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چکیده
روشهای آموزشی کارآفرینانه در مقطع متوسطه با هدف افزایش مهارتها و دانش دانشآموزان میتواند در شرایط
واقعی زندگی قابل اجرا باشد .مدارس با هدف تربیت دانش آموزان جهت ایفای نقش کارآفرینانه در جامعه نمود
اجرایی چنین هدفی هستند .مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل مدارس کارآفرین با محوریت توسعه شایستگیهای
کارآفرینانه دانش آموزان مقطع متوسطه صورت گرفته است .روش تحقیق از منظر هدف ،کاربردی و بر اساس
گردآوری اطالعات ،کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد میباشد و روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی ،با 14
نفر از متخصصان و خبرگان آگاه به مباحث آموزش کارآفرینی و دستاندرکاران اجرای آموزش کارآفرینی در
مدارس در طول تابستان و پاییز سال  ،1400مصاحبههای عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و دادهها با استفاده از
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .الگوی پارادایمی حاصل بر اساس پدیده محوری
(شایستگی کارآفرینانه) متاثر از شرایط علی ،شرایط زمینهای و متغیرهای مداخلهگر به همراه راهبردهای کنش و واکنش
و پیامدهای ایجاد مدارس کارآفرین در مقطع متوسطه شکل گرفت.
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Abstract
Entrepreneurial teaching methods in high school with the aim of increasing the skills and
knowledge of students applied in real life situations. Schools aim to train students to play an
entrepreneurial role in society. The aim of this study is to present a model of entrepreneurial
schools focusing on the development of high school students' entrepreneurial attitudes. The
research method is applied in terms of purpose and based on data collection; it is qualitative
using Grounded theory method. Using purposeful sampling and snowball sampling method,
semi-structured in-depth interviews conducted with 14 entrepreneurship education experts and
those involved in implementing entrepreneurship education in schools during the summer and
autumn of 1400, and the data analyzed using open, axial and selective coding analyzed. The
resulting paradigm model was formed based on the central phenomenon (entrepreneurial
competence) affected by causal conditions, contextual conditions and intervening variables
along with action and reaction strategies and consequences of creating entrepreneurial schools
in high school.
Keywords: Entrepreneurship Education, Entrepreneurial competencies, Entrepreneurial
School, Entrepreneurial Attitude
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مقدمه
اگرچه کارآفرینی در جوامع مختلف بیشتر با کسب وکارهای کوچک و متوسط در صننایع
مختلف موضوعیت پیدا نموده اما این موضوع عمیقا با توسعه اقتصاد کالن گنره خنورده اسنت.
در همین رابطه نظام آموزشی رسمی و غیررسمی خود را بنا چننین تغیینر پنارادایمی در ادبینات
ملزم به ایجاد تغییرات ساختاری و ماهیتی نموده است .در سطح آموزش عمنومی ،یکنی از اینن
تغییرات ساختاری پدیده نوظهور«مدرسه کارآفرین» اسنت کنه بنا هندف تربینت دانشآمنوزان
جهت ایفای نقش کارآفریناننه در جامعنه مطنرد شنده اسنت .در چننین مدرسنههایی نقشهنا و
مسنئولیتهای همن گروههنای یینفنع مدرسنه ،اعن از مندیر ،معلن  ،دانشآمنوز و نینز ماهیننت
برنامههای درسی و حتی انتظارات اولینا و جامعن بزر تنر ،مسنتلزم بنازتعریف اسنت (حناجی
آقایی و خلخالی .)1399 ،مدارس کارآفرین مرکنز اصنلی تربینت دانشآمنوزانی اسنت کنه بنا
برخورداری از ایدهها و اندیشههای نو ،میتوانند نیروی نوینی به جامعه تزرینق نمایند (نصنیری،
نبی و شیخ آبادی .)1399 ،ظهور جامعنه کارآفریناننه در جامعنه از طرینق آمنوزش کنارآفرینی
منعکس میگردد چرا که این نوع آموزش ،نگرش کارآفرینانه را تشنویق میکنند Möttönen

) ،)and Tunkkari-Eskelinen, 2020و تنها در منورد کنارآفرین شندن دانشآمنوزان نیسنت.
هدف این آموزشها ،توسعه نگرش و مهارتهای آنها ،ترویج نگرش مثبت نسبت به کارآفرینی،
افزایش ظرفیت کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی برای کودکنان و جواننان میباشند .در
واقع هدف ایجاد کارآفرینی جدید در جامعه ،تأثیر بر رفتار ،مهارتهنا و باورهنای کارآفریناننه
افراد است .امروزه تصور میشود کنه بنا تغیینر جامعنه ،رفتنار کارآفریناننه بنرای همنه افنراد در
زندگی کاری ضروری است .آموزش کارآفرینی بخشنی از توسنعه کلنی آمنوزش اسنت .اینن
شامل اصالد فرهنگ مدرسه است به طوریکنه روحینه کارآفریناننه بنه طنور کلنی در مندارس
منننعکس و در واقننع مدرسننه کننارآفرین نمننود پینندا میکننند (Möttönen and Tunkkari-

) .Eskelinen, 2020لذا ،آموزش کارآفرینی نه تنها به دلیل توانایی آن در آموزش مهارتهای
عملی بلکه به منظور کسب دانش درباره نحوه کمک به جوامنع و ارتقناک کیفینت زنندگی بهتنر
شناخته شده است ). (Ratten, 2017
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آموزش کارآفرینی به عنوان یک راه مه جهت تأثیرگذاری بر رقابتپذیری هر کشنور ینا
صنعت در نظر گرفته میشود ،بننابراین بکنارگیری اینن آموزشهنا در مندارس اینن فرصنت را
بویژه در دوران پاندمی جهت گام نهادن به یک محیط آموزشی رقابتیتر بنرای مندارس فنراه
میکنند ) .(Ratten and Jones,2021; Liguori and Winkler, 2020موفقینت تالشهنای
کارآفرینانه به میزان زیادی به تعلی و تربیت کارآفرینی بستگی دارد .آمادهسازی دانشآمنوزان
جوان جهت موفقیت در ورود به مسیر شغلی آتی و رهبری در بازار جهانی از مه ترین وظنایف
آموزش به شمار میروند ) .(Kim and Yang, 2017استداللهای مربنو بنه اهمینت آمنوزش
کارآفرینی از دالیل مربو به رشد اقتصادی و بیکاری گرفتنه تنا رشند شخصنی یادگیرنندگان
متفاوت است .حتی اگر استداللها و دیدگاهها متفاوت باشد ،آنها از یک نقطه مشنتر

