
Rcceived: 30 Aug 2020 

Accepted: 20 Sep 2021 

 

 

 

Journal of Educational Sciences (JEDUS) 

Fall & Winter, 2022, 29(2), 63-84 

DOI: 10.22055/edus.2021.34515.3088 

 

 

 
 

 

Designing Strategies and Challenges of Entrepreneurship Education 

Model in the Junior High School in Iran with a Synthesis 

 

Leila Heshmatifar

 

MohamadJavad Liaghatdar


 

Ahmad Abedi


 

Introduction 
The present study aims to combine the extensive literature on 

entrepreneurship education in junior high school to provide an integrated 

framework for presenting strategies and challenges of entrepreneurship 

education.   
 

Method 
This research is applied in terms of purpose and has been done with a 

synthesis qualitative method. The statistical population of all studies 

conducted in the period (2003-2020) and conducting semi-structured 

interviews with experts in the field of entrepreneurship education in Is Iran. 

Therefore, 1500 researches in the field of the subject were evaluated and 

finally 122 articles were purposefully selected and in the second step, 22 

people were interviewed until the theoretical saturation was reached. By 

analyzing the content and composition of the relevant literature and 

implementing the interviews conducted, by open, pivotal, and selective 

coding methods, a total of 700 concept codes, 128 categories, and 9 key 

categories were selected during the search and systematic process. 
 

Results 
The results of the analysis showed that the most important key categories 

identified in the challenges section include, lack of necessary prerequisites 

for entrepreneurship training, structural challenge of the education system, 

challenge of implementing entrepreneurship training, output challenge and 
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final evaluation and key categories in the section. Its strategies include the 

way for education with an entrepreneurial approach, designing and 

developing an educational program with an entrepreneurial approach, 

integrating national and international education strategies with an 

entrepreneurial approach, changing the approach of regular schools to 

schools with an entrepreneurial education approach, synchronizing and 

externalizing activities has been entrepreneurial. 
 

Discussion 
Finally, using the obtained information, a model was presented to explain 

and compile a comprehensive model of entrepreneurship education for the 

junior high school. Finally, a model of challenges and strategies for 

entrepreneurial education was presented. 
 

Keywords: Challenge, Strategy, Entrepreneurship Education, Junior high school. 
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ارآفرینی در دوره اول های آموزش کارائه الگوی راهبردها و چالش

 متوسطه در ایران با رویکرد فراترکیب


 فرلیال حشمتی

 دار محمدجواد لیاقت

 احمد عابدی

 چکیده
پژوهشحاضرباهدفترکیبادبیاتگستردهدرموردآموزشکارآفرینیدردورهاولمتوسطه

یآموزشکارآفرینیارائههاصورتگرفتهاستتاچارچوبییکپارچهجهتالگویراهبردهاوچالش
اینپژوهشازنظرهدفکاربردیاستوباروشکیفیفراترکیبانجامشدهاستوجامعه نماید.

ساختاریافتهباافراد(وانجاممصاحبهنیمه3030-3002آماریکلیهمطالعاتانجامشدهدربازهزمانی)
مینظردرزمینهآموزشکارآفرینیدرایرانمتخصصوصاحب ازاینرو، پژوهشدر0000باشد.

مقالهبهصورتهدفمندانتخابگردیدودرگامدوم033زمینهموضوعموردنظرارزیابیودرنهایت
نفرازافرادتارسیدنبهاشباعنظریمصاحبهانجامشد.باتحلیلمحتواوترکیبادبیاتمربوطه33با

کد000باروشکدگذاریباز،محوری،وانتخابی،درمجموعهایانجامشده،سازیمصاحبهوپیاده
 مندانتخابوموردمقولهکلیدیطیفرآیندجستجووترکیبنظام9مقولهمحوریو031مفهوم،

هاهایکلیدیشناساییشدهدربخشچالشترینمقولهتحلیلقرارگرفت.نتایجتحلیلنشاندادمهم
 پیششامل، الزمعدم آموزشکارآفرینینیازهای آموزشی، سیستم چالشساختاری چالشاجرای،

هایکلیدیدربخشراهبردهایآنشامل،چالشخروجیوارزیابینهاییومقوله،آموزشکارآفرینی
بسترسازیآموزشبارویکردکارآفرینی،طراحیوتدوینبرنامهآموزشیبارویکردکارافرینی،تلفیقو

المللیآموزشبارویکردکارآفرینی،تغییررویکردمدارسعادیبهمدارسوبینادغامراهبردهایملی
هایکارآفرینانهبودهاست.درنهایتسازیوبرونسازیفعالیتبارویکردآموزشکارآفرینی،همگام

                                                      
اصفهان،ایراناصفهان،دانشگاهکتریبرنامهریزیدرسی،د
،نویسندهمسئول() دانشگاهاصفهان،اصفهان،ایراناستادتمامJAVAD@ui.ac.ir

،دانشگاهاصفهان،اصفهان،ایراندانشیار

 مقاله پژوهشی
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یبااستفادهازاطالعاتبهدستآمده،الگوییارائهشدتابدینوسیلهالگویجامعآموزشکارآفرین
هاوراهبردهایآموزشکارآفریندرنهایتالگوییچالشویژهدورهاولمتوسطهتبیینوتدوینشود.

ارائهشد.


چالش،راهبرد،آموزشکارآفرینی،دورهاولمتوسطه:ی کلیدیهاواژه
 

 مقدمه
هایآموزشکارآفرینیدرطولبیستسالگذشتهبهسرعتدرحالافزایشاستبرنامه

(World Bank, 2013ومزایایاینبرنامه)سازیآنهاهاتوجهبسیاریازکشورهارابرایپیاده

(.دردههگذشتهتوجهبهمقولهکارآفرینیدرایرانEuroup Union, 2016است)جلبکرده

طوری به است. داشته روزافزونی مشتاب از بسیاری و پرورش و آموزش سساتؤکه

اقد دادهخصوصیبهطورگسترده انجام اینراستا اینروKashef, 2019اند)اماتیدر از .)،

پیوندینمی بلکه دانست، پرورش و آموزش از منفک و جدا امری را کارآفرینی توان،

( آندارد با آموزشوپرورشبهRadulescu, Fedajev, Sinisi & Iacob, 2018ناگسسته .)

