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چكيده:
امروزه تقریب ًا در تمام کشــورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در همة پایههای تحصیلی ،آموزش و
ترویج کارآفرینی جایگاه ویژهای دارد ،بهطوریکه نوآوری در ابعاد گوناگون نظام آموزشی زمینهساز تربیت
و پرورش نسلی خالق و چندبعدی است .هدف اصلی پژوهش حاضر «طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه
در مدارس» است .بهمنظور دستیابی به این منظور ،روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی با استفاده از نظریه
برخاسته از دادهها است .جامعة آماری ،شامل مسئوالن و متخصصان حوزة آموزشوپرورش ،متخصصان
حوزة مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و همچنین صاحبنظران حوزة آموزش
کارآفرینی اســت که با بهرهگیری از الگوی نمونهگیری نظــری و با انجام  30مصاحبة عمیق ،یافتههای
پژوهش به اشباع نظری رسید .نتایج پژوهش نشان میدهد« ،آموزش مبتنی بر خلق ارزش» مقولة محوری
آموزش کارآفرینانه است که متأثر از عوامل سببساز نگرش کارآفرینانة معلم ،مسئوالن و تصمیمگیران
در حوزة آموزش مدرســه و والدین اســت .مهمترین عوامل زمینهای ،جو کارآفرینانه ،طراحی محیط
بازیگونه ،طراحی فضاهای جذاب در مدرسه به همراه شرایط محیطی الزم همچون هوشیاری کارآفرینانه،
برنامهریزی آموزشی و آگاهی کارآفرینانه است .این عوامل به اجرا و اتخاذ راهبردها و اقدامات الزم ،برای
آموزش همراه با انجام یادگیری کارآفرینانه ،تکالیف کارآفرینانه ،تیمهای کارآفرینانه ،شوق کارآفرینانه،
تعامل مدرسه با دنیای واقعی ،ارزشیابی انعطافپذیر و چندجانبه و تأکید بر شناخت و فراشناخت کمک
میکند .درنهایت «خلق ارزش جدید ،تربیت دانشآموز خالق ،نوآور و چندبعدی و دانشآموز توانمند-
بامهارت» پیامدها و برونداد اصلی آموزش کارآفرینانه در مدارس اســت که طی آن دانشآموزان با قرار
گرفتن در مسیر آموزش صحیح تحصیلی و شغلی ،به خلق ارزش برای خود و جامعه میپردازند.

كليد واژهها:

آموزش کارآفرینی ،آموزش کارآفرینانه ،مدرسه ،خلق ارزش ،نظریة برخاسته از دادهها

 ïتاريخ دريافت مقاله97/10/29 :

 ïتاريخ شروع بررسي97/12/1 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/4/19 :
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این مقاله مستخرج از پایاننامة کارشناسیارشد خانم سمیه هاشمی با عنوان «طراحی مدل بومی مدرسة کارآفرین» است.
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مقدمه

کارآفرینی موتور محرکة توسعة اقتصادی کشورهاست و کارآفرینان موفق ،قهرمانان ملی و سازندگان
دنیاییهای جدید خوانده میشــوند (لوکا و کازن .)2011 ،1اهمیت کارآفرینی به حدی اســت که نقش
حمایتی دانشگاهها از آموزش کارآفرینی را دلیل توسعة کشورهایی همچون آمریکا ،آلمان و ژاپن تلقی
میکنند (ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه .)2016 ،2به عقیدة ریزا و ورام )2011( 3تعداد نشریات
علمی مربوط به حوزة آموزشوپرورش کارآفرینی در ســال  2010نســبت به ســال  2000بیش از 300
درصد افزایش داشته است.
یکی از زیربناهای اصلی در توسعة کارآفرینی ،توجه خاص به تقویت نظام آموزشی است .امروزه
تقریب ًا در تمام کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه در همة پایههای تحصیلی آموزش و ترویج
کارآفرینی جایگاه ویژهای دارد .آموزش کارآفرینانه در ایران که اجرایی و عملیترین راهبرد برونرفت
از بنبســتها و مشــکالت اقتصادی و اجتماعی کشــور اســت ،ازیکطرف به الگوگیری از برنامهها،
خطمشیها و تجربیات کشورهای پیشرفته ،و از طرف دیگر در نظر گرفتن شرایط بومی کشور نیاز دارد.
یکــی از الزمههای آموزش کارآفرینانــه در مدارس ،اهمیت دادن به قوة ابتکار و خالقیت دانشآموزان
در محیطهای آموزشــی است .چراکه بیشتر محیطهای آموزشــی ،بر محتوا -محور یا در برخی موارد
آموزشــگر -محور هســتند .در این خصوص «دیویــد مک کلند »4بیان میکند کــه عامل عقبماندگی
اقتصادی کشــورهای درحالتوســعه مربوط به درک نکردن و بیتوجهی بــه خالقیتها و مهارتهای
منحصربهفرد هر شــخص اســت (الکــوس .)2013 ،5بنابراین یکی از مهمتریــن راهبردهای یاددهی و
یادگیری آموزش کارآفرینانه ،نظام آموزش رسمی است؛ چراکه در کنار ابعاد نظری ،ابعاد عملی شالودة
آموزش عملگرا است.
وانــگ و ونــگ )2004( 6اذعان دارند که آموزش کارآفرینی بــه مثابة یکی از عوامل تعیینکننده در
کمک به افراد برای فهم و درک و برانگیختن نظریة کارآفرینانه است .بنابراین از متون آموزش کارآفرینی
در شــکلدهی آموزش کارآفرینانه میتوان اســتفاده کرد (اکیدن و ژاســا .)2006 ،7آموزش کارآفرینانه
از ماهیتی نظاممند برخوردار اســت و در پی دگرگونســازی کلیت نظام آموزشــی اعم از آموزشگران،
فراگیرندگان ،هدفها ،محتوا ،شــیوه و ارزیابی تدریس ،ســازماندهی فنــاوری و تلفیق کارآفرینی در
تاروپود نظام آموزشــی اســت .این اقدام میتواند در برخورداری نظــام آموزشوپرورش از قابلیتها
و ملزومات موردنیاز در راســتای کارکردهای متفاوت اعم از آموزشــی ،پژوهشــی ،مدیریت ،خدمات
اجتماعی و غیره با جنس و ماهیت کارآفرینانه کمککننده باشد (الکوس ،الندویست و ویلیامز میدلتون،8
.)2013
یکی از دالیل بیکاری دانشآموختگان ،عدم کســب مهارت و یادگیری اســت که با نوع آموزش و
نظام آموزشــی ارتباط مستقیم دارد .کشورهای پیشرفته ،از جمله آمریکا ،ژاپن ،آلمان و فنالند آموزش
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کارآفرینی را محور اساســی برنامههای آموزشــی خود بهویژه در پایههای ابتدایی (ســازمان همکاری
اقتصادی و توســعه )2016 ،خود قرار دادهاند و با این کار عم ً
ال به دانشآموختگان خود میآموزند که
چگونه در حین یادگیری علم ،کار کنند .بهعبارتدیگر به آنها میآموزند که چگونه یک ایده یا یک فکر
تازه را به محصولی جدید تبدیل کنند .مدرســه با مجموعة عوامل ،ســاختار ،مواد درسی و برنامهریزی
آموزشــی نهادی اســت که دانشآموزان بیش از یکســوم عمر و توان خود را از  6تا  18سالگی آنجا
میگذرانند؛ بنابراین نقش بسیار ارزنده و اثربخشی را در جهتدهی به مسیر تحصیلی -شغلی آنان ایفا
میکند .در این راســتا مهمترین ویژگی مدرسه ،محتوای آموزشــی ،ترویج کارآفرینی ،تناسب محتوای
آموزشی با تواناییها و عالقه دانشآموزان ،ایجاد تفکر و مهارت کار تیمی ،ایجاد انگیزه و عالقه برای
انجام کار تحقیق و پژوهش و استفاده از روشهای نوین تدریس بهجای روشهای سنتی است .آنچه
توجــه خاصی به آموزش نظاممنــد و صحیح کارآفرینانه را ضرورت میبخشــد ،توجه به آمار و ارقام
دیدهبان جهانی کارآفرینی 9در تبدیل آموزش به کارآفرینی است که ایران بین کشورهای حوزة خاورمیانه
رتبة هشــتم را دارد .این در حالی اســت که میانگین تبدیل آموزش به کارآفرینــی در میان زنان دارای
تحصیالت زیر متوسطه در ایران ،رتبة یکی مانده به آخر و قبل از فلسطین است .با توجه به تحلیل این
آمار ،کشور ایران بین  60کشور عضو رتبة  32را ازلحاظ تبدیل آموزش به کارآفرینی دارد و در مقایسه
با میانگین ،تبدیل آموزش قبل از متوسطه به کارآفرینی ایران نسبت به میانگین جهانی در رتبة پایینتری
است (دیدهبان جهانی کارآفرینی.)2014 ،
بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس است .با توجه
به نبود الگوی جامع آموزش کارآفرینانه ،شناخت چیستی و چگونگی عناصر ،اجزا و مقولههای آموزش
کارآفرینانه است و در نظر دارد به سؤال اصلی زیر پاسخ دهد:
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 èالگوی آموزش کارآفرینانه برای مدرسه چگونه است؟ و از چه عناصری تشکیل شده است؟

مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 آموزش کارآفرینی
آموزش کارآفرینی ترکیبی از یادگیری تجربی ،آشــنایی با ســاختار مهــارت و مهمتر از همه ،تغییر
نگرش را فراهم میکند (بگر .)2011 ،10هنگامیکه کارآفرینی وارد آموزش میشود ،در طول زمان نظام
آموزشی نیز به تغییر نیاز پیدا میکند .در آموزش کارآفرینی ،دانشآموزان میتوانند بسیار باانگیزه شوند
و برای دیگران مبتنی بر دانشــی که به دست میآورند ،ارزش خلق (ایجاد) کنند (طغرایی ،میرواحدی،
هاشــمی و محمدی .)1397 ،این موضوع میتواند به آموزش صحیح منجر شود و بهصورت کاربردی،
ارتباط عناصر دانش موردبحث را نشان بدهد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.)2016 ،
دو اصطــاح رایــج در آموزش مباحــث کارآفرینی عبارتانــد از« :آموزش مهــارت تجارت و
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کســبوکار» و «آموزش کارآفرینی» .از آموزش مدیریت و تجــارت عمدت ًا در نظام آموزشوپرورش
انگلستان (اروپا) استفاده میشود و بیشتر بر پیشرفت شخصی ،ذهنیتها ،مهارتها ،تواناییها و مباحث
مالی متمرکز است .درحالیکه آموزش کارآفرینی در نظام آموزشوپرورش آمریکا بهصورت تمرکز بیشتر
در زمینة راهاندازی یک شرکت و یا خوداشتغالی تعریف شده است (الکوس .)2015 ،در سوئد و بالکان
اصطالح «یادگیری کارآفرینی» غالب ًا معادل «آموزش مهارت تجارت» به کار برده میشود (هدر ،لوبیک
و نوال2011 ،11؛ لفلر و فاک الندویســت .)2013 ،12در فنالند از عبارتهای «آموزش کارآفرینی داخلی
و آموزش کارآفرینی خارجی» اســتفاده میشود (سیکواللینو ،راسکوارا ،اکیواکو ،مسیال و رایسکوال،13
 .)2010آموزش کارآفرینی داخلی مترادف آموزش مهارت تجارت و آموزش کارآفرینی خارجی مترادف
آموزش کارآفرینی اســت که دو دیدگاه کام ً
ال متفاوت از کارآفرینی را نشــان میدهد .یکی را «گسترده»
و دیگــری را «محدود» نامگذاری کردهاند .در تعریف محدود از آموزش کارآفرینی ،کارآفرینی متضمن
شناسایی فرصت ،توسعة کسبوکار ،خوداشتغالی و درنهایت تبدیلشدن به یک کارآفرین است (فایول
و گیلی2008 ،14؛ الکوس .)2017 ،طبق تعریف گســترده ،کارآفرینی مشــتمل بر توسعة فردی ،خالقیت،
اعتماد نفس ،ابتکار داشــتن ،عملگرایــی و مجموعهای متنوع از شایســتگیها و مهارتهای عملی و
کاربردی اســت (ســافین و همکاران .)2016 ،15اینکه از کدام تعریف و رویکرد استفاده میشود ،عمیق ًا
تحت تأثیر اهداف آموزشــی ،مخاطبان هدف ،محتوای دورة آموزشی ،روشهای تدریس و روشهای
ارزیابی دانشآموزان است و به ایجاد تنوع گستردهای از رویکردها میانجامد.
هــوگ و گیلبرت )2017( 16در پژوهش خود با محوریت «آموزش از طریق تفکر طراحی» نشــان
دادند که تجربة دانشآموز و نتایج یادگیری از طریق آموزش طراحی در محیطهای باز و سازنده که در
آن طنز بهعنوان یخشــکن اجتماعی ،و نقش بازی بهعنوان ابزار یادگیری تجربی مطرح هســتند ،اثرات
قابلمالحظــهای به همــراه دارد .یک نتیجة مهم این طرح ارائة روند کاهــش موانع در محیط یادگیری
دانشآموزان برای راحتی در یادگیری خود و پاســخگویی اســت بهعالوه ،طراحی یک ســفر آموزشی
هدفمند یادگیری مشــترک بین دانشآموزان و معلمان اســت .این مطالعه موردی نشان میدهد چگونه
تفکر طراحی میتواند رضایت دانشآموزان را از شــیوة یادگیری از طریق یکپارچهســازی پنج عامل
کلیدی مانند مفاهیم ســاختگرایی ،عدالت و انصاف ،طنز و ایفای نقش در برنامههای درسی باال ببرد.
یورهنسن و شــانکی )2013( 17در پژوهشی نشان دادند که آموزش کارآفرینی در مدرسههای متوسطه،
با اســتفاده از تمایز بین سه روش آموزشی شامل :آموزش در مورد کارآفرینی ،آموزش برای کارآفرینی
و آموزش از طریق کارآفرینی انجام میشود .همچنین یافتههای آنها نشان میدهد که حدود  90درصد
مدرسههای متوسطة نروژ ،آموزش کارآفرینی را متناسب با مناطق جغرافیایی همراه با انجام پروژههای
محلی ارائه میدهند .الرت ،اندرســون و ون برگ )2015( 18دریافتند که در ســوئد اثرات طوالنیمدت
آموزش کارآفرینی در دبیرستان در عملکردهای کارآفرینانه دانشآموزان در دوران پسادبیرستان همچنان
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وجود دارد .بینکس ،استاکی و ماون )2006( 19نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش کارآفرینی
پارادایمی جدید و نوآورانه برای آموزش در مدرسه ارائه میدهد.
درمجموع ،پژوهشهای انجامشده نشان میدهند که مقایسة میان روشهای آموزش سنتی و آموزش
کارآفرینانه بهصورت کامل و جامع انجام نشده است و فقط به تدریس آموزش کارآفرینی بهعنوان یک
رویکردی جدید در مدرسه اشاره شده است.
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روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی اســت و با توجه به روش گردآوری اطالعات پژوهش کیفی
از نوع نظریة برخاسته از دادهها است که هدف آن ،دستیابی به توصیفی از تجارب ،نگرشها و ادراک
شرکتکنندگان برای شناســایی ابعاد آموزش کارآفرینانه در مدارس است .بنابراین میتوان بیان کرد با
استفاده از روش تحقیق کیفی و الگوی استقرایی و انجام مصاحبههای عمیق ،مفهوم (اجزا) ،عناصر و
مقولههای الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس شناسایی میشوند .جامعة آماری پژوهش شامل مسئوالن
و متخصصان حوزة آموزشوپرورش ،متخصصان حوزه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،روانشناسی،
جامعهشناســی و همچنین صاحبنظران حوزة آموزش کارآفرینی است .جهت استخراج الگوی نهایی
پژوهش از روش نظاممند اشتراوس و کوربین )1998( 20استفاده شده است ،زیرا این روش ساختاریافته
است و به الگویی قابل آزمون میانجامد .در پژوهش حاضر در راستای موضوع موردمطالعه و با توجه
به اهداف تعیینشــده ،نمونههایی انتخابشده که متناسب با شــاخصها و مالکهایی از جمله تجربه
در حــوزة آموزشوپــرورش ،تحصیالت مرتبط ،نگرش کارآفرینانه و ســابقه فعالیت در حوزة آموزش
کارآفرینی اســت .بنابراین انتخاب نمونه بر مبنای الگوی نمونهگیری نظری میباشد (شارمز)2006 ،21
که امکان کشــف گوناگونیها را به حداکثر برســاند و مقولهها را از لحاظ ویژگیها و ابعاد ،غنی سازد.
درنهایت فرآیند نمونهگیری با انجام  30مصاحبه به اشــباع نظری رســید .در این پژوهش مصاحبه هر
فرد بهطور متوسط  2/5ساعت به طول انجامید و روند اشباع دادهها از مصاحبة بیستم آغاز شد .فرایند
مقولهســازی و کدگذاری تا جایی ادامه یافت که دادهها به بهترین شکل تبیین شود .همچنین در فرآیند
پژوهش تالش شــد نوعی نظریة عمومی و انتزاعی در مورد فرایند کنش یا تعامل بین افراد بر اســاس
دیدگاههای مشــارکتکنندگان در پژوهش مطرح شــود .این فرایند شامل استفاده از مراحل گردآوری و
پاالیش دادهها و در نظر گرفتن رابطة متقابل بین طبقهبندی مقولهها است .درنهایت ،فرایند تجزیهوتحلیل
دادهها مطابق نمودار  ،1در ســه مرحله کدگذاری بــاز (مطالعة پدیده از طریق جزئی کردن اطالعات و
شــکلبندی مقولهها) ،کدگذاری محوری (انتخاب یک مقولة کدگذاری باز که بر اســاس تحلیل دادهها
بیشترین ارتباط را با سایر مقولهها داشته باشد) و کدگذاری انتخابی (تدوین مدل دربارة رابطة مقولههای
بهدستآمده در الگوی کدگذاری محوری) انجام گرفت.
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تجزیهوتحلیل دادهها و بحث

در جدول  1اطالعات جمعیتشــناختی نمونههای تحقیق نشــان داده شده اســت .طبق دادههای
توصیفــی 60 ،درصــد نمونه را مــردان و  40درصــد را زنان تشــکیل میدهند .همچنیــن  40درصد
مشــارکتکنندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری هســتند که ســابقة تدریس و آموزش در مدرسهها و
دانشگاهها را دارند.
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به دادههای جمعیتشناختی

شاخصهای آماری
جنسیت

تحصیالت

رتبة علمی
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فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مرد

18

60

60

زن

12

40

100

زیردیپلم -دیپلم

3

10

10

کاردانی

3

10

20

کارشناسی

3

10

30

کارشناسی ارشد

9

30

60

دکتری

12

40

100

دانشآموز کارآفرین

3

10

10

معلم و مربی

8

26/67

36/67

مدیر

3

10

46/67

کارشناس و مشاور آموزش

1

3/33

50

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل

1

3/33

53/33

استادیار

10

33/33

86/66

دانشیار

2

6/67

93/33

کارآفرین (حوزة آموزشوپرورش)

