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در یک نگاه
در این شماره و هفت شماره بعدی، در حوزة آموزش کارآفرینی به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد: 

چرا کارآفرینی باید از مدارس آموزش داده شود؟ 
چه محتوای آموزشی باید هدفگذاری شود؟ 

ماهیت و روش آموزش آن ها چیست؟ 
مربیان آموزش کارآفرینی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

 نقش و مسئولیت دولت، سازمان های محلی و مردم- نهاد، کسب و کارهای ملی و منطقه ای، مدرسه، خانواده، معلمان و به ویژه 
معلمان دروس دیگر در اثربخشی این آموزش ها چیست؟

 تجارب موفق داخلی و خارجی کدامند؟ 
چه ظرفیت هایی در داخل مدرسه اعم از دولتی و غیردولتی وجود دارد؟ 

چگونه می توان دانش آموزان مستعد در زمینه کارآفرینی را شناسایی کرد؟ 
چه برنامه های ویژه ای می توان برای آن ها تدارک دید؟ 

آیا همة دانش آموزان باید کارآفرین شوند؟ 
اگر نه، مدرسه برای بقیه چه کارهایی باید و می تواند انجام دهد؟ در این شماره به همة این پرسش ها به اجمال و در شماره های 

بعدی به تفصیل، و به هر یک جداگانه، پاسخ داده خواهد شد.

دکتر امید مهرابی
دبیر کارآفرینی منطقه ۲ تهران

کارآفرینی در مدارس

کارآفرینی



چــرا در همه جــای دنیا نســبت به 
کارآفرینی و آموزش آن حساس شده اند؟

صرف نظــر از میزان توســعه یافتگی، 
همة کشورها در تالشــند تا با استفاده 
از راهبرد توســعه کارآفرینی، به ویژه در 
کسب و کارهای کوچک، بر موانع توسعه، 
رفاه و شــکوفایی اقتصادی غلبه کنند. 
اهمیت تربیــت کارآفرینان به اندازه ای 
بین المللی  ســازمان های  کــه  اســت 
و همکاری های  توســعه  مانند سازمان 
و  اقتصاد،  اقتصــادی، مجمع جهانــی 
نیز یونســکو نه تنها آموزش کارآفرینی 
را توصیــه کرده اند، بلکه در ســال های 
اخیر آن را از تکالیف دولت ها و آموزش 

رسمی برشمرده اند.

کارآفرینان چه قابلیت هایی دارند؟
تحقیقات گســترده در سراسر جهان 
نشان می دهد که قابلیت های کارآفرینان 
موفق را می توان در ســه دســته کلی 
دانش محــور )مانند آشــنایی با قوانین 
بیمــه و کار و دانش فنــی خاص مورد 
نیاز کســب و کار(، مهارت محور )مانند 
توانایــی مذاکره و تحلیل داده های بازار 
یا تولید( و نگرش محور)مانند پشــتکار، 
مثبت اندیشی و آینده نگری( طبقه بندی 

کرد.

چرا آموزش کارآفرینی از مدرسه؟
موفق  کارآفرینان  ویژگی های  بررسی 
در جهان ضرورت آغاز این آموزش ها را 
در سنین آغازین تحصیل به خوبی توجیه 
می نماید: اگرچه هر ســه قابلیت باال در 
عملکرد افراد مؤثر هســتند،  اما نگرش 
عامل و باعث بروز تفاوت های اساســی 
در عملکــرد آن ها می شــود. نگرش ها 
عبارتند از مجموعه باورها و ارزش هایی 
که بر اساس آن ها فرد رفتاری را از خود 
بروز می دهد. بر این اســاس، نگرش ها، 
اکتســابی و زمان بــر هســتند. همین 
ویژگی دوم باعث می شــود فرصت های 
کسب و کار به ســرعت و پی در پی برای 
کسانی که دانشگاه و بعد از آن را نقطه 
آغاز آموزش کسب و کار برمی شمرند، از 

دست بروند.
دلیل دیگــری نیز بــرای آغاز کردن 
ایــن آموزش ها از مدرســه وجود دارد. 
در گذشــته قابلیت های موردنیاز برای 
راه اندازی موفق یک کســب و کار بسیار 
ناچیزتر از این روزگار بود. در سال های 
نه چندان دور چیزهایی به نام استراتژی، 
مشتری، کیفیت، تحلیل رفتار خریدار، 
طراحی، بســته بندی، قوانیــن و مانند 
آن یا وجود نداشــتند یا بسیار سطحی 
و ابتدایــی بودند. اما امــروزه، حتی در 
حوزة دانشــی، چیزهــای زیادی وجود 
دارد که برای راه انــدازی و اداره موفق 
یک کســب و کار باید دانست. این حجم 
از قابلیت ها شــامل دانــش، مهارت و 
نگرش به زمان زیادی - بســیار بیشتر 
از آموختن در دوره دانشــگاه یا بعد از 