ناشنی

میشوند ،یعنی هدف این است که به طور اثربخشی با عدم انگیزه بنرای ینادگیری و مشنارکت
در کار مدرسه مقابله نموده و ظرفیت دانشآمنوزان را جهنت ینادگیری عمینق افنزایش دهنی .
افزایش روزافزون تغییرات در جهان باعث تغیینر عمیقنی شنده اسنت کنه حتنی میتنوان گفنت
نوعی تغییر پارادایمی صورت گرفته که بایستی بر اساس آن انواع دانش و شایستگیها از طریق
آموزش رسمی به آنها ارائه شود تا برای زنندگی حرفنهای و شخصنی آتنی خنود آمناده شنوند
) .(Lackéus, 2015با اینحال ،در سطود پنایین تحصنیلی ،همنین اسنتدالل ممکنن اسنت باعنث
مقاومت معلمان و دانشآموزان شود .مسئلهای که همچنان در مدارس کشور ما نیز وجود دارد.
لذا وجود مدارس کارآفرین که در آن اهداف آمنوزش کنارآفرینی منجنر بنه افنزایش انگینزه،
عالقه و مشارکت دانشآموزان جهت تقویت نگرش کارآفرینانه و ینادگیری عمینق میگنردد،
ضروری است ( .)Möttönen and Tunkkari-Eskelinen, 2020چرا کنه نگنرش کارآفریناننه
که شامل تأکید بر کنترل شخصی بر وضعیتی است تا حدی نوآوری را در بر میگیرد (Brown

) .and Rocha, 2020با وجود اینن برنامنههای آمنوزش کنارآفرینی در اینران بیشنتر در مقطنع
آموزش عالی دنبال میشوند و این آموزشها بصنورت رسنمی در سنطح ابتندایی ،راهنمنایی و
دبیرستان کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در حالیکه بر اساس بندهای سند تحنول بنینادین نظنام
آموزش و پرورش ( )1390و سند برنامه ملنی درسنی ( )1391بنر مفناهی خالقینت و ننوآوری،
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آشنننایی بننا مشنناغل در جامعننه ،خودآگنناهی و اعتمنناد بننه نفننس ،آشنننایی بننا کننارآفرینی و
کسننبوکارها بننرای تربیننت نیننروی انسننانی کارآمنند تاکینند دارد (بهمنننی و همکنناران.)1396 ،
برنامههای آموزشی متعددی بنه منظنور آمنوزش کنارآفرینی در مدرسنههای در سراسنر جهنان
برگزار میشوند .در ایران طی دهه گذشته آموزش کنارآفرینی در مندارس بیشنتر منورد توجنه
قرار گرفته است .در این رابطه طرد هایی همچون طرد ملنی «کاشنف» ینا طنرد «مرکنا » بنه
ضننرورت توجننه آمننوزش و پننرورش بننه آمننوزش کننارآفرینی اشنناره داشننتهاند (حشننمتیفر و
همکاران .)1398 ،در دوره متوسطه بواسطه اینکه مرحلهای جهنت آمادهسنازی داننش آمنوزان
برای ورود به دانشگاه است ،عالقنه آنهنا بنه کنارآفرینی بایسنتی اصنالد گنردد تنا بنرای ادامنه
تحصیالت خود در سطود باالتر آماده و مسئول باشند .با این وجود کمتر بنه موضنوع پنرورش
نگرش کارآفرینانه در مدارس توجه شده است .مدرسه به عنوان دومین پایگاه اجتمناعی بعند از
خانواده برای دانش آموزان نقش مهمی را در آموزش کارآفرینی بنر عهنده دارد (حشنمتیفر و
همکاران .) 1398 ،در همین راستا ،هدف از این پژوهش ،ارائه مدلی از مدرسه کارآفرین اسنت
که مبتنی بر توسنعه شایسنتگیهای کارآفریناننه دانشآمنوزان باشند .انتظنار منیرود نتنایج اینن
تحقیننق در برنامننهریزی و اجننرای آموزشهننای کارآفرینانننه در منندارس مقطننع متوسننطه مننورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدرسه کارآفرین

مدارس باید در فرآیند ایجاد کارآفرینی و همچنین پرورش کارآفرینان و پرورش قهرماننان
جدید برای آینده ،شرکای فعالی باشند) .(Sjøvoll and Pedersen 2014مدرسه کنارآفرین بنه
عنوان مرکز اصلی تربیت دانشآموزان ،به حرکت رو بنه رشند جامعنه از طرینق تزرینق نینروی
نوین و خالق کمک مینماید .بر همین اساس میتوان گفت کنه مندارس مسنئول برنامنهریزی
پایههای فرهنگی کارآفرینی در جامعه هستند (قربانی و همکاران .)1395،مدارس کارآفرین ،بنا
هدف تولید دانش و کناربرد آن جهنت توسنعه بخشهنای مختلنف جامعنه از طرینق تحقینق و
آموزش و تولید ایجاد میشوند (عباسی .)1393،مندارس کنارآفرین بنر فرصنتهای ننوآوری،
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رشد و توسعه تاکید مینمایند ،در این مندارس خالقینت در سراسنر سنازمان تشنویق و تقوینت
میشننود تننا فرهنننگ کارآفرینانننه حف ن گننردد ( .)Davies and Beamish 2009منندارس
کارآفرین ،با ایجاد فرهنگ بهبود در مدرسه ،فرهنگ مشارکتی در بین کارکننان ،بنر ینادگیری
بهتر جهت دستیابی به اهداف یادگیری از طریق روشهای یادگیری خالقانه و نوآورانه ،تمرکز
بر اهداف کارآفرینی مرتبط بنا اسنتراتژیها و برنامنههای اقندام ملنی ،برنامنه درسنی محلنی در
کارآفرینی ،چشن انداز آیننده دانشآمنوزان ،دیندگاه هوینت دانشآمنوز و دیندگاه ینادگیری
دانشآموزان تمرکز میکنند (.)Sjøvoll and Pedersen 2014
آموزش کارآفرینی