2

6/67

100

سابقة فعالیت

زیر  5سال

5

16/67

16/67

 5تا  10سال

15

50

66/67

باالی  10سال

10

33/33

100
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در نمودار  ،1فرایند دســتهبندی و پاالیش دادهها در ســه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی
نمایش داده شدهاند.
 کدگذاری باز

 ۱۶۰گزاره مفهومی اولیه در فرایند کدگذاری باز

 کدگذاری محوری

مرحلة کدگذاری محوری شــامل  ۲۵مقوله :شــامل عوامــل علّی :نگرش
کارآفرینانــة معلم ،نگــرش کارآفرینانة والدین ،نگرش کارآفرینانة مســئوالن
و تصمیمگیرندگان مدرســه .مقولة محوری :خالقیــت مبتنی بر خلق ارزش،
محتوای مسئلهمحور ،چالشــی و کاربردی روشهای تدریس خالق و پیشرو،
رویکرد خالقانه و نوآورانه در کتابهای درسی (محتوای کارآفرینانه) .راهبردها
و اقدامات :آموزش به همراه انجــام ،تکالیف کارآفرینانه ،تیمهای کارآفرینانه،
شوق کارآفرینانه ،یادگیری کارآفرینانه ،تعامل مدارس با دنیای واقعی ،ارزشیابی
انعطافپذیر و چندجانبه ،تأکید بر شناخت و فراشناخت .عوامل زمینهای :جو
کارآفرینانه ،طراحی محیط بازیگونه ،طراحی فضاهای جذاب آموزشی .شرایط
محیطی :هوشــیاری کارآفرینانه ،برنامهریزی آموزشی ،آگاهیهای کارآفرینانه.
پیامدها و نتایج :خلق ارزش جدید ،تربیت دانشآموز خالق ،نوآور و چندبعدی،
پرورش دانشآموزان توانمند -با مهارت.

 کدگذاری انتخابی

مرحلة کدگذاری انتخابی شامل شش مؤلفة اصلی :طراحی
مدل آموزش کارآفرینانه در مدارس مشتمل بر :مقولة محوری
( 4مقوله) ،شرایط علی ( 4مقوله) ،راهبردها ( ۸مقوله) عوامل
زمینهای ( 3مقوله) شــرایط محیطی ( 3مقوله) و پیامدها و
نتایج ( 3مقوله)

نمودار  .1فرایند دستهبندی و انتقال دادهها در سه مرحلة کدگذاری

 مقولة محوری :آموزش مبتنی بر خلق ارزش
مقولــة محوری (اصلی) مقولهای اســت که همــواره در دادهها ظاهر میشــود و دیگر مقولهها
بــه آن مرتبط میشــوند .مقولــة اصلی الگوی آمــوزش کارآفرینانه ،آموزش مبتنــی بر خلق ارزش
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اســت؛ بهطوریکه شــرکتکنندگان در فرایند انجام مصاحبهها شرط اصلی و الزامی برای انجام و
پیاده شــدن آمــوزش کارآفرینانه را آموزش مبتنی بر خلق ارزش بیــان کردند .تعریفهای مختلف
کارآفرینی و تغییرات حاصل در رویکردهای آموزشــی نصیحت کردن به معلمان را در مورد اینکه
چطور به آموزش کارآفرینانه نزدیک شوند ،دشوار کرده است .برویات و جولین )2001( 22معتقدند
که بررسی کارآفرین (یا تیم) بهتنهایی ،ذات ًا اشتباه است؛ همانطور که صرف ًا از کارآفرین ،کارآفرینی
حاصل نمیشــود .کارآفرینی بیشــتر در مورد تغییر و یادگیری است .کارآفرین با محیطی که موجب
تغییــرش میشــود تعامل دارد و از طریــق اقداماتش خلق ارزش میکنــد .آموزش و خلق ارزش
بهعنوان دو جنبة اصلی کارآفرینی دیده میشوند .این دیدگاه نسبت به بسیاری از تعریفهای دیگر
کارآفرینی ،بیشــتر با الگوی یادگیری هدفمند مدرســه مطابقت دارد .چراکه اســاس تعریف حاصل
از آمــوزش کارآفرینانه متکــی بر خلق ارزش جدید بهعنوان یک هــدف اصلی برای دانشآموزان
اســت .بهعالوه به آنها امکان ایجاد ارزش برای ذینفعان خارج از مدرسه را میدهد و به توسعة
شایســتگیهای کارآفرینی ،بدون در نظر گرفتن اینکه آیا ارزش ایجادشــده موفق بوده اســت یا نه
منجر میشــود (الکوس .)2015 ،بر طبق رویکرد آموزش مبتنی بر خلق ارزش اگر مداخله آموزشی
بــه دانشآموز امکان یادگیری خلق ارزش جدید برای دیگران را بدهد (گروه خودش و معلمان را
شامل نشود) ،قطع ًا آموزش کارآفرینانه است .این امر از طریق ایجاد ارزش واقعی برای افراد دیگر
بهعنوان بخشــی رســمی از برنامة درســی یا با یادگیری در مورد اینکه چطور برای دیگران ارزش
ایجاد کنند میتواند صورت بگیرد .بر این اســاس آموزش کارآفرینانه عبارت اســت از« :طراحی
محتوا ،روشها و فعالیتهای حمایت از خلق دانش ،شایســتگیها و تجربههایی که ممکن اســت
امکان شــروع و شــرکت در فرآیند خلق ارزش کارآفرینانه را به وجود آورد» (موبرگ ،استنبرگ و
ویســتیگارد .)2012 ،23این تعریف آموزش کارآفرینانه به تعریف شــین و ونکاترامن )2001( 24از
کارآفرینی متکی اســت« :کارآفرینی زمانی صورت میگیرد که شــما بر اســاس فرصتها و ایدهها
عمل کنید و آنها را به ارزش برای دیگران تبدیل کنید .ارزش ایجادشــده میتواند مالی ،فرهنگی
و اجتماعی باشد».
مفهوم خلق ارزش کارآفرینی در این تعریف ضمنی و تلویحی اســت .یعنی ارزش ایجادشــده
باید جدید باشد ،اما همچنین بهنوعی ابتکار عمل از طرف خالق ارزش نیاز دارد که مستلزم کسب
منابع موردنیاز برای ایجاد ارزش اســت .این فرایند باید توســط پیشــروان آن یعنی دانشآموزان
مدیریت شــود و اینکه این مبتکر مســئولیت ریسک شکســت کارش را نیز به عهده گیرد و درصدد
شناســایی دالیل شکســت و رفع آن باشــد .یکی از مصاحبهشــوندگان در این زمینه اذعان کرد که
«خلق ارزش بیشــتر در بطن جامعه و زندگی واقعی رخ میدهد و بســیار به شادی مردم ربط دارد.
زیــرا کمــک به دیگران نهتنها به ســاخت زندگی ،بلکه به احســاس معنادار ،مشــارکت و تعامل و
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رضایت از زندگی نیز منجر میشود».
مهمتریــن عناصر آموزش مبتنی بر خلق ارزش عبارتاند از:
الــف .خــاق محور بودن روش تدریــس :مقولهای کــه میتواند به پــرورش تفکر خالق و
خالقیــت در دانشآموزان بیانجامد ،خالق محوربودن روش تدریس اســت .روش تدریس باید در
دانشآموزان انگیزه ،احســاس ،شــوق حضور و یادگیری در کالس را ایجاد کند .طبق نظر یکی از
مصاحبهشــوندگان« :دانشآمــوزان باید مطالب و مفاهیم را از طریــق روشهای تدریس خالق و
جدیــد مانند قصهگویــی ،نمایش خالق ،انجام کارهای هنری ،بازدید از مکانهای گوناگون ،گردش
و تفکر در طبیعت و...که متناســب با محتوای درســی و دورة تحصیلی آنان است ،یاد بگیرند».
روشهــای تدریس ســنتی در مدرســه کــه عموم ًا بر تدریس یکطرفة معلم اســتوار اســت،
دیگــر پاســخ گوی نیــاز دانشآموزان نیســت .کالس درس بایــد از حالت یکنواختــی و منفعل
بــودن دانشآموزان خارج شــود .دانشآموزان در تدریس درسها بــه روشهای خالق و جدید
و پیادهســازی آموزش کارآفرینانه باید نقش فعال و مشــارکتی داشــته باشند .تدریس و یادگیری
در کالس بایــد رابطــة دوطرفــه میان معلــم و دانشآموزان باشــد و دانشآموزان را در مســیر
پــرورش خالقیــت هدایت کند .بنابراین تفویض اختیــار در روش تدریس باید مدنظر قرار گیرد.
روشهــای تدریــس خالقانه باید به ایجاد انگیــزه در دانشآموزان منجر شــوند .بهعبارتدیگر،
انگیزه محور باشــند کــه از آن جملهاند :روشهــای تدریس مبتنی بر بــازی ،قصهگویی ،نمایش
خالق ،کارهای هنری (ســفال ،کاردســتی و ،)...روش تدریس کارگاهــی ،روش تدریس مبتنی بر
کار تیمی و مشــارکت فعاالنه ،اســتفاده از فناوری روز در تدریــس ،توجه به روشهای تدریس
خــارج از کالس متناســب با محتوای آموزشــی ماننــد روش تدریس مبتنی بر تفکر و مشــاهده
در طبیعــت ،یادگیــری در محیط واقعــی ،اردوها و بازدیدهــای هدفمند دانشآمــوزان از مراکز
صنعتــی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ،...دعوت از ارزشآفرینــان (کارآفرینان) و متخصصان
حوزة خالقیت و ایدهپردازی به مدرســه .همچنین یکــی از پیشزمینههای روش تدریس خالق،
ایجاد محیطی مشــوق و برانگیزاننده اســت که به تقویت و هدایــت دانشآموزان به تفکر خالق
(درگیر کردن احســاس و عاطفه در آموزش) منجر شــود .از دیگر عوامل مؤثر در روش تدریس
خالق عبارتاند از :ارزشــیابی انعطافپذیر و چندجانبه از دانشآموزان؛ مشــارکت فعاالنة آنان
در کالس بــه روشهای گوناگون ،مانند پرسشوپاســخ بــا مثالهای واقعــی و کاربردی ،تحلیل
کردن ،بحث و گفتوگو ،مناظره ،اســتفاده از مطالعات موردی و ســخنرانی در تدریس ،و بازگو
کردن شــرححال کارآفرینان بومی موفق در کالس؛ تلفیق شــیوة آموزش بهصورت نظری -عملی؛
اســتفاده از الگوهــای عملی و اجرایی برای حل مســائل در کالس ،مصاحبــه با یک کارآفرین و
ایدهپــرداز و ارائه گــزارش آن در کالس .به نظر یکی از مصاحبهشــوندگان «باید از افراد موفق
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و کارآفریــن بهصــورت پارهوقت بــرای معلمی اســتفاده کنیم ،زیرا عالوه بــر اینکه دغدغه پول
و حقــوق کــم را ندارد ،میتواند تجربیات خــود را در اختیار بچهها قــرار دهد .از طرف دیگر،
چون بهطور عملی کار کرده اســت ،لذتها و ســختیهای کارآفرینی را بهخوبی برای بچهها بیان
میکند .مواجهشــدن بچهها با نمونه واقعی در روحیه و رفتار آنها تأثیرگذار اســت».
ب .رویکرد خالقانه و نوآورانه ،در کتابهای درســی (محتوای کارآفرینانه) :محتوای آموزشی
خالقانــه و نوآورانه یعنی تأکید بــر کاربردی بودن ،مفید بودن و یادگیری تجربی و واقعی مطالب مبتنی
بــر الگوی دانــش ،مهارت و نگرش تا دانشآمــوزان بتوانند از مطالب آموزشــی بهصورت خالقانه و
نوآورانه در جهت شناسایی مشکالت و رفع نیازهای خود و دیگران استفاده کنند .بر طبق نظر یکی از
مصاحبهشــوندگان« :تمرکز محتوای آموزشــی باید بر این باشد که دانشآموزان متناسب با بازار کار ،و
جامعة روز خودشــان تربیت شــوند .در نظام آموزشی فعلی نهتنها نیازهای االن نادیده گرفته میشوند؛
بلکــه بلکه آموزش برای نیازهای آینده ایــن بچهها را نداریم .مهارتها و ویژگیهای دانشآموختگان
مدرسهها و دانشگاهها باید بر نیازهای حال و آینده منطبق شوند».
در ایــن خصــوص الزم اســت محتوای کتابها بــا ترکیب مطالب تئوری کمتــر و جنبة عملی و
کاربردی بیشــتر که به پرورش و تقویت قوة خالقانه و نوآورانه دانشآموزان بیانجامد ،تدوین شــوند.
همچنین محتوای آموزشی باید مطابق با نیاز روز جامعه باشد و بتواند نیاز آنان را در جامعه پاسخ دهد.
برای مثال ،چند تن از مصاحبهشوندگان معتقدند« :ریاضی باید بهگونهای باشد که بچهها را با مسائل و
مشــکالت جامعه درگیر ســازد و مهارت حل مسئله را یاد دهد نه یک ریاضی انتزاعی در خأل باشد که
هیچ ربطی به زندگی ندارند».
محــور محتوای کتابها باید یادگیری عملی ،و دوری از حفظیات و رویکرد کارآفرینی باشــد؛
زیرا محور کارآفرینی ،محور خالقیت اســت .محتوای کتابها باید دانشآموزان را به تفکر خالق،
نگاه متفاوت ،اندیشــیدن غیرمعمول (جســتوجوی راهحلهای مختلف برای حل مســئله بهجای
ایــن تفکر که تنها یک راهحل وجود دارد) ،تحقیق و بررســی پیرامــون موضوعهای متفاوت ،قرار
گرفتن در محیطهای واقعی ،تمرین کردن روشهای تقویت تفکر خالق ،دیدن و بررسی مسائل از
زاویههای مختلف ،و درنهایت فعالیت عملی وادارد .بهطورکلی محتوای آموزشی باید دانشآموزان
را به ســمت خلق ارزش در هر رشتة تحصیلی و شغلی هدایت کند.
بــر طبق پژوهشهــای انجامگرفته ،در نظامهای آموزشــی برای تدوین محتــوای اثربخش در
کتابهای آموزشی باید در کنار «رویکرد وظیفهمدار» ،از «رویکرد رفتارمدار» نیز بهره گرفت .زیرا
رویکرد وظیفهمدار تنها بر تواناییهای ویژة کسبوکار ،مانند بازاریابی ،امور مالی و غیره تمرکز دارد
درحالیکه توجهی به مهارتهای حل مسئله ،تفکر انتقادی و طراحی و پرورش خالقیت و نوآوری
ندارد (درنووسک ،کادون و مونیکس .)2009 ،25مطالعات نشان دادهاند که محتوای اثربخش مشتمل
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بر دانش ،مهارتها و شایستگیهای کارآفرینانه بر افزایش فعالیتهای کارآفرینانة افراد اثر مستقیم
و مثبت دارد و باعث توسعه اقتصادی و بهبود کمی و کیفی فعالیتهای کارآفرینانه در آینده خواهد شد
(فاک الندویست ،هالبرگ ،لفلر و اسبدبر.)2011 ،26

