خودت باش. بعدها وقت بسیار است. اين پیش فرضی است 

که در جامعة ايرانی وجود دارد.«
é آخرين سازة بازشناسی شده در اين پژوهش، »ریسک پذیری شتاب دهندة مدرسه ای با 
همراهی ذینفعان ارزش آفرین« است. بدون ترديد، ريسک پذيری در رأس ويژگی های 
هــر فرد يــا ســازمان کارآفرين قــرار دارد. اما با حضور شــتاب دهنده اين ريســک ها 
محاســبه پذيرخواهندبود. پی هی، اکمالیا، باقری و آســیمیران32 )2014(، ضمن اشاره به 
ويژگی های ســازمان های کارآفرين، عالوه بر نوآوری، به ريسک پذيری به عنوان يکی از 
ويژگی های اين نوع سازمان ها توجه کردند. ريسک پذيری در مدرسه موجب فارغ شدن 
آن از عملکــرد خطی می شــود )لومپکین و ديس33، 1966(. البتــه آزادی عمل ذينفعان 
يک نظام متمرکز آموزشــی برای ريسک بسیار محدود اســت )ايال و اينبار34، 2003(. 
شــتاب دهندة مدرسه ای ريسک پذير، با قوانین بستة مدرسه و بروکراسی مبارزه می کند. 
اعضای مدرسه را برای خالقیت و نوآوری تشويق می کند و آن ها را برای کشف راه های 
خالقانه برای اســتفاده از منابع مدرســه، ايجاد  فرهنگ نوآورانه در مدرســه و تشويق 
تفکر کارآفرينی و ريســک پذيری به چالش می کشــد )پی هی و همــکاران، 2014(. در 
مصاحبة انجام شده با مدير يک مرکز آموزش و ترويج کارآفرينی پیرامون اهمیت ريسک 
در ارزش آفرينی، او اظهار كرد: »شکســت های کوچک مدل قشــنگی در مدرسه است. 
شکست بخشی از مسیر است. هیچ کس نمی گويد که خدايا من اين کار را شروع می کنم، 
ان شــااهلل شکســت بخورم. يعنی همه اين نگاه را داريم که می رويم برای اينکه موفق 
شويم. اما همیشه در خوش بینی زندگی نمی کنیم. واقعیت های اجتماعی همیشه هستند. 
ريسک، برخالف تصور جامعه، قابل پیش بینی است.« همچنین، مدير يک شتاب دهنده 
در اين باره گفت: »خصوصیات يک کارآفرين خیلی جامع است. او بايد با مديريت کسب 
و کار و مفهوم واقعی ريســک در کســب و کار آشنا باشد. اين مسئلة مهمی است. چون 
ريسک چیزی است که تا لمس نشود نمی توان راجع به آن قضاوت درستی داشت. اگر 
شخصی مدير مدرسه ای باشد که در آن فرهنگ کارآفرينی آموزش داده می شود، بايد با 
مفهوم ريسک آشنا باشد و بچه ها را آشنا کند. ريسک چیزی است که نمی شود آن را از 
کارآفرينی جدا کرد. يعنی کارآفرين ها معمواًل افرادی هستند که حاضر می شوند ريسک 
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كنند و تفاوت  بین افراد عادی و کســی که کارآفرينی انجام داده اين اســت که قابلیت 
ريسک پذيری داشته باشد يا نه.«

در مجموع، مقالة حاضر کوششــی تجربی برای تبیین هنرســتان های فنی وحرفه ای با 
کارکردی مشــابه يک شــتاب دهنده اســت. بر اين اساس، ســاخت دهی مدرسه با ماهیت 
شــتاب دهنده، خلق ســازوکاری منسجم براي حمايت و توســعة معلمان و دانش   آموزانی 
بــا صالحیت هــای ذهنی و رفتاری نو ارزش آفرينانه اســت. در واقــع ايجاد فضای کاری 
اشــتراکی است که در آن نقش ها و ساختارها بازتعريف شده اند. مدير هنرستان به رهبری 
کارآفرين تبديل می شود که ريسک را می شناسد و با مديريت مالی عجین است. معلم ديگر 
موزش دهنده اي ساده نیست، بلکه به يک مربي )کوچ و منتور( برای رشد و توسعه تبديل 
می شــود. او رابطی اســت که هنرآموز را به ماورای توانايی های فعلی اش هدايت می کند. 
در عین حال، مشــاوری همراه است تا با هم فکر کنند و با هم ياد بگیرند. برنامه دهنده ای 
اســت که با توجه به ايدة هر دانش آموز، برنامة درســی فردی او را تدوين می کند. در اين 
شــتاب دهندة مدرسه ای، شــبکه ای از مديران کارآفرين، مربي ها، سرمايه گذاران شکارچی 
ايده و کارآفرينانی در دســترس اســت که شکســت يا موفقیت را تجربــه کرده اند. آن ها 
به طور مداوم در مدرســه حضور دارند و اين طور به نظر می رســد که خود عضوی از اين 
مدرســه اند. و باالخــره دانش آموزان ايده پردازانی هســتند که در حــول پروژه های فردی، 
مديريت توســعة فردی خــود را بر عهده دارند. بدين ترتیب، اين شــتاب دهنده در جهت 

هدايــت ايده هــای دانش آموزان تا ســطح مقیاس پذيري و تجاری ســازی پیش می رود.
اين پژوهش با محدوديت هايی نیز مواجه بود. دسترسی به افرادی که فعالیت های نظری 
و عملی در هر دو حوزة کارآفرينی و نظام مدرسه ای داشته اند، دشوار بود، چرا که در بدنة 
آموزش وپرورش کشور، مفهوم کارآفرينی و ارزش آفرينی را هم رديف اشتغال تلقی می کنند 
و تالش های آنان نیز معطوف به همین است. از طرف ديگر، افرادی که صرفًا در حوزه های 
کارآفرينانه فعالیت دارند، نظام فعلی آموزشی کشور را فاقد انعطاف الزم براي جهت گیری 
کارآفرينی می دانند. البته شــواهد نشان می دهند که مدرسه ها خواسته يا ناخواسته در حال 
تجربة تحوالت ســاختاری و ماهیتی هستند. لذا بر اساس نتايج پژوهش پیشنهاد می شود 
سیاســت گذاران آموزش وپرورش کشــور تالش های عملی خود را بــراي اصالح قوانین، 
بازتعريف کارکرد مدرسه ها، به خصوص هنرستان ها، و ارائة آموزش های مرتبط به دانشجو 
معلمــان به منظور تربیت مديران و معلمانی با نگرش کارآفرينانه معطوف ســازند. در عین 
حال، به عنوان يک طرح تجربی، به يکی از هنرستان های فنی وحرفه ای ماهیت شتاب دهنده 

داده شود و در يک بازة زمانی، پیامدهای آن بررسی شوند.
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