هایندهونیرویانسانیبازارکارباارائهآموزشعنوانبزرگترینسازمانمتولیتربیتنسلآی

آموزان،زمینهرشدالزمدرزمانمناسبعالوهبرانتقالاطالعاتومفاهیمکارآفرینیبهدانش

 & Arefi, FathiVajargahکند)هایکارآفرینیرافراهممیبسیاریازخصوصیاتومهارت

Nasaj, 2010نکتهحائزاهمیتوکلیدی اما ایناستکهآموزشکارآفرینیازچهزمانی(.

دانش تا شود آمادگیبایستیآغاز آموزشآموزان اینرو، از شود، فراهم برایشان هایالزم

کارآفرینیبایدیکفرآیندمستمرازدورهابتداییتادبیرستانوسپسبهدانشگاهباشد.اکنون

مشکالتی آموزشکارآفرینیبا مواجهشدنکامالواضحاستکه مثال، طور به روبروست.

(،فقداننیرویAhmad Zamberi, 2013; Hanzel, 2014آموزشکارآفرینیبامشکالتمالی)

(فقدانمحتوایتخصصیSolis et al., 2017; Testa & Frescheri, 2015انسانیکارآفرین)

(Rachwal, Kurek & Bogus, 2016; Cheung, 2008ازجملهمواردیاست)توانبهکهمی

می پرداخته آن مدارسبه در کمتر که مسائلی از یکی آن، بر عالوه نمود. اشاره شود،آن

درزمانپایان مدارسنقشمهمیدراینزمینهدارندتا لذا کارآفرینانهاست. آموزشرفتار

برایایده هدفمشخصیرا و راه کارآفرینانه یادگیریرفتار تحصیالتو ایجاد و شغلها

(.Soltanianshirazi & Fekri, 2017مناسبداشتهباشند)
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جنبهنهکهاندکردهپیشنهادکارآفرینیپژوهشگراناخیراً شناختیورفتاریهایتنها

یکپارچهجهتتلفیقاینویژگینیست،کافیکارآفرینانه یکرویکرد به استبلکه نیاز ها

(Tang, 2012.)دهدکهاطالعاتزیادیدرخصوصاجزاءمیبررسیومطالعاتقبلینشان

یافتمی خصوصتمرینآموزشکارآفرینی در کمی شناختبسیار اما هایعملیوشود،

( دارد گرچهGe & Peng, 2012; Fox, Pittaway & Uzuegbunam, 2018واقعیوجود .)

وپژوهش چالش به توجه اما است گرفته صورت کارآفرینی خصوص در بسیاری های

دوره در آموزشکارآفرینی وجود است. گرفته قرار توجه مورد کمتر آن، هایراهبردهای

است مانده ناشناخته زیادی حد تا متوسطه اول دوره در خصوص، به تحصیلی مختلف

(Heshmatifar, Liaghatdar & Abedi, 2020لزوماهمیتچگونگیاستفادهازیکآموزش.)

ینیستکهنیازبهبررسیواستفادهازتجربیاتدیگرانداردتاآموزانامرجدیددربیندانش

 پیدا برایآن راهبردهایآموزشکارآفرینیبتوانراهینو از استفاده با همینرو، از نمود.

می جهان سراسر درتواناطالعاتگستردهمدارسدر آنها از و کسبنمود اینباره ایدر

اند،تاابعادکاملیازآموزشکارآفرینیتالشکردههامعموالًهمسیررشداستفادهکرد.اینبرنام

هایاندتابتوانندچالشخودرادرمعرضآزمایشوخطاقرارداده،راارائهدهند.ازهمینرو

درهمین انتخابکنند. اکتسابراهبردهاینوینراهدرستیرا رفعکنندوبا نهاندرآنرا

 ,Moberg) (،رویکردکارآفرینیدردانمارکYouthsart, 2020جوانان)توانبهچالشزمینهمی

 (،پروژهکارآفرینیدرنروژPavia & Tade, 2014) (،توسعهکارآفرینیدرمدارسپرتغال2014

(Johanson & Schank, 2014گنگ هنک درسی برنامه در کارآفرینی آموزش برنامه ،) 

(Cheung, 2008اشارهنمود.وجودچن)هایینمایانکنندهاهمیتآموزشکارآفرینیینبرنامه

ژوهشینیازاستتابتواندباپ،باشد.ازهمینروایمدونجهتاجرایآنمیوداشتنبرنامه

 بایکبررسیفراترکیب،راهبردهایتوسعهکارآفرینیرادراختیارقراردهد.



 رینی در مدارسهای انجام شده در حوزه آموزش کارآفمروری بر پژوهش

ازآنجاکهپژوهشحاضردرخصوصچالشوراهبردهایآموزشکارآفرینیدردوره

درهایانجامشدهباشد،دراینبخشسعیشدهاستتابااشارهبهپژوهشاولمتوسطهمی

 & Samadiهاییچونحوزهآموزشکارآفرینیموضوعحاضرموردتبیینقرارگیرد.پژوهش
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Esfahani, 2007)؛Mashayekh, 2007؛Jamalizavare & Shadfar, 2006؛Bahramzade & 

Bavarsad, 2019؛Arefi, et al., 2010؛Rabiee & Khademi, 2013؛Mohamad Aminzade, 

Seifi & Faghihi, 2014؛MirzaeianKalvay & Sharifi, 2016؛Soltanian Shirazi & Fekri, 

اندتابهآموزشسعیکردهDeveci & Cepni, (2017؛Sanchez, 2015؛Doliso, 2010؛2017

پایین مقاطع در کارآفرینی آموزش به توجه لزوم )اما بپردازند دوم دوره در ترکارآفرینی

بهطورمثال:  & Jafarimoghadam)ابتداییودورهاولمتوسطه(امری،حائزاهمیتاست.