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس

 شرایط ع ّلی
شرایط علّی رویدادهایی هستند که موقعیتها ،مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خلق میکنند.
بهعبارتدیگر منظور از شــرایط علی ،رویدادها یا اتفاقاتی هســتند که بر پدیده اثر میگذارند و به
بروز آن منجر میشوند .شرایط علی در قالب سه مقولة نگرش کارآفرینانة معلم ،نگرش کارآفرینانه
تصمیمگیرندگان و مســئوالن مدرسه و نگرش کارآفرینانه والدین نامگذاری شدهاند.

الف .نگرش کارآفرینانه معلم ،والدین ،مســئوالن و تصمیمگیرندگان مدرســه :از مقولههای
اصلــی و سببســاز الگــوی آمــوزش کارآفرینانــه ،نگــرش کارآفرینانــه معلمــان ،مســئوالن و
تصمیمگیرندگان مدرســه است .معلمان بهطورکلی از جمله تأثیرگذارترین افراد در پرورش و رشد
خالقیت دانشآموزان در مدرســه هســتند .نقش معلم در کالس درس و در شــکل دادن به محیط
یادگیــری ارتبــاط نزدیکی با نظریههای دانش و یادگیری دارد کــه بهنوبة خود با ادراک حرفهای و
نگرش او در ارتباط است .یکی از مصاحبهشوندگان در این زمینه اذعان کرد« :معلمان گروه مرجع
دانشآموزان هســتند .دانشآموزان از آنها الگو میگیرنــد و حرف معلم را میپذیرند .اگر معلمان
فعالیتهای کارآفرینانه و خالقانه داشــته باشند خیلی روی دانشآموزان تأثیرگذار است .چون آنان
نقشــههای فکری آدمها را میســازند .اگر معلم در کالس بگویــد درس بخوانید تا در جای خوبی
اســتخدام شــوید ،این یعنی معلم روحیة کارآفرینی ندارد .درحالیکه اگر معلم بگوید :برای خودت
شــرکت بزنی تا آیندة خوبی داشته باشی و ...روی نگرش بچهها تأثیر میگذارد».
اگــر معلــم نگــرش کارآفرینانه داشــته باشــد ،میتوانــد منعکسکنندة باورهــا و ارزشهای
کارآفرینانــه و درنهایت نگرش کارآفرینانه به دانشآموزان باشــد کــه این موضوع میتواند به بروز
رفتــار کارآفرینانــه در دانشآموزان بیانجامــد .همچنین نگرش کارآفرینانه معلم باعث میشــود که
دانشآموزان به تفکر خالق تشــویق شــوند .نگرش کارآفرینانة معلم به ایجاد تیمها و شبکهسازی
پویایی متشــکل از معلمانی از مدرســههای متفاوت (راهاندازی مراکز و پژوهشــکدههای علمی)،
ارتبــاط و تعامــل نزدیک معلمان با یکدیگر ،اســتفادة اثربخــش از شــبکههای ارتباطی (بیرونی)
معلمان ،تشــویق معلمان به برقــراری ارتباط اثربخش با صنعت و جامعــه ،و حمایت از ایدههای
معلمــان نیاز دارد .عالوه بر این ،بهمنظور پیشــگیری از ایجاد دوگانگــی رفتاری در دانشآموزان،
بهخصوص در پایههای ابتدایی ،الزم اســت که ارتباط نزدیک و اثربخشــی میان والدین و مسئوالن
مدرســه برقرار شــود تا ضمن همافزایی ،الگوی یکپارچة یادگیری و آموزش در مدرسه ،خانواده و
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جامعه برقرار شــود .البته الزم اســت رســانه نیز نقش خود را در این زمینه بهخوبی ایفا کند .معلم
نبایــد فقط انتقالدهندة دانش باشــد بلکه دانشآموزان باید مشــارکت فعاالنــهای در ارائة مطالب
داشــته باشــند .الزم است معلم نقش مربی و راهنما را داشته باشــد و به همراه والدین و مسئوالن
آموزشــی ،دانشآموزان را به نگاه و تفکر جدید ،روشهای آموزشــی جدید ،جســتوجوگری و
یافتن فرصتها و ارائه ایدههای جدید تشــویق کند.
 شرایط زمینهای یا مداخلهگر
شــرایط زمینهای شــرایطی است که راهبردها و اقدامات را به شــکل همبافتی تحت تأثیر قرار
میدهنــد .بر این اســاس با افراد مشــارکتکننده در فرایند مصاحبه بهصورت ضمنی ســؤالهایی
مطرح کردیم .شــرایط زمینهای در قالب سه مقوله شناسایی شدند.

