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This research is seeking to conduct a comparative study in the schools 
pioneering in the entrepreneurship field in the European Union countries so 
as to develop a model for entrepreneurship education in Iranian schools 
based on the Kleyn’s curriculum model.  

 The data sources in this investigation, were based on the TES 
(www.tesguide.eu) data, an entity founded by the European Union and is 
now operating as one of the leading innovation centers for offering 
entrepreneurship programs in schools.  

The research method is qualitative based on a comparative study which 
includes four stages for practical purposes. The findings indicate that the 
objective pursued by schools is to teach entrepreneurship and further 
enhance the level of entrepreneurial knowledge, skills and attitudes among 
the school children. Entrepreneurship will be presented in the curricula of 
schools in the form of theoretical training and  practical application and will 
also be typically planned for the launch of business ventures and 
implementation of entrepreneurship projects.  The partnership and support 
of volunteers in the entrepreneurial activities will be 

 facilitated by families, entrepreneurs, agents of businesses, 
organizations, universities and charitable foundations. The timing for 
delivery of entrepreneurship education program is normal classes, 
entrepreneurship classes and for extracurricular activities will be scheduled 
for one or more hours in the school curriculum. The entrepreneurship 
education programs will be analyzed and evaluated in various methods such 
as the level of a student's success in the management of their companies 
reports on the program progress of projects and level of their skills 
development. 
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پیشررتاز  هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی عناصررر برنامه درسرری کارآفرینی در مدارس
حوزه کارآفرینی در حوزه اتحادیه اروپا به منظور توسعه چارچوب برنامه درسی کارآفرینی در 

های مطالعاتی در مدارس ایران با استفاده از مدل برنامه درسی کالین میباشد. منبع استخراج داده
باشد که توسط اتحادیه ( میTES www.tesguide.eu)های سازمان این پژوهش استفاده از داده

به عنوان یکی از بزرگترین مراکز نوآور در امر آموزش کارآفرینی  تاسررریس گردید و  اروپا  
مدرسررره پیشرررتاز در حوزه  90باشرررد. عامعه مورد مطالعه تعداد مدارس مشررر ول به فعالیت می

بریتانیا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، پرت ال، کارافرینی در کشرررورهای لهسرررتان، فنالند، رومانی، 
باشرررد. پژوهش حابرررر به لحاک هدف کاربردی و از منظر نوز  در زمره اسرررلواکی و نروی می

 تطبیقی است که چهار مرحله بردی -ایهای کیفی است. روش پژوهش از نوز مقایسهپژوهش
اعرای برنامه درسررری دهد که هدف مدارس از شرررود. نتایژ پژوهش نشررران میرا شرررامي می

بوز کارآفرینی  سبت به مو سطح دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان ن کارآفرینی، ارتقای 
شکي تئوری و عملی و نوعا در قالب  سی به  ست. فرایند انجام فعالیت کارآفرینی در برنامه در ا

ایت باشررد. مشررارکت و حمهای کارآفرینی میراه اندازی کسررب و کار و همينین انجام پرویه
سب وکارها، های کارآفرینی از طریق خانوادهداوطلبان در فعالیت ها، کارآفرینان، نمایندگان ک

بندی آموزش کارآفرینی گیرد. نحوه زمانها و موسسات خیریه صورت میها، دانشگاهسازمان
های کارآفرینی و فوق برنامه و بصررورت یک های عادی، کالسهایی در کالسدر قالب برنامه

های مختلفی گیرد. نحوه ارزیابی فعالیت کارآفرینی به شرررکيچند سررراعت در هفته انجام می تا
ها و میزان شان، گزارشات پیشرفت پرویهی شرکتمانند میزان موفقیت دانش آموزان در اداره

 .گیردهای آنها صورت میتوسعه مهارت

برنامه درسي  یواکاو(. 1401طیب نیا، محمدرضا؛ کريمي، آصف؛ پاداش، حمید؛ يزداني، حمیدرضا و کیهاني، محمد )استناد: 

 518-501(، 3)15، توسعه کارآفريني، کشور اروپايي 9 مدارس یقيکارآفريني در مدارس با مطالعه تطب

 دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی  ناشر:

 پژوهشی-: علمینوع مقاله
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 مقدمه
ستم سی صلی  سر عهان تبدیي امروزه آموزش کارآفرینی به کانون ا سرا شی در  های آموز

(. امروزه آموزش کارآفرینی به عنوان ابزاری برای Othman & Othman, 2017شرررده اسرررت )

و مقابله با برخی مشکالت اقتصادی و اعتماعی از عمله افزایش  1دستیابی به اقتصاد دانش بنیان

سعه از عمله ایران در نظر گرفته  شورهای در حال تو صیالن بیکار به ویژه در ک تعداد فارغ التح

 & ,Cant et al., 2009; Molaei, Zali, Mobaraki, & Farsi, 2014; Nabi, Liñán, Ertunaشده )

Gurel, 2011 )ز کشورها به بخش مهمی از سیاست های صنعتی و آموزشی تبدیي و در بسیاری ا

های مهم (. نقشی که کارآفرینی میتواند در قبول چالشHytti & O’Gorman, 2004شده است )

به عنوان ابزاری برای توانمندسرررازی Rae, 2010) اعتماعی ایفا کند (، آموزش کارآفرینی را 

است. آموزش  اعی برای منافع عمومی تبدیي کردهها درعهت ایجاد ارزش اعتممردم و سازمان

تواند بر نگرش دانش آموزان و چشررم انداز شرر لی آنها ت بیر بگ ارد کارآفرینی در مدارس می

یان دانش آموزان گردد 1401)غفرانی و همکاران،  یت بیشرررتر در م مي و خالق عا ( و موعب ت

(Johannisson, 2010و صالحیت )وسعه دهدهای کارآفرینی آنها را ت (Diego & Vega, 2016 .)

