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  مقدمه

اجتماعی و بـه ویـژه   هاي  به چالش هاي آموزشی کاهش کیفیت و توان پاسخگویی نظام

گـذاران آموزشـی در    هـاي سیاسـت   ترین دغدغه مولد و پایدار، از عمدهکمک به اشتغال 

کینگومبی(کشورهاي جهان است 
١

؛ اوزدمیر، بالبال، اکار2011، 
٢

 1975ۀاز دهـ ).2010، 

یافته اروپایی و امریکایی باور بر این بـوده اسـت   ي توسعهتاکنون در بسیاري از کشورها

المللی به نحوي متأثر از عملکـرد  اي بینهکه کاهش رشد اقتصادي و شکست در رقابت

و دیـویس ادنـت (نظام آموزش و پرورش است 
٣

پرواضـح اسـت کـه رشـد و     ). 2002، 

آنهـا  آمـوزي   اقتصادي کشورها با نظام آموزش و پرورش و به ویژه نظام مهـارت  توسعۀ

؛ میوپیمپیال و ناراینـا 2011کینگومبی، (گره خورده است 
٤

؛  امپـل 2009، 
٥

ـ )2001،  ر اکث

طبق این نظریه، آمـوزش   .اندانجام گرفته »انسانی ۀسرمای«ۀاین مطالعات به استناد نظری

ابزار افزایش دروندادهاي بازارکار و نهایتاً اثربخشی برونـدادهاي آن اسـت و بـه همـین     

درصد از تولید ناخالص ملی خود  7تا  5علت است که اکثر کشورهاي توسعه یافته بین 

سـازمان  (دهنـد اختصـاص مـی   آمـوزي  پرورش با محوریت مهارت را به امر آموزش و

توسعه و همکاري اقتصادي
٦

 ،2000 .(  

اي و حرفـه  هاي نظام آموزش هر کشوري، نظام آموزش فنی ترین بخش یکی از مهم

هاي اساسی کشورها براي تربیت نیروي انسـانی   و توجه به آن از جمله خط مشیاست

سیمسـک و ایلـدریم  (ه اسـت  کارآمد در سطح پـیش از دانشـگا  
٧

کازامیـاس و  ؛ 2000، 

روزاکیس
٨

ـ    ،بنابراین). 2003،  طـور اعـم و نظـام    ه امروزه از نظام آمـوزش و پـرورش ب

رود کـه کارکنـانی الیـق و کارآمـد و      اي به طور اخص انتظـار مـی  حرفهو  آموزش فنی

و  هاي فنی هنرستانامروزه از , به عبارت دیگر. متناسب با نیاز اقتصاد امروز تربیت کنند
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»هوشـمند «رود تا شـرایط مناسـب بـه منظـور پـرورش کارکنـانی       اي انتظار می حرفه
١

 ،

»دانشی«
٢

»چندمهارتی«، 
٣

»مولد«، 
٤

»متفکر«و 
٥
ریـچ (را فـراهم آورنـد    

٦
؛  ادوارز1991، 

٧
 ،

آموختگـان   تا دانش) 2003؛ لهمان و تیلور، 2000؛ لینچ، 2000؛ لیندبک و اسناور، 1998

آبادي و  صالحی، زین(کنندتوانند نیازهاي اقتصاد نوین و پرچالش آینده را برآورده آنها ب

  ).1388پرند، 

طور اخص، در سـطح  ه طور اعم و نظام آموزش مهارتی به نظام آموزش و پرورش ب

بدیهی است کـه بـا ایـن    . پیش از دانشگاه متصدیان اصلی تدارك چنین کارکنانی هستند

اضر و نیروي انسانی مورد نیـاز آن، نقـش چنـین مراکـزي در     اوصاف از اقتصاد حال ح

  .آموزش فراگیران و تدارك آنها براي کارآفرینی بسیار حساس است

، به عنوان موتور تغییر در تعـادل اقتصـادي، یکـی از فرانیازهـاي     »کارآفرینی«توسعۀ

امـروز   و یکم و اقتصاد مبتنـی بـر دانـش    پایدار به ویژه در در قرن بیست توسعۀجدي 

برگالند(است 
٨

؛ ژائو2012، 
٩

بـه زعـم مـارس و رودس   ). 2011؛ کینگـومبی،  2012، 
١٠

توانـد ضـمن    الزم در محتواي برنامه درسی مـدارس مـی   ایجاد تغییر و فرصت) 2012(

هاي کارآفرینانه در مدارس، به تغییر و بهبود جامعـه کمـک شـایانی     ارتقاء میزان فعالیت

ونشـاط روحیـه جامعـه، ارتقـاء  کـارآفرینی در توسـعۀ و  جترویبه عبارت دیگر، . کند

کـارآفرینی، کـاهش    توسـعۀ از دیگـر پیامـدهاي   .کشـور را بـه همـراه دارد   درنوآوري

فـراوان هايمسئولیتدر جامعه، افزایش امید در جامعه، کاستن از باربیکاريمشکالت

اجتمـاعی عضـالت در جامعـه و کـاهش برخـی از م   کارفرهنگو نهادینه کردن  دولت،

پایـدار   توسـعۀ ثـروت، بـه   تولیـد ضـمن در نهایـت، بـوده و   بزهکارياعتیاد وشامل

  .انجامد می
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اي به عنوان یکی از اجزاء مهـم نظـام آمـوزش و پـرورش      حرفهو  نظام آموزش فنی

ماهر در سطح پیش از دانشگاه کشورها، متصدي اصلی تربیت نیروي انسانی ماهر و نیمه

و  فنـی هـاي   سـزاي آمـوزش  رغـم نقـش ب   به). 2010آبادي و پرند،  زین صالحی،(است 

در پیشرفت اقتصادي و تحقق اهداف اجتماعی و فـردي، مسـائلی نظیـر، عـدم     اي  حرفه

و اي و حرفـه  فنـی هاي آموختگان در بازار کار، فقدان ارتباط الزم بین رشته توفیق دانش

فقـدان ارتبـاط بـین شـغل و رشـته       مناطق جغرافیـایی در کشـور از یکسـو و پیامـد آن    

آموختگــان از ســویی دیگــر، نــرخ نــاچیز انتقــال از مدرســه بــه کــار،  تحصــیلی دانــش

هـاي سـطوح مقـدماتی کـه در عمـل ناکارآمدنـد، تزریـق        آموختگـان بـا مهـارت    دانش

، نرخ باالي افـت تحصـیلی   اي و حرفه فنیهاي آموزان با کیفیت پایین به هنرستان دانش