Fakharzade, 2011; Vahedi at el., 2016))نقشکتبدرسیدرتوسعهکارآفرینیدانشبه-

سراییدرثیرمثبتروشداستانأبهتArasti, Ghodosi & Bagheri (2016)اند.آموزانپرداخته

 پژوهشیدیگر، در است. داشته ((Hashemi, 2016; Sabze, 2017آموزشکارآفرینیاشاره
جهتز دبستان، از قبل سنین از درسی برنامه پروشکودکانیمینهقالبالگوهای و سازی

 همچنین، است. کرده پیشنهاد مستقل و کارآمد  ,Abdelahi, Aghamohamadiخودشکوفا،

Abaspour and Delavar (2016)تحلیلویژگی بیندانشبا -هایشخصیتیکارآفرینیدر

فردیوهایکهدانشآموزانازنظرویژگیاندآموزانپایهنهمدورهاول،بهایننتیجهرسیده

 ,Mortezanejadشخصیتیکارآفرینیازوضعیتمطلوبیبرخوردارنیستند.درپژوهشیدیگر)

Ataran, Hosenikhah & Abasi, 2016تبیینعناصربرنامه درسیکارآفرینیدردورهاول(با

کرده سعی عمومی و ممتوسطه لفهؤاند کنند. شناسایی را آن  Ahmadi, Kazemi andهای

MohamadiElyasi (2016)وAzizi and Mokhtari (2017)هایمختلفآموزشوبهشیوه

Azizi, Safarinia, Alipour and Zafarian (2019)اند.ثیرآنبرآموزشکارآفرینیپرداختهأت
هایآموزشکارآفرینیبرخالقیت،اعتمادوثیرمثبتبستهأبهتHeshmatifar at el. (2020)و

کارآفرین دانشروحیه کردهی اشاره پیشینهآموزان بر مروری میاند. خارجی بههای توان

هایمرتبطاشارهنمود:پژوهش

Guven (2009)می اشاره اینموضوع برنامهبه در کارآفرینی دستاوردهای که هایکند،

م توسعه منظور به ابتدایی، برخیلفهؤدوره تسهیل برای اما است، موجود کارآفرینی های

کافینیست.خصو داشتندSarabeh et al. (2010)صیاتکارآفرینی، کارآفرینیرااظهار که

شکلداد.می حمایتخانواده با  Udo and Amadiتواندرسنکودکیازطریقآموزشو

(2013) عنوان پژوهشبا آموزشابتدایی»در در مطالعاتکارآفرینی تلفیق نتیجه« این به
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.ثیرمثبتیدراقتصادکشورداردأهایآموزشیتکارآفرینانچنیننوآوریاندکهمعلمانورسیده

 Parakapas and Ziebeniene (2015)داد نشان پژوهشی آموزشنددر تنها لیتوانی در که

بر کارآفرینی،رسمی رسمی غیر آموزش که حالی در است، متمرکز کارآفرینی آموزش

یافته ندارد. کیدداردکهأبرایننکتهتHassi (2016)ایپژوهشهانسجاموتداومالزمرا

هایغیرشناختیهایخودکارآمدیومهارتسالبهمهارت03تا00دانشآموزانردهسنی

درپژوهشینشانToit and Gaotlhobogwe (2018)برایکارآفرینشدننیازمندهستند.)

-وتوسعهکارآفرینیاست،برنامهدادکهاگرچهفناوریدارایتواناییباالییبرایحمایت

راهنمایی و صریح کارآفرینی محتوای شامل بررسی مورد درسی برایهای آموزشی های

نیست. زمینه این در معلمان از آموزشFox et al. (2018)حمایت در بازی نقش به

اتهایپیشینمشاهدهشدهریکازمطالعاند.پسازمطالعهپژوهشکارآفرینیاشارهکرده

دیدگاه کردهاز بررسی را کارآفرینی آموزش گوناگون ازهای الگویی یک هیچ اما اند،

چالش و ندادهراهبردها ارائه آموزشکارآفرینی وهای راهبردهای برای الگوی ارائه اند.

هایچالشوراهبردهایشناساییشدههدفهایآموزشکارآفرینیدرراستایمقولهچالش

حقیقپیشروست.وجنبهنوآوریت


 روش
گرداوریداده برحسبنحوه نظرهدفکاربردیو نوعاینپژوهشاز هایپژوهشاز

یکپارچه-اسنادی برای فراتحلیل مشابه فراترکیب، است. بهفراترکیب مطالعه چندین سازی

(.درمقایسهبارویکردBeak, 2002گیرد)هایجامعوتفسیریصورتمیمنظورایجادیافته

هایکمیادبیاتموضوعورویکردهایآماریتکیهدارد،فراترکیبفراتحلیلکمیکهبرداده

تفسیرهای ترکیبتفسیر، فراترکیب، عبارتدیگر، به است، بوده مطالعاتکیفیمتمرکز بر

ازهمینروZimmer, 2006هایاصلیمطالعاتمنتخباست)داده آوریبهمنظورجمع،(.

ساختاریافتهاستفادهابتداازاسنادومدارکوسپسدرگامدوممصاحبهنیمههایپژوهشداده

آوریاطالعاتشرحدادهشدهاست:هایجمعیکازشیوهشد.درادامههر

هاوراهبردهایآوریاطالعاتدرخصوصچالشبهمنظورجمعاسناد و مدارک: (الف

مطالعات جانبه بررسیهمه و مرورآموزشکارآفرینی بخشاز این در تحقیقاتگذشته و
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روشهفتمرحله مدارکبا و  Sandelowski and Barrosoایفراترکیبسیستماتیکاسناد

انتخاب(2006) سیستماتیکو جستجوی دادن انجام چگونگی ادامه در است. شده استفاده

استکهبر پژوهشهایتنظیمپرسشگام اول: شود.هایمناسببرایتحلیلشرحدادهمیمقاله

هایدادهبهمنظوربابررسیوجستجویپایگاهگام دوم: اساساهدافاصلیشکلگرفتهاست.