 ,Leffler) ل ا آموزش کارآفرینی در مدارس به سرعت در سراسر عهان در حال گسترش است

Svedberg, & Botha, 2010 و بسرریاری از کشررورها در سررراسررر عهان اکنون کارآفرینی را در )

(.  برای رسیدن 1396،اند ) بهمنی و همکارانهای درسی خود، از دوره دبستان وارد کردهبرنامه

بایسرررت فرایند های دانش آموزان، میبه اهداف ذکر شرررده و توسرررعه دانش، نگرش و مهارت

 (.  1390یاددهی و یادگیری در قالب برنامه درسی بهبود یابد )لوی، 

های گروهی و فردی و ها، فعالیتمنظور از برنامه درسررری، کلیه تجارب، مطالعات، بح 

باشرررد دهد، مید تحت سررررپرسرررتی و راهنمایی مدرسررره انجام میسرررایر اعمالی که شررراگر

 (. 1389)شریعتمداری، 

های با رویکرد کارآفرینی با توعه به ساختار آموزشی موعود، در در مدارس ایران آموزش

های موعود در برنامه درسی کارآفرینی موعب گردیده تا بعفو  وبعیت نامناسبی قرار دارد
                                                           

1 knowledge-based economy 
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 (.  1400دانش آموزان بالفعي نگردد )بهمئی و همکاران، های کارآفرینانهظرفیت

در مدارس کشرررور به برنامه درسررری کارآفرینی به عنوان یک موبررروز با اهمیت پرداخته 

خالی، نمی قایی و خل حاج آ هارت1398شرررود ) که دارای م یت دانش آموزانی  ها و ( و ترب

(. 1398)یارمحمدزاده و همکاران،  باشردهای کارآفرینی باشرند، در اولویت اهداف نمینگرش

وکار را کسرررب های الزم عهت ورود به دنیای کسررربل ا فارغ التحصررریالن مدارس توانایی

  (.1398)امیدی و همکاران،  کنندنمی

در سالیان گ شته آموزش کارآفرینی در مدارس ایران مورد توعه قرار گرفته و ت ییراتی در 

های انجام شده حاکی از آن است که این این وعود پژوهشبرنامه درسی انجام گرفته است. با 

ت ییرات کافی نبوده و نیازمند بازنگری در ابعاد مختلف برنامه درسررری کارآفرینی در مدارس 

(. ل ا طراحی برنامه درسرری کارآفرینی Haghighi, Mahmoudi, & Bijani, 2018ایران میباشررد)

(. با توعه 1400د )محب زادگان و همکاران، بایست صورت پ یرمتناسب با شرایط موعود می

به خالء پژوهشررری موعود در زمینه اراچه چارچوب برنامه درسررری کارآفرینی در مدارس ایران، 

برورت انجام پژوهشی در این حوزه احساس گردید. ل ا هدف از انجام این پژوهش، استخراج 

با اسررتفاده از روش مطالعه تطبیقی ها و اعزای  برنامه درسرری کارآفرینی در مدارس ایران مولفه

مدرسرره و موسررسرره آموزشرری پیشررتاز در زمینه آموزش کارآفرینی در چند کشررور  90در میان 

 باشد.  سواالت این پژوهش عبارت است از:اروپایی می

 هدف مدارس از آموزش کارآفرینی چیست ؟ 

 فرایند انجام فعالیت کارآفرینی در مدارس چگونه انجام میگیرد؟ 

 های کارآفرینانه مدارس چگونه است؟مشارکت و حمایت داوطلبان در فعالیت نحوه 

 پ یرد؟بندی آموزش کارآفرینی در مدارس به چه صورت انجام میزمان 

 پ یرد؟ارزیابی فعالیت کارآفرینی در مدارس چگونه انجام می 
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 مروری بر مباني نظری و پیشینه پژوهش 

محتوا و عریان رسمی که از طریق آن دانش آموزان برنامه درسی عبارت است از مجموعه 

 پردازندهای خود تحت حمایت و نظارت مدرسررره میها و نگرشبه توسرررعه دانش، مهارت

(Nouri, Yarmohammadian, & Nadi, 2019 .) 

در واقع در برنامه ریزی درسی، کارشناسان این حوزه به تعیین اهداف یادگیری، اختصاص 

های آموزش دگیری، مشرررخم نمودن سررررعت مطالعه و انتخاب شررریوهزمان مناسرررب برای یا

 .(Ejadi et al, 2017پردازند )می

سی می سی برنامه در سانی برنامه در شد، ل ا به روز ر ست عوابگوی نیازهای فراگیران با بای

شی می ستم آموز سی بروری  شد که مییکی از نیازهای  ست مدنظر قرار گیردبا  ,Ataran) بای

Mosapour, Attaran, & Hosseinikhah, 2019 .) 

بایسررت در روند اصررالحات انجام گرفته قرار بگیرند تا بتوانند خود را با همينین معلمان می

 (. Nevenglosky, 2018) آن تطبیق دهند

یادگیری می تایژ مختلف  به ن مدارس منجر  کارآفرینی در  مه درسررری  نا  شرررودانواز بر

(Johansen & Schanke, 2014 .)وال در برنامه درسررری ،آموزش کارآفرینی در مراحي اولیه معم

به عنوان مثال، دانش های کارآفرینی توسرررعه میتحصررریي عمدتاز از طریق انجام پرویه یابد. 

 (. Pelletier, 2005توانند محصولی تولید کنند یا خدمتی اراچه دهند )آموزان می

متفاوت خود، عناصررر مختلفی رو  هایصرراحبنظران رشررته برنامه درسرری با توعه به دیدگاه

عزء را  9ای از یک تا کنند که در اکثر موارد یک طیف گسرررتردهبرای برنامه درسررری ذکر می

کند که شررامي اهداف آموزش، عنصررر را ذکر می 9شررود. کالین برای برنامه درسرری شررامي می

بندی نحوه گروه های آموزشی، منابع، راهبرد تدریس، شیوه ارزشیابی،محتوای آموزش، فعالیت

 (. 1399باشد )هاشمی و همکاران، فراگیران، فضای آموزش و زمانبندی تدریس می

صر اهداف، محتوا، فعالیت  های یادگیری دانش اما اکثر متخصصان این حوزه، پیرامون عنا

 (.Hazrati, Hashemi, Gholtash, & Machinist, 2021د)آموزان و شیوه ارزشیابی توافق نظر دارن

 گردد:ی درسی بیان میر ذیي شرح کوتاهی از عناصر برنامهد
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سی هدف می صر در طراحی برنامه در ستین عن سی هدف از اهداف: نخ شد. در برنامه در با

 Vaziriت )کننده در برنامه اسررآموزش، شررامي ایجاد ت ییرات در رفتار و نگرش افراد شرررکت

Yazdi et al, 2016 .) 