وس عملــی و مهــارتی، عـدم مشــارکت و یــا مشـارکت نــاچیز صــنایع در   بـویژه در در 

هاي  ، برنامهاي و حرفه فنیهاي ، تدوین محتوا، اجرا و ارزشیابی رشتهریزي درسیبرنامه

مسـئله، غلبـه    هـاي حـل   هـاي آموزشـی سـخنرانی بـر روش     روش ۀدرسی متمرکز، غلب

هـاي ارزشـیابی    روش ۀمل، غلبهاي مداد کاغذي ارزشیابی بر ارزشیابی مبتنی بر ع روش

کارآفرینی و زایش تولیـدات   ۀتوجهی به مقول هاي ارزشیابی فرایندي، کم پایانی بر روش

، در برخـی از    اي و حرفـه  هاي فنـی  نام در هنرستان مندي به ثبت نوآورانه، و نرخ پایین عالقه

ت بازاندیشـی و  کشورها، بویژه در کشورهاي کمتر توسعه یافته و در حـال توسـعه، ضـرور   

؛ درانـی و  1384صالحی، (اصالح در این نظام را به صورت بسیار جدي مطرح ساخته است

).1386آبادي، صالحی و پرند،  ؛ زین2007آبادي و کیامنش،  ؛ صالحی، زین1385صالحی، 

کارآفرینی به عنوان موتور مولد توسعۀ اشتغال، به ویژه وقتی کـه اسـاس کـار اسـتفاده از     

گیلبـرت (کنـد  هاي موجود باشد، نقش حیاتی و مؤثري را ایفا مـی  فرصت منابع و
١

 ،2008 .(

هـاي انسـانی اهمیـت     امروزه نتایج مطالعات متعدد نشان داده است، جوامعی که براي سرمایه

با جوامعی که بر منـابع زیرزمینـی و طبیعـی، بیشـتر متمرکـز       اند در مقایسه بسزایی قائل شده

مطالعات مؤیـد  . اند تر شده یافته تر و توسعه اند، در بلند مدت موفق ودهگذاري نم شده و ارزش

گذاري غلط متولیان نظام آموزشی کشورهاي جهـان سـوم،    توجهی و ارزش این است که بی

                                                                                                                              
1. GILBERT
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موقع کارآفرینی، منجر شـده اسـت تـا بـرخالف معمـول کـه        نسبت به آموزش صحیح و به

گیـري از آنهـا، منجـر     شود، بهره ت محسوب میبرخورداري از منابع زیرزمینی و طبیعی، مزی

عـدم وجـود   . افتادگی در توسعه و از عمده موانع توسعه یافتگی در آن کشورها شود به عقب

این منابع در بعضی از کشورها باعث شده است تا آنها با استفاده از نیروي تفکـر، خالقیـت،   

و در جهـان کنـونی شـوند    ابتکار و یا در یک کلمـه کـارآفرینی از جملـه کشـورهاي پیشـر     

هـاي آمـوزش    بنابراین، ارزشیابی میـزان کیفیـت برنامـه   ). 2010آبادي و پرند،  صالحی، زین(

اي، بـه منظـور ارائـه راهکارهـاي بهبـود از        حرفـه  ي کاردانش و فنی ها کارآفرینی در هنرستان

  .اهمیت دوچندانی برخوردار است

آمــوزي،  غیررســمی مهــارت نظــامالزم اســت کــه از طریــق ارزشــیابی دقیــق و عینــی  

هاي رایج در مورد موفقیت یا عدم موفقیت و کیفیت یا عدم کیفیت ایـن نظـام مـورد    ذهنیت

پرواضح است که اهمیت ارزشیابی عملکرد این نظام  کمتـر از اهمیـت   . گیردبررسی قرار می

ها اسـت،  ها و قوت کننده ضعفسازوکار ارزشیابی عالوه بر آنکه مشخص. تشکیل آن نیست

هاي خود در قبـال نظـام مـورد    هاي اثرگذار، براي تغییر خط و مشی کننده سایر نظامتحریک

منـد در خصـوص عملکـرد    اتخاذ این رویه، گامی در راستاي قضاوت نظـام . ارزشیابی است

پژوهش حاضر سعی دارد تا بـا ارزشـیابی میـزان    . دانشگاه استاز  نظام آموزش مهارتی پیش

هاي کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد، درخصوص کیفیت اقدامات به عمـل  توفیق برنامه

آمده، قضاوت کند تا در راستاي آن، ضمن ایجاد فضایی بـراي هویـدا شـدن واقعیـت هـاي      

  . منظور بهبود وضعیت موجود این مراکز فراهم آیدموجود، امکان ارائه پیشنهادهایی به

  پژوهشروش

پژوهش حاضر
١
و » تدوین معیارهـاي قضـاوت  «، »تدوین نشانگرها«کلی، ۀمرحلدر سه 

ۀ، در مرحلـ آماري  ۀجامع. صورت گرفته است» هاي کارآفرینی ارزشیابی کیفیت فعالیت«

وزشـی،  ارزشـیابی آم  ةشامل متخصصـان حـوز  » تدوین نشانگرها و معیارهاي قضاوت«

                                                                                                                              

هاي آن در  این مطالعه با حمایت سازمان سنجش آموزش کشور به اجرا در آمده است که بخشی از یافته .1

این مقاله به منتشر شد و با توجه به اهمیت عامل کارآفرینی، در ) 1388و  1386(هاي صالحی و همکاران  مقاله

  .صورت مجزا مورد کنکاش قرار گرفته است
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، کارشناسـان  ايحرفـه هـاي کـاردانش و فنـی   ن هنرسـتان هنرآموزان، مـدیران و معاونـا  

ـ . آمـوزش و پـرورش اسـت    اي سـازمان حرفهو کاردانش و فنی  ارزشـیابی  «ۀدر مرحل

هـاي دخترانـه فنـی و    هنرسـتان : جامعه آماري عبـارت بـود از  » کیفیت عامل کارآفرینی

آموختگـان،  هنرجویـان، هنرآمـوزان، دانـش    ۀشهر تهران که شامل سه زیرجامع اي حرفه

در ایـن پـژوهش عـالوه بـر اسـناد و مـدارك از       . ن اسـت کارفرمایان و مدیران هنرسـتا 

پرسشنامه معیارهـاي قضـاوت پیشـنهادي هنرجویـان، هنرآمـوزان، مـدیران،       (پرسشنامه 

که از بعد ویژگی فنی ابزار مورد توجـه  . استفاده شده است) آموختگان، کارفرمایاندانش