الف .جو کارآفرینانه :جو کارآفرینانه یعنی محیطی که مشــوق و محرک دانشآموزان به انجام
کارهایی ازایندســت باشــد :بیان افکار و نظرات بهصورت آزادانه؛ ارائه افکار خالق؛ ایده دادن؛
نقد و بررســی کردن ایدهها؛ آموزش و یادگیری از طریق ارائه مطالب؛ بحث و گفتوگو بهصورت
تیمی و با معلم و مســئوالن؛ تبادل میان فردی اطالعات در حوزههای مختلف؛ مشارکت ،همکاری،
همدلی در انجام کار تیمی .مســئوالن مدرســه و معلمان هم باید به کار درســت آنان اهمیت دهند.
همچنیــن جو کارآفرینانه یعنی اســتقبال و حمایت از ایدههای خالقانــه و انتقادی دانشآموزان و
معلمان در مدرســه ،تعامل نزدیکبین دانشآموزان با معلمان و مســئوالن مدرسه و حرکت مدرسه
به ســمت یک ســازمان یادگیرنده؛ بهطوریکه دانشآموزان ،معلمان و مســئوالن مدرسه در فرایند
مستمر و پویای یادگیری قرار گیرند.

ب .طراحی محیط بازیگونه« :در آموزشوپرورش بســیاری از کشــورها ،بچهها صرف ًا درس
تئــوری نمیخوانند ،بلکــه از دورههای پایین تا باال روزهای را بــه کار در کارگاه بهصورت عملی
و کار در مدرســه اختصاص میدهند .نظام آموزشــی باید حالت بازی محور باشــد .کارهای عملی
زیاد مثل گردش ،شــرکت در اردوهای هدفمند ،بازی و  ...داشــته باشــد .بچهها از حداقل ساعت
 8تا ســاعت  13سر کالس مینشــینند ،بدون تحرک چندانی و مدام مینویسند ،بهاینترتیب خسته
میشوند و از مدرسه گریزان میشوند».
بــر طبق نظر اکثر مصاحبهشــوندگان ،یکــی از مقولههای قابلتوجه شــرایط زمینهای که نقش
بســزایی در آموزش کارآفرینانه دارد ،طراحی محیط بازیگونه اســت .محیــط یادگیری مفرح باید
عــاوه بــر خارج ســاختن دانشآموزان از خمودگی و کســالت ،با تحرک و پویایــی دانشآموزان
همراه باشــد و به آنان اجازه دهد آزادانه فکر کنند ،به آزمونوخطا دســت بزنند ،و در قالب بازی
تجربــه کنند زیرا آموزش توأم با لذت میتواند زمینهســاز خالقیت و ایدهپردازی شــود .در چنین
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محیطــی اختیاراتی به دانشآموزان واگذار میشــود کــه بتوانند به روشهای مختلــف به تولید و
طراحــی دانش ،یادگیری مطالب در قالب بازیهای تیمی ،مســابقه ،نمایــش و غیره بپردازند .یکی
از روشهای یادگیری و ایجاد لذت از آموزش ،بازی اســت .یعنی دانشآموزان مطالب ،تکالیف و
فعالیتها را در قالب بازی در محیط کالس ،مدرســه ،آزمایشگاه و کارگاه ،بدون چارچوب رسمی
و با فضای باز یاد بگیرند .ســاختار رسمی و بدون انعطاف ،اجازة تحرک و پویایی ،متفاوت بودن،
متفــاوت فکر کردن و متفاوت عمل کردن را نمیدهد و نمیتواند دانشآموز خالق پرورش دهد.
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ج .طراحــی فضاهای جذاب آموزشــی« :از کالسهای درس با مقــداری خالقیت میتوان
بهگونهای متفاوت با ســازماندهی مجدد میزها و صندلیها در شــیوهای انعطافپذیر و خودبهخود
بر اســاس نیازهای تکالیف استفاده کرد .مدرسهای در فنالند ،بسیار هدفمند به تنظیم مجدد کالس
درس ،بــا خریــد نیمکتهــا و جدولهای دور برای ترویــج کار تیمی ،جدول مثلثــی که میتواند
بهراحتی به شــکل دایره درآید و جدولهای دارای ارتفاع انعطافپذیر پرداخته است».

در آمــوزش کارآفرینانه محیط آموزشــی باید جذاب از محیطهای آموزشــی فعلی (خشــک،
غیرمنطعف ،یکنواخت و فاقد احساس و عاطفه) و متفاوت طراحی شود .بهعبارتدیگر با طراحی
فضاهای جذاب در مدرســه ،اعم از برپایی مسابقههای ایدهپردازی ،ایدهیابی ،کاربردی کردن ایده،
جشنوارة قهرمانان دانشآموز (در سطح مدرسه ،منطقه ،استان و کشور) ،نمایش ،بازی تیمی ،جشن
و درنهایت رویدادهای کارآفرینی میتوان در دانشآموزان نشــاط ،تحرک ،پویایی ،شــوق ،اشتیاق،
و احســاس و عاطفــه ایجاد کرد و آنان را به مشــارکت فعال ،همکاری ،همدلــی ،انجام کار تیمی،
پرورش تفکر خالق و ایدهپردازی واداشــت؛ زیرا آنان با انجام دادن و تجربه کردن در محیطهای
واقعی به شناســایی و پرورش اســتعدادها ،مهارتها و پرورش خالقیت دســت مییابند .همچنین
ســاختار کالسهای درس در مدرســه و خارج از مدرســه (قرار گرفتن در مکانهای متناســب با
مطالب آموزشــی که شــامل آموزش همراه با تفریــح و بازدیدهای هدفمند اســت) باید جذاب و
بهگونــهای خالقانه طراحی شــود تا دانشآمــوزان در محیط واقعی آموزش ببینند و تجربه کســب
کننــد و خلق ارزشــهای جدید در عمــل اتفاق بیفتد .بر طبــق نظر چند تن از مصاحبهشــوندگان:
«در مدرســه باید رویدادهای کارآفرینی مانند برپایی بازارچههای کارآفرینی ،بازیها و مســابقات
خالقیت ،ایدهپردازی و ...برگزار شوند تا عالوه بر ایجاد نشاط در مدرسه ،دانشآموزان بتوانند در
محیطهای شبیهسازیشــده به تجربههای عملی دست یابند».