شود که باید معلمان به فراگیران بیاموزند که محتوا:  محتوای برنامه درس شامي مواردی می ی 

 (. Cranwell et al., 2017) باشدها میشامي مفاهیم، حقایق و نظریه

 راهبردهای تدريس 

سازماندهی مفاهیم و توالی انجام فعالیتشیوه سی همگی در های  آموزش، نحوه  های کال

 (. Rotova, 2018; Sato, 2018) گیرندحوزه راهبردهای تدریس قرار می

یان  ناسررررب م یادگیری و همينین بررسررری میزان ت یابی: عهت بررسررری کردن میزان  ارز

 Naderi and) بایست ارزیابی انجام گیردهای صورت گرفته میهای تعیین شده با فعالیتهدف

Seif Naraqi, 2015) .  

به نحوی تنظیم گزمان: زمان بندی دوره یادگیری می به شرررکي موبری بایسرررت  ردد که 

 . (Vaziri Yazdi et al,2016)یادگیری در فراگیران رخ دهد

های پیشین در حوزه نحوه آموزش کارآفرینی در خالصه ای از پژوهش 1در عدول شماره 

 نمایید. برنامه درسی مدارس را مشاهده می

 های گذشته. مروری بر پژوهش1جدول 

 در برنامه درسيآموزش کارآفريني  سال پژوهشگر رديف

1 (Sai, Kenayathulla, & 
Siraj, 2019). 

2019 
بازدید از شرکت های محلی و سخنرانی کارآفرینان در قالب فوق برنامه 

 آموزش مساچي مالی

2 
(Winarno, Wijijayanti, 
Agustina, Churiyah, & 

Basuki, 2019) 
2019 

عهت ارتقای های کوچک و متوسط ها با شرکتهمکاری میان دبیرستان
 های کارآفرینانه دانش آموزان.ها و نگرشمهارت

3 (Riyanto & Putri, 2019) 2019 
آموزش مضامین کارآفرینی در تمام دروس مدرسه مانند دروس علوم، 

 ریابی و اقتصاد.

4 (Lensing & Friedhoff, 
2018) 

2018 
ل و استفاده از انکوباتورهای کارآفرینی در عهت تجربه تولید محصو

 وکار دانش آموزی.اندازی کسبراه

5 
(Barma, Laferrière, 

Lemieux, Massé-Morneau, 
& Vincent, 2017) 

2017 
وکارها در عهت کسب تجربه محیط همکاری میان مدارس و کسب

 واقعی کسب و کار توسط دانش آموزان.
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 در برنامه درسيآموزش کارآفريني  سال پژوهشگر رديف

6 (Huang, Jackson, Nair, & 
Cox-Petersen, 2017) 2017 

-های دانش آموزان در زمینه تولید محصول و امور کسبمهارتارتقای 

 وکار  با انجام پرویه کارآفرینی.

7 (Zivkovic et al., 2015). 2015 
ها عهت پرورش خالقیت و تقویت استفاده از ابزارهای آموزشی و بازی

 مهارت حي مسئله

8 (Rasmussen & Nybye, 
2013) 

2013 
ها توسط کارآفرینانه و ایده پردازی و آزمایش ایدهانجام اقدامات عملی 

 دانش آموزان.

9 
(Blenker, Korsgaard, 
Neergaard, & Thrane, 

2011) 
2011 

تشویق دانش آموزان به تفکر پیرامون مشکالت موعود در زندگی، 
ایجاد هویت کارآفرینانه در دانش آموزان از طریق تصور کردن خویش 

آینده، فعالیت دانش آموزان در تیم های میان به عنوان کارآفرین در 
 هارشته ای عهت کشف فرصت

 روش شناسي

گیری از مدل در این پژوهش به مطالعه و مقایسرره عناصررر برنامه درسرری کارآفرینی با بهره

سلواکی  ستان، فنالند، رومانی، بریتانیا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، پرت ال، ا کالین در مدارس له

پرداخته شد. روش -درسی کارآفرینی در مدارس ایران منظور توسعه چارچوب برنامه و نروی به

باشرررد. منبع اسرررتخراج ای و واحد تحلیي، مدرسررره میگردآوری اطالعات بصرررورت کتابخانه

سازمان های مطالعاتی، دادهداده شد.می www.tesguide.euTES )1(های  ستفاده پ با شگر با ا ژوه

باشرررد. واحد تحلیي در این از تحلیي محتوا به دنبال یافتن محتوای عناصرررر برنامه درسررری می

سه می شامي پژوهش مدر شد که  ستان، 19با سه در له سه در فنالند، 13مدر سه در 11مدر مدر

ر مدرسرره د 10مدرسرره در ایتالیا،  10مدرسرره در دانمارک،  7موسررسرره در بلژیک،  1بریتانیا، 

 باشد. مدرسه نروی می 10مدرسه در اسلواکی و  9پرت ال، 

معیارهای مورد اسررتفاده عهت عسررتجوی محتوا بر حسررب عناصررر پراهمیت در مدل برنامه 

های یادگیری دانش آموزان و شررریوه ارزشررریابی درسررری کالین شرررامي اهداف، محتوا، فعالیت

 (.  1380باشد )میرزابیگی،می

                                                           
( توسرررط اتحادیه اروپا تاسررریس گردید و هم اکنون به عنوان یکی از The Entrepreneurial School)TESسرررازمان . 1

عه از بزرگ یت و توسررر هدف این مجموعه حما مدارس مختلف همکاری میکند.  با  کارآفرینی  ترین مراکز نوآور در حوزه آموزش 

باشرررد که با همکاری و مشرررارکت نهادها و های یادگیری کارآفرینانه میبا اسرررتفاده از آخرین روش آموزش کارآفرینی در مدارس

  پ یرد.های تعدادی از کشورهای اروپایی انجام میسازمان

http://www.tesguide.eu/
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این پژوهش از منظرهدف، کاربردی و روش پژوهش با توعه به ماهیت موبررروز، کیفی و  

 (:Wojniak, 2018) باشدتطبیقی است که شامي چهار مرحله بردی می-از نوز مقایسه ای

 ای پیرامون ادبیات تحقیق و منابع مرتبط انجام دهد.  . توصیف: پژوهشگر مطالعه گسترده1

 اطالعاتی که از مرحله اول به دست آمد، مورد بررسی قرار گیرد.. تفسیر: در این قسمت 2

. همجواری: در این بخش، اطالعاتی که از مراحي قبلی به دسررت آمد کنار یکدیگر طبقه 3

 بندی شده و چهارچوبی برای مقایسه وعوه تشابه و تفاوت ایجاد شد.