امـل از  االت، نشـانگرها و عو بـراي قضـاوت درخصـوص سـؤ    . قـرار گرفـت   و بررسی

و » نسـبتاًمطلوب «، »مطلـوب «در سه سـطح  » معیارهاي قضاوت«و » هاي قضاوت طیف«

اي  گونـه  ذکر است که در این پژوهش روند قضاوت بـه  الزم به. استفاده شد» نامطلوب«

هـا کـه در برگیرنـده نشـانگري از     پرسشـنامه  سؤاالتاست که ابتدا در مورد هر یک از 

و سـپس بـا قضـاوت در مـورد     اسـت  ت، قضـاوت شـده   نشانگرهاي ارزشیابی بوده اس

پیشنهادها و راهکارهـایی  مجموع نشانگرها، در مورد کیفیت عامل کارآفرینی قضاوت و

  .براي بهبود کیفیت وضعیت موجود ارائه شد

اي مرکـب  نمونـه آماري خبرگان بودند که از آنها،  ۀ، جامع»ارزشیابیپیش«ۀدر مرحل

، مـدیران و  )نفـر  174(، هنرآموزان )نفر 13(یابی آموزشی ارزش استاداناز متخصصان و 

مـورد  ) نفـر  21(و کاردانش  اي و حرفه فنی، و کارشناسان )نفر 28(ها  ن هنرستانامعاون

اي  حرفـه هـاي فنـی   هنرسـتان جامعـه آمـاري   » ارزشیابی«در مرحله . بررسی قرار گرفت

قبلـی، کارفرمایـان    ةتگان دو دورآموخ  دانش: بود که از سه زیرجامعه دخترانه شهر تهران

آموختگان شاغل در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی و مدیران و معاونان هنرسـتان   دانش

منطقـه بـه    2ابتدا شهر تهران به پـنج ناحیـه تقسـیم و در هـر ناحیـه،      . بود شدهتشکیل 

  .اي مورد بررسی قرار گرفت هنرستان فنی و حرفه 14در نهایت، . تصادف، انتخاب شد

از سـه  » ارزشـیابی «ۀ، از پرسشنامه و مصـاحبه، در مرحلـ  »ارزشیابی پیش«ۀدر مرحل

از » ارزشــیابی پــس«ۀو در مرحلــ) آموختگــان، کارفرمایــانمــدیران، دانــش(پرسشــنامه 

آموختگان و کارفرمایان و  دانش ۀهاي بازپاسخ پرسشنام محتواي پرسشمصاحبه، تحلیل

و » محتـوا «هـا، روایـی    تـأمین روایـی پرسشـنامه    براي. هاي موجود استفاده شد پژوهش
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که میـزان  » آلفاي کرونباخ«براي برآورد اعتبار از ضریب . مدنظر بوده است» متخصصان«

براي گردآوري . استفاده شددهد، را مورد سنجش قرار می ها هماهنگی درونی پرسشنامه

دارك موجـود در  هـاي پسـتی، از اسـناد و مـ    مربوط به معدل و نمـرات و آدرس  ها داده

  . ها نیز استفاده شد هنرستان

نشـانگرها و معیارهـاي قضـاوتی بـراي ارزشـیابی کیفیـت       اول پـژوهش،   ۀدر مرحل

این مرحلـه، یکـی   . تدوین شود، هاي کارآفرینی و میزان توفیق آن در اشتغال مولدبرنامه

و کیـامنش،  آبادي  صالحی، زین(هاي مهم اقدامات ارزشیابی کیفیت است بایستاز پیش

هاي کیفیـت  اهرم ۀ، نشانگرها به مثاب)2010(آبادي و پرند  به زعم صالحی، زین). 2007

نظـام نشـانگرهاي   «، »الگوهـا «و بـراي تـدوین آنهـا بایـد از      هسـتند هاي آموزشی نظام

»آموزشی
١

در . کـرد هاي نظام مورد ارزشیابی، اسـتفاده   ، نظر خبرگان، و اهداف و ویژگی

هـاي  ار نشانگر، براي قضاوت در خصـوص میـزان توفیـق هنرسـتان    این پژوهش از چه

در گام بعدي این نشانگرها با الهام از . کارآفرینی استفاده شد هاي مورد مطالعه در برنامه

بنـدي   در سه سـطح طبقـه  ) 2000(سازمان توسعه و همکاري اقتصادي، نقل در بازرگان 

رت وجود معیارهایی براي قضاوت نظر به اهمیت و ضروپس از تدوین نشانگرها، . شد

بـه  . که چنین معیارهایی نیز تـدوین شـود   شددر خصوص میزان مطلوبیت آنها الزم می

، معیار قضاوت، به مثابـه سـنگ محـک در ارزشـیابی،     )1385(زعم صالحی، زین آبادي 

ایـن معیارهـا در   . کنـد مـی جایگاه هر عامل یا نشانگر را در سطوح مطلوبیت مشـخص  

بدین منظور، با عنایـت بـه تجـارب موجـود     . اندضر به دو دسته تقسیم شدهپژوهش حا

بـراي سـه نشـانگر،    ، )2000(بخش آموزش امریکا، مرکز ملی آمارهاي آموزشی : نظیر(

معیار قضاوت مبتنی بـر آراء  «و براي یک نشانگر هم از » معیار قضاوت مبتنی بر طیف«

و نـامطلوب، بـا    2مطلـوب، بـا امتیـاز    بتاً، نس3مطلوب، با امتیاز «در سه سطح » خبرگان

  .استفاده شد» 1امتیاز 

  هایافته

ارزشیابی، بعد از تدوین نشانگرها و معیارهاي قضاوت، در خصوص کیفیـت   ۀدر مرحل

                                                                                                                              
1. EDUCATIONAL INDICATORS SYSTEM
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هر یک از نشانگرهاي مورد مطالعه به تفکیـک هـر یـک از نـواحی شـهر تهـران آورده       

  .قضاوت شده است

  شهر تهران شمالهاي  کارآفرینی در هنرستان هاي ن توفیق برنامهنتایج ارزشیابی میزا) 1(جدول 

  میانگین
  سطوح کیفیت

  نشانگر
  )1(نامطلوب   )2(نسبتاًمطلوب   )3(مطلوب 

23/3    1  حس توانمندي در کارآفرینی

1    2  نرخ کارآفرینی

11/2    3  موفقیت در تربیت کارآفرین

33/3  تصور در کارآفرین بودن 4  

5/1   نتیجه کلی ارزشیابی   

  

  شهر تهران جنوبهاي  کارآفرینی در هنرستان هاي نتایج ارزشیابی میزان توفیق برنامه) 2(جدول 