روجمع همین از شد. آغاز اطالعات دانشگاهیپایگاه،آوری جهاد )پایگاه داخلی داده های

(SIDاطالع پایگاه ،)( نور )Noormagsرسانی انسانی علوم جامع پرتال ،)ensani.irبانک ،)

(،تیلوروScience Direct((وخارجی)ساینزدایرکت)Magiran.irاطالعاتنشریاتکشور)

(،گوگلاسکوالرSage(،سیج)Proquest(،پروکوئست)Taylor & Francis Onlineفرانسیس)

(Google Scholar.موردبررسیقرارگرفت،)) بهمنظورجستجودرهریکازمنابعاطالعاتیاز

آوریشدهبهمنظورهایمرتبطباآموزشکارآفرینیاستفادهشد.گامسوم:اطالعاتجمعواژه

مرتبطبودنحوزهآموزشکارآفرینیدرمدارسدورهاولمتوسطهموردبررسیقرارگرفت.در

ه،هاوچکیدهانجامشد.درصورتابهامدرهریکازمواردنامبردواژه ابتدابررسیعناوین،کلید

موضوع منابعاطالعاتیکهارتباطیبا پایاننامهموردبررسیقرارگرفت. کتابیا متنمقاله،

منابعاطالعاتیجمع درگامپژوهشنداشتند،حذفشدند. آوریشدهبرمبنایمعیارمربوطه،

نمونهکاهشپیداکردندودرنهایتازاین000تعدادوبعدازبررسیاولیهبه0000نخست

سندبهعنوانمنابعاطالعاتیمورداستفادهدرپژوهشقرارگرفتند.درادامهتعداد033میانآنها،

ذکرشدهاست.3یکدرجدولشمارههر


تعدادمنابعاطالعاتیمورداستفادهدرپژوهش.3جدول
Table 1. Number of information sources used in the research 

 یمنبع اطالعات

information sources 
 داخلی

Internal 
 خارجی

Eternal 
3000(Articleمقاله)

000(Thesisپایاننامه)
00(Documentاسناد)

2093(Totalتعدادمنابعکل)
033(Totalجمع)



هابراساسمرجعمربوطبههرمقالهشاملناماستخراجنتایج،اطالعاتمقالهگام چهارم:
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امخانوادگینویسنده،بههمراهسالانتشارمقالهواجزایهماهنگیبیانشدهدرهرمقالهون

هایکیفی،دراینتحقیق،براساستجزیهوتحلیلوتلفیقیافتهگام پنجم: طبقهبندیشد.

مطالعاتپیشینبرایتماماطالعاتاستخراجشدهکدیدرنظرگرفتهشدوسپسبادرنظر

دریکمفهوممشابهدستهگرفتنمف درشکلهومهریکازاینکدها، ،کدهای0بندیشد.

 شود.نهاییاستخراجشدهمرتبطباهرمقولهومفهومنشاندادهمی

متخصصوب: مصاحبه نیمه ساختاریافته: افراد با مصاحبه منظور بخشبه این در

ینیدرایراندرابتداچکلیستیباهاوراهبردهایآموزشکارآفرصاحبنظردرزمینهچالش

-هایمرتبطباآموزشکارآفرینیازجمله:شغل،سابقهفعالیت،فعالیتدرنظرگرفتنویژگی

هایآموزشیواجراییهریکازافرادمصاحبهشوندهدرراستایاهدافمذکوردرنظرگرفته

بههمین ترتیببااستفادهازروششد،سپسافرادواجدشرایطموردجستجوقرارگرفتند.

نفراز33ایازمتخصصان)گلولهبرفی(تازمانبهاشباعرسیدناطالعاتموردنظرباشبکه

 نظرمصاحبهانجامشد.افرادمتخصصوصاحب



 ها هیافت
مفهوم000مجموعاطالعاتبهدستآمدهازاسنادومدارکومصاحبهنیمهساختاریافته

ایدرمرحلهکدگذاریمحوریبهدستآمدودرگزارهمقوله031زواولیهدرکدگذاریبا

منعکس را مقوالت میان یافته تعمیم روابط که قضایایی انتخابی، کدگذاری نهایتمرحله

کنیم.مالحظهمی0دارندوضوحکافیپیداکردندکهدرنمودارشمارهمی

هایآموزشکارآفریچالشهای آموزش کارآفرینی: چالش 4نیدر و اصلی 00مقوله

است. زیر موارد شامل که است گرفته قرار محوری نیازهای الزم الف: عدم پیش مقوله

آموزشآموزش کارآفرینی:  جهت الزم نیازهای پیش توضیح به که چالش نوع این در

اول،پیشنیازمنابعبهعواملیچون،میکدمحوری4کارآفرینیپرداختهاستدارای باشد.

کند.دوم،فقدانفرهنگموردنیازنابعزمان،منابعمالیومنابعنیرویانسانیناکافیاشارهمیم

باشد.آموزشکارآفرینیدربینذینفعانآموزشوپرورشودربینعواملاجراییمدارسمی

اعتماد عدم و متعدد مراکز وجود به واجدشرایطآموزشکارآفرینیکه مراکز فقدان سوم،

نسبتبهآنهاجهتتهیهمطالباشارهداشتهدارد.چهارم،چالشنظریوتئوریکهبهفقدان
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هاوانتقالازاطالعاتدرسهمرحلهکدگذاریجریانتقلیلداده.0شکل
Figure 1: Data reduction flow and data transfer in three coding steps 

 

نبودرویکردجامعدرآموزشکارآفرینیوعدمدانشوپژوهشکافیدرزمینهکارآ فرینی،

  باشد.تعریفمناسبازآموزشکارآفرینیمی

آموزشوشیوهب: چالش ساختاری سیستم آموزشی:  درایننوعچالشکهمرتبطبا

 دارای است، آموزش3آموزش کافی رسمیت عدم و ساختاری مشکالت محوری، کد

است. بوده تعبیهمشکالتس کارآفرینی و آموزشفعلی سیستم در نظر تجدید با اختاری،

هایآموزشکارآفرینیدرآن،بستهبودنآموزشوپرورشجهتاجرایطرحجدیدوطرح

متعددوزیاددرخصوصآموزشکارآفرینیروبرواست.مورددیگریکهدراینبخشبهآن

ک عدمرسمیتکافیآموزشکارآفرینیاست. است، ماهمیتدانستنایندرساشارهشده

نبودهیچگونهابتکاردرخصوصکارآفرینیدرمقاطعبعدیو نسبتبهدروسغیرتجاری،

  عدمرسمیتایندانشبودهاست.