آمننوزش کننارآفرینی در درجننه اول بننه منظننور تسننهیل رشنند اقتصننادی و افننزایش اسننتعداد
کارآفرینی در اقتصادها مورد توجه قرار گرفته است .شیوهای که یک کشنور سیسنت آموزشنی
خود را ایجاد کرده است ،میتواند به افراد در جهت توسعه ویژگیهایی کنه بنرای کنارآفرینی
مه تلقی می شوند ،کمک نماید ) . (Kirkley, 2017آموزش کارآفرینی با درجنات مختلفنی
از موفقیت روبرو شده است و نشان میدهد که نه تنها یک روش واحد برای دستیابی به جامعنه
کارآفرین از طریق آموزش کارآفرینی وجود ندارد بلکه متغیرهای دیگری نینز در کنار هسنتند
که اطالعات کمی در مورد آنها وجود دارد .این موارد میتواند بر موفقینت ینا شکسنت ایجناد
یک جامعه مبتنی بر فلسفه و عمل کارآفرینی تأثیر بسزایی بگذارد .ایجاد مدرسه کارآفرین تنها
با ارائه آموزشهای کارآفرینی محقق نمیشود .فرمول سازگاری فرهنگی موفق بنا کنارآفرینی
در مشارکت ،گنجانندن ،اشنترا گذاری و حماینت در همنه گروههنای یینفنع جامعنه اسنت
.ابتکارات متعددی برای افزایش آموزش کارآفرینی در دبیرستانها وجود دارد ،با اینحال ،آمار
در مورد پذیرش کارآفرینی جوانان ک اسنت ) .(Tshehla,2019توسنعه مهارتهنای رهبنری،
ارتباطات ،سواد کسب وکار و مهارتهای بین فردی جهت رشند کارآفریننان بنالقوه ضنروری
است چنرا کنه ،راهانندازی ینک کسنب وکنار بنه عننوان ینک هندف فنوری بنرای بسنیاری از
دانشآموزان مدنظر نیست .اکثریت قریب به اتفاق دانشآموزان دانش و مهارتهای حاصنل از
کالسهای کارآفرینی را برای الهنام بخشنیدن بنه آنهنا جهنت راهانندازی کسنب و کنار کنافی

طراحی مدل مدرسه کارآفرین مبتنی بر توسعه شایستگی کارآفرینانه در مقطع متوسطه

147

میدانند ) .(Greene et al,2015بنابراین ،روشهای آموزش کارآفرینانه در آمنوزش متوسنطه،
مهارتها و شایستگیهای الزم جهت حضور دانشآموزان در جامعه را پنس از فار التحصنیلی
فراه میآورند ) .(Lupeja, 2021آموزش کارآفرینی مستلزم تغییر در تعلی و تربینت 1اسنت.
در کالسهای درس سنتی ،هر عملی از آموزش بر بخش خاصی از برنامه درسی متمرکز است و
هر موقعیت یادگیری به گونهای کنترل منی شنود کنه دانشآمنوزان هنگنام ینادگیری احسناس
ناامنی نکنند ).(Gibb,2005
جدول  .1ابعاد شناسایی شده در ادبیات درخصوص مدرسه کارآفرین
ابعاد
Ghazali Humsona
& Huq
and
et Gurr
Heilbrunn
مدرسه
et al. & Yuliani, Aladağ 2017 Gilbert Pereira
Drysdale Oplatka
al. 2017
2014
2010
2019
2018
2017
2016
کارآفرین
صالحیت
سبک رهبری
اعتماد معلمان به
مواجه با
تجربه در
مدیران
همکاری با
مدیر مدرسه
مشکالت
کارآفرینی
یینفعان
رفتار حامی مدیر
مدرسه
آموزش
آموزش
تجربیات
معل
کارآفرینی به توانایی کارآفرینانه کارآفرینی به
باور و تعهد
شخصی
معلمان
معلمان
استفاده از فناوری
زیرساخت های
اطالعات در
زیرساخت
مدرسه
آموزش
کارآفرینی
یادگیری مشارکتی
روش
روش های انتقال
یادگیری
آموزش
توانایهای
بازیگونه
کارآفرینانه
توجه به توانایی های
برنامه درسی
کارآفرینانه
فرهنگ
فرهنگ
فرهنگ
کارآفرینانه
مشارکتی

