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  Abstract 
Given the role of entrepreneurship in the education system, the need for a model 

in this area is essential for school students. Entrepreneurship in education and 

upbringing is a regular and continuous process that on the one hand leads to 

the identification and effective use of all internal and external resources of 

the educational system and on the other hand, leads to new opportunities for 

teaching and learning. Entrepreneurial thinking means knowledge transfer 

Entrepreneurship in order to create start-ups and generally knowledge-based 

enterprises needs to be institutionalized in the mental structure of young 

people for implementation. Professionals and graduates of various academic 

disciplines usually learn educational orientation and social role-playing while 

studying in schools; therefore, institutionalizing an educational concept 

requires time and educational investment in the same period of adolescence 

and student life.In the current era of change and considering the 

unemployment rate, entrepreneurship is a useful solution that can increase 

employment and self-employment and thus lead to economic development of 

countries. In Iran, the integration of entrepreneurship education in the school 

curriculum enriches learners' learning experiences and increases the link 

between school, industry and agriculture, as well as the opportunity to test the 

content and methods of teaching entrepreneurship because of the novelty of 

the subject. Numerous research findings confirm entrepreneurship education 

in schools. According to Kirkley (2017), teachers in entrepreneurship 

education provide students with many benefits, including a direct reduction 

in the workload of teaching, increased student participation in teaching and 
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learning, and a significant improvement in their academic performance 

compared to Reported curriculum objectives. 

 The research questions were as follows: 

1. What are the disadvantages of student entrepreneurship education? 

2- What are the desirable goals of the entrepreneurship education model in 

educating students? 

3- What is the appropriate content of the entrepreneurship education model in 

student education? 

4- What are the appropriate teaching methods in the entrepreneurship education 

model in students' education? 

5. What are the appropriate evaluation methods in student entrepreneurship 

education? 

The present research has been quantitative and qualitative. In the qualitative part, 

the classical foundation data method is used. In the qualitative stage, semi-

structured interview tools and narrative research methods were used to 

develop data collection tools (semi-structured interviews). . The statistical 

population of the qualitative section included specialists and experts in the 

field of entrepreneurship education in Tabriz. Through purposive sampling, 

13 people were identified as the sample size in the qualitative section. In the 

qualitative section, semi-structured interview tools have been used to collect 

information and narrative research method has been used to develop data 

collection tools (semi-structured interviews). 

 Chi-square test results were higher than 5% in some genders, work experience, 

job rank and education. Studies have shown that gender, work experience, 

job rank and education are effective in declaring the importance of the 

following and in most categories there is no significant difference between 

the views of men and women. The final components of the entrepreneurship 

education model for students include the disadvantages of entrepreneurship 

education, the goals of entrepreneurship education, the content of 

entrepreneurship education, entrepreneurship teaching methods, and 

entrepreneurship evaluation methods. In the field of existing hazards of 

entrepreneurship education in student education, a total of thirteen categories 

have been identified, including lack of proper management of human 

resources and lack of entrepreneurial and creative manpower, insufficient 

allocation and optimal financial resources, information Insufficient 

knowledge of families in the field of entrepreneurship education, non-risk-

taking of families and students, lack of stability in the labor market, 

insufficient familiarity of teachers and educators with entrepreneurship topics 

and training, planning Inadequate and unprofessional in the field of 

entrepreneurship education, lack of codification of current entrepreneurship 

education, lack of belief and faith of officials and stakeholders in 

entrepreneurship education, failure to consider individual differences in 
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entrepreneurship education, lack of correct and scientific skills training 

Entrepreneurship is due to the low level of age and education, the lack of a 

comprehensive system of entrepreneurship education, and the lack of 

necessary rules and executive levers in entrepreneurship education. In the 

field of categories of creating desirable goals, the model of entrepreneurship 

education in student education has been identified in a total of thirteen 

categories, which include considering the interest and talent of students, 

changing the attitude of families to encourage children for technical 

education and Vocational and skills, interaction of production centers, 

industry and private sector with schools for entrepreneurship education, 

attracting faculty of universities in the entrepreneurial core of the education 

system, strengthening the self-confidence and self-confidence of students in 

order to Better entrepreneurship education, localization of entrepreneurship 

education, providing a suitable space and environment for entrepreneurship 

education, promoting informal entrepreneurship education, government 

support for entrepreneurship education and creating the necessary facilities in 

this field, introducing successful models Other countries in the field of 

entrepreneurship education, determining the indicators and priorities of 

entrepreneurship education, familiarizing students with important 

organizations in the country such as labor, industry and stock exchange, etc., 

acquainting students with the labor market problems of their city. In the field 

of categories of creating appropriate content, the entrepreneurship education 

model in student education has been identified in a total of thirteen 

categories, which include the adaptation of entrepreneurship education to the 

needs of society, innovation and creativity in the curriculum and 

entrepreneurship education, education compliance Entrepreneurship with 

national and international standards, attractiveness and accessibility of 

entrepreneurship training, emphasis on improving methods and use of team 

and group training, respect for privacy and privacy Individuals, students' 

acquaintance with new and internet businesses, continuous improvement and 

renewal of educational content, freedom in choosing the field of study, 

offering entrepreneurship units in Farhangian universities, providing 

internship courses for students in accordance with the field of study , 

Creating growth and acceleration centers in schools, giving students freedom 

of action in the content of learning and independence of action. In the field of 

teaching methods, entrepreneurship education program in the education of 

secondary school students, a total of thirteen categories have been identified, 

including having a library equipped with new business textbooks, student 

participation in the teaching process. Appreciate students 'creativity and 

dissenting opinions, provide workshops for students' parents to 

institutionalize entrepreneurial beliefs, emphasize problem-solving ability in 

the teaching process, and expose students to real-world business conditions. 
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Work, use of appropriate teaching methods such as simulation methods, 

group games, workshops, interviews with top and successful entrepreneurs, 

scientific visits and training camps, use of computer software and educational 

videos, Use of Startup Topics's self-help training, entrepreneur-centered 

weekly and annual program, and school smartening and use of tutoring 

facilities. In the field of categories of appropriate evaluation methods in 

entrepreneurship education in student education, a total of thirteen categories 

have been identified, including school self-government in recruitment, 

employment, reward and decision-making system, informing knowledge. 

Students from out-of-school job opportunities, student labor market and 

marketing identification, membership in knowledge-based companies or 

activities in student-based companies, students' risk-taking in businesses, 

Practical action of students to invent and innovate, evaluation of students' 

business plan, creation of entrepreneurship exhibitions in schools, desire to 

start new businesses, holding skill competitions in schools and high schools, 

creation of markets Charity in schools, holding weekly business and startup 

competitions in schools, and ongoing monitoring and evaluation of school 

activities. 

Keywords: training, students, entrepreneurship, training entrepreneurship 

components. 

  



 1400 235 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهپژوهشمیفصلنامه عل

 دوم متوسطه آموزان مدارس دورۀتدوین الگوی آموزش کارآفرینی دانش

 3محمد عزیزی، 2زادگان، یوسف محب1جواد جدی گرگری

 چکیده
آموزان مدارس نظام آموزش وپرورش لزوم الگویی در این زمینه برای دانش کارآفرینی دربا توجه به نقش 

 روش از کیفی بخش در و روش پیمایشی از کمّی بخش که دربود  کیفی و کمّی حاضر، . پژوهشاست ضروری

 محقق نامۀپرسش از کمّیمرحلۀ  در و ساختاریافتهنیمه ابزار مصاحبۀ از کیفی مرحلۀ در شد. استفاده نیادبداده

 و متخصصان را اول جامعۀ که است آماری جامعۀ دو شامل تحقیق حاضر است. شده استفاده ساخته

آموزش کارآفرینی  معلمان دورۀ دوم متوسطه با سابقۀ را دوم جامعۀ کارآفرینی وآموزش  حوزۀ نظرانصاحب

برای تعیین حجم نمونه از جدول  ودند.ب 180 کمّی بخش در و نفر 13 بخش کیفی در افراد این که مجموع

 تحقیق های. یافتهانجام شد  AmosوSPSS افزار ها به کمک دو نرممورگان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

در میان  ثباتی در بازار کاربی آموزش کارآفرینی،  بر مدل برنامۀ مؤثر عوامل میان از که داد نشان حاضر

 در میان اهداف مطلوب آموزش کارآفرینی، ،تعامل مراکز تولیدی و صنعتیهای آموزش کارآفرینی، آسیب