اجرایج: چالش اجرای آموزش کارآفرینی:  نحوه با مرتبط که چالش نوع این در
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ربرنامهدرسیولزومکدمحوری،ضعفدراجرایعناص3آموزشکارآفرینیاست،دارای

فعالیت است.بازنگریدر آموزشکارآفرینیبوده اجرایعناصر هایمرتبطبا ضعفدر

اهداف اجرای در ضعف کارآفرینی، آموزش با مناسب محتوای فقدان با درسی برنامه

کارآفرینی، آموزش با متناسب تدریس راهبردهای اجرای در ضعف کارآفرینی، آموزش

اجرای آموزشضعفدر متناسببا فضای فقدان آموزشکارآفرینی، متناسببا ارزیابی

بازنگریدر لزوم دیگر، مورد است. بوده روبرو ناکارآمد معلمان از استفاده و کارآفرینی

دروسفعالیت در بازنگری چون، مورادی شامل استکه آموزشکارآفرینی با مرتبط های

ا طرح بیشتر بررسی کارآفرینی، برنامهمرتبطبا زیستبوم به لزوم و توجه مهارت، یران

دستورالعمل برنامهدرسیبهدرسیونداشتنخالقیتمعلماندرساعات، در هایموجود

  باشد.اندازهکافیروشننیستوکمبودمنابعدرسیادغامشدهباآموزشکارآفرینیمی

خصوصارزیابیدرایننوعچالشبهبحثدرد: چالش خروجی و ارزیابی نهایی: 

وجودمرحله عدم محوری، کد دو اساسدارای این بر است. شده پرداخته نهایی و ای

ایوعدمنظارتبرآموزشکارآفرینیدرمدارسبودهاست.عدموجودهایمدرسهآزمون

بخشدارایهایمدرسهآزمون این در فراموش3ای: مواردیچون، شامل باز کدگذاری

پساآموزشمیهاکردنارزیابی آموزشکارآفرینی:یپیشآموزشو نظارتبر عدم باشد.

کدگذاریبازشاملمواردیچون،فراموشکردناهدافوتبدیلشدن4اینبخشدارای

هاوعدمنظارتهاوبرنامهبهیکبرنامهکاری،عدمیادگیریواقعی،مشخصنبودنکالس

 باشد.شود،میمنجربهکندشدنآموزشمی

دراینبخشعواملراهبردیآموزشکارآفرینیدر. راهبردهای آموزش کارآفرینی: 2

 مقولهمحوریقرارگرفت.30مقولهاصلیو0

باشدکدمحوریمی0اینمقولهدارایالف: بسترسازی آموزش با رویکرد کارآفرینی:

درآموزشکهشاملکهشاملموردزیراست:لزومایجاداحساسنیازبهرویکردکارآفرینی

ضرورتآموزشبارویکردکارآفرینیدردورههایپیشازدبستان،ابتداییومقاطعموارد،

دوم، مورد است. صورتسیستماتیکبوده به کارآفرینی رویکرد آموزشبا درک دیگر،

باشدکهشاملمواردی،سازیآموزشبهرویکردکارآفرینیمیهایحساسبرگزاریکارگاه

چون موردسوم، دانشآموزانووالدیناست. هایایجادزیرساختکارگاهویژهمعلمان،
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آموزشنیرویانسانیکارآفرینکه،تربیتمربیبارویکردآموزشکارآفرینیوطراحیالزم

زومایجادرادربردارد.لبرنامهدرسیآموزشعالیبارویکردکارآفرینیویژهدانشجومعلمان

م سومیکبرنامه مورد کارآفرینی رویکرد آموزشبا برنامهمیلی طراحی شامل، که باشد

درسیمبتنیبرآموزشبارویکردکارآفرینی،ادغامآموزشکارآفرینیدردروساصلی،ایجاد

ملیآموزشمجازیباشاخص سامانه ایجاد درسیوطراحیو برنامه در یافته هایتوسعه

کارآفرینی رویکرد کارآفرینیفراهماست. رویکرد مناسبجهتآموزشبا فضایی آوردن

 به، که است موردی ایجادآخرین و آموزان دانش تعداد تجهیزات، لزوم کالسی، فضای

 پژوهشسرایوابستهبهمدارسپرداختهاست.