اما ،همانطور که گیب ( ،)2005نشان میدهد ،آموزش کارآفرینی بر فعالینت دانشآمنوزان
در یادگیری متمرکز است .موقعیت های یادگیری انعطافپذیر ،تعاملی و مبتنی بر توسعه دانش
چندبعدی هستند .آنچه مورد نیاز است طیف وسیعی از فعالیتهایی است که ینادگیری تعناملی و
تعامالت دانشآموزان را تشویق میکند :یادگیری مشارکتی ،2یادگیری مبتنی بنر مسنئله ،3کنار
1 pedagogy
2 co-operative learning
3 problem-based learning
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گروهننی و همسنناالن ،1کننار پننرو های ،2کننار تیمننی .(Seikkula‐Leino, 2011) 3آمننوزش
کارآفرینی به برنامههایی اطالق میشود که منجر به ارتقای هوشیاری کارآفرینانه جهت اهداف
مسیر شغلی و آموزش مهارت در ایجاد و توسعه مشاغل میشنود ) .(Vesper, 1990آمنوزش و
پرورش میتواند با انتقال دانش و توسعه مهارتهای مربوطه که باعنث بهبنود خودکارآمندی و
اثربخشی کارآفرین بالقوه (دانشآموز) میشود ،در راهاندازی سرمایهگذاری جدیند در جامعنه
نقنش مهمنی را ایفنا نمایند) .(Gomen, Hanlon and King, 1979جندول ( )1نشنانگر ابعناد
شناسایی شده در ادبیات درخصوص مدرسه کارآفرین است.
سامکانگه ،)2020( 4در بررسی آموزش کارآفرینی در مدارس زیمبنامبوه مطنرد نمنود کنه
مفهومسازی آموزش کارآفرینی از مدرسهای به مدرسه دیگر متفناوت اسنت .معلمنان هننوز بنر
روشهننای سنننتی تنندریس تکیننه میکنننند کننه تفکننر نوآورانننه را کننه در توسننعه مهارتهننای
کارآفرینی حیاتی است ،توسعه نمیدهد .همچنین اشاره شد که مدارس فاقد برنامنههایی بودنند
که بتوان آن را آموزش کارآفرینی توصیف کرد .وی معتقد بنود آمنوزش کنارآفرینی بایند بنه
عنوان یک موضوع در برنامه درسی مدرسه طراحی شود .تشها ،)2019( 5در بررسنی اثربخشنی
آموزش کارآفرینی در دبیرستانهای آفریقنای جننوبی ،مطنرد نمنود داننش و مهارتهنای بنه
دست آمده از برنامههای آموزشی کارآفرینی ،انگیزه کارآفریناننه فراگینران را بنر میانگینزد و
آنها را برای ایجاد کسب وکار جدید به چالش میکشد .ریستوفسنکا و استانکوفسنکا،)2019(6
در بررسی مهارتهای کنارآفرینی معلمنان در فراینند آمنوزش کنارآفرینی در مندارس مطنرد
نموند که خالقیت و نوآوری معل بدون شک بر روحیه و رفتار کارآفرینی دانش آموزان تنأثیر
میگذارد .کرکلی ،)2017( 7در بررسی آموزش کارآفرینی در مدارس متوسطه نیوزلند ،مطرد
نمود که موفقینت آمنوزش کنارآفرینی در مندارس را حاصنل مشنارکت همنه جانبنه یینفعنان،
1 group and peer work
2 project work
3 team work
4 Samkange
5 Tshehla
6 Ristovska and Stankovska
7 Kirkley
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رهبری مدرسه و دیدگاه کارآفرینانه در مدرسه دانست .نصیری و همکاران ( ،)1399در بررسی
رابطه رهبری هوشمند با کارآفرینی مدارس به نقش پررنگ رهبری هوشنمند و خودکارآمندی
معلمان در کارآفرینی مدارس تاکید نمودند .همچنین ،بادزبان و همکناران ( ،)1399بنه اهمینت
بهرهمندی از آموزش به عنوان عامل مهمی در توسعه فعالیتهای کارآفرینی اشاره نمودند .اجاقی
و همکاران ( ،)1395به محتوای دروس کارآفرینی و اهداف آمنوزش کنارآفرینی و مهارتهنای
مربیان کارآفرینی در نظام آموزش کارآفرینی اشاره نمودند .مطنابق جندول  ،1ابعناد شناسنایی
شده مدرسه کارآفرین در ادبیات موجود دارای انسجام نیست .در این مطالعه با توجه به اهمینت
شایستگیهای کارآفرینانه دانشآموزان مقطع متوسطه در جامعه ،به دنبال ارائه مندلی جنامع در
زمینه مدارس کارآفرین در این مقطع هستی .
روش شناسی
این پژوهش از منظنر هندف ،کناربردی و بنر حسنب گنردآوری اطالعنات دادههنا از ننوع
پژوهش کیفی است .جهت نیل به هدف پژوهش ،از رویکرد نظاممند نظرینه داده بنیناد اسنتفاده
شده اسنت .محققنان بنا اینن رویکنرد از طرینق روش اسنتقرایی و اکتشنافی ،بنه جنای اتکنا بنه
نظریههای موجود ،به دنبال تدوین تئوری خود هستند .بر همین اساس ،به دنبنال پاسنخگویی بنه
این سوال هستی که مدل ایجاد مدرسه کارآفرین مبتنی بر توسعه شایستگی کارآفرینانه چگوننه
است؟ در این پژوهش ،نظریه داده بنیاد اشتراوس1عینیتگرا (سیستماتیک) جهت تحلیل دادهها
مورد اسنتفاده قنرار گرفنت .جامعنه آمناری پنژوهش شنامل متخصصنان آمنوزش کنارآفرینی،
خبرگنان دارای تجربننه اجنرای آمننوزش کنارآفرینی در منندارس متوسنطه و همچنننین خبرگننان
دانشگاهی هستند .نمونهگیری بصورت هدفمند بوده و تا زمان رسنیدن بنه اشنباع نظنری جهنت
رسیدن به کفایت دادهها ادامه یافت .گردآوری اطالعات از نمونه آماری در بازه زمانی تابستان
و پاییز سال  1400انجام پذیرفت .بر همنین اسناس ،پنس از چهناردهمین مصناحبه و اطمیننان از
شباهت دادهها و مفاهی گردآوری شده پژوهشگران به کفایت دادهها دست یافتند .همچنین در

1 Straus
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این مطالعه سواالت مصاحبه نیمه ساختاریافته 1از طریق تکنیک  ،5W1hطراحی شدند(Jang, .