 گردد. مطالعه مشخم می. مقایسه: در مرحله پایانی، وعوه تشابه و تفاوت نواحی مورد 4

مورد میباشررد که عبارتند از:  5عناصررر برنامه درسرری مورد بررسرری در این پژوهش شررامي 

مدارس، نحوه  کارآفرینی در  یت  عال جام ف ند ان مدارس، فرای کارآفرینی در  هداف آموزش  ا

بندی آموزش ی زمانهای کارآفرینی مدارس، نحوهمشرررارکت و حمایت داوطلبان در فعالیت

 آفرینی و ارزیابی فعالیت کارآفرینی در مدارس.کار

ها و یافتن وعوه اشتراک، از روش نرمالسازی برای تعیین یک آستانه عهت ارزیابی شاخم

می باشد و برای  2استفاده شد. این روش عزء روش های مقیاسبخشی شاخم 1حداکثر -حداقي

ستانه می سبت اندازه کوچکترین واحد تحلیي )تعیین آ ست ن ( به اندازه بزرگترین واحد eMinبای

 (:             ,2019Grus) ( محاسبه شودeMaxتحلیي )

L = Mine / Maxe 

متعلق به کشرررور  eMaxمتعلق به کشرررور بلژیک و برابر با عدد یک و  eMin در این پژوهش 

 آید.بدست می 1/  19باشد که در نتیجه عدد آستانه برابر می 19لهستان و برابر با عدد 

بایسرررت در عنصرررر مورد بررسررری دارای در هر کشررروری حداقي یک نوزدهم مدارس می

خروعی مشابهی باشند تا بتوان آن خروعی را بعنوان وعه اشتراک تلقی کرد، درغیر اینصورت 

شرود. با اسرتفاده از این روش تمامی خروعی مورد بررسری بعنوان وعه تفاوت درنظر گرفته می

هایی که فراوانی ر ذکر شده مورد بررسی قرار گرفتند. خروعیعنص 6های مدارس در خروعی

                                                           
1 min-max normalization 

2 Feature scaling 
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یک نوزدهم بود، در عدول وعوه اشرررتراک و  قدار  ها بر حسرررب کشرررورها بیشرررتر از م آن

 هایی که میزان آنها کمتر از این مقدار بود در عدول وعوه تفاوت قرار گرفت.خروعی

شد و  ستفاده  سازی ا ها با عالوه بر اینکه کدگ اریبه منظور بررسی روایی، از روش مثل  

اشراف پژوهشگر بر حیطه مسئله مجدد مورد بررسی قرار گرفت، براساس نقد و بررسی صاحب 

نظران حوزه آموزش کارآفرینی مورد تعدیي نهایی قرار گرفت. عهت پایایی مسرررئله، مقایسررره 

 استفاده قرار گرفت. شواهد با ادبیات موعود و استفاده از منطق تکرار در مطالعات تطبیقی مورد

 هايافته

عامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرررامي مدارس پیشرررتاز در حوزه آموزش کارآفرینی 

شد که فعالیتمی سازمان با سایت  شی خود را در وب سته به اتحادیه اروپا  TESهای آموز که واب

 باشد، به نمایش گ اشته اند. می

شماره  سه تعدادی 2همينین در عدول  شورهایی که  به مقای شاخم های کارآفرینانه ک از 

ست که در عدول  سی قرار گرفته پرداختیم. الزم به ذکر ا مدارس کارآفرینی در آنها مورد برر

و باالتر از آن به  5به معنای کافی و عدد  4، عدد یک به معنای بسررریار ناکافی، عدد 2شرررماره 

 معنای بسیار کافی تعریف گردیده است.

 (2014ضعیت چارچوب کارآفرینانه کشورها ). مقایسه و2جدول 

 کشور
برنامه های کارآفريني 

 دولتي

آموزش کارآفريني 
 در مدرسه

 زيرساخت های

 تجاری و حقوقي

هنجارهای فرهنگي و 
 اجتماعي

 70/4 93/5 17/5 72/5 ايتالیا
 95/3 56/5 76/2 93/3 اسلواکي
 34/5 84/5 20/3 77/4 بريتانیا
 17/4 27/6 25/3 77/4 بلژيک
 90/3 03/5 23/3 57/4 پرتقال

 70/4 93/5 17/5 72/5 دانمارک
 13/6 94/6 41/5 40/6 نروژ
 70/3 94/3 94/0 45/2 ايران

 https://www.gemconsortium.orgمنبع: 
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 اهداف آموزش کارآفريني در مدارس:

های کارآفرینی، ارتقای سرررطح دانش، مهارت و هدف اصرررلی مدارس از برگزاری دوره

های نگرش دانش آموزان نسررربت به کارآفرینی اسرررت تا دانش آموزان در آینده بتوانند فعالیت

ماره  عداول شررر جام دهند. در  نه ان نا هداف آموزش  4و  3کارآفری فاوت ا به و ت وعوه تشرررا

 کارآفرینی در مدارس مورد بررسی بیان شده است.

 . وجوه تشابه اهداف آموزش کارآفرینی در مدارس3جدول 
 )درصد( اهداف آموزش کارآفريني در مدارس )وجوه تشابه(

پ یری، خطرپ یری و های کارآفرینی دانش آموزان مانند کارگروهی، خالقیت، مسئولیتتوسعه مهارت

 نوآوری
85 % 

 % 100 ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به انجام اقدامات کارآفرینی

 % 62 آموزش تئوری مفاهیم کارافرینی

 % 74 حي مساچي و مشکالت مختلف توسط دانش آموزان به صورت مستقي و خالقانه.