های در میان روش لهنایی حل مسأتوا رینی،در میان محتوای مناسب آموزش کارآف ت و قابلیت دسترسیجذابی

های کارآفرینی دارای های ارزشیابی آموزشدر میان روش و ارزشیابی از طرح کسب وکارو  تدریس کارآفرینی

 راستای در هدفمند آموزشی برنامۀ که شودمی پیشنهاد نتایج به توجه است. با بوده تأثیر ضریب بیشترین

 .شود تدوین و طراحی سمدار در کارآفرینی آموزش

 .کارآفرینی های آموزشآموزان، کارآفرینی، مؤلفهآموزش، دانش: هاکلیدواژه
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 مقدمه

کارآفرینی دارد. از آنجا که آموزش و پرورش نقش کلیدی در  را در توسعۀ نقشترین آموزش مهم

کارآفرینی در مدارس  ی فرهنگی و ارزشیهاتربیت و پرورش افراد جامعه دارد، الزم است تا پایه

است که از  مستمری منظم و فرایند ،پرورش و ر آموزشکارآفرینی د (.Jusoh, 2010) ریخته شود

از  و شودمنابع درونی و بیرونی نظام آموزشی منجر می ۀبرداری مؤثر از کلیّ سو به شناسایی و بهرهیک

 ,Henry, Hill & Leitch) دوشیاددهی و یادگیری می های جدیدفرصت ایجاد موجب، دیگر سوی

گیری آموزشی و جهت های مختلف دانشگاهی معموالًالتحصیل رشتهمتخصص و فارغ افراد .(2005

لذا نهادینه کردن یک مفهوم  ؛اندفرینی اجتماعی را در دوران تحصیل در مدارس آموختهآنقش

 ,Val) موزی داردآنوجوانی و دانش گذاری زمانی و آموزشی در همان دورانآموزشی نیاز به سرمایه

Gonzalez, Iriarte, Beitia, Lasa & Elkoro, 2017.) های تحقیقات، آموزش بر اساس یافته

در یک . (Otuya, Otuya, Kibas & Otuya, 2013)کارآفرینی در مدارس کنیا مفید بوده است 

کارآموزان کارآفرینی  هایهارتکسب و کار بر م های کارآفرینینقش الگوی آموزشتحقیق  دیگری 

 & Shekari, Zarei Sabhati)مثبت ارزیابی شد  استان اصفهان ایوحرفهیآموزش فنّ مراکز

Yazdkhasti, 2016).  کار و  خۀشاآموزان بر روی دانش درسی کارآفرینی مۀ برنادر پژوهشی دیگر

. در مقابل، نتایج برخی (Arefi, Fathi-Vajargah & Nassaj, 2010)اثربخش بوده است دانش 

 نظام آموزشدهد که معلمان نگرش منفی به آموزش کارآفرینی در مدرسه دارند. ها نشان میپژوهش

آموزان تربیت دانش (.Mehrabi, 2017) برای تربیت کارآفرین برنامه و هدفی نداردو پرورش نیز 

معلمان از کارآفرینی و تفکر کارآفرین  کثیری از کارآفرین مستلزم معلمان کارآفرین است. تعداد

توان گفت میبه جرأت  .(Bashokuh-Ajirloo, Moradi & Heidari-Anari, 2015)آگاهی ندارند 

که کارآفرینی در سیستم آموزش و پرورش کشور جایگاهی ندارد. تا زمانی که این روند به همین 

و اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد نگی ههای آموزشی، فرمنوال ادامه یابد، پیشرفتی در زمینه
(Chaharband & Momeni, 2011) . 

تواند میحل مفیدی است که در عصر متحول کنونی و با توجه به نرخ بیکاری، کارآفرینی راه

 اقتصادی کشورها شود ۀموجب توسع میزان اشتغال و خوداشتغالی را افزایش داده و در نتیجه

(Mohammadaminzadeh, Seifi & Faghahi, 2015). ۀنقط کارآفرینی باید آموزش به این ترتیب 

درسی قرار بگیرد. بر همین اساس گنجاندن زندگی واقعی کارآفرینان موفق در محتوای  ۀآغاز برنام

های در رابطه با روش .(Ebrahimi & Zarei, 2008) دارد زیادیهای آموزشی اهمیت درسی و دوره

وریک و تفکر مفهومی تأکید رویکرد آموزش سنتی بر مباحث تئ تدریس کارآفرینی باید گفت که

محور است و در تضاد با کارآفرینی قرار عات صرف و منفعل و معلمالها انتقال اطو هدف آن دارند
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های برای آموزش کارآفرینی باید از روش (.Sobhaninezhad & Moghaddam, 2013) دارند

 قیت و نوآوری در فراگیران شکوفا شودالخ ۀه کرد تا روحیاستفاد گراعملتدریس شاگرد محور و 

(Abdizadeh, Nazari, & Asadzadeh, 2012) .مدارس ایران بیش از حد سنتی، خشک و انعطاف 

ها به ناپذیر است. محتوای کتب درسی بیشتر شامل مسایل تئوریک بوده و خالقیت و نوآوری در آن

ارتباط بین محتوای دروس با واقعیت کنونی و  (.Sabouri-Khosroushahi, 2010) خوردچشم نمی

نیازهای نوجوانان وجود ندارد . معلمان در تدریس به گذشته نظر دارند و نگرش منفی نسبت به 

ها بیشتر وابسته به . آن(Ork, & Mahmudi-Bardzardi, 2015)آموزش آمیخته با کارآفرینی دارند 

و توانایی و انگیزه الزم به منظور به چالش  هستندمحور معلم ها و فنون تدریس سخنرانی وروش

ها به فکر کردن، کارآفرینی، خالقیت، های درس و وادار کردن آنآموزان در کالسکشیدن دانش

   (.Mohammadi, 2008) پذیری و خودباوری را ندارند ریسک

 پیشینۀ پژوهشمبانی نظری و 

 ایجاد است، نداشته گذشته وجود در که چیزی آنوسیلۀ  هب که است خالق کارآفرینی، عملی

 دربرگیرندۀ فعالیت منابع جدید، جستجوی یا منابع از استفاده با فرصت ایجاد و ساخت شود.می

ایجاد  به منجر است. کارآفرینی مشکل آن افزودۀ ارزش محاسبۀ امکان که بودن نو دلیل به خطر

های کسب و کارآفرینی عالوه بر مهارت (.Johnson, 2001)شود می جامعه و گروه شخص، در ارزش

 & Mueller) شودپذیری را نیز شامل میهای شخصی چون خالقیت، نوآوری و ریسککار، مهارت

Thomas, 2001.) یک فعالیت هایمخاطره شودمی متعهد که شودمی اطالق به کسی کارآفرین 

 & Stevenson  .(Kuratko & Hodgetts, 2007)کند  تقبل اداره و سازماندهی، را اقتصادی

Gumpert (1985)  های کارآفرینگرایانه دارند و سازمانمعتقدند که کارآفرینان، رفتاری فرصت، 

پذیری و تمایل به مخاطره پذیری هایی چون تشویق افراد به مجسم کردن، انعطافدارای ویژگی

 به توفیق؛ تمایل به کارآفرینان را شامل نیاز یهاژگییو  Carland & Carland (1983).دهستن

 آموزش واقع در .داننددرونی؛ وخالقیت می کنترل مرکز استقالل؛ دارای به پذیری؛ نیاز مخاطره

 کارآفرینی برای مورد نیاز اطالعات و دانش انتقال که از آن برای فعالیتی است کارآفرینی

 ,Dehmardeh-Ghalenou)به نقل ازGinsberg (1994&  Hay )شود می استفاده

Fatanatfard-Haghighi & Ghareipour, 2015 .)نتایج کارآفرینی آموزش کلی طور به 

 کارآفرینی آموزش کوتاه مدت و اولیه نتایج تریندارد. مهم پی جامعه، در برای بلندمدتی و مدتکوتاه

و  توانایی توسعۀ کار، کارآفرینی، و کسب دکاربر و مفهومدربارۀ  دانش آگاهی، افزایش :از عبارتند

 باورهای و هاارزش کردن نهادینه کارآفرینان، زندگی روش درك و شناخت شخصی، نفس به اعتماد
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 کارآفرینی آموزش بلندمدت اتتأثیر (.Hannon, Scott, Sursani & Millman, 2006کارآفرینی )