) .Ko, & Woo, 2005پس از گردآوری دادهها ،دادهها در نرمافنزار مکنس کینودا نسنخه 2018
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .فرایند تجزیه و تحلیل دادهها در شکل زیر آورده شده صنورت
گرفت.
نمودار .1فرایند تجزیه و تحلیل دادهها (منبع :محقق)

کدگذاری محوری

• دستهبندی مقولهها
• مقایسه مقولهها
کدگذاری انتخابی

• تشخیص مقولهها
• کدگذاری مقولهها

• تشخیص مفاهی
• کدگذاری مفاهی از
طریق نرمافزار مکس
کیودا
کدگذاری باز

در راستای سنجش اعتبار دادههای شناسایی شده بواسطه انتخاب دقیق نموننه منورد بررسنی
و تایید مفاهی شناسایی شده طی یک فرایند رفت و برگشتی بین خبرگان و اتفناق نظنر ایشنان،
اعتبار مدل تایید شد .پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق آزمنون قابلینت اطمیننان بنین کدگنذاران
استفاده شد .بدین صورت که سه مصاحبه توسنط پژوهشنگران و ینک همکنار پنژوهش (خبنره
آمننوزش کننارآفرینی) کدگننذاری و بننر اسنناس تشننابهات و عنندم تشننابهات درصنند توافننق بننین
کدگذاران شناسایی گردید .پایایی انجام گرفته در این پژوهش برابر با  78درصد بود که از نظر
چین ،)1998( 2درصد مناسبی میباشد.
یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

خبرگان پژوهش از نظر سنی بین  40تا  64سال بودند 80 .درصد خبرگان دارای بیش از 10
سال سابقه فعالیت در رابطه با آموزش کارآفرینی در مدارس بودند 20 .درصد دیگر ،از اسناتید
1 Semi-structured
2 Chin
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دانشننگاه بننا تخصننص در حننوزه آمننوزش کننارآفرینی بودننند 71 .درصنند از خبرگننان دارای
تحصیالت دکترا و  29درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس بودند.
ب) تحلیل یافتهها

پس از مرور ادبیات حوزه آموزش کنارآفرینی در مندارس و انجنام مصناحبه بنا خبرگنان و
فعاالن آموزش کارآفرینی در مندارس ،دادههنای حاصنل از مصناحبه کیفنی جمنعآوری شند.
مصاحبهها در سه مرتبه کدگنذاری شندند ،طنی اینن سنه مرتبنه ،تعنداد  126کند بناز 19 ،کند
محوری و شش کد انتخابی استخراج گردید .در ادامه کدگذاری شش کد انتخابی آورده شده
است.
جدول  .2کدهای شرایط علی
مقوله فرعی
مرتبه اول

برنامه درسی
کارآفرینانه

معلمان کارآفرین

مقوله فرعی
مرتبه دوم
محتوای برنامه درسی
آموزش کارآفرینی
اهداف برنامه درسی
آموزش کارآفرینی
روشهای آموزشی
کارآفرینی
پیش زمینه کارآفرینانه
نگرش و توانمندی
کارآفرینانه
روابط سازمانی

اکوسیست کارآفرینانه
مدرسه

دسترسی به اطالعات
حمایت از کارآفرینی

مدیران مدارس

خصوصیات ،باورها و
ارزشهای شخصی
شیوههای رهبری و
مدیریت کارآفرینانه

برخی از مولفهها
محتوای درسی متناسب با استاندارهای صالحیت حرفهای ،محتوای برنامه درسی جذاب ،پرورش روحیه
پرسشگری در محتوای برنامه درسی ،تناسب و انعطاف پذیری محتوای برنامه درسی کارآفرینی با عالقه
مندی دانش آموزان ،تمرکز بر توسعه فعالیتهای فکری و شناختی
بروزرسانی محتوای دروس با توجه به نیازهای تعلی و تربیت کارافرینی در مدرسه ،اولویت دهی به
عالیق دانشآموزان در انتخاب هدف برنامه درسی کارآفرینی.
بحث و گفتگو در کالس ،شرکت دانشآموزان در پرو ههای مدرسه ،سازماندهی تورهای مطالعاتی به
شرکت ها و مشاهده کسب و کارها.
تجارب شغلی معلمان ،سوابق تحصیلی ،تجربه کارآفرینی
توجه به تفاوت های رفتاری دانش آموزان ،تحمل ایده های جدید دانشآموزان ،انگیزه و اشتیاق معلمان
در کالس درس ،استقبال از انتقاد
شبکه سازی بین کارکنان مدرسه (مدیر ،کادر مدرسه ،معلمان) ،قابلیت شبکهسازی معلمان ،مشارکت در
انجام امور
تبادل میان فردی اطالعات در بین دانش آموزان ،معلمان و مدیران ،دسترسی به اطالعات در بین معلمان
مدرسه
استقبال از ایده های نو در کالسهای درس ،حمایت مداوم و بی قید و شر از برنامههای آموزش
کارآفرینی.
باز بودن نسبت به بازخوردها ،توجه به دیگران ،باور به کارآمدی و ضرورت گنجاندن کارآفرینی در
مدرسه.

دانش کارآفرینانه

استفاده از تجربیات مدیران پیشین ،اشتیاق در معرفی کارآفرینی در مدرسه و داشتن انگیزه.
آشنایی با زندگی کارآفرینان موفق ،آشنایی با فرصتهای شغلی برای رشته های مختلف ،شرکت در
دورههای آموزشی

جدول  .3کدهای شرایط زمینهای
مقوله فرعی

برخی از مولفهها

دسترسی به زیرساختهای
فناوری اطالعات

دسترسی معلمان و دانشآموزان به اینترنت در مدرسه ،بکارگیری فناوری اطالعات در
فرایند یادگیری ،تجهیزات در اختیار کالسها از منظر امکانات آموزشی.
ساختار غیر رسمی در مدیریت مدرسه ،استقالل مالی مدارس متوسطه ،امکان مشارکت
معلمان ،دانشآموزان ،والدین در برنامه های آموزشی مدرسه

ساختار سازمانی مدارس
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جدول  .4کدهای شرایط مداخله گر
مقوله فرعی
نحوه گذران فرصتهای اوقات فراغت
دانشآموزان
شبکه دوستان و همساالن
والدین
حمایتهای دولتی
سیاستهای آموزش و پرورش