 % 58 ی کارآفرینی توسط دانش آموزان.پردازی در زمینههای عدید و همينین ایدهطراحی ایده

 % 54 آموزان و اصالح رفتارهای آنها در عامعه.ی دانشتوسعه رفتارهای کارآفرینانه

 % 58 های دانش آموزان و مدیریت آن توسط خودشان.کار بر اساس ایدهراه اندازی کسب و 

 % 80 های محلی.آموزان از طریق ارتباط مستقیم با کسب و کارها و شرکتیادگیری عملی کارآفرینی توسط دانش

 % 58 های کارآفرینی دانش آموزان توسط خودشان و رسیدن به خودآگاهی.ها و تواناییشناخت ظرفیت

 % 52 وزش مدیریت امور مالی کسب و کار و همينین مدیریت امور مالی شخصی دانش آموزان.آم

 % 60 و نیازهای اعتماز و همينین کسب اطالعات در مورد کسب وکارهای موعود. آموزان با عامعهآشنایی دانش

 % 80 آماده سازی دانش آموزان برای ورود به بازار کار.

 % 60 محصوالت یا خدمات توسط دانش آموزان.طراحی، ساخت و فروش 

 % 84 در شرایط مختلف بینی عواقب اقتصادی اتفاقات در آینده و اتخاذ تصمیمات آگاهانهپیش

 . وجوه تفاوت اهداف آموزش کارآفرینی در مدارس4جدول 
 )درصد( (تفاوتاهداف آموزش کارآفريني در مدارس )وجوه 

 % 10 های مصاحبه و نوشتن شرح حال دیجیتالنامه، شیوههميون معرفیآشنایی با ابزارهای کاریابی 

 % 10 کشور خود و سایر کشورهای اروپایی 1های تجاریآشنایی دانش آموزان با رابط

                                                           
1 Business interface 
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 % 5 ایجاد یک ابر هنری ماندگار با هدف فروش آن.

 فرايند انجام فعالیت کارآفريني در مدارس:

مدارس نوعا به شررکي عملی و در قالب کار گروهی و همينین انجام فعالیت کارآفرینی در 

وعوه تشرررابه و تفاوت فرایند انجام  6و  5گیرد. در عداول شرررماره به شرررکي تئوری انجام می

 فعالیت کارآفرینی در مدارس مورد بررسی بیان شده است.

 . وجوه تشابه فرایند انجام فعالیت کارآفرینی در مدارس5جدول 

 فعالیت کارآفريني در مدارس )وجوه اشتراک(فرايند انجام 
 فراواني
 )درصد(

کنند که در پردازند و دقیقا فرآیندهایی را طی میاندازی شرکت کوچک خود میآموزان به راهدانش
ایده پردازی وکسب  -1ی فرآیند راه اندازی شرکت دانش آموزی: شود. خالصههای واقعی انجام میشرکت

تولید محصوالت و  -5ی بازار مطالعه -4 تامین سرمایه -3آماده سازی طرح کسب و کار واقعی  -2ایده مناسب 
 خدمات شرکت.

58 % 

باشد. با توعه به آموزان در فرآیند آموزش میی فربی یک یا چند شرکت، روشی برای ترغیب دانشاداره
ی آنها آموزان به ادارهي داد تا دانشتوان چند شرکت فربی را در کالس شکآموزان، میسطح توانایی دانش

 بپردازند.

52 % 

های آموزان باید به ایفای نقشسازی واقعیت است که در آن، دانشسازی، روشی برای شبیههای شبیهبازی
 شود.ها براساس قواعدی که در دنیای واقعی وعود دارد، تنظیم میخاصی بپردازند. این نقش

56 % 

 % 52 طوفان فکری در کالس.استفاده از تکنیک 

های خود را به حيها کار کنند و راهکنند تا روی آنکسب و کارهای محلی به هر کالس، وظایفی را محول می
 شود.های برگزیده و منتخب، توسط آن شرکت به کار گرفته میحيهیئت نمایندگان کارفرما اراچه نمایند. راه

60 % 

ها با هدف برعهده گرفتن ش ي واقعی و دریافت حقوق. در این فرایند رکتحضور دانش آموزان در دفاتر ش
 کنند.دانش آموزان امور مختلف مرتبط با کسب و کار را تجربه می

54 % 

ها کنند. این نقشهای کاری مختلفی را برای خودشان مشخم میکنند و نقشآموزان، بازار برپا میدانش
گ اری، طراحی چیدمان غرفه و نیز فروش محصوالت در روز برپایی ات، قیمتعبارتند از: ت مین منابع، تبلی 

 بازار.

60 % 

 % 75 کنند.آموزان چند کسب و کار مختلف را انتخاب کرده و از آنها بازدید میدانش

های ای و مشاوره به دانش آموزان در پرویهحضور کارآفرینان در مدرسه عهت انتقال تجربیات حرفه
 کارآفرینی.

70 % 

 % 60 های دستی.آموزان مانند دستبند یا کیفساز در مدرسه توسط دانشسازی وسایي دستتولید و تجاری

 % 62 بینند.ی محصول را آموزش تئوری میآموزان مفاهیمی هميون ت مین مالی، بازاریابی و توسعهدانش

انتفاعی. همينین انجام های غیری مانند همکاری با سازمانهایی توسط دانش آموزان با ماهیت اعتماعانجام پرویه
 «.عویی در انریی های صرفهپرویه»هایی با ماهیت فناورانه و علمی مانند طراحی و اعرای پرویه

85 % 

 % 60 فروشند.آموزان میها و محصوالتشان را به معلمان و دانشآموزان خوراکیدانش
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 انجام فعالیت کارآفرینی در مدارس. وجوه تفاوت فرایند 6جدول 

 فرايند انجام فعالیت کارآفريني در مدارس )وجوه تفاوت(
 فراواني

 )درصد(

 % 5 توانند یک کافه راه بیندازند و مدیریت کنند.آموزان میدانش

آنها کنند و نظر خود را در مورد عملکرد کارفرمایان مدعو برای دانش آموزان علسه مصاحبه ش لی برگزار می
 کنند.اعالم می

20 % 

 % 1 رسانند.اند را در یک نمایشگاه دانش آموزی بفروش میآموزان، تابلو هنری که خودشان ساختهدانش

 % 2 برگزاری علسات و مباحثات اینترنتی در مورد موبوعات کارآفرینی در میان دانش آموزان کشورهای مختلف.