 شرایط محیطی
شــرایط محیطی تســهیلکننده یا محدودکنندة راهبردها و اقدامات هستند .این شرایط ،اجرای
راهبردها را تســهیل و تســریع میکنند یا بهعنوان یک مانع در اجــرای آنها خلل ایجاد میکنند و
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بهصورت نامنظم و غیرمســتقیم بر راهبردها اثر میگذارند .شــرایط محیطی ،شرایط علّی را تغییر یا
تخفیف میدهد .عوامل محیطی در قالب ســه مقولة «هوشیاری کارآفرینانه»« ،برنامهریزی آموزشی
مبتنی بر کارآفرینی» و «آگاهی کارآفرینانه» به شــرح زیر شناسایی شدند:
الف .هوشــیاری کارآفرینانه و برنامهریزی آموزشی :شــرایط محیطی تأثیرگذار بر راهبردها،
هوشیاری کارآفرینانة مســئوالن ،مدیران ،معلمان و دانشآموزان است .هوشیاری کارآفرینانه یعنی
تربیــت افــرادی که بتوانند فرصتها و تغییرات را آگاهانه احســاس کنند و نســبت به جمعآوری،
تبدیــل و انتخــاب اطالعاتــی که میتوانند به یک فرصــت جدید و نوآورانه منتهــی به یک اقدام،
روش ،محصول یا خدمت نوآورانه منجر شــود ،اقدام کنند .بهعبارتدیگر با تدوین سیاســتهایی
در تولید و طراحی کتابها و تدوین قوانین و مقررات به تربیت دانشآموزانی بپردازند که قادر به
جمعآوری اطالعات و تجربهها از طریق تمرین و عمل در مدرســه و خارج از آن باشند.
ب .آگاهی کارآفرینانة مســئوالن و دســتاندرکاران حوزة آموزشوپرورش :این مقوله نیز
نقش بســیاری در حرکت بهســوی الگوی آموزش کارآفرینانه دارد و الزم اســت برنامهریزیهای
آموزشی با محوریت کارآفرینی طراحی و اجرا شود .طبق نظر یکی از مصاحبهشوندگان« :در کشور
ما هر وقت یک مشکل سیاسی ،امنیتی یا اقتصادی پیش میآید ،بالفاصله انواع شوراها ،کارگروهها
و همایشها تشــکیل میشــوند که چطور با این مسئله برخورد شــود .و راهکارهایی برای برطرف
کردن مشــکل طراحی میکنند .ولی هیچوقت فکر نکردهایم مسئلة آموزشوپرورش مسئلهای است
که در بلندمدت با حیات ملی و حتی امنیت ملی در بلندمدت در ارتباط اســت .بنابراین الزم است
از طریــق نهادهای مرکزی ذیربط آموزشوپرورش مثل وزارت آموزشوپرورش ،وزارت علوم و
فناوری ،و ...باید کمیتههایی متشــکل از خبرگان و متخصصان برنامهریزی درســی تشکیل شوند و
بهطور مســتمر به اصالح و بازبینی درسها بپردازند».
 راهبردها و اقدامات
راهبردها و اقدامات ،طرحها و کنشهایی هســتند که به اجرایی شــدن آموزش کارآفرینانه در
مدارس کمک میکنند .راهبردها و اقدامات در قالب هشــت مقوله به شرح زیر شناسایی شدهاند:
الــف .آموزش به همــراه انجام :یکــی از راهبردهــای عملیاتی پیادهســازی الگوی آموزش
کارآفرینانــه« ،روش آموزش به همراه اجرا( »27عمل) اســت .آمــوزش (یادگیری) به همراه انجام
مســتلزم قرار دادن دانشآموزان در تیمهای میانرشــتهای اســت .همچنین تعامل اثربخش با افراد
خــارج از مدرســه راهی برای توســعة شایســتگیهای کارآفرینــی در میان دانشآموزان اســت.
دانشآمــوزان مطالب آموزشــی را باید بهصــورت عملی انجام دهند و محتواهای آموزشــی را در
عمــل تجربه کنند .آموزش به همراه انجــام یعنی آموزش با یاد دادن و یادگیری مهارتها از طریق
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انجــام دادن و تجربه کردن؛ تأکیــد بر تجربه کردن مطالب بهصورت عملی توســط دانشآموزان و
درنهایــت اینکه دانشآموزان آنچه را که یاد میگیرند ،بهصورت واقعی در محیط مدرســه و خارج
از آن تجربه کنند.
دانشآموزان باید آگاه شــوند که کاربرد مطالب آموختهشــده در زندگی آنان چیســت ،چه نیاز
یــا مســئلهای از زندگی خــود و دیگــران را میتوانند حل کننــد ،و آموزش مبتنی بــر یادگیری از
اشــتباهات بهطوریکه اشتباهات ،آنان زمینهساز دست یافتن به راهحل صحیح و در نتیجه موفقیت
آنان باشــد چگونه اســت .تقویت محیط یادگیری فیزیکی بهگونهای که مدرسه به کارگاهی عملی و
آزمایشــگاهی برای انجام کار عملی مجهز شود ،بسیار ضروری است .دانشآموزان نباید بهصورت
محــدود و فقط در ســاعات خاصی در برنامة ماهانه یا ســاالنه به انجــام کار عملی در کارگاهها و
آزمایشگاهها مبادرت ورزند.
برگــزاری دورههای کارورزی مهارتمحور ،با توجه بــه اینکه این دورهها خارج از چارچوب
رســمی نشستن و گوش دادن است ،برای دانشآموزان بسیار لذتبخش است .دورههای کارورزی
عالوهبر افزایش مهارتهایی مانند برقراری ارتباط با دیگران ،امکان تجربه کردن در فضای واقعی
را به دانشآموزان میدهد .این دورهها باعث هماهنگی ذهن با حرکات بدن ،و ایجاد تنوع و لذت
از آموزش ،و تحرک و پویایی ،و افزایش انگیزه و نشــاط ،در دانشآموزان میشــود و درنهایت به
پــرورش تفکر خــاق در آنان میانجامد .رویکرد آموزش به همــراه انجام ،در طی فرایندی که در
حال شــکلگیری و تکامل اســت ،عادتهای یادگیری را از طریق اجــزای آموزش صحیح ممکن
میکند .این فرایند ابتکار ،مســئولیتپذیری و کار تیمی را نیز ارتقا میدهد .کار تیمی ذات ًا به تعامل
متکی اســت و باید بهگونهای هدفمند خروجی آن برای دیگران ،هم جدید و هم باارزش باشــد.
در اصل یادگیری به همراه انجام را میتوان فرایندی عاطفی و انگیزشــی در نظر گرفت که در
آن سطح انگیزه به این موارد بستگی دارد:
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 .۱چه اقداماتی صورت گرفتهاند؛
 .۲چه آموزشی رخ داده است؛
 .۳چه ارزشی به وجود آمده است.