  میانگین

  سطوح کیفیت

مطلوب   نشانگر

)3(  

نسبتاًمطلوب 

)2(  
  )1(نامطلوب

52/2 
حس توانمندي در 

  کارآفرینی
1  

1    2  نرخ کارآفرینی

75/2 
موفقیت در تربیت 

  کارآفرین
3  

42/3  تصور در کارآفرین بودن 4  

75/1   نتیجه کلی ارزشیابی   
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  شهر تهران مرکزهاي  کارآفرینی در هنرستان هاي نتایج ارزشیابی میزان توفیق برنامه) 3(جدول 

  میانگین
  سطوح کیفیت

  نشانگر
  )1(ب نامطلو  )2(نسبتاًمطلوب   )3(مطلوب 

89/2    1  حس توانمندي در کارآفرینی

1    2  نرخ کارآفرینی

28/2    3  موفقیت در تربیت کارآفرین

5/2  تصور در کارآفرین بودن 4  

5/1   نتیجه کلی ارزشیابی   

  

  

  

  

  شهر تهران شرقهاي  کارآفرینی در هنرستان هاي نتایج ارزشیابی میزان توفیق برنامه) 4(جدول 

  میانگین
  سطوح کیفیت

  نشانگر
  )1(نامطلوب   )2(نسبتاًمطلوب   )3(مطلوب 

45/2    1  حس توانمندي در کارآفرینی

1    2  نرخ کارآفرینی

3    3  موفقیت در تربیت کارآفرین

78/2  تصور در کارآفرین بودن 4  

75/1   نتیجه کلی ارزشیابی   

  

  

  

  شهر تهران غربهاي  کارآفرینی در هنرستان هاي زان توفیق برنامهنتایج ارزشیابی می) 5(جدول 

  

  میانگین
  سطوح کیفیت

  نشانگر
  )1(نامطلوب   )2(نسبتاًمطلوب   )3(مطلوب 

71/2    1  حس توانمندي در کارآفرینی

1    2  نرخ کارآفرینی

28/3    3  موفقیت در تربیت کارآفرین

72/2  تصور در کارآفرین بودن 4  

75/1   نتیجه کلی ارزشیابی   
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هاي کلیه هنرستان(هاي شهر تهران کارآفرینی در هنرستان هاي نتایج ارزشیابی میزان توفیق برنامه) 6(جدول 

  )مورد بررسی

  

  میانگین

  سطوح کیفیت

مطلوب   نشانگر

)3(  

نسبتاًمطلوب 

)2(  

نامطلوب 

)1(  

2    
حس توانمندي در 

  کارآفرینی
1  

1    2  نرخ کارآفرینی

6/1    3  موفقیت در تربیت کارآفرین

2  تصور در کارآفرین بودن 4  

5/1  نتیجه کلی ارزشیابی   
  

در » کـارآفرینی هـاي  میـزان توفیـق برنامـه   «شـده،  هـاي گـردآوري   با توجه بـه داده 

(هاي شهر تهـران، بـا توجـه بـه عملیـات       هنرستان
5/1

4

6

4

)22()12[(


 (ر سـطح  ،د

براي قضاوت، در مورد تمام نشانگرها، به جز نشـانگر  . ارزشیابی شده است» نامطلوب«

این نشانگر، در سطح . استفاده شده است» مبتنی بر طیف«از معیارهاي » نرخ کارآفرینی«

آموختگـان مـورد بررسـی، بـه      بدین ترتیب که از بـین دانـش  . ارزشیابی شد» نامطلوب«

، درصد0نفر، معادل  1، و 1، 0، 3، 0، مرکز، شرق و غرب، ترتیب نواحی شمال، جنوب

هـاي کـاري    ، موفق  به ایجاد موقعیـت درصد57/3، و درصد03/3، درصد0، درصد05/4

دانش آموخته مورد بررسـی   208طور کلی از بین ه ب. شده بودند...) اندازي کارگاه و راه(

  .اندي کاري، موفق بودهها در ایجاد موقعیت درصد4/2نفر معادل  5در پنج ناحیه، 

  گیرينتیجه

، به عنوان موتور تغییر در تعادل اقتصادي، یکی از فرانیازهاي جـدي  »کارآفرینی«توسعۀ

امـروز اسـت    و یکـم و اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش      پایدار به ویژه در قرن بیسـت  توسعۀ

ییـر و  ایجـاد تغ ) 2012(به زعـم مـارس و رودس   ). 2011؛ کینگومبی، 2012برگالند، (

هـاي   تواند ضمن ارتقاء میزان فعالیـت  الزم در محتواي برنامه درسی مدارس می فرصت

با توجه به محدودیت . کندکارآفرینانه در مدارس، به تغییر و بهبود جامعه کمک شایانی 
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وري  بهـره  و  منابع نفتی و طبیعی در آینده، تهدیدهاي گسترده به تحریم آن از یک سـو 

از و هاي دولتی و وابسته بـه دولـت    تعدیل نیروي انسانی در سازمان پایین و گرایش به

 ۀواردان بـه عرصـ   دگرسو، نرخ باالي بیکاري در کشور از سوي دیگر و خیل عظیم تازه

کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی نه تنهـا نیـاز جامعـه بلکـه ضـرورت       توسعۀکار، 

  . آید شمار میانکارناپذیر کشورمان به

» سرمایه«شاید . نی نیز مانند هر چیز دیگري ملزومات خاص خودش را داردکارآفری

. اما قطعـاً همـۀ آن نیسـت   . ارکان در شروع یک فعالیت اقتصادي باشدترین  یکی از مهم

دانش و توانایی مدیریت، خالقیت و شناخت ایده و فرصت، دانش اقتصـادي، شـناخت   

تـوانم کـار    مـن مـی  «باور داشـتن بـه اینکـه   تر، مهم همۀاوضاع بازار و نیازهاي آن و از 

مسائلی هستند که در تولد یک کارآفرین و ایجاد عزم و اراده در » جدیدي را شروع کنم

این بـاور کـه کـارآفرینی الزم و ضـروري اسـت و هـر کسـی        . وي نقش اساسی دارند

هـان  تواند براي خود یک فعالیت اقتصادي را آغاز کند، چیزي نیست که یکباره و ناگ می

فراینـدي   ۀاندازي فعالیت اقتصـادي نوپـا، نتیجـ   تصمیم به راه. در ذهن کسی ایجاد شود