آن - نیاز دارد.
اجــازه دهید دلیل ســوم را بی پرده 
و بی پــروا بگویم: نه دانشــجویان و نه 
اســتادان دانشــگاه برنامه و انگیزه ای 
بــرای تربیت کارآفریــن ندارند. نظام 
آموزش تحصیالت عالی و تکمیلی نیز 
بــرای تربیت کارآفرین برنامه و هدفی 
ندارد. همه ما، یا اغلب ما معلمان، که 
تجربة دانشــجویی داشته ایم. به خوبی 
می توانیــم در مورد ایــن ادعا داوری 
نماییــم. محیط دانشــگاهی امروز ما 
چنان ناکارآمد اســت کــه ذی نفعان 
و متولیان آن صراحتــًا به ناکارآمدی 
آموزش عالی در تربیت نیروی کار چه 
از نوع کارمنــد و چه از نوع کارآفرین 

اذعان دارند.

و  اهداف  چه  شامل  کارآموزی  آموزش 
محتواهایی است؟

بایــد ویژگی هایی را آمــوزش داد که 
کارآفرینــان موفــق دارا هســتند. هر 
کســب و کار دارای دو بعد است که من 
آن هــا را به ترتیب »موضوع کســب و 
می نامــم.  کســب و کار«  »روح  و  کار« 
موضوع کسب و کارها با یکدیگر متفاوت 
آرایشگری،  در کســب وکار  مثاًل  است. 
آرایش و پیرایش موی سر افراد موضوع 

کسب و کار 
ب  محســو

یک  در  امــا  می شــود 
رســتوران، طبخ و ارائه غذا به مشتریان 
موضــوع کســب و کار  اســت. اما روح 
کســب و کار در همة حرفه ها و مشاغل 
یکســان اســت، هرچند ممکن اســت 
روش هــای اجرایــی آن هــا متفاوت و 
متنوع باشــد. مشــتری مداری، تدوین  
راهــکار بــرای تبدیــل ایده بــه پول، 

تضمیــن کیفیت محصول یا خدمت، 
امــور و قوانین جــاری و حاکم بر 

کســب وکار مانند قوانین صنفی 
یا قانــون تجارت، بیمه، مالیات 
و مانند آن، اســتخدام و اخراج، 

فروش، رصد مشــتری و 
ارتبــاط بــا آن و ده ها 
مورد دیگر، اجزای روح 
را تشکیل  کسب و کارها 

می دهنــد. همان گونه که 
مشاهده می شود، ماهیت اهداف 
آموزشی در موضوع کسب و کار، 
عمدتًا دانشی و مهارتی است، 
در حالی که در روح کســب و 
کار، ماهیــت نگرشــی اهداف 
آموزشــی پررنگ تــر و مهم تر 
اســت. ممکن است بپرسید که 

دانســتن قوانین بیمه و مالیات 
که نگرشــی نیســت، بلکه دانشی 

است. در پاسخ باید گفت که منظور از 
قوانین و مقررات، بیشتر از متن قانون، 
تبصره ها و استثنائات و موارد مانند آن 
است. مخصوصًا این نگرش که در همة 
زمینه ها از جمله در موضوعات حقوقی 
ماننــد بیمه و مالیات حتمــًا می باید از 
مشــاور مجرب بهره برد. ممکن اســت 
بگوییــد اینکــه امری کامــاًل بدیهی و 

انجام  تحقیقات  اما  اســت!  مقبول 
شده بر روی کسب و کارهای 



ورشکسته نشــان می دهد که مؤسسان 
ایــن کســب و کارها بعــد از مواجهه با 
مشــکالت مالــی، بیمــه ای و حقوقی 
- و نــه قبل از آن - بــه دنبال وکیل و 
مشاور می گردند. زیرا تا این زمان تصور 
می کردنــد- که قانون همان اســت که 
آن هــا خوانده انــد. کارآفرینانی که این 
مفهوم در آن ها به صورت نگرش درآمده 
اســت، قبــل از راه اندازی کســب و کار 
از مشاوره های موجود استفاده  به خوبی 

می کنند.