 و کسب اندازیراه بر تأثیر جامعه، حمایتی سیستم در تغییر فرهنگ، در تغییر ها،نگرش تغییر شامل

 (.Arasti, Kiani-Flavarjan & Imanpour, 2010)است  جوانان کار

کنند. طبق پژوهش های متعدد، آموزش کارآفرینی در مدارس را تأیید میهای پژوهشیافته

Kirkley (2017) دی از جمله افزایش آموزان، فواید زیامعلمان در آموزش کارآفرینی به دانش

دار در عملکرد تحصیلی آنان در مقایسه با آموزان در آموزش و یادگیری و بهبود معنیمشارکت دانش

داری در نشان داد که تفاوت معنی Lacap (2017). کردنددرسی را گزارش  شده برنامۀاهداف تعیین

 Nadernejad, Abdollahi & Batmani (2019) آموزان به کارآفرینی وجود ندارد. تمایل دانش

ک تدریس، رویکرد معلم، مدیریت در پژوهش خود نشان دادند عوامل مرتبط با معلم مانند سب

آموز مانند کمبود انگیزه، اختااللت رفتاری  ای معلم و عوامل مربوط به دانش حرفه صالحیت، السک

چنین استنباط شد که .است های سالآموزان در ک را از علل به وجود آورنده سوء رفتار دانش

آموزان در فیلیپین و تمایل بیشتر آنان به تواند باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزش کارآفرینی می

به این نتیجه رسیدند که آموزش کارآفرینی به  DeJaeghere & Baxter (2014). شودکارآفرینی 

آموزان تبدیل شده ای دانشهسطح مهارت ه عنوان یک رویکرد در خصوص ارتقایطور گسترده ب

نشان دادند که بافت  Pellowski Wiger, Chapman, Baxter & DeJaeghere (2015)است. 

های مختلف فراهم تواند زمینه را برای کسب مهارتمیفرهنگی و شغلی موجود در زندگی افراد 

باعث ترویج  میمشی آموزش بو به این نتیجه رسیدند که خط  Pinto & Blue (2016).سازد

د. بر شوحلی برای رفع معضل بیکاری آنان می آموزش کارآفرینی در نوجوانان و جوانان به عنوان راه

 ها،تفکر کارآفرینی، نگرش Sinay, Resendes & Graikinis (2015)های پژوهش اساس یافته

لمان به آموزش های معدانش کارآفرینی باید توسط مدیران گسترش یابد. نگرش ادراکات و

و در این راستا یادگیری  شودهای تدریس الکترونیکی باید مثبت کارآفرینی و استفاده از روش

 ,Ana, Rostika, Juwaedahای و حمایت سازمانی توسط مدیران صورت پذیرد . طبق حرفه

Setiadi & Hardikusumah (2017) آموزان خودکارآمدی بر اهداف کارآفرینی دانش

ای تأثیر داشت. باورها یا خودباوری و نگرش فردی، به عنوان عوامل اصلی های فنی و حرفهنهنرستا

به این  Deveci (2016)آموزان شناسایی شدند. مؤثر در تعیین اهداف کارآفرینی در میان دانش

شان براساس تفکر که طراحی محتوای کتب درسی به منظور افزایش دانش و تجربه نتیجه رسیدند

نشان داد که معلمان در جریان  Hilario (2015)کارآفرینی در آموزش معلمان علوم ضرورت دارد. 

کارآفرینی در  وش یکپارچه به منظور ایجاد انگیزۀباید از یک ر مییادگیری درس شی-یاددهی

نشان دادند که با  Deveci & Çepni (2017)آموزان نسبت به آن درس بهره گیرند. دانش
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توان کارآفرینی را میدرسی و الگوهای تدریس در آموزش علوم سازی مدل آموزش، برنامۀ یکپارچه

های درسی باید طوری طراحی و اجرا آمده، برنامهدستهداد. با توجه به نتایج ب آموزان ارتقادر دانش

 . شوندآموزان در درس علوم های کارآفرینی دانششوند که موجب بهبود مهارت

 ف پژوهش به شرح ذیل بودند:اهدا

 .دوم متوسطه وضعیت موجود آموزش کارآفرینی دورۀشناسی آسیب (1

  .آموزانآموزش کارآفرینی در آموزش دانشاهداف مطلوب الگوی تعیین  (2

 .آموزانآموزش کارآفرینی در آموزش دانشمحتوای مناسب الگوی تعیین  (3

  .آموزانارآفرینی در آموزش دانشآموزش ک های تدریس مناسب در الگویروششناسایی  (4

  .آموزانآموزش کارآفرینی دانش های ارزشیابی مناسب درروششناسایی  (5

 پژوهش شناسیروش

 شده استفاده کالسیک بنیادداده روش از بخش کیفی در است. بوده کیفی و کمّی حاضر، پژوهش

 ابزار تدوین برای روایتی، روش تحقیق از و ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ ابزار از کیفی مرحلۀ در است.

آماری بخش کیفی  جامعۀاست.  شده اختاریافته( بهره گرفتهسنیمه هایاطالعات )مصاحبه گردآوری

 13هدفمند  گیرینمونه طریق ازبود که  آموزش کارآفرینی حوزۀ نظرانصاحب و متخصصان شامل

برای گردآوری اطالعات از بخش کیفی  در. شدند مشخص کیفی بخش در نمونه حجم عنوان به نفر

اطالعات  گردآوری ابزار تدوین برای روایتی، روش تحقیق از و ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ ابزار

  است. شده اختاریافته( بهره گرفتهسیمهن های)مصاحبه

  در بخش کیفی ، روش و مدت زمان مصاحبهتعداد و گروه نمونه.1جدول 

 روش مصاحبه تعداد حرفه
 مدت زمان

 مصاحبه

 حضوری و تلفنی 3 استاد دانشگاه )دکترای تخصصی(
جلسه نیم  5

 ساعته

 حضوری 1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی() کارمند
جلسه یک  5

 ساعته

 حضوری 1 مدرس کارآفرینی )فوق لیسانس(
جلسه نیم  10

 ساعته

 حضوری 4 مدیر مدرسه )فوق لیسانس(
جلسه نیم  10

 ساعته

جلسه نیم  5 تلفنی و مجازی 1 ادی)فوق لیسانس(مشاوراقتص
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 ساعته

 تلفنی و مجازی 1 مدیر شرکت دانش بنیان)فوق لیسانس(
جلسه نیم  5

 ساعته

 تلفنی و مجازی 1 مدیر پارك علم و فناوری)فوق لیسانس(
جلسه نیم  5

 ساعته

 حضوری 1 دانشجوی دکتری ریاضی(دبیر )
جلسه نیم  10

 ساعته

   13 جمع کل

آماری  و جامعۀ است. شده استفاده اختهسمحقق نامۀپرسش از پیمایشی و روش از کمّی بخش در

تان آذربایجان شرقی )دارای سابقۀ اس معلمان دورۀ دوم متوسطۀ نفر از 337شامل یمّبخش ک

 تدریس در کارآفرینی و یا دارای سابقۀهای کارآفرینی، موفق در دوره نظر در زمینۀکارآفرینی، صاحب

 دارای حداقل پنج سال سابقۀ 97-98 پیمانی یا قراردادی که تا سال تحصیلی کارآفرینی( رسمی،

مورگان،  جدول از استفاده های مرتبط با کارآفرینی بودند. بافعالیت در آموزش و پرورش یا زمینه

 ادبیات به مربوط اطالعات گردآوری برایانتخاب شدند.  نمونه حجم معلمان به عنواننفر از  180

 اطالعات آوریجمع برایاست.  شده ای استفادهکتابخانه تحقیق روش از پژوهش، پیشینۀ و موضوع

 نامهپرسش قبیل از گوناگون هایشیوه به روش این روش میدانی در از پژوهش، سؤاالت به پاسخ برای

 محتوایی روایی حاضر، پژوهش ی: درروایی بخش کمّ است. شده استفاده یافته ساختارنیمه و مصاحبۀ

 ابتدا این راستا، . درشد بررسی آموزش کارآفرینی حوزۀ متخصصان از نفر هفت طریق از مصاحبه ابزار

 خبرگان، این از سوی پیشنهادی و الزم اصالحات سپس و شد ارسال هاآن برای مصاحبهاولیّۀ  نسخۀ

 منظور گرفت. به ها قرارآن تأیید مورد و ارسال هاآن برای شده اصالح نسخۀ مجدداً  و شد اعمال