برخی از مولفهها
نحوه گذراندن اوقات فراغت کالس زبان رفتن ،کالس کامپیوتر ،رفتن با استادکار کار کردن بچهها
نگرش دوستان دانشآموزان به کارآفرینی ،نگرش خانواده دوستان
تعامل والدین با کادر مدرسه در رابطه با فعالیتهای دانشآموزان ،نگاه خانواده در انتخاب سرگرمی برای
بچه ها (انتخاب بازی ،کتاب و غیره) ،تمایل والدین به مشارکت بچه ها در اداره امور (رفتن به بانک،
مدیریت هزینه منزل ،ارائه پیشنهاد جهت برگزار مهمانی).
تخصیص بودجه مکفی به فعالیتهای آموزش کارآفرینی آموزش و پرورش ،سیاستگذاری در رابطه با
فرهنگسازی کارآفرینی در مدارس.
همکاری بین آموزش و پرورش و وزارت علوم و فناوری و تشکیل کمیته های تصمی گیری متشکل از
خبرگان آموزش کارآفرینی و برنامه درسی ،دسترسی کادر مدرسه و دانشآموزان به دانش تجربی و
ضمنی خارج از دنیای مدرسه بواسطه ارتبا با یینفعان.

جدول  .5کدهای راهبردهای کنش و واکنش
مقوله فرعی

برخی از مولفهها

شناسایی ه تیمی ها توسط مدیر مدرسه جهت توسعه همکاریهای مشتر دانشآموزان در مدرسه ،آموزش
تقویت فرهنگ کارآفرینانه در مدارس مفاهی ابتدایی کارآفرینی به دانشآموزان و اصالد دیدگاه آنها نسبت به کارآفرینی ،شناسایی ظرفیت های
کارآفرینانه دانشآموزان در مقطع دوم متوسطه ،دیوارنویسی مدرسه با محتواها و اشعار.
استفاده از رسانهها در جهت تقویت تقویت جایگاه کار کردن در بین اعضای جامعه از طریق تبلیغات مستقی و غیرمستقی رسانه ها و صدا و سیما،
بکارگیری رویکرد کارآفرینانه در رسانه ها
یهنیت کارافرینانه
تعریف و ارتقای سیست برنامههای بهبود ایجاد فرصتهای یادگیری برای مربیان از طریق محیطها و تجربههای آموزشی رسمی و غیررسمی ،بهبود
سیست جبران خدمات معلمان ،آموزش زبان بدن
معلمان
ارتبا مهارتهای نظری با تجربه عملی زندگی به کمک مشاوران کارآفرین ،توجه برنامهریزان آموزشی به
استفاده از مشاوران
جایگاه مشاوران در برنامهریزی درسی.
برگزاری اردوهای تابستانی مدارس ،برگزاری رویدادها و ایونت های رقابتی بین دانشآموزان صاحب ایده
ایجاد بستر عملی برای آموزش
های برتر ،دعوت از کارآفرینان موفق در سمینارها
کارآفرینی
گسترش انگیزه و عالقه در بین دانش آموزان به مهارتهای کارآفرینانه (بعد ترویجی) ،دستهبندی مهارتها و
تدوین برنامه جامع آموزش کارآفرینی
شایستگی ها در سطود مختلف دبستان ،راهنمایی و دبیرستان (بعد آموزشی) ،ایجاد پیوستگی آموزش های
در مدارس
کارآفرینی

جدول  .6کدهای پیامدها
مقوله مقوله فرعی
پیامد

نگرش
کارآفرینانه

مولفه
و کشف فرصتها ،احترام قائل شدن به کارآفرینان ،پذیرش ریسک راه اندازی کسب

اعتماد به نفس دانشآموز در در
وکار
توانمندی پیاده سازی فرصت تشخیص داده شده ،شناخت الگوهای نقش کارآفرین و حضور در شبکه آنها

در نمودار  ،2روابط بین مقوله های شناسایی شده در قالب الگوی پنارادای نشنان داده شنده
است.
بحث و نتیجهگیری
مطالعننات مختلننف نشننان میدهنند در شننکلگیری منندارس کننارآفرین ،بایسننتی خالقیننت،
کنجکاوی ،اعتماد به نفس و تمایل به آزمون ایدهها و حل مشکالت در دانشآموزان ترغیب و
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تشویق شوند .دانشآموزان باید این فرصت را داشته باشند که از ابتکار عمل و مسنئولیتپذیری
برخوردار شوند و توانایی خود را توسعه دهند .شناسایی ابعاد مدل مدرسه کنارآفرین مبتننی بنر
توسعه شایستگی کارآفرینانه ،اهمیت باالیی دارند .بر این اسناس ،اینن پنژوهش بنه دنبنال ارائنه
مدل مدارس کارآفرین مبتنی بر توسعه شایستگی کارآفرینانه در مقطع متوسطه بنوده اسنت .در
ایننن مطالعننه دادههننا بننا روش کیفننی و رویکننرد داده بنینناد و بننا اسننتفاده از ابننزار مصنناحبه نیمننه
ساختاریافته از خبرگان حوزه آموزش کارآفرینی گردآوری شد.
نمودار  .2مدل نهایی پژوهش
عوامل زمینهای:
دسترسی به
زیرساختهای فناوری
اطالعات
ساختار سازمانی مدارس
پیامدها:
اعتماد به نفس دانشآموز
در در و کشف
فرصتها
احترام قائل شدن به
کارآفرینان
پذیرش ریسک راه
اندازی کسب وکار
توانمندی پیاده سازی
فرصت تشخیص داده
شده
شناخت الگوهای نقش
کارآفرین و حضور در
شبکه آنها