روش آموزش کارآفرینی چیست؟
بــه روشــنی و بــا تأکیــد چندباره 
ایــن آموزش ها حتی  باید گفــت که 
آن هایی کــه دانش- محور هســتند، 
تنهــا در صورتی که با روش های فعال 
ارائــه گردند، اثربخــش خواهند بود. 
زیــرا، آموزش از روش هــای غیرفعال 
ایجاد دانش می شــود  به  نهایتًا منجر 
پیش تر ذکر شــد،  و همان گونــه که 
دانش، در مقایســه با مهارت و نگرش، 
ســهم و نقش کمتری در موفقیت یک 
از  ترکیبی  مشــخصًا،  دارد.  کارآفرین 
آمــوزش در عمل، آمــوزش از طریق 
حل مســئله، آمــوزش از طریق بازی 
و ایفــای نقش به عنــوان راهبردهای 
آموزش موفــق کارآفرینــی توصیه و 

تجربه شده است.

در  کارآفرینی  آموزش  موفقیت  عوامل 
مدارس

اگر همه عوامل به درستی در آموزش 
مشــارکت نکنند، این آموزش ها بدون 

تردیــد ناکارآمد خواهند بــود. اهداف 
و محتواهای آموزشــی باید براســاس 
نیازهای محیــط و ماهیت قابلیت های 
موردنیــاز کارآفرینــان )دانش، مهارت 
و نگــرش( تدوین گردنــد. مربیان باید 
در اســتفاده از روش های فعال توانمند 
باشــند. دانش آمــوزان و اولیــا نیاز به 
بــه کارآفرینی  باال در میل  انگیزه های 
دارنــد. آن هــا حتمــًا باید نســبت به 
ویژگی هــا و آفت هــای پارادایم هــای 
موجود )درس بخــوان، رتبة خوبی در 
کنکور کسب کن، به دانشگاه خوبی برو 
تا کار خوبی پیــدا کنی( و نیز افق های 
کارآفرینی و ایجاد کســب و کار به خوبی 
توجیه شــوند. از آنجا که اکثر معلمان 
تجربــة کارآفرینی موفــق ندارند، الزم 
است تا از کارآفرینان محلی، منطقه ای 
و ملــی موفق در نقــش حامی مادی و 
معنوی و مشــاور بهــره گیرند. آگاهی 
مدیران مدارس از ظرفیت های حمایتی 
نهادهــای حاکمیتــی و ســازمان های 
مردم نهاد )1735( مقدار قابل توجهی از 
جاده ناهموار توسعه کارآفرینی را هموار 

خواهد کرد.

چه ظرفیت هایی در اطراف نهاد آموزشی 
قابل اعتنا هستند؟

خانواده هــا، ســازمان های مردم نهاد، 
دانشــگاه و برخی نهادهای فرهنگی از 
جملــه ظرفیت های موجــود در اطراف 
مدارس هســتند که به خوبی می توان از 
آن هــا بهره برد. برخی ظرفیت ها نیز در 
داخل مدرسه موجود است. فعالیت های 
مداوم و مســتمر مانند بوفه مدارس و 
دیگر خدمات ممکن، موردی و مقطعی 
پروژه های  خیریــه،  بازارچه های  مانند 
درسی، بازدیدهای عمومی و اختصاصی 
از جمله این ظرفیت ها هســتند. شاید 
تعجب کنید اگر بدانید که در بســیاری 
از نقاط جهان نیــز از همین ظرفیت ها 

استفاده می شود.

دو نکته مهم
1. ممکن اســت فعالیتی تحت عنوان 
آموزش کارآفرینی انجام شــود، اما نه 

تنها مفید نباشــد بلکه مضر هم باشد. 
به عنــوان مثــال اغلــب بازارچه های 
خیریــه کــه با عنــوان همــت عالی 
برگزار می شــود از همین نوع اســت 
که در شــماره های بعــدی به مضرات 
آن ها به تفصیل اشــاره خواهیم کرد. 
شــاید عمده تفاوت ما با کشــورهایی 
که شــاید بعضــی از هموطنــان و ما 
معلمان آرزو می کنیم در آن ها زندگی 
یا تدریس کنیم در همین اســت. هم 
بایــد آموزش درســت بدهیم )اهداف 
آموزشی متناسب( و هم آن آموزش ها 