 محتوایی . رواییشد استفاده محتوایی روایی روش از نیز حاضر تحقیق نامۀپرسش روایی بررسی

 ذکر . قابلشد تأیید و بررسی آموزش کارآفرینی حوزۀ متخصصان از نفر هفت طریق از نامهپرسش

 مرحلۀ در نیز هاآن از نفر شش و داشتند عهده بر نیز را مصاحبه ابزار روایی بررسی این افراد، که است

 بخش روایی در پرداختند. ایزمینه تئوری قالب در پژوهش از حاصل الگوی به اعتبارسنجی بعد

 استفاده هاتحلیل مصاحبه برای گزینشی و محوری باز، کدگذاری روش از کیفی: در پژوهش حاضر

 هامقوله بین ارتباط و کدگذاری محوری نیز هامقوله جاستخرا و باز کدگذاری انجام از است. بعد شده

 راهبردها(، در و پیامدها محوری،میانجی، پدیده علّی، ای،زمینه پارادایم )شرایط هایمؤلفه قالب در

 مصاحبه، ابزار شد. پایایی: پایایی پرداخته بین طبقات روابط تفسیر و گزینشی کدگذاری به بعد مرحلۀ

 شده حاصل هایمقوله و کد نخست راستا، این . درشد بررسی کدگذاران بین پایایی روش زا استفاده با
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 پژوهش هایروش به آگاه نفر شش دراختیار مقوله تعریف هر و شرح همراه به هامصاحبه انجام از

 قرار هاآن تأیید مورد نهایی نسخۀ و بررسی هاآن بین در در کدگذاری توافق میزان و گرفت قرار کیفی

 گرفت.
 کارآفرینی آموزش برنامۀ نامۀپرسش برای کرونباخ آلفای ضرایب. 2 جدول

 پایایی بر اساس آزمون آلفای کرونباخ تعداد متغیرها

 85/0 30 های آموزش کارآفرینیآسیب

 84/0 30 اهداف مطلوب

 83/0 30 محتوای مناسب

 /.81 30 های تدریس مناسبروش

 80/0 30 های ارزشیابیروش

 93/0 30 کل

ضریب  از استفاده با نیز کارآفرینی آموزش برنامۀ بر مؤثر عوامل (2)جدول  نامهپرسش پایایی

های آموزش ها عامل آسیباز مؤلفه یک هر برای و 93/0 نامهپرسش کل برای کرونباخ، آلفای

آموزش ی مناسب الگوی محتوا، 84/0آموزش کارآفرینی اهداف مطلوب الگوی ، 85/0کارآفرینی 

، و شناسایی 81/0آموزش کارآفرینی،  های تدریس مناسب در الگویروششناسایی ، 83/0کارآفرینی 

 پایایی تعیین شده است. مقدار 80/0آموزان آموزش کارآفرینی دانش های ارزشیابی مناسب درروش

 استفاده با نخست ،کمّی بخش در است. ابزار از حاصل نمرات ثبات میزان دهندۀ نشان آمده، دست به

 هایویژگی نیز هاداده توصیف به انحراف معیار، واریانس(  میانگین، درصد، فراوانی،  توصیفی آمار از

 .شد استفاده نیز نمودار از راستا این در که شد تحقیق پرداخته در کنندگانشرکت شناختیجمعیت

اسمیرنوف،  کولموگروف فریدمن، آزمون از پژوهش، های جانبییافته بخش در نیز آخرمرحلۀ  در

 زارافنرم از مذکور، آماری عملیات انجام . برایشد استفاده باطیناست آمار بخش در والیس کروسکال

SPSS-22   و Amos شد استفاده. 

 هایافته

 هاکدام متوسطه دوم دورۀ آموزاندانش کارآفرینی آموزش در موجود هایآسیب: اول سؤال

 هستند؟
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 آموزاندانش آموزش در کارآفرینی آموزش موجود یهاآسیب یهامقوله .3 جدول

عناصر گفتاری ثبت شده در ۀ شمار

 هبمصاح فرایند
 مقوله سازی اولیهمفهوم

1 

یا منابع انسانی کارآفرین مصاحبه: آ نمونۀ

متوسطه وجود دارد؟ خیر افراد  در دورۀ

ی در دورۀ کارآفرین و خالق به اندازۀ کاف

 متوسطه وجود ندارد... .

نبود منابع انسانی کافی و خالق و 

 عدم مدیریت صحیح منابع انسانی

مدیریت صحیح منابع انسانی و 

کمبود نیروی انسانی کارآفرین و 

 خالق وجود ندارد.

2 

کمبود منابع مالی و عدم 

ذاری کافی و در امر آموزش گسرمایه

 و ترویج کارآفرینی

افته یکافی و تخصیصمنابع مالی 

 و بهینه وجود دارد.

8 

 

ای و کتاب به مفاهیم کلیشه اتکا

 درسی قدیمی

های فعلی کارآفرینی آموزش

 ن وجود ندارد.مدوّ

تعریف نامناسبی از کارآفرینی در 

 پ -نظام آ

های نامناسب آموزش شیوه

 کارآفرینی

9 

 

 نبود فرهنگ کارآفرینی

ن و دست مسؤوالاعتقاد و ایمان 

ی هااندرکاران به آموزش

 کارآفرینی وجود دارد.

های کارآفرینی بودن آموزش رنگکم

های اجتماعی جامعه و در ارزش

 آموزاندانش

های آن به کارآفرینی و آموزش

اشتباه به ایجاد شغل تعبیر شده 

 .است

عدم اعتقاد و ایمان درونی و واقعی 

و ن به کارآفرینی مسؤوال

 های آنآموزش

11 

 

خالقیت میعدم طرح مباحث عل

 آموزانبرای دانش

های مهارتمیآموزش صحیح و عل

کارآفرینی از سطوح پایین سنی و 

 تحصیلی وجود دارد.

عدم نتیجه و بازدهی مناسب 

های کارآفرینی در مراحل آموزش

 نوجوانی و بعد از آن

های کارآفرینی از عدم آموزش

 یین سنی و تحصیلیسطوح پا

آموزان به عدم رغبت و تمایل دانش
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 کارهای دستی و تولیدی

3 
 ها در زمینۀعدم اطالع کافی خانواده

 های کارآفرینیآموزش

ها در های خانوادهاطالع و آگاهی

های کارآفرینی آموزش زمینۀ

 ناکافی است.

4 
پذیری افراد ریسک نداشتن روحیۀ

 ها(و خانوادهآموزان )دانش

آموزان توان ها و دانشخانواده

 پذیری ندارند.ریسک

5 

 

خوانی نداشتن مطالب تئوری با هم

 در بازار کار ثبات وجود ندارد. شرایط و وضعیت بازار کار

 عدم وجود ثبات در بازار کار

12 

 

وجود مشکالت مختلف در مورد 

 های کارآفرینی در مدارسآموزش

آموزش کارآفرینی  نظام جامع

 وجود ندارد.

 نبود نظام جامع آموزش کارآفرینی

های ها و آموزشعاریتی بودن بحث

کارآفرینی که باعث عدم اثربخشی 

 .شودها میکافی آموزش

ها و الگوهای عدم تغییر روش

آموزش کارآفرینی همزمان با 

 تغییرات جهانی در آن مورد

6 

 

مان کارآفرینی با ناکافی معل ییآشنا

مباحث کارآفرینی از جمله کسب و 

 های آموزش کارآفرینیکار و تئوری
معلمان و مربیان با مباحث و 

های کارآفرینی آشنایی آموزش

 کافی ندارند.
 عوامل آموزش کارآفرینی مخصوصاً 

پ افراد متخصّص و آگاه  –در نظام آ

 .نیستند

 ریزی نامناسب آموزشیبرنامه 7

ریزی مناسب و کارشناسی امهبرن

آموزش کارآفرینی وجود در حیطۀ 

 ندارد.

13 

 

دار های فعلی مدرن و هدفآموزش

ی اجرایی الزم در هاقوانین و اهرم نیستند

های کارآفرینی وجود آموزش

 ندارد.