هیستریچ و پیترز(شوداست که باید از ابتداي کودکی آغاز 
١

بخـش   ترجمه فیض 2002، 

به زعم شان  .)1: 1383یاري،  و تقی
٢

متغیرهـاي  «در تولد یک کـارآفرین، هـم   ) 1996(

رویکرد صفات(» فردي
٣

آموزش «نقش دارند و در این بین، » متغیرهاي محیطی« م و ه) 

ـ به عنوان یکی از مهم» ناکارآمد ثیر بسـزایی بـر نـرخ پـایین     أترین متغییرهاي محیطی، ت

شنگ(کارآفرینی در برخی از کشورها دارد 
٤

بـدیهی اسـت کـه هـر چـه ایـن       ). 1996، 

. تر خواهـد بـود  آن افزون در سنین پایین تر ارائه شود آثار مثبت) کارآفرینی(ها  آموزش

در حمایت از این مدعا به زعم چواخینا
٥

بـراي   »سن«نیز معتقد است که متغیر) 2004(

کارآفرین شدن مهم است و این بدان معناست که افراد جوان و به ویژه فارغ التحصیالن 

  .هستند »هاي کارآفرینیسرمایه«متوسطه مدارس 

                                                                                                                              
1. Hisrich & Peters
2. SHANE 
3. TRAIT
4. TRAIT
5. TCHOUVAKHINA
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» هاي کوچـک و متوسـط  حرفه ةسیس و ادارأیادگیري چگونگی ت«کارآفرینی را اگر 

یانگ(کنیمتعریف 
١

هـاي فنـی و    نتایج بررسـی محتـواي درسـی هنرسـتان     ).1: 1998، 

، و کار گرفته شـده در ایـن مراکـز   ه بآموزشی هاي  اي و کاردانش از یکسو، روش حرفه

اي مورد مطالعه، شرایط بـر  ۀکه در جامع فتتوان گ گرسو، مییخالء قوانین موجود از د

 روشـنی  هج بدست آمده در این جامعه هدف، بنتای. بروز چنین امري، فراهم نشده است

. کشـاند  کارجو را به تصویر می نارسایی در تربیت نیروهاي کارآفرین در مقابل نیروهاي

هـایی بـراي رشـد ابتکـار و خالقیـت در افـراد،        در واقع کارآفرینی، نیازمند وجود زمینه

در نهایـت، داشـتن   هـاي رشـد اقتصـادي و     ها و فرصـت  زمینه افزایش شناخت افراد از

و  هـاي آموزشـی   تمهیـد برنامـه   ۀست که ظهور این مهـم در سـای  ها ها و مهارت توانایی

هاي اجرایـی در   هاي درسی و برنامه تأملی در برنامه. نماید بسترسازي مناسب، ممکن می

و اجرایی در بارورسـازي   هاي محتوایی، ساختاري ضعفها به وضوح نمایانگر  هنرستان

. کارآفرینی است که ترمیم این موارد در تحقق اهداف کارآفرینی  اهمیتی دوچنـدان دارد 

ترین عامل ارتقا خودباوري در کارآفرینان بالقوه، مهم«) 2003(به زعم هیستریچ و پیترز 

فرین گـان در زمینـه میـزان کـارآ    آموختهتصور دانش«سفانه أمت» در بروز کارآفرین است

قـرار دارد و سـطح پـایین     در پژوهش حاضـر، در شـرایط کـامالً نـامطلوب    » بودن خود

نی به کارآفری ۀتواند نویدبخش تحولی مثبت در عرص آموختگان نمی خودپنداره در دانش

نگارندگان بر ایـن باورنـد کـه    . آموزي باشدهاي مهارت نظام عنوان یکی از اهداف عالیۀ

ثیرگـذار اسـت امـا    أختاري، محتوایی و اجرایی، مهـم و ت هاي سا ترمیم و اصالح ضعف

تـر، راهکارهـاي ارتقـا سـطح انگیزشـی و اعتمادبخشـی بـه هنرجویـان اسـت کـه            مهم

، گنجانـده و در عمـل   هاي تربیت کارآفرین ها در برنامه بایست در رأس هرم اولویت می

  .شوداجرا 

بیـت نیـروي کـارآفرین و    به ویـژه در نشـانگرهاي تر  ، نیزکارآفرینی سفانه عامل أمت

رغـم   بـه  .کارآفرین بودن، نامطلوب ارزشیابی شده اسـت  کمک به ایجاد و ارتقاء باور به

بـر افـزایش اشـتغال آنهـا، توجـه       مؤثرآنکه امروزه کارآفرینی، به عنوان یکی از عوامل 

                                                                                                                              
1 . Young
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موانـع  ترین یکی از مهم). 1384گلرد، (است  کردهاي را در کشورها به خود جلب ویژه

ي هـا  ، آمـوزش کـارآفرینی  در حوزهها،  در هنرستانست که ا ده در راه کارآفرینی اینعم

ها نظیـر پیتـرمن و    ست که برخی از پژوهشا این در حالی .شود ارائه نمیالزم کاربردي

کندي
١

و فرانک، کرنکا، لوگر و موگلر) 2003(
٢

ثیر شـگرف فراینـدهاي   أ، بر ت)2005(، 

: نظیـر (و برخی دیگـر  » دهی کارآفرینی جهت«و » آفرینیتصور مثبت از کار«آموزشی بر 

مارکمن و بـارون 
٣

؛ هیلـز، زاو و سـیبرت  2003،  
٤

؛ کروگـر 2005، 
٥

، احسـاس  )2007، 

کارآمدي و باور به کارآفرین بـودن را از ارزشـمندترین پیامـدهاي آمـوزش کـارافرینی      

بردیستل، هینس و فلمینگ. دانند می
٦

فتنـد کـه آمـوزش    به این نتیجه دسـت یا ، )2007(

اشتغالی، رفتار کارآفرینی و ذهنیت مثبت به کـارآفرینی  منجر به افزایش خود ،کارآفرینی

ـ  ،دریافتند کـه آمـوزش کـارآفرینی   ) 2007(ویلسون، کیکول و مارلینو.خواهد شد ثیر أت

سـفانه ایـن   أبا تمـام ایـن اوصـاف، مت   . مدي در کارآفرینی داردآبسزایی بر حس خودکار

بـراي  کـاربردي مناسـب و جـامعی    در کشور احسـاس نشـده و آمـوزش    اهمیت هنوز 

حـال اگـر بـه     .نشده استارائه  ،هاي کارآفرینی هستندها که سرمایه هنرستان هنرجویان

هاي الزم و کابردي تدارك دیده شود، بـاز ایـن امـر     ها، آموزش فرض آنکه در هنرستان