طراحی و تدوین برنامه آموزشی با رویکرد کارافرینی:ب:  دارای مقوله کد0این

ادا در اول،محوریاستکه مورد است: شده توضیحداده شناساییاهدافآموزشبامه

و هدایتشغلی گروهی، یادگیری تجارت، و دانشاقتصاد شامل که کارآفرینی رویکرد

نوآوری قدرتتشخیصفرصتو مهارتبانکداری، ریسکتحصیلی، توانایی پذیری،ها،

افزایشمهارتپنجگانهنگرشهاینرم،طراحیتفکر،افزایشخالقیت،سوادمالی،مهارت

مهارت ابهام، تحمل کارآفرینی، قرن مهارت30های و، آزمایشگری پرسشگری، های

مهارتمشاهده و است.گری کارآفرینی های دوم، بامورد آموزشی محتوای ارائه نحوه

رویکردکارآفرینیکهشاملموارد،ارائهمحتوایآموزشیبهصورتتلفیقیوارائهمحتوای

روشاجرایاثربخشآموزشاست.موردسوم،آموزشیبهصورتتلفیقیودرسجداگانه

باشدکهشاملموارد،استفادهازرویکردهایجدیدتدریس،استفادهبارویکردکارآفرینیمی

روش دانشاز کردن درگیر مستقیم، غیر مهارتهای تقویت آموزش، در هایآموزان

ازبا استفاده ازانواعشیوهکارآفرینیبا استفاده ازرویکردمبتنیبرزی، استفاده هایبحث،

مس داستانأحل گرافیک، خالق، نوشتن فکری، بارش از استفاده یادگیریله، پردازی،

ارزیابیآموزشبارویکرداست.موردچهارم،خودتنظیمشده،نقشآفرینیوبازدیدعلمی

ارزیابیاهدافکارآفرینی ارزیابیدرزندگیواقعی،کهشاملموارد، درعمل، تعیینشده

ارزیابیپروژه و ارزیابیمداوم ارزیابیهمهجانبه، نهایت، تکالیفآموزشیبااستودر

داده از استفاده اطالعاتی، منابع از استفاده به که کارآفرینی تکالیفرویکرد آماری، های

اشارهکردهاست.آموزشی،تشکیلتیموتحلیلفیلم
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اینطبقهالمللی آموزش با رویکرد کارآفرینی:تلفیق و ادغام راهبردهای ملی و بینج:

محوریمی3دارای برنامهکد از استفاده اول، مورد حوزههایآموزشبینباشد. المللیدر

هایآموزشملیدرحوزهآموزشکارآفرینیکهشاملآموزشکارآفرینیومورددوم،برنامه

زشیکراهمعاشبرمبنایسندتحول،استفادهازبومزیستآموزشوپرورش،موارد،آمو

ازطرح تفکروپژوهشوطرحایراناستفاده هایآموزشوپرورش)کتابکارووفناوری،

 ازطرحمهارت(، استفاده ازطرحرهیار، استفاده ازالگویچندمحوریشفیعآبادی، استفاده

 رینانجواناست.کاشف،استفادهازطرحکارآف

اینمقولهد: تغییر رویکرد مدارس عادی به مدارس با رویکرد آموزش کارآفرینی :

بهکدمحوریمی6دارای شامل، نیرویانسانیکارآفرینکه از استفاده اول، مورد باشد.

روحیهکارآفرینی اجراییومربیبا بهکارگیریکادر کارگیریمدیرخالقوکارآفرینو

 است. دوم، شامل،شبکهمورد کارآفرینیکه رویکرد آموزشبا حوزه ایشدنمدارسدر

ایجادیکتیمایدهیابوکارآفرین است.ایجادشبکهارتباطیبافعاالنخارجازمدرسه،

 سوم، ازمورد استفاده شامل، که کارآفرینی امور در آموزشی پشتیبان و رهیار از استفاده

است.استخداممعلمتازهوارد،پشتیباندانشآموزدرجریانآموزشمعلمانراهنمابهجای

 موقعیتموردچهارم، از موقعیتهایشبیهاستفاده از استفاده شامل، -هایشبیهسازیشده

 سازیشده پنجم، مورد غرفهفعالیتاست. ایجاد شامل، که کارآفرینانه وهای هایخرید

د کالس به کارآفرینان از دعوت کلوپفروش، ایجاد محیطرس، و کارآفرینی هایهای

بازی فراهمآوردنمحیطیجهتتبلیغاتازمحصولوفعالیتتعاملی، هایهاییادگیری،

 است.پرورشی

اینمقولهدارایهای کارآفرینانه با دنیای بیرون: ه: همگام سازی و برون سازی فعالیت

داشبراساسرویکردکارآفرینیکهشامل،باشد.مورداول،ایجادسیستمپاکدمحوریمی3

نظرگرفتنپاداشبرایدانش کارآموزیدر استوموردآموزانوبرگزاریامتحاناتدوره

هایحمایتی،جلساتتعاملکارآفرینانهباخارجازمدرسهکهشامل،استفادهازسازماندوم،

شرکت با نظر سازمانتبادل و پروژها مدرسه، از خارج درههای شرکت و تجاری های

است.هایمختلفجشنواره
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هاوراهبردهایآموزشکارآفرینیدرمدارسمتوسطهاول:الگویچالش3شکل
Figure 2: Pattern of challenges and strategies of entrepreneurship education in Lower secondary 

schools 


 یریگ جهیبحث و نت
00کداصلی،4هایآموزشکارآفرینیدارایهایپژوهشچالشباتوجهبهبخشیافته

 محوریو 22مقوله و باز دارایکد آموزشکارآفرینی، 0راهبردهای اصلی، مقوله30کد

 چالش93محوریو هریکاز ادامه در است. بوده باز آموزشکدگذاری راهبردهای و ها

آم است. شده بیان بینکارآفرینی در جدید و بدیع موضوعی عنوان به کارآفرینی وزش

باشدتاهایموجوددرنظامآموزشینیازمندایجادیکسریازساختارهایاولیهمیآموزش

آن از استفاده با امابتوان باشد. داشته بیشتری کارایی و آموزشاثربخششود عملکرد ها

اندعدمرعایتپیشنیازهایاآنروبروشدهایکهکشورهایمختلفوازجملهایرانبلهأمس

یکیدیگرازمواردیکهبهعنوانپیشنیازاصلیدربخشآموزشکارآفرینیبهاساسیاست.
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که است وسیعی طیف دارای کارآفرینی است. کارآفرینی فرهنگ وجود است، نیاز آن