 % 15 انداز را به دانش آموزان.شراکت مالی و پس همکاری مدرسه با بانک عهت آموزش مساچي

-فروش میآموزان در پروفایي اینترنتی مخصوص شرکت خود، محصوالتشان را در بازارهای یکدیگر بهدانش

 رسانند.
1 % 

 % 30 ی کاربردی( و ساخت ربات توسط دانش آموزان.طراحی اپلیکیشن )برنامه

 های کارآفريني مدارس:فعالیتنحوه مشارکت و حمايت داوطلبان در 

توانند در راسرتای رسریدن به اهداف آموزش کارآفرینی، با های مختلف میافراد و سرازمان

وعوه تشابه و تفاوت نحوه مشارکت و  8و  7مدارس مشارکت داشته باشند. در عداول شماره 

 است.های کارآفرینی مدارس  مورد بررسی قرار گرفته حمایت داوطلبان در فعالیت

 های کارآفرینی مدارس. وجوه تشابه نحوه مشارکت و حمایت داوطلبان در فعالیت7جدول 

 های کارآفريني مدارسنحوه مشارکت و حمايت داوطلبان در فعالیت

 )وجوه اشتراک(

فراواني 
 )درصد(

 % 60 و مسابقات. هاحضور متخصصین و نمایندگان کسب و کارها به عنوان ناظر و یا مشاور دانش آموزان در بازی

ها عهت انتقال تجربیات به ها و کارآفرینان محلی در کالسوکارهای محلی، سازمانحضور نمایندگان کسب
 آموزان.دانش

70 % 

 % 60 های آموزشی.ها برای برگزاری رویداد و کارگاهها و نهادهای فرهنگی و سازمانهمکاری مدارس با شرکت

 % 75 ی کاری.های مختلف با هدف کسب تجربهوکارها و سازمانکسب حضور دانش آموزان در دفاتر

 % 52 حضور اولیای دانش آموزان در مدرسه و معرفی و اراچه توبیحاتی در رابطه با ش ي خودشان به دانش آموزان.

 % 52 آنها.ی بازاریابی آنها و مشاوره به ی طراحی محصوالت دانش آموزان و نحوهاعالم نظرات اولیا درباره

 % 62 آموزش تئوری کارآفرینی به دانش آموزان توسط معلمان و مربیان.

 % 52 عهت راه اندازی شرکت کارآفرینی دانش آموزی. همکاری مدرسه با مؤسسات خیریه

 % 58 وکار.ی یک کسباندازی و ادارهآموزان عهت راهکمک و راهنمایی معلمان به دانش

 % 52 مشترک و تبادل نظر در میان مدارس.های انجام همکاری

 % 60 ها.ها با کمک مربیان و همينین کارکنان آن شرکتآموزان درتولید محصوالت مختلف شرکتمشارکت دانش
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 . وجوه تفاوت نحوه مشارکت و حمایت داوطلبان در فعالیتهای کارآفرینی مدارس8جدول 

 کارآفريني مدارسنحوه مشارکت و حمايت داوطلبان در فعالیتهای 

 )وجوه تفاوت(

فراواني 
 )درصد(

 % 1 تر در شرکت دانش آموزی خودشان.آموزان کوچکتر از دانشآموزان بزرگمیزبانی دانش

سازی آنها در های مختلف از دانش آموزان و اعالم نظر خود عهت آمادهمصاحبه ش لی نمایندگان شرکت
 آینده.

10 % 

 % 30 آموزان مانند سخنرانی در میان آنها.ی دانشها عهت توسعه دانش و عالقههمکاری مدارس با دانشگاه

 % 15 ای برای آنها.های محلی عهت طراحی محتوای تبلی اتی و رسانهها و بانکهمکاری دانش آموزان با بیمارستان

 % 30 آموزان.حضور افراد محلی به عنوان مشتری و خرید محصوالت دانش

 بندی آموزش کارآفريني:زمانی نحوه

گیرد. آموزش کارآفرینی در قالب برنامههایی در کالس های عادی و فوق برنامه انجام می

بندی آموزش کارآفرینی مورد ی زمانوعوه تشرررابه و تفاوت نحوه 10و  9در عداول شرررماره 

 بررسی قرار گرفته است.

 ینی مدارسبندی آموزش کارآفری زمان. وجوه تشابه نحوه9جدول 

 بندی آموزش کارآفريني )وجوه اشتراک(ی زماننحوه
فراواني 
 )درصد(

 % 70 شود.آموزش کارآفرینی عمدتاز در چارچوب کالس کارآفرینی بصورت یک تا چند ساعت در هفته برگزار می

 % 54 تواند در دروس مختلف گنجانده شود.یادگیری کارآفرینانه می

های ی کارورزی، بازدید میدانی، مصاحبهها، دورهتجاری، مسابقات کارآفرینی، کارگاههای برگزاری نمایشگاه
 کاری، مشاوره از کسب و کارهای مختلف در زمان فوق برنامه

90 % 

 % 54 برد.آموزی در چند ماه طول زمان میهای کارآفرینی دانشانجام پرویه

 % 80 پردازد.فوق برنامه به راهنمایی دانش آموزان می های عادی یامشاور کارآفرینی مدرسه در قالب کالس

 بندی آموزش کارآفرینی مدارسی زمان. وجوه تفاوت نحوه10جدول 

 بندی آموزش کارآفريني )وجوه تفاوت(ی زماننحوه
فراواني 
 )درصد(

 % 2 کارآفرینی است.سال(، یک روز مختم  16تا  14آموزان های دهم و یازدهم )دانشدر برخی مدارس در پایه

ها انجام سازی آنها برای مصاحبه در کالسهای کاری از دانش آموزان به صورت فوق برنامه و آمادهمصاحبه
 شود.می

10 % 

 ارزيابي و سنجش فعالیت کارآفريني در مدارس:

قالب مدارس در  یت کارآفرینی در  عال های مختلفی صرررورت نحوه ارزیابی و سرررنجش ف
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وعوه تشابه و تفاوت ارزیابی و سنجش فعالیت کارآفرینی  12و  11عداول شماره گیرد. در می

 در مدارس مورد بررسی قرار گرفته است.