را درست بدهیم )طرح درس(.
2. این تصور که همــه باید کارآفرین 
شــوند از پایه غلط اســت. بــه همین 
دلیل، باید دقت کنیم که کارآفرینی را 
تنها مســیر موفقیت مادی و معنوی به 
دانش آموزان معرفی نکنیم. هدف از این 
آموزش ها صرفًا ایجــاد زمینه به منظور 
بیان دیگر  به  استعدادهاست.  شکوفایی 
بایــد در زمینه روش های دیگر کســب 
خویش فرمایی  کارمندی،  شامل  درآمد 
و سرمایه گذاری نیز محتواسازی نموده 
و آمــوزش دهیم تــا دانش آموزانی که 
در کارآفرینی مســتعد نیستند، نا امید 
نشوند و مســیرهای دیگر را به اقتضای 
ویژگی های شــخصیت خودشان دنبال 

نمایند.
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دکتر امید مهرابی
دبیر كارآفرینی منطقه ۲ تهران

سه راهٔه آموزش 

كارآفرینی در مدارس

کارآفرینی

در شــماره قبل، لزوم و ضرورت آموزش كارآفرینی در مدارس 
را، براســاس شــواهد و مصادیق داخلی و جهانی، تبیین كردیم. 
همچنین، اهداف آموزشی مربوط را معرفی نمودیم. این اهداف از 
جمله عبارت بود از ایجاد یا تقویت ویژگی هایی كه در كارآفرینان 
موفق رصد شــده اســت. از آنجا كه بقیه اجــزای نظام آموزش 
كارآفرینی براساس همین هدف تشكیل و تنظیم می شود، شناخت 
ماهیت آن ها الزم اســت. اهداف آموزشِی كارآفرینی تركیبی از 
دانش، مهارت و نگرش های مورد نیاز هستند كه از این میان سهم 
نگرش و ســپس مهارت در آن ها به مراتب بیشتر از حیطة دانشی 
است. در این شماره به روش های آموزش مربیان آموزش كارآفرینی 

و قابلیت های مورد نیاز آنان می پردازیم.
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جنــرال الكتریك« یافت. با توجه به آنكه 
داشتن یك مسئله واقعی از پیش نیازهای 
این روش محسوب می شود، طبیعی است 
كــه آن را اغلب در آموزش بزرگ ســال 
مؤثر بپنداریم. اما مرور اهداف آموزشــی 
در آمــوزش كارآفرینی، تجربــه واقعی 
برای موفقیت بیشــتر و در نتیجه تجربه 
رویدادهای واقعی را كاماًل توجیه می كند. 
در آموزش رســمی دانش آموزان، آلمان 
یكــی از ســابقه دارترین و موفق تریــن 
روش های آموزش مبتنی بر حل مسئله را 

در سطح دانش آموزان دارد.
سیاست كلی و اصلی این روش، نهادینه 
ساختن روش حل مسئله مورد نظر است. 
در آمــوزش كارآفرینی ایــن روش كامالً  
مؤثر اســت. به طور مثال، می توان از این 
روش در آموزش تدوین مدل كسب و كار 
یا طرح تجاری یا چرخه دمینگ )طراحی، 
اجرا، كنترل، اقــدام اصالحی( به خوبی 
اســتفاده كرد و البته موارد استفاده از آن 

به همین مثال ها ختم نمی شود.
همچنیــن توصیه شــده اســت كه 
معلمان نسبت به مسئله تعریف شده در 
كالس سوگیری نداشته باشند، زیرا در 
این صورت ممكن اســت به جای اینكه 
بر هدایــت دانش آموزان به تســلط بر 
روش متمركز شوند بر موضوع متمركز 
گردند و نظرات خود را به آن ها تحمیل 
نمایند. از همین جا پیچیدگی و دشواری 
روش به خوبی نمایان می شــود: از یك 
ســو، مربی باید به روش حل مسئله و 
آموزش آن مسلط باشد و از طرف دیگر 
بهتر است نســبت به مسئله سوگیری 
نداشــته باشــد. از همین جا می توان به 
یكی از ویژگی های معلمان موفق كه از 
روش حل مسئله استفاده می كنند، پی 
برد: آن ها باید خود در زمینه كســب و 

انواع روش های آموزش براساس 
ماهیت اهداف آموزشی

روش های آموزش همگی دارای مزایا و 
محدودیت هایی هســتند. یكی از شرایط 
حصــول بــه موفقیت در یــك آموزش، 
تناســب صحیح روش آموزش با اهداف 
آموزشــی مورد نظر است. صاحب نظران 
تعلیم وتربیت توصیه كرده اند كه به منظور 
كسب بیشــترین نتیجه و اثربخشی در 
آموزش، باید هر چه اهداف آموزشــی از 
دانشی به نگرشی میل می كند، روش های 
آموزش نیز از غیرفعال به فعال میل كند.