زم میگیرد. دربر را مدرسه اجرایی عوامل پرورشو آموزشو جامعهذینفعان که ایانی

بینآموزش نمودنآموزشکارآفرینیدر اضافه باشند،خواستار هایاساسیفرزندانخود

پیشازآننیازبهداشتنفرهنگایننوعآموزشدارندوازهمینروباعثشدهاستتا

دانشویژگی کارآفرینی روحیات و پژوهشها با امر این و باشد ضعیف هایآموزان

(Abdelahi, Aghamohamadi, Abaspour & Delavar, 2016) همراستاست.ازسوییدیگر

ذینفعانآموزشوپرورش"اندکه:لهاشارهکردهأبهاینمس00و9،00مصاحبهشوندگان

هایمستقردرمدارسحمایتکنندتافرهنگالزمبرایآنایجادشودوبتوانبایدازشیوه

،آنجاستکهمیتوانفرهنگالزم"یکرویکردجدیدتوجهشودایازبهآنبهعنواننمونه

برایآنتوسعهیابد.اماچالشدیگر،چالشنظریوتئوریآموزشکارآفرینیاست.وجود

تعاریفمتعدددرزمینهآموزشکارآفرینیمنجرشدهاستتااختالفنظرهایبسیاریدر

شوپژوهشکافیدرزمینهکارآفرینی،اینزمینهحاصلشود.ازهمینروستکهفقداندان

آموزشکارآفرینیبه تعریفمناسباز عدم آموزشکارآفرینیو در جامع رویکرد نبود

مقوله عنوان است. شده شناخته تئوری و نظری چالش سیستمهای به چالشساختاری

منظورآموزشوپرورشاشارهدارد.دراینچالشایننکتهمورداهمیتقرارداردکهبه

اجرایآموزشکارآفرینینیازاستکهآموزشکارآفرینیدرساختاروسیستمآموزشو

اینمس به توجه با اهمیتقرارگیرد. 6لهبرخیازمصاحبهشوندگان)أپرورشمورد ،9،

کنیمایراشروعمیلهأدرایرانمسمعموالً"اندکه(بهاینموضوعاشارهداشته30،30،33

تغییردولت،"ویادرجاییدیگراینچنینبیانشدهاستکه"جینداریماماخرو کهبا

عوضمی هم چالش"شودسیاست وجود از حاکی نکته سیستمهمین ساختار در هایی

هایمهم،ضعفدراجرایعناصربرنامهدرسیازدیگرچالشباشد.آموزشوپرورشمی

نی محتوایمورد اینچالشفقدان در اجرایاست. ضعفدر برایآموزشکارآفرینی، از

اهدافآموزشکارآفرینی،ضعفدراجرایراهبردهایتدریس،فقدانفضایمناسبجهت

چشم به ناکارآمد معلمان وجود و کارآفرینی راستامیآموزش همین در خورد.

Jafarimoghadam and Fakharzade (2011)وVahedi at el. (2016)بهخوددرپژوهش

اند.لیفشدهراضعیفقلمدادنمودهأاندوکتبدرسیتاینموضوعاشارهکرده
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وپیشنهاداتیاشارهمیحلعواملراهبردیدرآموزشکارآفرینیبهمجموعهراه کندها

از یکی آموزش بسترسازی هستند. اهمیت با بسیار کارآفرینی آموزش جریان در که

راهکارهایمهمبرایشروعیکفع توانددرآموزشکارآفرینیزمانیمیالیتخواهدبود.

ازنزدیکلمسأدیگرانت ثیرگذارباشدکهافراداحساسنیازآنرادرخودببینندوآنرا

 ;Udo & Amadi, 2013; Hassi, 2015; Guven, 2009های)کنند.درهمینراستاپژوهش

Sarabeh et al., 2010اند.ازطرفیبایداینتفکردربینذینفعانلهاشارهداشتهأ(بهاینمس

رویکردشانبهآموزشکارآفرینیبهصورتسیستمی کندو پیدا آموزشوپرورشادامه

 وجلساتآموزشیگذاشتهشودویکبرنامهملیدرجهتآموزشکارگاهدنبالشود، ها

م جامع یکبرنامه عنوان به ملی، درسی برنامه شود. تدوین اهدافویکارآفرینی تواند

 پژوهشگرانیمحتوایاصلیرا آشکارسازد تلفیقیبودنآنرا تلفیقوغیر مشخصکند.

( پژوهشHashemi, 2016; Sabze, 2015; Parakapas & Ziebeniene, 2015 چون در )

نموده اشاره الگو ایجاد لزوم و اینموضوع به واندخود آموزشکارآفرینینیازمندفضا .

آموزانبتواننددرآندرکناریکدیگربنشینند،گفتباشدکهدانشیطیخاصمیشرایطمح

دومینطبقهازراهبردهایآموزشکارآفرینی،وگوکنندوایده بازگونمایند. هایخودرا

طراحیوتدوینبرنامهآموزشیبارویکردکارآفرینیاست.دراینبخششناساییاهداف

کارآفر رویکرد نحوهآموزشبا اهدافتعیینشد، محتوایآموزشیمتناسببا ایجاد ینانه،

می گرفته نظر در آموزشکارآفرینی برای که تکالیفی و ارزیابی آن، اهمیتارائه از شود

 همینراستا استدر  ,Arasti, Ghodosi & Bagheri, 2016; Ahmadi)زیادیبرخوردار

Kazemi & MohamadiElyasi, 2016; Azizi & Mokhtari, 2016; Fox et al, 2018 به(

اند.ازسویدیگرراهبردهاینوینتدریسواثربخشآندرآموزشکارآفرینیاشارهداشته

 چون  ;Mortezanejad, Ataran, Hosenikhah and Abasi (2016)پژوهشگرانی

Aghamohamadi (2017)هایهشاستفادهازپژواند.هایاثرگذارپرداختهلفهؤبهشناساییم

تواندزمینهسازمحتوایمفیدمختلفیکهدرسرتاسردنیادراینزمینهانجامشدهاستمی

هایآموزشیمتنوعدردنیاوادغامآنهاباچارچوبومعیارهایتعیینباشد.استفادهازبسته

بگیریم،شودتااشتباهدیگرانراانجامندهیموراهنوینیرادرپیششدهدرایران،منجرمی

Azizi, Safarinia, Alipour and Zafarian, 2019; Heshmatifar at el. (2020)،ازهمینرو
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-آنبرخالقیت،روحیهونگرشکارآفرینیاشارهکردههایهایآموزشیواثرثیربستهأبهت

شبکهاند استتا نیاز آن بر عالوه اینطریقب. از تا شود مدارسکارآفرینایجاد اایاز

بایکدیگربهاشتراکبگذارند.یکدیگردرارتباطباشندوبتوانندایده هایخالقانهخودرا

سازیکارآفرینیاستفادهکنندتابااستفادهازهایشبیهتوانندازموقعیتهمچنینمدارسمی

راهایواقعیتصورکنندوبتوانندمعنایبرخیازمواردآموزانخودرادرمحیطآنهادانش

همبهنقشفناوریدر Toit and Gaotlhobogwe (2016) درهمینراستادرعملبیاموزند.