 . وجوه تشابه ارزیابی و سنجش فعالیت کارآفرینی در مدارس11جدول 

 ارزيابي و سنجش فعالیت کارآفريني در مدارس )وجوه اشتراک(
فراواني 
 )درصد(

ی شرکتشان، وبعیت مالی شرکت، اندازی و ادارهآموزان براساس میزان موفقیت آنها در راهارزیابی دانش 
ی شرکت، ی محصوالت و خدمات مناسب به مشتریان،  علسات مستمر هیئت مدیرهمیزان موفقیت آنها در اراچه
-ت( صورت میسازی اموال شرکی گزارش ساالنه و گزارش انحالل شرکت )نقدینهمیزان فروش سهام، تهیه

 پ یرد.

58 % 

 % 52 گیرد.آموزان انجام میارزیابی از طریق کوچیزها، نمرات مستمر و پایان ترم دانش

 % 85 شود.های کارآفرینی ارزیابی میهای آموزشی و فعالیتآموزان حین انجام برنامهروند پیشرفت و موفقیت دانش

 % 70 باشد.فعالیت کارآفرینی، مبنای ارزیابی معلم میآموزان و بح  آنها بعد از انجام گزارشات دانش

 % 70 اند.کنند که از تجربیات کارآفرینان چه آموختهآموزان اعالم میگیرد که دانشارزیابی بر این اساس صورت می

 % 70 .باشدها، معلم و نیز کارآفرینان میارزیابی فعالیت کارآفرینی شامي خودارزیابی، ارزیابی توسط همکالسی

 % 60 شود.انجام می ارزیابی بر اساس طراحی پروپوزال، توانایی در دفاز از پروپوزال و میزان توانایی تبلیغ پرویه

فردی )کارگروهی، احترام به یکدیگر، گوش ها مانند روابط میانی مهارتآموزان براساس میزان توسعهدانش
ها و اطالعات مورد ارزیابی قرار کتاب، اینترنت و مدیریت داده دادن فعال( و استفاده از منابع مختلفی هميون

 گیرند.می

70 % 

 . وجوه تفاوت ارزیابی و سنجش فعالیت کارآفرینی در مدارس12جدول 

 ارزيابي و سنجش فعالیت کارآفريني در مدارس )وجوه تفاوت(
فراواني 
 )درصد(

 % 5 ایجاد ابر هنری قابي فروش میباشد. آموزان بر اساس میزان توانایی آنها درارزیابی دانش

 % 10 دهند.گیرند و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار میآموزان مصاحبه استخدامی میها از دانشکارفرمایان شرکت

 % 10 کند.های کارآفرینی برگزار میآزمون قبي و بعد از پرویهآزمون و پسمدرسه یک پیش

 % 5 شود.انجام می پروپوزال، توانایی در دفاز از پروپوزال و میزان توانایی تبلیغ پرویهارزیابی بر اساس طراحی 

 بحث و نتیجه گیری

ها و رویدادهای ها، برنامهنتایژ پژوهش نشررران میدهد که هدف مدارس از برگزاری دوره

به ها و نگرش دانش آموزان نسررربت کارآفرینی ایجاد انگیزه، تقویت دانش، توسرررعه مهارت

مطابقت دارد. ( Breen, 2004) های پژوهشررریموبررروعات کارآفرینی اسرررت. این نتایژ با یافته
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در پژوهشررری نشرررران داد کرره هرردف آموزش کررارآفرینی توسرررعرره  1همينین الکئوس

 (. Lackéus ,2014) کارآفرینی است2هایصالحیت

شان مینتایژ این پژوهش در حوزه نحوه انجام فعالیت که در مدارس  دهدهای کارآفرینی ن

به شرررکي عملی و در قالب کار گروهی انجام میاین فعالیت گیرد. همينین آموزش ها نوعا 

های شرررود. از عمله فعالیتهای عملی انجام میکارآفرینی به شرررکي تئوری به موازات فعالیت

آموزان، آموزی توسررط دانشاندازی و اداره شرررکت دانشکارآفرینی در مدارس میتوان به راه

هایی با ساز، انجام پرویهسازی وسایي دستهای مختلف، تولید و تجاریکارورزی در شرکت

مبنی بر اسرررتفاده از  3ماهیت کارآفرینی و اعتماعی اشررراره نمود. این نتایژ با یافته های هبلس

های های مشررارکت در تولید، سرراخت محصررول و ارتباط مسررتقیم دانش آموزان با محیطروش

 (. Hebles, Llanos-Contreras, & Yaniz-Alvarez-de-Eulate, 2019قت دارد )وکار مطابکسب

هایی در کالس های عادی و فوق برنامه انجام بندی آموزش کارآفرینی در قالب برنامهزمان

شود. همينین صورت یک تا چند ساعت در هفته برگزار میهای کارآفرینی بهگیرد. کالسمی

 تواند در دروس مختلف گنجانده شود.یادگیری کارآفرینانه می

نحوه ارزیابی و سنجش فعالیت کارآفرینی در مدارس در قالبهای مختلف مانند پیش آزمون 

ی ی شرررکتشرران، کیفیت اراچهاندازی و ادارهو پس آزمون، میزان موفقیت دانش آموزان در راه

 ه مهارتهای آنها صورت میگیرد.ی گزارشات و میزان توسعی نتایژ تحقیقات، اراچهها، اراچهایده

های کارآفرینی، نشررران نتایژ مطالعه تطبیقی در حوزه نحوه مشرررارکت و حمایت از فعالیت

توانند با مدارس همکاری داشررته ها و کسررب و کارهای مختلف میدهد که افراد، سررازمانمی

شند. کارآفرینان می شاورهبا اندازی کسب و کار و های الزم در عهت راه ها و آموزشتوانند م

های کارآفرینی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند و همينین تجربیات خود را به انجام پرویه