عدم التزام قانونی و اخالقی مراکز 

تولیدی و صنعتی و نظام آموزشی 

 به کارآفرینی افراد

10 
های فردی عدم درنظرگرفتن تفاوت

 در آموزش کارآفرینی

های فردی در آموزش تفاوت

 شود.کارآفرینی درنظرگرفته نمی
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 آموزان کدامند؟آموزش کارآفرینی در آموزش دانشاهداف مطلوب الگوی دوم:  سؤال

 آموزاننشدا آموزش در کارآفرینی الگوی آموزش مطلوب اهداف ایجاد هایمقوله .4 جدول

عناصر گفتاری ثبت شده در  ۀشمار

 هبمصاح فرایند
 مقوله سازی اولیهمفهوم

1 

مصاحبه: برای تعیین اهداف آموزش  نمونۀ

هایی باید در نظر کارآفرینی چه ویژگی

ورزی گرفته شود؟ عالقه و توانایی، مهارت

کارآفرینی  های فردی برای آموزشو تفاوت

 مد نظر قرار گیرد... .

در نظر گرفتن عالقه و استعداد 

 آموزاندانش

آموزان در عالقه و استعداد دانش

 شود.نظرگرفته می

 

ورزی و اهتمام بیشتر به مهارت

 آموزانهای دانشافزایش مهارت

شناخت استعدادهای منحصر 

 آموزانبفرد دانش

های ظرفیتمیاستفاده از تما

 آموزان و مدارس برایدانش

 های کارآفرینیآموزش

های فردی در توجه به تفاوت

 های کارآفرینیجریان آموزش

9 

 

اصالح نظام آموزشی و 

های آن در نظام آموزش سیستم

 و پرورش

های حمایت دولتی از آموزش

کارآفرینی و ایجاد تسهیالت الزم در 

 این زمینه باید در نظر گرفته شود.

آفرینی که های کارگذاریسیاست

منجر به آموزش بهتر کارآفرینی 

 .شود

های های دولتی از آموزشحمایت

تسهیالت الزم کارآفرینی و ارائۀ 

 هاآموزان و خانوادهبرای دانش

2 

 

ها به تغییر نگرش خانواده

ها و تحصیالت فنی آموزش

 ای و مهارتیحرفه

تشویق و  ها براینگرش خانواده

برای تحصیالت فنی ترغیب فرزندان 

اموزش کارآفرینی در سه سطح:  ای و مهارتی باید تغییر یابد.و حرفه

 هاخانواده، مدارس و دانشگاه

4 

 

صحیح منابع انسانی و  مدیریت

رشد آموزش  مالی برای

 کارآفرینی

 ها در هستۀدانشگاهمیهیأت عل

پ باید جذب و  -کارآفرینی نظام آ

اعضای هیأت جلب و جذب  جلب شود.

 های کشور با هستۀدانشگاهمیعل
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 پ و مدارس -کارآفرینی نظام آ

3 

 

مراکز تولیدی،  کردندرگیر 

های صنعتی، فنی با آموزش

 آموزانکارآفرینی دانش

و بخش مراکز تولیدی، صنعتی 

 خصوصی باید با مدارس برای

های کارآفرینی تعامل داشته آموزش

 باشند.

 کردنو عملی بر تولید  تأکید

های مورد پذیرش ایده

 آموزان توسط مراکز تولیدیدانش

11 

 

تدوین طرح جامع آموزشی 

کارآفرینی در نظام مدیریت 

 آموزانآموزش دانش

های آموزش ها و الویتشاخص

 .شودکارآفرینی تعیین 

های بخش میهماهنگ بودن تما

اندرکار با آموزش کارآفرینی دست

نین و مقررات یک در قالب قوا

 دست

های اولویت کردنمشخص 

 آموزش کارآفرین

 7و  1

های عمومیّت بخشیدن به آموزش

کارآفرینی در سطوح مختلف 

 آموزانآموزشی دانش

فضا و محیط مناسب برای 

 های کارآفرینیآموزش

 فراهم شود.

های رشد تدریجی آموزش

 کارآفرینی

فضا و محیط  کردنفراهم 

 ب برای آموزش کارآفرینیمناس

 استفاده از معلمان دارای روحیۀ

های نوآور و کارآفرین در آموزش

 آموزاندانش

تقویت خودشناسی و شناخت 

 محیط

13 

اشتغال  کردنمرتبط 

آموزان در آینده با آموزش دانش

ها در های آنکارآفرینی و مهارت

 دبیرستان

ار آموزان با مشکالت بازار کدانش

آموزان با شهر خود و آشنایی دانش

 های مهّم کشور مثل، ادارۀسازمان

 کار، صنعت و بورس و.... آشنا شوند.
13 

توانمندسازی اقتصادی 

ی هاآموزان با اموزشدانش

 کارآفرینی

خودباوری واعتماد به نفس  یۀروحخودباوری  تقویت روحیۀ 5
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آموزش بهتر  آموزان برایدانش

 کارآفرینی

آموزش بهتر  آموزان برایدانش

 کارآفرینی تقویت شود.

6 

های کردن آموزشبومی

 کارآفرینی
ی کارآفرینی باید هاآموزش

 سازی شود.میبو
 کردنقطبی و بخشی 

های کارآفرینی با توجه به آموزش

 تنوع آب و هوایی و اقلیم و...

8 

 

های صحیح و اصولی و آموزش

زش مفاهیم و الگوهای آمو

 کارآفرینی

های کارآفرینی آموزش

 رونق داده شود.میغیررس

های رونق بخشی به آموزش

در قالب میکارآفرینی غیر رس

 ...های صداو سیما وبرنامه توسعۀ

آموزش کارآفرینی  کردنتلقی 

 عنوان یک هدف غاییهب

12 
های کارآفرینی به آموزش ارائۀ

 آموزیهای هدف دانشگروه

های های کارآفرینی به گروهوزشآم

 آموزی ارائه شود.هدف دانش

10 

های موفق ه و جایگزینی الگوارائ

کننده از کشورهای استفاده

 های کارآفرینیآموزش

های موفق کشورهای استفاده الگو

ه های کارآفرینی ارائکننده از آموزش

 و جایگزین شود.

 آموزان کدامند؟وزش کارآفرینی در آموزش دانشآممحتوای مناسب الگوی : سوم سؤال

 آموزانالگوی آموزش کارآفرینی در آموزش دانشهای ایجاد محتوای مناسب مقوله .5 جدول

عناصر گفتاری ثبت شده  ۀشمار

 هبمصاح فراینددر 
 مقوله سازی اولیهمفهوم

10 

مصاحبه: محتوای کارآفرینی باید  نمونۀ

؟ مطالب و چگونه تهیه و تدوین شود

ت بازار هماهنگی داشته محتوا با وضعی

 .باشد

خوانی مطالب هماهنگی و هم

تئوری، باشرایط و وضعیّت بازار 

 کار

واحدهای درسی  کارآفرینی در 

های فرهنگیان تهیه و تدوین دانشگاه

 شود.

11 

عملی و کارگاهی بودن 

 های کارآفرینی در مدارسآموزش

ر برگزاری های درسی به منظوبرنامه

آموزان به های کارآموزی برای دانشدوره

تحصیلی تهیه و تدوین  فراخور رشتۀ های کارآفرینی منجر به آموزش
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آموزان( آموزی افراد )دانشمهارت

 شود

 شود.

های بودن آموزش پذیرانعطاف

 کارآفرینی

1 

فرینی متناسب با های کارآآموزش

جهت  سو و همنیاز جامعه و هم

 .با آن باشد

های آموزش کارآفرینی متناسب با برنامه

 نیازهای جامعه تهیه و تدوین شود.

فرهنگ  کردندر صدد کانالیزه 

کارآفرینی، کار و اشتغال و تولید 

 .باشد

های ارزشو ایرانی بودن )میبه بو

ایرانی و اسالمی( نیز توجه داشته 

 .باشد

9 

ی قابل دسترسی باشد نه آرمان

 صرف

آزادانه محتوای درسی در انتخاب رشته 

 تحصیلی تهیه و تدوین شود.

ای و دوری از مباحث حاشیه

 .بر باشدزمان

ها و مقاطع متناسب با پایه

آموزان تحصیلی و سنی دانش

 .باشد

2 

در نوآوری و خالقیت در آن 

کارآفرینی لحاظ  هایآموزش

 .شود

 هایموزشدر آنوآوری و خالقیت در آن 

 .کارآفرینی لحاظ شود

4 

ت و در زمان بیکاری اوقات فراغ

آموزان قابل استفاده و دانش

 .تمرین باشد

های کارآفرینی باید جذابیّت آموزش

 داشته و قابل دسترسی باشد.