پژوهشهای روانشناســانه نیــز توضیح میدهند که چرا و چگونه رویکــرد یادگیری با ایجاد
ارزش ،انگیــزه را افزایش میدهد .پژوهشهای مذبور نشــان دادهاند که انگیزة دانشآموز و لذت
بردن از طریق انجام اقداماتی که هم قابلکنترل و هم باارزش هســتند ،افزایش مییابد و مشــارکت
در فعالیتهای هدفمحور ،باارزش و چالشــی میتواند به ایجاد احساســات قوی ،اعتمادبهنفس،
شــادی و انگیزه در آنان بینجامد (کانتور و سندرسون.)2003 ،28
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ب .تکالیــف کارآفرینانه :تکالیف کارآفرینانه ابتــدا باید برای دانشآموزان خلق ارزش کند و
ســپس بــرای دیگران ارزش به وجــود آورد .بهعبارتدیگر ،تکالیف باید پروژه محور ،چالشــی و
مســئلهمحور ،کاربردی و تقاضامحور باشــد .یعنی دانشآموزان میباید پروژههایی در مدت زمانی
مشــخص در ارتباط با مراکز صنعتی ،پژوهشــی ،بازرگانی ،خدماتــی ،فرهنگی و غیره انجام دهند.
بهعالوه ،تکالیف باید مســئله محور باشــند؛ یعنی بتوانند دانشآموزان را به شناسایی و حل مسائل
در جامعــه واقعی ترغیب کند .همچنین تجربه محور باشــد ،یعنــی دانشآموزان را به تجربه عملی
وادارند .تکالیف کاربردی نیز یعنی بتوانند راهکارهای عملیاتی و نوآورانهای برای پاســخگویی به
نیازها و حل مشکالت جامعه طراحی و ارائه کنند .تکالیف باید خالق محور باشند به این معنی که
دانشآموزان را از طریق تفکر انتقادی و خالقانه به پژوهش و اکتشــاف پدیدههای جدید متناســب
بــا حوزه عالیق و استعدادشــان تشــویق کنند .یکی از مصاحبهشــوندگان با تخصــص کارآفرینی
در ایــن زمینه معتقد اســت« :تکالیف بایــد کاربردی و متناســب با نیاز دانشآمــوزان ،فرصتها
و ظرفیتهــای مدرســه ،منطقــه و محیط پیرامون آنان تهیه شــوند .بهطوریکه عــاوه بر یادگیری
کاربرد آنها در زندگی ،بتوانند ایدهها و راهحلهای خالقانهای برای حل مســائل و مشکالت ارائه
دهند».
ج .تیمهــای کارآفرینانه :تیمهــای کارآفرینانه یعنــی عدهای که در قالب تیمها و شــبکههای
کارآفریــن بــا هدفی مشــترک بــرای کاری مشــترک در جهــت ایجــاد ارزش تالش میکوشــند.
بهعبارتدیگر ،نیاز است که اتاق بحث و گفتوگو میان دانشآموزان و نیز دانشآموزان با معلمان
برای تبادل اطالعات در جهت انجام بهتر کارها و فعالیتها در مورد موضوعهای گوناگون مدرسه
و جامعه در مدرســهها تشــکیل شود« .دانشآموزان باید برای حل مســائل پیرامون در محیطهایی
مانند مدرســه ،طبیعت ،آزمایشــگاه ،کتابخانه و غیره تیمهایی پویا و خالق تشکیل دهند و ایدههای
خالقانه ارائه دهند».
چ .شوق کارآفرینانه :فضای کالس و مدرسه باید بهگونهای باشد که در دانشآموزان و معلمان
تحرک ،انگیزه و نشــاط ایجاد کند .بهعبارتدیگر ،این فضا محیطی باشــد که بتواند انگیزه و مشوق
الزم برای ایده دادن ،بروز خالقیت ،مشــارکت فعال ،نشــاط جسمی و روحی ،پویایی و تحرک در
دانشآموزان به وجود آورد .مســابقههای «از ایده تا عمل» با همکاری معلم ،مســئوالن مدرســه و
آموزشوپرورش طراحی شــوند ،به ارزش مالی و معنوی ایدههای دانشآموزان اهمیت داده شــود
و زنجیــرة حمایت از دانشآموزان ایدهپرداز ،خالق و کارآفرین به وجود آید.
ح .یادگیری کارآفرینانــه :یادگیری کارآفرینانه یعنی معلم و دانشآموز بهصورت مشــترک در
تولید علم مشــارکت داشته باشند .یادگیری کارآفرینانه شــامل جلسههای انعطافپذیر ،یادگیری از
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اشــتباهات ،یادگیری مشــارکتی معلم و دانشآموز ،یادگیری تعاملی ،یادگیری تحقیقاتی ،کارآموزی
شــناختی ،یادگیری معنادار ،یادگیری خدماتی و یادگیری معتبر است.
یکی از عوامل زمینهســاز یادگیری کارآفرینانه توجه به محیط فیزیکی و ذهنی یادگیری اســت.
محیط یادگیری ذهنی به معنی این موارد اســت :احســاس و تجربــة کارآفرینی در محیط یادگیری؛
یادگیــری از طریق انگیزة درونی و خود انگیزشــی دانشآموزان؛ مهیاکردن شــرایط تفکر خالقانه؛
ایجــاد لــذت آموزش از طریق تشــویق نقاط قوت؛ ایجاد احســاس مفید بودن و تشــویق به نگاه
متفاوت به حل مســائل در دانشآموزان .محیط یادگیری فیزیکی نیز به این معنا تعریف شده است:
یادگیری در محیطهای غیررســمی و منعطف؛ فضاهای مناســب برای انجام کار تیمی؛ آزمایشــگاه
و کارگاه عملی ،ســاختار و چیدمان مناســب کالسها؛ تناســب رنگ کالسها با محتوای آموزشی
و ســاختار خالقانة مراکز رشــد و کارآفرینی« .یادگیری باید از طریق مشــاهده ،انجام دادن ،تجربه
کــردن ،تفکر کردن و ...در محیطهای آموزشــی ،خدماتی ،هنری و...صورت گیــرد .همچنین معلم
باید با دانشآموزان در یاددادن و یادگرفتن مطالب مشــارکت داشــته باشد و فرایند یادگیری توأم با
یکدیگر انجام گیرند».
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خ .تعامــل با دنیای واقعــی :یکی از عناصر اصلی آموزش کارآفرینانــه تعامل دانشآموزان با
دنیای واقعی خارج از مدرســه اســت .بهمنظور پیادهســازی اثربخش الگوی آمــوزش کارآفرینانه
الزم اســت مدرســه با محیط اطراف و جامعه در ارتباط باشــد .تعامل با دنیای واقعی یعنی تعامل
و همکاری مدرســهها با یکدیگر ،تعامل با مدرســههای کشورهای دیگر با اســتفاده از برنامههای
آمــوزش از راه دور ،بازدید معلمان از مدرســههای گوناگون ،تعامل معلمان با ســایر همصنفیها،
تعامل دوجانبه بین مدرســهها با شــرکتها و کارخانهها ،تعامل مدرسه با صنعت از طریق بازدیدها
و انجام پروژههای مربوط و درنهایت ،تعامل با جامعه از طریق بحث و گفتوگو پیرامون مســائل
روز جامعه و حل مشکالت آن.
شــاخص اصلی آموزش ،رشــد تواناییهای نوآورانه و کارآفرینانه دانشآموزان اســت که به
جامعــه و اقتصاد بازار متکی اســت .طبق نظر مصاحبهشــوندگان« :شــهرکهای صنعتی ،علمی و
تحقیقاتــی ،بنیــاد علمی نخبگان ،اتاق اصنــاف و بازرگانی و ...باید با مدرســهها در تعامل متقابل
باشــند و از دانشآموزان صاحب فکر حمایت کنند .همچنین آموزشوپرورش با ســایر دستگاهها
در تعامل باشــد تا آنها از آموزشوپرورش حمایت جدی (نه تبلیغاتی) داشــته باشند و بستر تهیه
امکانــات فراهم شــود ،بهاینترتیب هم دانشآمــوزان ما به ازای خارجی آموزشــهای خود را در
مدرســه در محیطهای واقعی لمس و درک میکنند ،هم بســیاری از مشکالت سازمانهای مربوطه
توسط دانشآموزان خالق برطرف میشود .از همه مهمتر دیگر به بودجة کالن نیازی نخواهد بود».
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د .ارزشیابی انعطافپذیر و چندجانبه :ارزشیابی باید در جهت ایجاد انگیزه به دانشآموزان و
نه گرفتن خطا از آنان انجام شود .ارزشیابی چندجانبه و انعطافپذیر باید متناسب با دانشآموزان،
محتواهای آموزشــی ،شــرایط محیط پیرامون انجام شود تا دانشآموزان را به یادگیری بیشتر همراه
بــا ایجاد انگیزه هدایت کند .ارزشــیابی انعطافپذیر و چندجانبه بایــد در طول فرایند آموزش به
روشهای متفاوت انجام گیرد و صرف ًا به ارزشــیابی پایان سال ختم نشود.
همانگونه که چند تن از مصاحبهشــوندگان بیان کردهاند« :شــیوة ارزشــیابی میتواند از طریق
مشــاهدة مســتقیمی که معلم روی کار فراگیرنده دارد ،و در فرایند کار انجام شــود و فقط به پایان
کار ختم نشــود .ارزیابی باید در امتداد آموزش باشــد نه مانع فرد .مث ً
ال نگوییم ما میخواهیم تو را
بیندازیم که ادامه ندهی یا بدهی .فرایند آموزش باید بهوســیلة ارزشــیابی تکمیل شود و ارزشیابی
نباید پایان کار باشــد» .همچنین« :شیوة ارزشــیابی در حین فرایند کار باعث میشود که فراگیرنده
مرتــب کار خــود را ارزیابی کند .چون به دنبال آن اســت که کارش در فرآینــد کار به بهترین نحو
باشــد .پس خــودش ناظر خود اســت ،خودش ارزیاب اســت و با توجه بــه بازخوردهایی که از
معلــم خــود میگیرد ،ســعی میکند که هر مرحله را طــوری انجام دهد که مراحل بعــد بهتر انجام
شوند».
در این زمینه الزم است جوی در مدرسه ایجاد شود که بدون ترس و تمسخر دیگران و با هدف
شناســایی استعدادهای خود ،به ارزشیابی خود بپردازد .در این صورت تواناییها و ضعفهای خود
را شناســایی میکنند و در جهت حفظ و تقویت تواناییها میکوشند .الزم است ارزشیابی بر اساس
میزان تالش و کوشــش ،ارائه راهحلهای خالقانه و نوآورانه ،مسئولیتپذیری ،مشارکت در کالس و
فعالیتهای مدرســه ،انجام کار عملی ،روشهای تدریس خالقانه ،ارائه محصول یا خدمات خالقانه
در جهت رفع مشــکل یا نیاز خود ،خانواده ،مدرســه و جامعه صورت گیرد .همچنین ارزشــیابی از
دانشآموزان باید بهصورت معرفی تیمهای برتر انجام شود.
ذ .آموزش مبتنی بر شناخت و فراشناخت :آموزش مبتنی بر شناخت یعنی دانشآموز باید یاد
بگیــرد و آموزش مبتنی بر فراشــناخت یعنی دانشآموز باید بفهمد کــه به چه صورت یاد میگیرد.
یادگیــری مطالــب و مفاهیــم در دانشآموزان متفاوت اســت .معلم نباید به همــة دانشآموزان به
یــک روش آموزش دهد .روشهای فراشــناخت دانشآموزان نیز با هم متفاوت اســت (بعضی از
دانشآمــوزان مطالــب را با تمرکز ،برخی با حفظ کردن ،عدهای بــا انجام دادن و برخی نیز مطالب
را بهصورت شــهودی یاد میگیرند) .بر این اســاس وقتی معلم الگوی فراشناخت دانشآموزان را
شناســایی کند ،متناسب با آن میتواند روش تدریس خود را نیز طراحی کند.
 پیامدها و نتایج
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پیامدها و نتایج شــامل عوامل مشــهود و نامشــهودی اســت که بعد از اجرایی شــدن آموزش
کارآفرینانه ،برای دانشآموزان ،مدرسهها ،خانوادهها و جامعه ایجاد میشوند .در فرایند کدگذاری،
ســه مقوله بهعنوان پیامدها و برونداد آموزش کارآفرینانه به شرح زیر شناسایی شدهاند:
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الف .تربیت دانشآموزان خالق ،نوآور و چندبعدی :دانشآموزان بازیگران اصلی در آموزش
کارآفرینانه هســتند .دانشآموزان باید در محیطهای واقعــی یادگیری قرار گیرند و با موضوعهایی
نظیــر چگونگــی پرورش تفکــر انتقادی (اجازة ســؤال کردن و مســائل را از زاویههــای مختلف
موردبررســی قرار دادن) ،تفکر خالق (مسائل را با نگاه متفاوت و روش جدید و نو بررسی کردن)
و تفکر نوآورانه در جهت رشــد فکری و رفتاری خود آشــنا شوند .در کالس و مدرسه باید محیط
یادگیری ذهنی ایجاد شــود و تفکر خالق ،خالقیت ،ایدهپردازی و نوآوری دانشآموزان از ســوی
همکالســیها ،معلمان و مسئوالن مدرسه مورد تشویق قرار گیرد.
در چنیــن محیطــی عالقه و انگیــزة دانشآموزان برانگیخته میشــود که ایــن موضوع به تفکر
خالقانــه و ایدههای نوآورانه میانجامد .در این صورت آنان یــاد میگیرند که در جمع قرار گیرند
و بدون ترس از انتقاد یا ســرزنش از ســوی دیگران ،آزادانه تفکر و نقد و بررسی کنند و ایدههای
خالقانه خود را بیان دارند .همچنین آنان از اشــتباه و خطا کردن در جهت رســیدن به بلوغ فکری
و خالقیت اســتفاده میکننــد .دانشآموزان باید بتوانند با محتوا ارتباط مناســب برقرار کنند و این
زمانی میســر میشــود که محتوا متناســب با نیاز واقعی آنان ،جامعه و مهارتهای موردنیاز زندگی
تدوین شــود .در این صورت آنان به افرادی چندبعدی که تواناییها و مهارتهای مختلف دارند،
تبدیل میشــوند و میتوانند در مســیر زندگی حرفهای قرار گیرند .درنهایت آنان در مسیر تحصیلی
و شــغلی میتوانند ابتدا برای خود و سپس برای دیگران ارزش خلق کنند.