چرا که شرایط و مقتضیات جامعـه   ؛تواند نویدبخش ظهور کارافرینان در آینده باشد نمی

هاي اجتماعی، فرهنگی و مالی، سد بزرگی در این راه  تر وجود محدودیتمهم همۀو از 

توان یکی دیگر از دالیـل مهـم نـامطلوب بـودن نـرخ کـارافرینی در        می ،بنابراین. است

تخصـیص بودجـه   (هاي مورد مطالعه را، فراهم نبـودن شـرایط الزم در جامعـه     هنرستان

پـروري    و به بیانی، نبود فرهنگ کارآفرینی و کارآفرین) کننده افی و نبود قوانین تسهیلک

  . کرددر کشور قلمداد 

کـارآفرینی،   ةدر کشـورهاي پیشـگام در حـوز    آموزشـی هاينظامامروزه بسیاري از 

آسـتانه افزایشوکاربازاربهفراگیران  ورودبرايرادرسیغیرهايمهارتایجادهدف
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را در سـرلوحه کارهـاي    امروزيجوامعهايپیچیدگیبامواجههبرايبردباريولتحم

تـا پـرورش    هنـوز امـا هاي انجام شده،  در کشور ما نیز به رغم تالش. اند خود قرار داده

هـا   و بازارکار، فرسـنگ  21قرنهايفنّاوريمان براي مواجهه خالقانه با الزامات آموزان دانش

نظـام درزندگیهايمهارتبهمربوطمباحثازبسیاريخالیجايانهمچنوفاصله داریم 

  .خوردمیچشممان به وفور  اي هاي فنی و حرفه و به ویژه هنرستان آموزشی

کـارآفرین، بایـد  هـاي انسـان پـرورش برايکهدهدمینشانکشورهاسایرموفقتجربه

هـا مـدت . شـود گنجانـده رسیدهايکتابدرپررنگیشکلبهکارآفرینیبهمربوطمفاهیم

کـارآفرینی بزرگسـال نسـل اینکـه بـراي کهاندرسیدهنتیجهاینبهپیشرفتهکشورهاياست

گـري،  (کننـد آغـاز نوجـوانی وکـودکی دورانازراکـارآفرینی آموزشبایددهند،پرورش

سوسانا و نوگویا
١
نـه منداشـرافت ودرستکاروکسبوپولباکهکودکیچراکه؛ )2008،

وجـود بـه نیـز مـا جامعـه . آفرین خواهد شـد  و ثروتخالقانسانینیزآیندهدرشود،آشنا

کـه آمـوزش کـارآفرینی را از     استن نخستین کشوري پژا.داردمبرمینیازهاییانسانچنین

هـاي ایـن کشـور آموختنـد کـه      ن ترتیب نوجوانان ژاپنی در دبیرستاندیب. مدرسه شروع کرد

آنها به این ترتیـب  . ین تحصیل کار کنند و از کار خود سود به دست آورندچگونه باید در ح

سـوزوکی، کـیم و بائـه   (به جهش صنعتی کشورشان کمک کردنـد 
٢

؛ ایباتـا 2002، 
٣

 ،2005( .

دانشـگاه، التحصـیل فـارغ هـر دوازده ازایـاالت متحـده  دهـد در  مستندات نشان می بررسی

گـر   این امر، نتیجه وجود شرایط تسهیلکند،میزيانداراهجدیدکاروکسبنفریکحداقل

ایـن تجربـه و تجربـه موفـق      .استجامعهدرسازيفرهنگوکارآفرینیبهو به ویژه توجه

هایی کـارآفرین بایـد مفـاهیم مربـوط بـه      دهد که براي پرورش انسانسایر کشورها نشان می

  .هاي درسی گنجانده شودکارآفرینی به شکل پررنگی در کتاب

کــردن فرهنــگ کــارآفرینی در نظــام آمــوزش و پــرورش  بــراي تقویــت و نهادینــه

ها، سازوکارها و محتواي مورد استفاده به  آموزان کارآفرین، ضرورت دارد تا روش دانش

پـذیري  کنتـرل  ،نـوآوري  ،منطقی خطرپذیريهاي  تا ویژگی شوداي طراحی و اجرا  گونه
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در فراگیران توسعه داده و نگرش به زایـش و   را کارياستقاللدرونی، خود ـ مدیریتی،  

هـاتن و راهلنـد  (پویایی را تقویـت کننـد   
١

). 2008گـري، سوسـانا و نوگویـا،    ؛ 1995، 

، از سـال ایرانـی  5که بیشتر کودکـان زیـر   ست ا شواهد و مستندات تجربی نشانگر این

5بعـد از  ،فقـط تعـداد کمـی از آنهـا    امـا  مند هسـتند  سطح قابل قبولی از خالقیت بهره

هـاي   محتـوا و روش این به معنـاي آن اسـت کـه    . کنندشان را حفظ میسالگی خالقیت

دغدغـه امـروز    .نیسـت  و متناسـب  صحیحمان، کودکان مورد استفاده در تربیت آموزشی

ها و سازوکارهاي مورد استفاده در آموزش و پرورش، اینست کـه   والدین و قاطبه روش

و ایـن   کننـد را با اطالعات از پیش تعیین شده پـر   وزانآم دانشذهن همچون یک انبار، 

به این ترتیب کودکـان  . شود داده میادامه  تحصیالتتا پایان دوران ، با کمی تغییر، رویه

داده و شـان را از دسـت   توانایی کشف، اختراع، استنتاج و نیز قوه خالقیـت ، و نوجوانان

  .دادورش افراد کارآفرین پر شایسته است،که توان چنانمین

 شـود مـی موضوع دیگري که در آموزش و پرورش کشورهاي پیشرفته جدي گرفته 

ها در مهـد  تفکر خالق بچه توسعۀبراي  گذاري وسیعی  و سرمایهاین است که امکانات 

هـاي بـازي و اسـباب    محـیط  ،هاي این کشورها ایجاد شده و براي هر گروه سنیکودك

مهدهاي کودك در ایـن کشـورها، پـرورش    . استمهیا شده اي طراحی و  هاي ویژهبازي

هـاي ارتبـاطی و گفتـاري، خالقیـت و     هاي فیزیکی، مهارتهاي ذهنی، مهارتخالقیت

دهد که از کودکـان  تمام اینها دست به دست هم می. اندحس استقالل را هدف قرار داده

استاسیکا(هاي نو و کارآفرینانه به وجود بیایدامروز، افرادي با ایده
٢
،2010(.