                                                           
1 Lackéus 

2 competencies 

3 Hebles 
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خانواده ند.  قي کن ند و دانش آموزان منت یت از دانش آموزان دار ما ها نیز نقش مهمی در ح

سررربت به دانش های مادی و معنوی خود را نها، تجربیات و حمایتتوانند نظرات، مشررراورهمی

مبنی بر حضرررور دانش آموزان در  1ها با نتایژ پژوهش فیتزگرالدآموزان انجام دهند. این یافته

( در عهت افزایش Fitzgerald et al, 2014های کارآموزی )کسرررب و کارها و گ راندن دوره

 (.Neill & Mulholland, 2003) قصد کارآفرینانه آنها تطابق دارد

 پیشنهادها 

 گردد: ی نتايج پژوهش، پیشنهادهای ذيل ارائه ميدر راستا

هایی با هدف بررسرری گردد پژوهشهای آینده، پیشررنهاد میدر زمینه پیشررنهاد برای پژوهش

های درسی کارآفرینی در مدارس نمونه در قالب مطالعه موردی صورت پ یرد تا عزییات مدل

گردد . همينین پیشرررنهاد میهای درسررری کارآفرینی مشرررخم گرددنحوه دقیق اعرای برنامه

های آموزش کارآفرینی در پژوهشررری با رویکرد فراترکیب انجام گیرد تا با مطالعه همه مدل

 مدارس، در نهایت به یک مدل عامع برنامه درسی کارآفرینی در مدارس دست یابد.

گیری از دسرررتاوردهای این پژوهش و سرررایر گردد با بهرهدر زمینه کاربردی، پیشرررنهاد می

ریزی آموزش کارآفرینی در مدارس ایران صورت گیرد ها، اصالحات عدی در برنامهپژوهش

گیری از تجربیات مدارس خارعی پیشررگام در این حوزه، اقدامات اصررالحی صررورت و با بهره

 پ یرد.

  

                                                           
1 Fitzgerald 
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 منابع

(. بررسررری عنصرررر زمان در برنامه 1388البیضررری، خاطرها عارفی، محبوبه و اعارگاه، کورش)

سی  سی،در صي نامه مطالعات برنامه در سی، ف شرکای برنامه در سابان از دیدگاه  (. 15) 4ح

165-135 

(. برساختهای 1398امیدی، عمشیدا هاشمی، سید احمدا قلتاش، عباسا ماشینيی، علی اص ر.)

ذهنی مدیران آموزشی از برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای مدارس. فصلنامه مطالعات 

 .101-134( 53)14.برنامه درسی ایران

باا برکت، غالمحسرررین. ) بادی، فری عه 1400بهمئی، لیالا احمدپور کریم آ مدل توسررر چه  (. ارا

های کارآفرینی در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان بندر ماهشهر. توانمندی

 95-61(. 1) 15زاد اسالمی واحد گرمسار.آفصلنامه رهبری و مدیریت آموزش دانشگاه 

(. آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی  1396نی، نداا آراستی، زهراا حسینی، سید رسول. ) بهم

 .574-555(. 4)10با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، 

 ریزی آموزشی و درسی. تهران: نشر آگاه(. مقدمهای بر برنامه1392تقی پور ظهیر، علی )

(. پایش اکوسررریسرررتم کارآفرینی در مدارس ایران. 1398)حاج آقایی، حنیفا خلخالی، علی. 

 190-166( 2) 7فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه. 

(. طراحی مدل مدرسرره 1401غفرانی، نرگسا حسررینی، سررید رسررولا موسرری خانی، مرتضرری. )

 ,توسعه کارآفرینی  کارآفرین مبتنی برتوسعه شایستگی های کارآفرینانه در مقطع متوسطه.

15(1) 141-160. 

 .1389شریعتمداری، علی. عامعه و تعلیم و تربیت. تهران: امیرکبیر،  

(. طراحی مدل مدرسررک کارآفرین با رویکرد مدل کسررب وکار )پایان نامک 1395قربانی، زهرا .)

 کارشناسی ارشد(. دانشگاه شاهد.

ان یک رشتهی ی درسی به عنوقورچیان، نادرقلی و تن ساز، فروغ. سیمای روند تحوالت برنامه

ریزی آموزش پژوهش برنامهی سررهاسررتان تا عهان امروز. تهران: موسررتخصررصرری از عهان ب

 .1374عالی، 

 ( برنامه ریزی مدارس، فریده مشایخ. سازمان پژهش و برنامه ریزی آموزش.1390لوی، الف، )
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سفا عدی گرگری، عوادا عزیزی، محمد. ) (. تدوین الگوی آموزش 1400محب زادگان، یو

ارآفرینی دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسرررطه. فصرررلنامه علمی پژوهشررری مدیریت ک

 261-231( 1) 9مدرسه. 

 راهنمای عمي. تهران:  نشر مدرسه -(. برنامه درسی1392ملکی، حسن )

 28-30(، 8) 36(. کارآفرینی در مدارس. مجلک رشد معلم، 1397) مهرابی، امید

ی درسرری و طرح درس در آموزش رسررمی و تربیت نیروی ریز(. برنامه1380میرزابیگی، علی)

 انسانی، تهران: سیطرون، چاپ اول.

(. تحلیي محتوای کتاب درسررری کارآفرینی و نظر معلمان اسرررتان اردبیي از 1390وابقی، بهنام )

 های کارآفرینی، دانشگاه خوارزمی تهران.منظر مؤلّفه

ش ضرتی، عباسا قلتاش، عباس، ما سید احمدا ح شمی،  ص ر. )ها (. واکاوی 1399ینيی، علی ا

الزامات و بایسرررته های اعرای مطلوب برنامه درسررریش پژوهش کاربردی در مدارس ابتدایی. 

 .166-147( 67) 17پژوهش در برنامه ریزی درسی،

(. شررناسررایی عوامي موبر بر 1398یارمحمدزاده، پیمانا مهدیون، روح اهللا قلی پور، سررولماز. )

ینی در مدارس کاردانش و فنی حرفهای: رویکرد ترکیبی. فصررلنامه ارتقای فرهنگ کارآفر

 56-35( 2) 10علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.
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