قابل آموزش از دو طریق 

 میو غیر رسمیهای رسآموزش

 .باشد

جذاب و قابل دسترس بودن 

 کارآفرینی هایآموزش

آموزان را در سالمت روان دانش

 نظر بگیرد

3 

مطابق با استانداردهای تعریف 

 .شده طراحی و اجرا شود
های کارآفرینی با استانداردهای آموزش

 ی و جهانی مطابقت داده شود.ملّ
باتوجه به نیاز مناطق و 
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های کشور طراحی و به استان

 .اجرا گذاشته شود مرحلۀ

6 

مفاهیم آموزش کارآفرین،  در

به مالکیت خصوصی و حریم و حرمت  کند.های فردی را لحاظ تفاوت

احترام به مالکیت خصوصی و  شخصی افراد احترام گذاشته شود.

 حریم و حرمت افراد

8 

توجه الزم به نیازهای 

 آموزان از لحاظ یادگیریدانش
ی آموزشی باید اصالح شود و مورد امحتو

 مستمر قرار گیرد. تجدیدنظر
به روز بودن و نوآوری در 

های کارآفرینی در نظر آموزش

 .گرفته شود

13 

ی الزم برای تشویق هااهرم

دهندگان و آموزش آموزش

 .گیرندگان در آن لحاظ شود
ی یادگیری و ادادن آزادی عمل در محتو

 آموزاناستقالل عمل به دانش
پردازی در بین تشویق به ایده

 .آموزان داشته باشدشدان

5 

آموزان نقش و برای اولیای دانش

 .اهمیّت قایل شود

های ها و استفاده از آموزشاصالح روش

 قرار گیرد. تأکیدو گروهی مورد میتی

را تشویق  میکارهای گروهی و تی

 کند.

ها و موارد براصالح روش تأکید

مطالب  کردن مینادرست و عل

 .مدنظر باشد

های در نظر گرفتن ارزش

 اجتماعی

12 
ها نقش نهادهای حمایتی و رسانه

 شود.را در نظر گرفته و لحاظ 

دهی در مدارس مراکز رشد و شتاب

 ایجاد شود.

7 

آموزان با مشاغل و آشنایی دانش

آموزان با کسب و کارهای جدید و دانش کسب و کارهای قدیمی

بازارها و کسب و کارهای شناخت  اینترنتی آشنا شوند.

 جدید اینترنتی و مجازی جدید

آموزان آموزش کارآفرینی در آموزش دانش های تدریس مناسب در الگویروش: چهارم سؤال

 کدامند؟
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 آموزانالگوی آموزش کارآفرینی در آموزش دانشهای تدریس مناسب در های روشمقوله .6 جدول

 عناصر گفتاری ثبت شده درۀ شمار

 هبمصاح فرایند
 مقوله سازی اولیهمفهوم

13 

مصاحبه: آموزش کارآفرینی چگونه  نمونۀ

های تدریس به گیرد؟ روشصورت می

دریس صورت آموزش سیستماتیک، ت

تواند ... میمجازی و الکتریکی، هوشمند و

 باشد.

آموزش سیستماتیک در 

 آموزانهای کارآفرینی دانشآموزش

امکانات  از مدارس هوشمند و

 کمک آموزشی بهره گرفته شود.

 روز به تدریس هایروش از استفاده

 الکترونیکی تدریس مانند کارآمد و

 مجازی و

 از استفاده و مدارس هوشمندسازی

 آموزشی کمک امکانات و وسایل

 تئوری آموزش روش از استفاده

 مدرسه از بیرون در کار با توأم

 داستا روش کاد یا طرح مانند

 شاگردی

5 

 

های شناختی در آموزش حیطه

 کند.آموزان را لحاظ دانش
در فرآیند  مسألهبر توانایی حل 

 شود. تأکیدتدریس 
 که تفکرمحور تدریس هایروش

 آموزاندانش در را تفکر حس

 .کندمی تقویت

6 

 

 در آموزاندانش قراردادن

ط و یشرا آموزان دردانش .کار و کسب واقعی هایمحیط

های واقعی کسب و کار محیط

 قرار گیرند.

 بر کارآفرینی هایمهارت آموزش

 کاربردی و عمل با توأم علم اساس

 هاآن کردن

4 
 با توأم و همراه تئوری هایآموزش

 کارگاهی ومیعل هایآموزش

هایی برای والدین کارگاه

نهادینه کردن  برایآموزان دانش

 .شودنی ارائه باورهای کارآفری

7 

 تدریس هایروش از استفاده

 سازی،شبیه روش مانند مناسب

 برگزاری گروهی، هایبازی

 .آموزشی هایکارگاه
های تدریس مناسب از روش

مانند روش شبیه سازی، 

های های گروهی، کارگاهبازی

 آموزشی استفاده شود.

 تدریس هایروش ترغیب و تشویق

 گروهی ومیتی آموزش و

 تدریس هایروش اجرایی قابلیّت

 .شود لحاظ
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 ها وبحث کردن ملموس و عینی

 کارآفرینی هایتئوری

8 

 

 برتر و موفق کارآفرینان با مصاحبه

با کارآفرینان برتر و موفق 

 مصاحبه انجام شود.

 

 و تجارب از استفاده قابلیّت

 و دانشگاهی افراد هایتخصّص

 .باشد هداشت را استادان

 سوابق و تجربیات دادن دخالت

 عالوه تدریس در مربیان و معلمان

 دانشگاهی مدرك بر

 که آگاه مربیان و معلمان از استفاده

 مجهز روز به تدریس هایروش به

 .باشند

 زندگی تحلیل و تجزیه و بررسی

 مختلف هایشخصیت و بزرگان

 عرصۀ در خصوصهب کشوری

 . ...و فرهنگ صنعت،

 هادانشگاه مدعو استادان از استفاده

 وریفنا و علم هایپارك و

9 

 

 اردوهای ومیعل بازدیدهای

 قرار مدنظر را تفریحی و آموزشی

 .دهد
و اردوهای میبازدیدهای عل

 آموزشی انجام شود.
 درمیعل یهااردو از استفاده

 کارآفرینی هایآموزش

10 
 کامپیوتری افزارهاینرم از استفاده

 آموزش هایفیلم نظیر

افزارهای کامپیوتری و از نرم

 های آموزشی استفاده شود.فیلم

2 

 

 آموزمحوردانش تدریس هایروش

 آموزش مربیان و معلمان مدیریت با

 مجرب و دیده
آموزان باید در فرایند دانش

 تدریس

 .کنندمشارکت 

 هایروش تغییرات گرفتن نظر در

 موزشآ و تدریس

 تدریس هایروش از استفاده

 تدریس هایروش جایبه مشارکتی

 سخنرانی و فردی

11 
 روش آموزش از استفاده

 پردازیخودایده

پردازی از آموزش روش خود ایده

 استفاده شود.« هااستارت تاپ»
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12 

 

 کارآفرینی مدارس ایجاد
برنامۀ هفتگی و ساالنۀ 

محور تهیه و تدوین کارآفرین

 .شود

 هفتگی برنامه ترسیم

 در مخصوصاً محورکارآفرین

 برنامه فوق هایزمان

3 
 خالق تدریس هایروش از استفاده

 فکری بارش تدریس روش مانند

به خالقیّت و افکار متفاوت و 

آموزان بها داده مخالف دانش

 شود.