بایـد بـه طـور مـداوم      آنـان . هـا هسـتند  این برنامهموفقیتترین شرط  مهم،معلمان

هـاي الزم   و صالحیت اندشدهشویم که با عالقه وارد این حرفه آموزش ببینند و مطمئن 

هـاي الزم را بدسـت    و صـالحیت  زمانى که معلمـان متحـول نشـوند   تا.را برخوردارند

هاي آموزشی و به ویژه تربیت کارآفرین و  موفقیت در برنامهتوان امیدى به، نمىنیاورند

صالح و جیـب (داشتکارآفرینی  توسعۀ
٣

فـایوال و گـایلی  ؛ 1990، 
٤

بـه زعـم   . )2008، 
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 هاي معلمان آن جامعـه  ها و توانمندي هر کشوري، در گرو، صالحیت ةنویسندگان، آیند

. و توانمندي معلمانش دست یابدتواند به افقی فراتر از ذهنیت  اي نمی هیچ جامعه. است

به دیگر سخن، معلمان نقش بسیار پررنگی در تربیت کارآفرین و ذهنیت کـارآفرینی در  

هـایی کـه اغلـب هنرآمـوزان، حـداکثر       در هنرسـتان . آمـوزان و هنرجویـان دارنـد    دانش

عملکردشان، تخصص در تدریس محفوظات است و ازخالقیت کافی برخوردار نیستند، 

وقتی معلم عمالً کـارآفرینی نیسـت،   . داشت توان انتظار پرورش کارآفرین راچگونه می

هـا بـا    شود دروس عملی کارآفرینی هنرسـتان  توصیه می. تواند کارآفرین تربیت کند نمی

هـاي نـاب    مشارکت و همکاري کارآفرینان واقعی در جامعه تدریس شود تا عمـالً ایـده  

هاي واقعی کارآفرین و چگـونگی عملکـرد    ونهکارآفرینان منتقل شود و هنرجویان با نم

  . کنندو الگوسازي  شوندآنها آشنا 

وضعیت نامطلوب هاي کارآفرینی و  در برنامههاي مورد مطالعه  هنرستانعدم توفیق 

در یک . هاي متفاوتی مورد تفسیر قرار گیرد تواند به شکل می آموزش کارآفرینی در آنها،

برداشت جزءگرا
١

را هاي کارآفرینی  در برنامه توان عدم توفیق این مراکز یاي، م و جزیره 

جانبـه   پرواضح است که این تفسیر، یک. ها نسبت داد صرفاً به کیفیت پایین این هنرستان

تواند به طور کامل، دالئـل عـدم  توفیـق ایـن مراکـز در تحقـق        و سوگیرانه است و نمی

گیـري از رویکـرد    توان، با بهـره  ري میدر تفسیر دیگ. هاي کارآفرینی را تبیین کندبرنامه

سیستمی، نقش محیط پیرامونی را در عدم توفیق این مراکز در تربیت کارآفرین و تحقق 

به نظـر نگارنـدگان، تفسـیر اخیـر بـه      . هاي کارآفرینی مورد توجه جدي قرار دارد برنامه

توانـد تبیـین    گذار بر کیفیت این مراکز، مـی تأثیرهمراه کنکاش دقیق در عوامل داخلی و 

ه ها در امر تربیت کارآفرین را ب تري نسبت به دالئل عدم توفیق هنرستان تر و عمیق دقیق

هـایی بـه بررسـی میـزان      بدین منظور سعی شده است تا بـا اسـتفاده از داده  . دست دهد

هـا در رشـد کـارآفرینی و موفقیـت      گـري محـیط پیرامـونی هنرسـتان     مناسبت و تسهیل

بـراي بررسـی جایگـاه کـارآفرینی و عوامـل      . آموزي پرداخته شـود آموزش مهارت نظام

بانک جهانیبندي منتشره از سوي  گذار بر توسعه آن در کشور، از رتبهتأثیر
٢

در گزارش  
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2012سال 
١
نتایج به طور خالصه در قالب دو نمودار ارائه شـده  . ه گرفته شده است بهر 

  . است

  

ز کیفیت شرایط محیطی براي کسب و کارکشورهاي منتخب ا183بندي رتبه) 1(شکل 

انـدازي   هاي تأثیرگذار بـر راه  مقایسه شاخصبه  2012بانک جهانی در گزارش سال 

آمده در این گزارش  دسته بندي ب  تأملی در رتبه. کسب و کار در کشورها پرداخته است

کیفیت شرایط محیطی بـراي کسـب و کـار و    «در خصوص مقایسه بین کشورها از بعد 

کننـده بـه تعبیـري، موانـع متعـدد در       ، نبود محـیط تقویـت  »هاي تجاري اندازي بنگاه اهر

 )2(طور کـه نمـودار    همان. رسد یید میأاندازي کسب و کار و تولید به ت کارآفرینی و راه

کـه ایـن    در حالی. است 144کشور مورد بررسی،  183دهد، رتبه ایران، در بین  نشان می

در یکـی از  . بـوده اسـت   93هاي خاورمیانه و افریقاي شمالی، رتبه براي میانگین کشور

 ۀآورده شده است، رتب )2(که در نمودار   "اندازي کسب و کار سهولت در راه"  شاخص

کـه در ایـن شـاخص    در حـالی  ؛اسـت  53کشور مورد مطالعـه،  183کشور ایران در بین 

  .گزارش شده است 33و  12کشور عربستان سعودي و امارات به ترتیب داراي رتبه 

                                                                                                                              
1 . Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World



 هاي آموزشی پژوهش در نظام   18

  

  اندازي کسب و کار کشورها دنیا در خصوص سهولت در راه 183مقایسۀ وضعیت ایران در رتبه بندي ) 2(شکل 

  گذار بر کارآفرینی، وضـعیت گـزارش شـده بـدین گونـه     تأثیرهاي  در دیگر شاخص

، در شاخص تسهیالت مربوط به اخذ 126 ۀاست که در شاخص پرداخت مالیات در رتب

، گـرفتن انشـعاب   164 ۀ، در شاخص اجازه ساخت و سـاز در رتبـ  98 ۀدر رتبات اعتبار

آمده در این گـزارش در خصـوص    دسته بندي ب  تأملی در رتبه. است 162 ۀبرق در رتب

کیفیت شرایط محیطی براي کسب و کار و تقویت فرهنـگ  «مقایسه بین کشورها از بعد 

اندازي آسـان کسـب    گر براي راه ت تسهیل، نبود محیط تقویت کننده و امکانا»کارآفرینی