است کرده محتوایآموزشیختمآموزشکارآفرینیاشاره مدارسنبایدبه کارآفرینیدر .

آموزانهایکارآفرینانهمیزانیادگیریدانششود،الزماستتابااستفادهازتکالیفوفعالیت

دانشسنجید فعالیت و انگیزه افزایش جهت بتوانند باید مدارس شود. خود،ه آموزان

شرکت بنگاهارتباطاتیبا کنند)ها، برقرار در (.Hassi, 2016هایتجارینزدیکبهمدرسه

شودتابتوانبانهایتایجادالگوییجامعازچالشوراهبردهایآموزشکارآفرینیمنجرمی

و دید آن از بینانهاستفاده مساقع به دانشأتری به آموزشکارآفرینی اولله دوره آموزان

 باشیم. وداشته اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، شرایط با متناسب که الگویی و مدل ایجاد

نظرگرفتنابعادوسیعآنشرایطروبهرشدیبرایتواندبادرسیاسییککشورباشد،می

زشکارآفرینیوورودآنبهمدارسبهعنوانبعدیازهاینوظهورفراهمنماید.آموآموزش

تواندرسمیتولزومتغییرنگرشوبینشرادربینذینفعانایجادفرآیندآموزشرسمیمی

همانطورهاییبرایآنفراهمشود.نماید.امابهمنظورچنیناتفاقینیازاستتاپیشبایست

زیرساخت شد، بخشقبلیبهآناشاره در مبنایآموزشگذشتهکه ایرانبر فرهنگیدر

فرهنگپایه نیازمند شرایط از بهینه استفاده و تغییر منظور به و است شده سازیریزی

سیاستگذاری برخی تغییر با رو این از دارد. آموزشوبلندمدت یکسیستم ایجاد و ها

تریناردتاازکوچکتوانبهاینمهمدستیافت.آموزشکارآفرینینیازدپرورشیپویامی

نهادی یا محسوبمیبخشو خانواده که یکجامعه ودرترینعاملدر گردد آغاز شود

تغییر کند. پیدا ادامه مستمر و پرورشهمچونجریانیمدام سیستمآموزشو مدارسو

نیروهایکارآمدوکارآفرینمی از اینامرمدارسبهمدارسکارآفرینواستفاده تواندبه

ش محدودیتدتبخشد. اینپژوهشبا اینوجود، استبا کهشاملهاییهمروبروبوده

باشد:میمواردزیر
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گرچهآموزشکارآفرینیچندسالیاستکهدرایرانرواجپیداکردهاست،امامجموعه

،ازهمبودهاست.ازاینروینزمینهبهصورتپراکندهوجداهایانجامشدهدرافعالیت

فعالیتره قالبآموزشازآنیکاز استصرفاًهاییکهدر شده برده نام ایازگوشهها

لیفنمایند.همینامرباعثشدهأاندمحتوایمنظمیتونتواستهانددربرگرفتهکارآفرینیرا

افرادیکهدرزمینهآموزش استنادهایانجامشدهجستهوگریختهباشدوکمبود استتا

هایصورتگرفتهدرایراندرحوزهاند.پژوهشبهطورتخصصیفعالیتنمودهکارآفرینی

قالبپژوهش در یا صورتتوصیفیو تطبیقیانجامآموزشکارآفرینیبه هایترکیبیو

ایرابهمخاطبانتقالدهدکمتریافتشدهاست.پژوهشیدرزمینهاجراکهبتواندتجربه

قرار نویسنده دسترس در یا و پژوهشنگرفت.شد بین ایران،در در شده انجام های

می یافت کمتر همزمانی و بعضاًهمسویی که معناست بدان امر این ازشود. برخی

کرده احساس سپسپژوهشگران شود، شروع ابتدایی در آموزش نوع این است بهتر اند

امردردورهرویکرددیگرپژوهشگرانبهآنسمتجهتپیداکردهاستدرجاییدیگراین

امادرنهایتنتیجهاولمتوسطهوگاهاً ایازاینتغییرمقاطعدردورهمتوسطهبودهاست.

اشارههادیدهنمیدرپژوهش بدوندرکشرایطومفاهیمیکهبتوانازآنشود. هاایگذرا

 استفادهنمود.







لیاسهم مشارکت نویسندگان: محمدجواد دکتر پژوهشحاضر نظارتودر راهنما، استاد  عنوان به قتدار،
اند.دکترلیالحشمتیاصالحاتمقالهرابرعهدهداشتهسازیراهبردیروندکلیپژوهشوتدوینونهایی

هاونگارشمتنمقالهرابرعهدهداشتهوفردرتدوینطرحتحقیق،فرآیندگردآوری،تحلیلوتفسیریافته
هاوبسطوتفسیربهصورتمشترکوبابحثوتبادلنظرکلیههمکارانویافتهگیریازدرمجموعنتیجه

انجامشد.نامه،باهمراهیدکتراحمدعابدی،بهعنواناستادمشاورپایان
نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.تضاد منافع:

هادرطولفرآیندموسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهپژوهشحاضرازهیچمنابع مالی:
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.

پذیرنبود؛بدینوسیلهازکلیهمشارکتپژوهشحاضربدونهمکاریمشارکتکنندگانامکانتشکر و قدردانی:
آید.کنندگانتقدیروتشکربهعملمی
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