آموزان ش دانشآموزش کارآفرینی در آموز های ارزشیابی مناسب درروش: پنجم سؤال

 کدامند؟

 در آموزش کارآفرینی های ارزشیابی مناسب های روشمقوله .7 جدول

شماره عناصر گفتاری ثبت شده در 

 هبمصاح فرایند
 اولیه مفاهیم گفتاری شواهد و مصادیق

 2و  3

آموزان با مصاحبه: آشنایی دانش نمونۀ

بازار کار در ارزشیابی آموزش کارآفرینی 

های کاری و دارد؟ فرصت چه تأثیری

 شود... .بازاریابی برای آنها ایجاد می

 توسط کار بازار شناسایی

 آموزاندانش

ارزشیابی بر اساس میزان شناسایی بازار 

آموزان و کار و بازاریابی توسط دانش

های آموزان از فرصترسانی به دانشاطالع

 شود.کاری بیرون از مدرسه انجام می

 6و  5

 

 در آموزاندانش پردازیایده

 مختلف مراحل

پذیری ارزشیابی بر مبنای میزان ریسک

آموزان در کسب و کارها، و اقدام دانش

آموزان به اختراع وابتکار عملی دانش

 گیرد.صورت می

 پذیریریسک میزان

 و کسب در آموزاندانش

 اقدام یا موارد سایر یا کارها

 ابتکار و اختراع به

 یک از درآمد کسب میزان

 مورد، یک شروع کار، ایده،

 ...ابتکار یا ابداع

4 
 در آموزاندآنش عضویت

 بنیاندانش هایشرکت

ارزشیابی بر مبنای میزان عضویت 

بنیان یا فعالیت در های دانشدرشرکت

 گیرد.بنیان انجام میهای دانششرکت

7 
 کار و کسب طرح از ارزشیابی

 آموزاندانش

ارزشیابی از طرح کسب وکار دانش آموزان 

 شود.انجام می

8 
 هاینمایشگاه ایجاد

 مدارس در کارآفرینی

ارزشیابی بر مبنای میزان کیفیت 

های کار آفزینی در مدارس نمایشگاه
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 گیرد.صورت می

9 
 و کسب ایجاد به تمایل

 آموزیدانش و جدید کارهای

اندازی ه راهارزشیابی از میزان تمایل ب

 شود.کسب و کارهای جدید انجام می

10 
 در مهارتی مسابقات برگزاری

 هادبیرستان و مدارس

ارزشیابی از میزان کیفیت برگزاری 

ها مسابقات مهارتی در مدارس و دبیرستان

 شود.انجام می

11 

 

 مانند مدرسه امورات گردش

 توسط... و مدارس بوفه

ی هااز کیفیت برگزاری بازارچهارزشیابی  آموزاندانش

 هایبازارچه ایجاد شود.خیریه در مدارس انجام می

 در خیریه و آموزیدانش

 مدارس

1 

 مدارس کاری هایمأموریت

 قالب در آموزاندانش به

 محوله وظایف

ارزشیابی از کیفیت خودگردانی مدارس در 

دهی و جذب، استخدام، سیستم پاداشی

 شود.انجام میگیری تصمیم

13 

 

 از مستمر ارزشیابی و نظارت

های نظارت و ارزشیابی مستمر از فعالیت مدرسه هایفعالیت

 هایآموزش نیازسنجی گیرد.مدرسه صورت می

 کارآفرینی

12 

 و سراسری مسابقات برگزاری

 در کارآفرینی هماهنگ

 مدارس

ارزشیابی از نحوه برگزاری مسابقات هفتگی 

کار و استارت تاپ در مدارس کسب و 

 گیرد.صورت می

 هاداده بودن نرمال غیر /نرمال تعیین برای هاداده تحلیل.8جدول 

 عنوان

 یکل

 تسؤاال

 نامهپرسش

 عنوان جزئی

 آزمون عدد

-کولموگروف

 اسمیرنف

 سطح

 معناداری

 آزمون

ب
سی

آ
ی

رین
رآف

کا
ش 

وز
 آم

ی
ها

 

خالق و کارآفرین، مانع  عدم مدیریت صحیح و کمبود منابع انسانی

 شود.آموزان میکارآفرینی دانش
 233/0  000/0 

کمبود و عدم تخصیص کافی و بهینه منابع مالی، مانع پشبرد اهداف 

 باشد.آموزان میکارآفرینی دانش
 273/0  000/0 

های کارآفرینی رشد ها از آموزشهای ناکافی خانوادهاطالع وآگاهی

 آموزان راکاهش میدهد.دانش کارآفرینی در
 270/0  000/0 

 000/0  252/0 های منفی در مورد کارآفرینی در عدم وجود ثبات در بازار کار، نگرش
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 کند.آموزان ایجاد میدانش

های کارآفرینی باعث آشنایی ناکافی معلمان با مباحث و آموزش

 گردد. ارآفرینی میآموزان نسبت به درك صحیح از کاعتنایی دانشبی
 221/0  000/0 

ریزی مناسب و کارشناسی در حیطه آموزش کارآفرینی در سطح  برنامه

 مدارس وجود ندارد.
 226/0  000/0 

های کارآفرینی اندرکاران به آموزشن و دستمسؤوالاعتقاد و ایمان 

 وجود ندارد.
 205/0  000/0 

 000/0  244/0  شود.آموزان توجه نمیفردی دانش هایدر آموزش کارآفرینی به تفاوت

نظام جامع آموزش کارآفرینی در آموزش و پرورش ایران به چشم 

 خورد.نمی
 210/0  000/0 

 000/0  249/0  های کارآفرینی وجود ندارد.های اجرایی الزم در آموزشقوانین و اهرم

ی
رین

رآف
کا

ش 
وز

 آم
ب

لو
مط

ف 
دا

اه
 

ها در جهت تشویق و ترغیب فرزندان برای تحصیالت فنی نگرش خانواده

 ای و مهارتی باید تغییر کند.و حرفه
 245/0  000/0 

های تعامل مراکز تولیدی، صنعتی با مدارس موجب بهبود آموزش

 گردد.کارآفرینی می
 252/0  000/0 

ها در تشکیل هسته کارآفرینی نظام دانشگاهمیجذب و جلب هیأت عل

 آموزش و پرورش تأثیرگذار است.
 269/0  000/0 

آموزان در جهت آموزش تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس دانش

 بهتر کارآفرینی حائز اهمیت است.
 259/0  000/0 

آموزان را برای های دانشهای کارآفرینی، قابلیتساختن آموزشمیبو

 سازد.نوآوری را آشکار می
 212/0  000/0 

های کارآفرینی، ضرورت فراهم نمودن فضا و محیط مناسب برای آموزش

 دارد.
 2250/0  000/0 

در مدرسه میهای رسدر کنار آموزشمیهای کارآفرینی غیررسآموزش

 باید رونق پیدا کند.  
 198/0  000/0 

های کارآفرینی و ارائه تسهیالت الزم در این حمایت دولتی از آموزش

 زمینه )کار آفرینی (اثربخش است.
 236/0  000/0 

از الگوهای موفق کشورهای دیگر در زمینه آموزش کارآفرینی باید بهره 

 گرفت.
 206/0  000/0 

های فکر در مدارس احتمااًل توانایی خالقیت و کارآفرینی ایجاد اتاق

 دهد.آموزان را افزایش میدانش
 253/0  000/0 
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 000/0  240/0  های کارآفرینی باید با نیازهای جامعه تناسب داشته باشد.آموزش

های کارآفرینی، افکار نو و خالق حائز اهمیت در برنامه درسی و آموزش

 است.
 276/0  000/0 

 000/0  259/0 االمکان باید با استانداردهای ملی و جهانی های کارآفرینی حتیآموزش
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 اشته باشد.مطابقت د

های های کارآفرینی باید در اولویتجذابیت و قابل دسترس بودن آموزش

 برنامه درسی دانش آموزان گنجانده شود.
 261/0  000/0 

و گروهی در آموزش  میهای تیهای اصالح و استفاده از آموزشروش

 واقع شود. تأکیدآموزان باید مورد کارآفرینی دانش
 234/0  000/0 

آموزان با کسب و کارهای جدید و اینترنتی، نقطه عطفی آشنایی دانش

 شود.آموزان تلقی میهای کارآفرینی دانشدر افزایش مهارت
 227/0  000/0 

 000/0  204/0  محتوای آموزشی کارآفرینی باید همواره اصالح و تجدید نظر شود.