ب .خلــق ارزش جدید« :مدرســه باید به دنبال ایجاد خلق ارزش باشــد .یعنــی نتایج کارها
بایــد به خلق ارزش در مدرســه و جامعه منتهی شــوند .مثــ ً
ا هدف از برگزاری مســابقه باید هم
یادگیری مهارت توســط دانشآموزان باشــد و هم حداقل قســمتی از مشــکالت خود مدرســه یا
محیط پیرامون آن حل شــود» .دانشآموزان به واســطة آموزشهای کارآفرینانه یاد میگیرند که با
شناسایی استعدادها ،تواناییها و عالقههای خود ،بتواند در هر شغل و حرفه ،روشها و سبکهای
جدید ایجاد کنند و نوآوری داشــته باشــند .آنان بهواســطة انجام آموزشهای کاربردی و عملی در
کارگاهها و آزمایشــگاهها میتوانند به شناســایی نقاط قوت و ضعف و مشــکالت و فرصتها در
رشــته تحصیلــی خود و محیط اطــراف بپردازند و در پــی خلق فرصتهای جدیــد خواهند بود.
بهعبارتدیگر دانشآموزانی تربیت میشــوند که بتوانند ارزش اقتصادی (تولید محصول یا خدمت
جدید ،خلق ثروت و اشتغال) ،ارزش اجتماعی (خدمت کردن به دیگران ،رفع معضالت و بزههای
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اجتماعی) و ارزش فرهنگی (تأکید و ترویج ارزشها و باورها ،هویت ،رسوم) در مدرسه و جامعه
ایجاد کنند .اگر کارآفرینی هســتة اصلی مدرســه در نظر گرفته شود ،تغییر که مفهومی جدید است،
در شیوههای آموزشی ،روشهای تدریس ،معلمان ،کارکنان و ...ایجاد میشود و این به خلق ارزش
میانجامد (موسلی.)2019 ،29

ج .پــرورش دانشآمــوز توانمند -بامهارت« :ما بایــد دانشآموزانی تربیت کنیــم که بتوانند
در آینــده فرصت شــغلی بــه وجود آورند ،نه اینکه منتظر اســتخدام و شــغل آماده از قبل باشــد.
دانشآموزان باید بتوانند از دانشی که یاد گرفتهاند به اشتغال برسند و کارآفرین شوند» .این عقیدة
بســیاری از مصاحبهشــوندگان بود .دانشآموزان با آموزشهای کارآفرینانه ،نهتنها به مهارتهایی
از قبیــل مهارت تصمیمگیری ،حلمســئله ،هدفگذاری ،تفکر انتقادی ،تفکــر خالق و غیره مجهز
میشــوند ،آنها بلکه مهارتها و توانمندیهای علمی ،کاربردی و تقاضامحور را نیز فرامیگیرند.
در نتیجه میتوانند و میدانند چگونه فکر خالق و ایدهپرداز خود را کاربردی کنند و محصوالت و
خدمات خالقانه و نوآورانه در جامعه عرضه کنند .درنهایت مبتنی بر این مهارتها میتوانند برای
خود و ســپس دیگر افراد جامعه ارزش خلق کنند و دنیای بهتری برای خود و دیگران پدیدآورند.
افــراد توانمنــد و بامهارت با مجهز شــدن به هوشــیاری و آگاهــی کارآفرینانــه ،فرصتی در جهت
اشــتغالزایی در حوزههــای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خلق میکننــد .بهعبارتدیگر ،با فکر و
نگاه متفاوت و نو به بررسی مسائل ،مشکالت ،نیازها و فرصتهای محیط اطراف میپردازند و از
آنها در جهت خلق ارزش استفاده میکنند.

نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر الگویی بــرای آمــوزش کارآفرینانه در مــدارس ارائه داده
اســت .بر مبنای اطالعات حاصل از تحقیق با اســتفاده از راهبرد نظریة برخاسته
از دادههــا ،ابعــاد و مؤلفههای آمــوزش کارآفرینانه در مدارس بــا تحلیل دقیق و
منسجم شناسایی و در پایان الگوی جامع آموزش کارآفرینانه در مدارس طراحی
شــد .آموزش کارآفرینانه ایجــاد ترکیبی از یادگیری تجربی ،توســعة مهارتها و
مهمتر از همه ،تغییر در شــیوة تفکر افراد را امکانپذیر میســازد (میکیچ ،ساتا و
هوویتنوچ .)2019 ،30بر این اســاس آموزش کارآفرینانه عبارت است از« :الگوی
جدید آموزشی مبتنی بر انگیزه که در آن دانشآموز محور کلیدی آموزش است
و همة دانشآموزان باید روی تواناییها 31و تمایالتشــان 32کار کنند تا بتوانند
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ارزشــی برای خود و سپس سایر افراد جامعه ایجاد کنند (خلق ارزش جدید).
هدف اصلی این الگوی آموزشــی تربیت دانشآموزان خالق و انعطافپذیر،
نوآور ،فرصتگرا ،فعال ،پیشــگام و حساس نســبت به تغییر محیط پیرامون و
چندبعدی است».
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طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس

عوامل زمینهای
 جو کارآفرینانه
 طراحی محیط بازیگونه
 طراحی فضاهای جذاب آموزشی

پیامدها و نتایج
 خلق ارزش جدید
 تربیت دانشآموز
خالق ،نوآور و
چندبعدی
 پرورش دانشآموز
توانمند -بامهارت

راهبردها و اقدامات
 آموزش به همراه
انجام
 تکالیف کارآفرینانه
 تیمهای کارآفرینانه
 شوق کارآفرینانه
 یادگیری کارآفرینانه
 تعامل با دنیای واقعی
 ارزشیابی انعطافپذیر
و چندجانبه
 تأکید بر شناخت و
فراشناخت

مقوله محوری
آموزش مبتنی بر
خلق ارزش:
 خالقیت مبتنی بر
خلق ارزش
 محتوای مسئلهمحور،
چالشی و کاربردی
 روشهای تدریس
خالق و پیشرو
 رویکرد خالقانه و
نوآورانه در کتابهای
درسی (محتوای
کارآفرینانه)

شرایط ع ّلی
 نگرش کارآفرینانه
معلم
 نگرش کارآفرینانه
مسئوالن مدرسه
 نگرش کارآفرینانه
تصمیمگیرندگان
مدرسه
 نگرش کارآفرینانه
والدین

شرایط محیطی
 هوشیاری کارآفرینانه
 برنامهریزی آموزشی
 آگاهی کارآفرینانه
نمودار  .2الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس

پــس از طبقهبنــدی و ســازماندهی دادههــا ،انجــام مقایســههای مــداوم و
رفتوبرگشــتهای متوالی میان جمعآوری و تحلیــل دادهها و همچنین بهرهگیری
از ادبیات پژوهش ،ابعاد و مؤلفههای آموزش کارآفرینانه شناســایی شدند .نگرش
کارآفرینانة معلم ،مسئوالن ،تصمیمگیرندگان مدرسه و والدین بهعنوان «عوامل علّی»؛
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جــو کارآفرینانه ،محیــط بازیگونه ،و فضاهای جذاب آموزشــی بهعنوان «عوامل
زمینهای» و آمــوزش کارآفرینانه در مدارس و هوشــیاری کارآفرینانه ،برنامهریزی
آموزشــی و کارآفرینانه بهعنوان «شــرایط محیطی آموزش کارآفرینانه» در مدارس
ارائه شــد .آمــوزش مبتنی بر خلــق ارزش که مقوله محــوری و اصلی در آموزش
کارآفرینانه در مدارس اســت ،بر راهبردها و اقدامــات «آموزش به همراه انجام»،
تکالیف کارآفرینانه ،تیمهای کارآفرینانه ،شــوق کارآفرینانــه ،یادگیری کارآفرینانه،
تعامل با دنیای واقعی ،ارزشــیابی انعطافپذیر و چندجانبه و تأکید بر شــناخت و
فراشــناخت استوار اســت .درنهایت خلق ارزش جدید ،تربیت دانشآموز خالق،
نوآور و چندبعــدی و پرورش دانشآموز توانمنددارای مهارت ،بهعنوان پیامدها و
نتایج آموزش کارآفرینانه در مدارس شناسایی شدند.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی
درنهایت ،با توجه به جدیدبودن موضوع مورد مطالعه ،نتایج این پژوهش خالی
از نقصان نیســت و انجام پژوهشهای دیگر بــرای افزایش اعتبار نتایج حاصل از
این پژوهش توصیه میشــود .بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشهایی در آینده حول
محورهای زیر انجام گیرند:
 .1طراحی و سنجش مدل یادگیری کارآفرینانه در مدارس؛
 .2شناسایی و سنجش سازههای خلق ارزش در الگوی آموزش کارآفرینانه؛
 .3ارائة الگوی عملیاتی آموزش مبتنی بر خلق ارزش،
 .4بررسی اجزا و ابعاد آموزش کارآفرینانه در مدارس با رویکرد آمیخته.
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Abstract
Nowadays, in almost all of the developed and developing countries at all educational levels, the education and promotion of the entrepreneurship have a special place,
so that innovation at the different dimensions of the education system underlies
the education of a creative and multidimensional generation. The main purpose
of the present study was designing the entrepreneurial education model at schools.
It was an applied research with grounded theory design. The research population
included all educational authorities and experts, educational management and
planning, psychology and sociology experts, as well as the entrepreneurial education authorities. Using the theoretical sampling method, research findings reached
the theoretical saturation, after conducting 30 in-depth interviews. The results
showed that the value creation - based education is the main and key dimension of
the entrepreneurial education which is influenced by the triggering factors of the
entrepreneurial attitude of the parents, schools’ authorities and decision makers
and teachers. The most important contextual factors including the entrepreneurial
atmosphere, designing the playful environment, designing the attractive spaces of
school along with the environmental conditions such as entrepreneurial consciousness, educational planning and entrepreneurial awareness help to implement and
adopt strategies and actions including training along with performance, entrepreneurial learning, entrepreneurial assignments, entrepreneurial teams, entrepreneurial curiosity, the school interaction with the real-world, flexible and multilateral evaluation, and emphasis on cognition and metacognition. Finally, creating
the new values, educating the creative, innovative and multi-dimensional student
and empowered-skillful student could be the main consequence and output of the
entrepreneurial education at school, during which the students deal with creating
value for themselves and their society, while being on the correct educational and
career path.
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