راهبردها:
تقویت فرهنگ کارآفرینانه
در مدارس
استفاده از قدرت رسانه ها
در جهت تقویت یهنیت
کارافرینانه در جامعه
تعریف و ارتقای سیست
برنامههای بهبود و توسعه
کارآفرینانه معلمان کارآفرین
استفاده از مشاوران در
راستای ه افزایی با معلمان
ایجاد بستر عملی برای
آموزش کارآفرینی به دانش
آموزان
تدوین برنامه جامع آموزش
کارآفرینی در مدارس (برنامه
فرایندی آموزش کارآفرینی
در مدرسه)

پدیده محوری:
شایستگیهای
کارآفرینانه

عوامل علّی:
برنامه درسی کارآفرینانه
معلمان کارآفرین
فضای کارآفرینانه مدرسه
مدیران مدارس

عوامل مداخلهگر:
نحوه گذران فرصتهای
اوقات فراغت دانشآموزان
شبکه دوستان و همساالن
دانشآموزان
والدین
حمایتهای دولتی
سیاستهای آموزش و
پرورش

پدیننده محننوری ایننن مطالعننه پننرورش شایسننتگیهای کارآفرینانننه در بننین دانشآمننوزان
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دبیرستانی بود که در واقع همان رسنالت اصنلی مدرسنه کنارآفرین اسنت کنه بنه دنبنال تربینت
دانشآموزان دارای مهارتهنای کارآفریناننه میباشند .نتنایج پنژوهش نشنان داد کنه پنرورش
شایستگیهای کارآفرینانه به معنای ایجاد و توسعه مهارتها در سه سطح شامل کسب تخصص
الزم در زمینههای مختلف مانند خط خوش ،حل مسئله فیزیک ،تعمیر موبایل ،کسب مهارتهای
مدیریتی کسب و کار در راستای کسب درآمد از تخصص فراگرفتنه شنده و کسنب مهارتهنای
نرم و مهارت ارتباطی همانند کار تیمی ،توانایی برقراری ارتبا جهت مندیریت کسنب وکنار،
انگیزه پیشرفت ،روحینه کارآفریننان ،و توسنعه انگینزه پیشنرفت و روحینه کارآفریناننه در بنین
دانشآموزان دوره متوسطه است.
بر اساس نتایج حاصنل از بررسنی مندل عوامنل درون مدرسنهای نقنش مهمنی در پنرورش
شایسننتگیهای کارآفرینانننه دانشآمننوزان خواهننند داشننت .از جملننه پننی شننر های مه ن در
شکلگیری مدرسه کارآفرین می توان به وجنود معلمنان کنارآفرین و مندیران مندارس اشناره
نمود .معلمان کارآفرین با مولفه هنای پنیش زمیننه کارآفریناننه معلمنان و نگنرش و توانمنندی
کارآفرینانه معلمان در مطالعه حاضر شناسایی شد .نتایج مطالعات پیشنین نشنان داد کنه معلمنان
نقننش اصننلی را در اجننرای مننشثر آمننوزش کننارآفرینی در سننطح منندارس ایفننا میکنننند
( .)Bourgeois,2011مدیران مدارس نیز در مولفههای خصوصیات ،باورها و ارزشهای شخصی
مدیران ،شیوههای رهبری و مدیریت کارآفرینانه مدرسنه توسنط مندیران و داننش کارآفریناننه
منندیران دسننتهبندی شنند .در همننین رابطننه ،گننور و دریسنندیل ،)2016( 1معتقدننند منندیران ،در
موفقیت مدارس خود نقش بسزایی داشتهاند .رهبری آنها تحت تنأثیر خصوصنیات ،اعتقنادات و
ارزشهای شخصی آنها قرار گرفته اسنت کنه هندایت اعمنال آنهنا را بنر عهنده دارد .همچننین
رهبری کارآفرینانه مدیران آنها را به توانایی تشخیص فرصتهای جدید بنرای بهبنود عملکنرد
مدرسه سوق میدهد و بنه آنهنا در جهنت ایجناد محیطنی حنامی تغیینر و ننوآوری در مندارس
کمک مینماید .این نتایج با مطالعات دیوسی ،)2018( 2با تاکید بنر نقنش مندیران مندارس در
1 Gurr and Drysdale
2 Deveci
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اجننرای شننیوههای آمننوزش کننارآفرینی و وهیننونینگح ،)2018( 1بننا تاکینند بننر نقننش مهارتهننا و
آمادگی معلمان در تسهیلگری آموزش کارآفرینی در مدرسه ،مطابقت دارد .در رابطه با برنامنه
درسی کارآفرینی نتایج مطالعه امیدی و همکاران ( ،)1398در رابطه با مطابقت اهنداف ،محتنوا
و روش برنامه درسی دروس مقطع دوم متوسطه کامال با نتایج مطالعنه حاضنر مطابقنت دارد .در
این رابطه آالداچ ،)2017( 2به گنجاندن تواناییهای کارآفرینانه در برنامه درسنی دانشآمنوزان
اشاره نمود .همچننین دیوسنی ( ،)2018بنه نقنش روشهنای آموزشنی گروهنی و مشنتر