های در کنار سایر دروس در دانشگاه واحدهای درسی کارآفرینی باید

 فرهنگیان وتربیت دبیرارائه گردد.
 242/0  000/0 

های کارآموزی کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی برای ارائه دوره

 آموزان حیاتی است.دانش
 208/0  000/0 

آموزان یکی از آزادی عمل در محتوای یادگیری و استقالل عمل به دانش

 ی مهم دستیابی به کارآفرینی است.هاراه
257/0  000/0 
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ها آموزان در فرایند تدریس، انگیزه کارآفرینی را در آنمشارکت دانش

 کند.تقویت می
 239/0  000/0 

آموزان موجب بها دادن به خالقیّت و افکار متفاوت و مخالف دانش

 شود.آموزان میینی دانشافزایش کارآفر
 251/0  000/0 

هایی برای والدین، سبب نهادینه شدن باورهای برگزاری کارگاه

 گردد.آموزان میکارآفرینی دانش
 274/0  000/0 

در فرایند تدریس، مسیر دستیابی به  مسألهبر توانایی حل  تأکید

 سازد.آموزان را هموار میکارآفرینی دانش
 257/0  000/0 

های های گروهی، کارگاهسازی، بازیهای تدریس شبیهاستفاده از روش

آموزان را بیشتر با دنیای واقعی کسب و کار آشنا آموزشی، دانش

 سازد.می

 223/0  000/0 

های کاربردی آموزش مصاحبه با کارآفرینان برتر و موفق، دیدگاه

 کند.ان و مربیان ایجاد میآموزان را در دبیرکارآفرینی دانش
 224/0  000/0 

های جدید و اردوهای آموزشی، توانایی پرداختن به ایدهمیبازدیدهای عل

 بخشد.آموزان را بهبود میو کارآفرینی دانش
 216/0  000/0 

های نو و کارآفرین را ، ایده«هاآپاستارت»پردازی آموزش روش خودایده

 آورد.بوجود می آموزاندر دانش
 260/0  000/0 

های پرورش تفکر برنامه هفتگی و ساالنه کارآفرین محور، یکی از راه

 باشد.آموزان میکارآفرینی دانش
 212/0  000/0 

 000/0  267/0 هوشمندسازی مدارس و استفاده از امکانات کمک آموزشی، آموزش 
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 کند.آموزان را تسهیل میکارآفرینی دانش
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دهی و خودگردانی مدارس در جذب، استخدام، سیستم پاداش

 گیری در ارتقاء کارآفرینی مؤثر است.تصمیم
 229/0  000/0 

بنیان یا فعالیت در های دانشآموزان در شرکتعضویت مربیان و دانش

 گردد.کارآفرینی آنان می ها منجر به تقویت احساساین گونه شرکت
 253/0  000/0 

ساز کارآفرینی آنان آموزان به اختراع و ابتکار زمینه اقدام عملی دانش

 گردد.می
 267/0  000/0 

آموزان، اعتماد به نفس آنان را در ارزشیابی از طرح کسب و کار دانش

 بخشد.ایجاد تفکر کارآفرینی بهبود می
 267/0  000/0 

های نوین تواند به ایدههای کارآفرینی در مدارس میایجاد نمایشگاه

 آموزان منتهی شود.نوآوری و خالقیت در دانش
 223/0  000/0 

آموزان به اندازی کسب و کارهای جدید با ورود دانشتمایل به راه

 شود.های اقتصادی بیشتر میهای فعالیتعرصه
 232/0  000/0 

ساز تواند زمینهها میی مسابقات مهارتی در مدارس و دبیرستانبرگزار

 آموزان کارآفرین و خالق باشد.پرورش دانش
 217/0  000/0 

آوردهای های کسب و کار کوچک و خیریه از دستایجاد بازارچه

 گردد.آموزان در مدارس منجر به کارآفرینی در آنان میدانش
 248/0  000/0 

آپ در مدارس، انگیزه ری مسابقات هفتگی کسب و کار و استارتبرگزا

 سازد.آموزان نیرومند میکارآفرینی را در دانش
 215/0  000/0 

های مدرسه در ایجاد تفکر کارآفرینی نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیت

 دارد.مینقش مه
 257/0  000/0 

 برای آزمون ناپارامتریک از بنابراین باشدمی غیرنرمال مرتبط توزیع (،8جدول ) براساس

 .شد استفاده فریدمن آزمون از موارد اولویت تعیین برای .شد خواهد استفاده ا داده تحلیل

 فریدمن آماری آزمون. 9جدول 

 180 تعداد

Chi-square 806/315 

 49 آزادی درجۀ

Asymp. Sig. 000/0 

 . بنابرایناست معنادار آموزش کارآفرینی برنامۀ الگوی در عوامل ( اولویت9) جدول با مطابق

 : کرد تعیین را کدام هر رتبه و کرد بندیاولویت را عوامل توانمی
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 دوم متوسطه الگوی برنامۀ آموزش کارآفرینی در دورۀ( 1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

در  آموزانآموزش دانشدر  ینیآموزش کارآفرالگوی ایجاد یا عوامل اثرگذار در  هامقوله ۀدر حوز

 در نظرگرفتن این موارد است: شامل ترین آنمهم اند کهمقوله شناسایی شدهسیزده  مجموع

 برای فرزندان و ترغیب تشویقها به منظور خانواده آموزان، تغییر نگرشدانش و استعداد عالقه

 با مدارس خصوصی شو بخ تولیدی، صنعتی مراکز و مهارتی، تعامل ایو حرفه فنی تحصیالت

 -آ نظام کارآفرینی هستۀ ها دردانشگاهمیعل هیأت و جلب کارآفرینی، جذب هایآموزش برای

بهتر کارآفرینی و  آموزشبرای  آموزاندانش نفس به و اعتماد خودباوریروحیۀ  پ، تقویت

ی آموزش هاهای تحقیق در خصوص آسیبسو با یافتههم .کارآفرینی هایآموزش کردنمیبو
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 نشان دادند که fam & Tamjidtash (2011)-Chuboghloo, Abdullah-Mojallal کارآفرینی، 

ها و بسترهای الزم برای جذب و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی و عدم دلیل نبود زمینهه امروزه ب

ۀ لأرآفرینی به مسمشکل کاریابی و کا کار برای خویش، ۀها و ایجاد زمینها در خلق فرصتتوانایی آن

های ها و آسیبگیری بحرانتواند به شکلو می التحصیالن دانشگاهی تبدیل شدارغمهمی برای ف

Chelvani & -Riahiطبق پژوهش طلبد. اجتماعی متعددی شود که بررسی بیشتری را می

Marnani (2012)-Kamranian فرینی های کارآفرینی در ایران مانع عمده در آموزش کارآآسیب

آموزان و نبود افراد کارآفرین و کارآزموده از ها با نیازهای دانششوند. عدم تناسب آموزشمحسوب می

های تحقیق در خصوص اهداف سو با یافتههم. های آموزش کارآفرینی بودندترین آسیبجمله مهم

و پرورش افرادی  یتترب کارآفرینیهدف آموزش  Karami-Darabkhani (2012)آموزش کارآفرینی، 

 ۀکارهای توسعترین راهمهم یکی از Zali (2012)های پژوهش یافتهداند. میخالق و نوآوری 

آموزش و ارزیابی اثربخش بودن ۀ و آموزشی شیو میمراکز عل جهانی شدن در ۀهنگام کارآفرینی در

نشان  Kuckertz & Berger (2017)های پژوهش . یافتهرفع نیازهای موجود جامعه است ها درآن

های پژوهش . یافتهشودداد که محتوای آموزش کارآفرینی باید بر مبنای روانشناختی تهیه و تنظیم 

Blenker, Korsgaard, Neergaard & Thrane (2011) های ترین ویژگینشان داد که یکی از مهم

. شودحسب نیاز فراگیران ارائه آموزش کارآفرینی این است که آموزش باید به صورت مستمر و بر 

مدار امروزی جود کارآفرین در اقتصاد دانشحاکی از آن است که و Azizi (2003)های پژوهش یافته

سو با همنظران مختلف این ضرورت تصدیق شده است. حیاتی است و بارها توسط صاحب تیضرور

نشان داد که  Imani (2009)نی، های ارزشیابی آموزش کارآفریهای پژوهش در مورد روشیافته

بیانگر  Amiri (2018)های پژوهش یافتهاست. میزش کارآفرینی مستلزم ارزشیابی دائبهبود آمو

ش عالی ایران هدف از پژوهش بررسی کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش و آموزاین است که 

 . است ارزشیابی ۀامل هدف، محتوا، روش تدریس و شیودرسی که ش ۀبراساس عناصر برنام

دوم متوسطه با  ط کرد که آموزش کارآفرینی در دورۀتوان چنین استنبابر اساس مطالب فوق می

ها به های آموزشی کارآفرینی و استمرار نیافتن آنتقبال از دورهسکاهش روند اچون هایی همچالش

عوامل ساختاری و قانونی و شکل سابق، عوامل مدیریتی اجرایی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، 

نسبت به ارتباط آموزش کارآفرینی با افزایش سطح دانش و درست گرش ، عدم نعوامل اقتصادی

مواجه است که باید مورد  های ارتباطی مدرسانمهارت و پایین بودن سطح مهارت کارآفرینی افراد

هدف آموزش و شناسایی  در این راستا تأسیس مدارس کارآفرینی و هوشمند با .توجه قرار گیرد

 د.شومی آموزش کارآفرینی پیشنهاد طراحی برنامۀوآموزان کارآفرین دانش
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