  . رسد یید میأو کار و تولید به ت

ۀ هدف در عامل کـارآفرینی،  هاي جامع شدن وضعیت کیفیت عملکرد هنرستان روشن

ی خـود  هـاي نهـای   ین معناست که این مراکز تا رسیدن به وضع مطلـوب و یـا هـدف   بد

رفتـه بـا کـارآفرینی و نیازهـاي     هاي فراگ منظور همسویی مهارت به. زیادي دارند ۀفاصل

هـاي   نیازسـنجی تـا   شود ، پیشنهاد می)بخش صنعت(اساسی جامعه، بازار کار و کارفرما 

صـورت  ) اي و بـومی  المللی، ملی، منطقـه  با در نظر گرفتن نیازهاي بین(جامع و مستمر 

هـاي مهـارتی و نیازمنـدي آنهـا در      شناخت بهتـر رشـته   ها موجب این نیازسنجی. گیرد

هـاي موجـود    کیم و موفقیت فرهنگ کارآفرینی، با توجه به نیازهاي صنایع و شرکتتح

هـاي درسـی، اصـالح محتـواي      بدیهی است که با اصـالح برنامـه   .شود در هر منطقه می

هاي تدریس و وسایل آموزشی نیز مطابق با نیازهاي بـازار   ، روش)کتب درسی(آموزش 
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هـاي تخصصـی و    برگزاري کارگـاه  هاي تدریس،در خصوص روش. کار ضرورت دارد

توانـد راهگشـا    مـی ) کاربردي کـردن تـدریس  (براي هنرآموزان کاربردي روش تدریس 

ضرورت دارد براي ایجاد ارتباط میان مطالب نظري و عملی و آشنایی هنرجویـان  . باشد

، تمام یا بخشی از دروس عملی یا )هاي کارآموزي دوره(با محیط کار و مشاغل مختلف 

ي هنرجویــان را در مراکــز صــنایع و تولیــد و خــدمات تعلــیم داد و همچنــین کــارورز

هـاي مـذکور   اجرایی بـاال بـراي ارزشـیابی دوره    سازوکارهاي عینی، مدون و با ضمانت

ارتقاء توانمنـدي هنرجویـان    منظورهاي کاربردي آموزش کارآفرینی به دوره .ایجاد شود

  .در کارآفرینی تدارك دیده شود

به عنوان تولیـد   1391گذاري سال  فرمایش مقام معظم رهبري مبنی بر نام با توجه به

اي جـامع و فـارغ از    ایرانی، ضرورت دارد تـا در مطالعـه   ۀملی، حمایت از کار و سرمای

گذار بر عـدم امکـان   تأثیرگرایی، از یکسو به بررسی موانع  جانبه هرگونه سوگیري و یک

ي تجـاري و حمایـت از تولیـد پرداختـه شـود و از      هـا  اندازي آسان کارآفرینی، بنگاه راه

اي و کـاردانش در   و حرفـه  هـاي فنـی   گذار بر عدم توفیق هنرسـتان تأثیرگرسو دالیل ید

بـه دیگـر سـخن، امیـدواریم بـا همتـی       . فضاي کسب و کار در جامعه، شناسـایی شـود  

مضــاعف و در پژوهشــی جــامع، از یکســو ضــمن شناســایی موانــع متعــدد محیطــی و 

هـاي تجـاري و حمایـت از     اندازي آسـان کـارآفرینی، بنگـاه    گذار بر عدم امکان راهتأثیر

اي و کـاردانش و بـه    هاي فنـی و حرفـه   تولید، به سنجش کیفیت عوامل درونی هنرستان

ویژه تمرکز بر فرایند و چرخه معیوب آن، پرداخته شـود تـا بـا اسـتفاده از راهکارهـاي      

 توسـعۀ ترین مراکـز در   اش به عنوان یکی از مهم لیبهبود به پویایی و تحقق اهداف متعا

  .کارآفرینی و تربیت کارآفرین، نزدیک شود

  شودآمده چندین پیشنهاد پژوهشی ارائه می دسته در ادامه و با توجه به نتایج ب

ــکل   ــد ش ــی فراین ــی   بررس ــاس ب ــري احس ــعیف در    گی ــداره ض ــایتی و خودپن کف

و کارادنش، اي هاي فنی و حرفه تانآموختگان هنرس دانش

آمـوزان مسـتعد کـارآفرینی بـراي      تدوین الگـویی فراینـدي بـراي شناسـایی دانـش     

تعالی و خودشکوفایی کارآفرینانه، شان به سمت هدایت

ها، رینی معلمان و مربیان هنرستانتدوین چارچوب صالحیت کارآف
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 اي با محوریت شناسـایی  هاي فنی و حرفه هاي درسی هنرستان تحلیل محتوا و روش

کننـده کـارجویی در مقابـل    هـاي تقویـت   آموزه(و ضدکارآفرینی  هاي ضد تولیدي آموزه

،)کارآفرینی

نان چگونگی آموزش آن به هنرجویان،هاي کارآفری تدوین چارچوب و ویژگی

ها و سـازوکارهاي مشـارکت کارآفرینـان موفـق در انتقـال تجربـه و        شناسایی روش

اي، اي فنی و حرفهه تدریس چگونگی کارآفرینی در هنرستان

آموختگـان در   دانـش  گذار بر عـدم موفقیـت در تغییـر نگـرش    تأثیرشناسایی عناصر 

فرایند تحصیل،

هاي کـارآفرینی  هاي خالقانه و جشنواره هاي برگزاري بازي ها و رویه شناسایی روش

ها، در سطح هنرستان

ي کاهش مسائل اي در این مراکز برا سازي نظریه نوین یادگیري شبکه چگونگی پیاده

از افت کیفیت دانش آموختگان آنها،ناشی 

کـاربردي و نقـش بسـزاي آن در     هـاي آمـوزش با توجه به خالء ناشی از عدم ارائه 

اي جـامع در خصـوص شناسـایی     شود تا مطالعه ارتقاء توانمندي کارآفرینی، پیشنهاد می

ایـن مراکـز صـورت    کـاربردي  در   هـاي آمـوزش ۀگذار بر عدم ارائتأثیردالیل و موانع 

.پذیرد

بـا در نظـر گـرفتن نیازهـاي     (هـاي جـامع و مسـتمر     تـا نیازسـنجی   شودپیشنهاد می

. صورت گیرد) اي و بومی المللی، ملی، منطقه بین

هاي مهارتی و نیازمندي آنها در تحکـیم   شناخت بهتر رشتهها موجب این نیازسنجی 

موجـود در هـر   هاي  صنایع و شرکت و موفقیت فرهنگ کارآفرینی،  با توجه به نیازهاي

.شود منطقه می
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