در

توسعه نگرش کارآفرینانه دانشآموزان اشاره نمنود .همچننین جنو کارآفریناننه در مدرسنه کنه
دارای مشخصههایی از جملنه روابنط سنازمانی منعطنف ،دسترسنی آزاد بنه اطالعنات و حنامی
کننارآفرینی بننودن در مدرسننه دارای اثرعلننی بننر پننرورش و توسننعه شایسننتگیهای کارآفرینانننه
دانش آموزان است .فرهنگ کارآفرینانه مدرسه ،یکی دیگر از ابعاد اثرگذار بنر ایجناد مندارس
کارآفرین بود.
همچنننین نتننایج مطالعننه حاضننر نشننان داد کننه سنناختار سننازمانی منندارس و دسترسننی بننه
زیرسنناختهای فننناوری اطالعننات از عوامننل زمینننهای اثرگننذار بننر کنننش هننا و واکنننش هننای
توسعهای پدیده محوری (شایستگی کارآفرینانه) هسنتند .محققنانی همچنون گنور و دریسندیل
( ،)2016به نقش ساختار منعطف در مدیریت مدرسه اشاره نمودهانند .نتنایج مطالعنه حاضنر بنر
اهمیننت مشننارکت و همکنناری کننادر مدرسننه کننارآفرین در جهننت توسننعه شایسننتگیهای
کارآفرینانه دانشآموزان تاکید نموده است .عالوه بنر اینن فنراه بنودن زیرسناختهای فنناوری
اطالعات بویژه در شرایط ضرورت آمنوزش آنالینن در دوران پانندمی از عوامنل منورد اشناره
توسط خبرگان بود .از دیگر عوامل اثرگذار ،میتنوان بنه نقنش والندین در پنرورش شایسنتگی
های کارآفرینانه اشاره نمود .نگرش های منفی و مثبت والدین ،تجربیات و زندگی شنغلی آننان
و در مجموع رویکرد آنها نسبت به آینده نقش پررنگی در موفقیت مدرسه کنارآفرین دارد .در
همین رابطه مصناحبه شنونده شنماره  5مطنرد نمنود کنه  ....«:در عنین حنال شناهد هسنتی کنه
1 Wahyuningsih
2 Aladag
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باورهای غلط خانواده ها هنوز استیال دارد بر تصمیمات خود بچه ها ...آنچنان که امروز کنکنور
به عنوان یک سد به عنوان یک مانع به عنوان یک آرزو بزر

برای خانواده ها مطنرد شنده و

دانشآموزان را درگیر اون کردهاند .یعنی ما تصور میکنی که رفتن به دانشگاه بنرای فرزنندان
ما به عنوان باالترین ارزش محسوب میشود بدون اینکه توجه کنی به آینده شغلی آنهنا و توجنه
کنی به مسیر شغلی آنها» .در همین رابطه محققانی همچنون سنیکلو -لیننو ،)2011( 1همسنونا و
یولیانی ،)2018( 2به نقش پررنگ والدین در توسعه شایستگیهای کارآفرینانه دانشآموزان در
مدرسه کارآفرین اشاره نمودهاند .در این رابطه بالتاکا ،)2017( 3به نقش حمایتهنای دولتنی از
مدارس کارآفرین اشاره نموده است .در رابطه با حمایت های دولتی ،مصاحبه شنونده شنماره 8
مطرد نموده « ...دولت اقداماتی که باید انجام دهند اینن اسنت کنه بیایند بحنث رقابنت را بنین
جوانان شرکتهای هر منطقه به وجود بیاورد ،برای اینکه آنها ایده بدهند و ایده هایشنان حماینت
شود و دولت باید نقش رگالتور را داشته باشد» .سیاستهای آموزش و پرورش که بنه آگناهی
کارآفرینانه در بین دست اندرکاران آموزش و پنرورش اشناره دارد ،نینز توسنط روسنکووارا و
همکاران ،)2015( 4مورد تاکید قرار گرفته است .مدل استخراج شده در این پنژوهش نشنان داد
که استمرار و تقویت آموزش کارآفرینی در مندارس متوسنطه مسنتلزم در نظنر گنرفتن عوامنل
متعننددی (عوامننل زمینننهای ،علننی و مداخلننهگر) جهننت فراه سننازی و ارتقننای شایسننتگیهای
کارآفرینانه در بنین دانشآمنوزان مقطنع متوسنطه اسنت کنه در نهاینت بنه توسنعه نگرشهنای
کارآفرینانه آنها کمک مینماید .در ادامه پیشنهادات کاربردی و اجرایی در پنرورش و توسنعه
شایستگی کارآفرینانه در بین دانشآموزان مقطع متوسطه و همچنین پیشنهاداتی پژوهشی جهت
توسعه مطالعات در زمینه سازههای پژوهش مطرد شده است:


پیشنهاد میشود آموزش و پرورش با تعریف چهارچوبی سیاسی با پشتوانه قانونی مناسب بنه
برنامننهریزی جهننت حمایننت از برنامننهریزی و اجننرای برنامننههای آمننوزش کننارآفرینی در
1 Seikkula‐Leino
2 Humsona and Yuliani
3 Baltacı
4 Ruskovaara et al
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مدارس متوسطه بپردازد.


پیشنننهاد میشننود امکانننات و تجهیننزات آموزشننی مناسننب بننرای معلمننان صنناحب ایننده
کارآفرینانه در راستای توسعه مهارتهای کارآفریناننه آنهنا فنراه گنردد و سناالنه در بنین
معلمان صاحب ایده کارآفرینانه دبیرستانها جشنوارهای برگزار گردد و صناحب اینده برتنر
بتواند از تسهیالت آموزش و پرورش (همانند منابع مالی ،معافیت مالیاتی ،امکان حضنور در
مراکز رشد دانشگاهی بصورت رایگان و غیره) به شر حضور دانشآمنوزان آن دبیرسنتان
در کسب و کار بهرهمند گردد.



بنا توجنه بنه نقنش والندین در پنرورش شایسنتگیهای کارآفریناننه دانشآمنوزان ،پیشننهاد
میشود برنامههای مختلفی برای آموزش و انتقال یهنیت کارآفرینانه به والندین در مندارس
طراحی و اجرا شوند .اینن برنامنهها میتوانند در سنطود مختلنف بنرای والندین بنا نگنرش
کارآفرینانه و همچنین والدین با نگرش ضد کارآفرینانه طراحی شنود تنا بنا تمرکنز بنر هنر
کدام نتایج مطلوبی ایجاد گردد.



همچنین پیشنهاد میشود مدل شناسنایی شنده در مطالعنه حاضنر در منناطق مختلنف کشنور
مورد بررسی قرار بگیرد تا بدین طرینق بتنوان بنه رتبهبنندی و اولوینت هنر کندام از عوامنل
اثرگذار بر اساس زمینه جغرافیایی و اجتماعی پرداخت.
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