تاكنون، و متناســب با ماهیت اهداف 
آموزشی، بیش از بیســت روش آموزش 
تجربه و توصیه شده است. ما در اینجا با 
توجه به سهم قابل توجه نگرش و مهارت 
در آموزش كارآفرینی، تنها ســه روش از 
رایج ترین روش های فعال را كه در مبحث 
آموزش كارآفرینی به خوبی مؤثر هستند، 

مرور می كنیم.

روش آموزش مبتنی بر حل مسئله
در این روش فراگیران به صورت فردی 
یا گروهی با مسئله ای واقعی یا عینی در 
كالس روبه رو می شــوند. با این هدف كه 
مسئله مذكور را حل كنند. با وجود آنكه 
این روش قدمت زیــادی دارد، اما در دو 
دهه گذشــته بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته اســت. جامع ترین مستندات 
این روش را می تــوان »در مركز آموزش 

كار دارای تجارب جامعی باشند، یعنی 
تمام چالش های مسیر را پیشتر تجربه 
كرده باشند. هر چه تجربه معلم جامع تر 
و پرتكرارتر باشــد آموزش بهتری انجام 

خواهد شد.
عینی بودن مســئله در شــكل گیری 
نگرش فراگیران بســیار مؤثر است. مثاًل 
تدوین طرح تجاری راه اندازی بوفه مدرسه 
یا كارگاه پــرورش قارچ در مدرســه در 
شــكل گیری نگرش های مورد نیاز بسیار 
مؤثرتر از تدوین مدل كســب و كار یك 

نیروگاه حرارتی است.
نتیجه آنكه اصلی ترین چالش های پیش 
روی این روش عبارت است از: زمان مورد 
نیاز بــرای آموزش، كــه معمواًل طوالنی 
اســت؛ حوصلــة اركان آموزش شــامل 
مدرسه، مربی، خانواده و دانش آموز؛ وجود 
مسئله عینی و قابل درك و لمس در سن 

فراگیران، و وجود مربی مجرب.

روش ایفای نقش
در این روش، فراگیــران در نقش هایی 
قرار می گیرند و از آنان خواســته می شود 
تــا مأموریت های محولــه را آن گونه كه 
تصور می كنند درست است انجام دهند. 
ســپس، كار درســت را از طرق مختلف 
نشــان می دهند. ایــن روش غالبًا برای 
نگرش محور  یا  مهارت محور  آموزش های 
توصیه می شــود. در حــوزه كارآفرینی، 
آمــوزش قابلیت هایی ماننــد ارتباطات، 
مذاكره، گوش دادن، اســتخدام، اخراج، 
انگیزش و مانند آن بــه خوبی قابل ارائه 

توسط این روش است.
مهم تریــن چالش ایــن روش طراحی 
سناریو اســت. زیرا، عالوه بر آنكه مانند 
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روش قبلی می باید برای فراگیران ملموس 
و قابل درك باشــد، برای هر گروه یك بار 
مصرف است و نمی توان از آن برای كسانی 
كه پیش تر آن را تجربه كرده اند استفاده 
نمود. ایــن چالش خود به دو بخش خرد 
می شود: طرح سناریو خود می باید دارای 
تجربه عملی در ســطح فراگیران باشد تا 
بتواند ســناریوهای متناسب و كاربردی 
طراحی نمایــد. در ضمن به دلیل دانش 
فنی، هزینه بــر و در برخی موارد زمان بر 
اســت. هر چند اینترنت و شــبكه های 
ارتباطاتــی و مجــازی، می توانند تا حد 
قابل توجهی امكان اســتفاده از تجارب و 
دستاوردهای دیگران را فراهم نمایند اما 
بومی سازی و سفارشی سازی سناریوهای 
دیگــران نبایــد به عنوان یــك ضرورت 

فراموش شود.

آموزش از طریق بازی
بازی - همان گونه كــه از نام این روش 
برمی آید - عنصر اصلی در این روش است. 
هر چند می توان مواردی مانند فعالیت های 
حركتی گروهی را كه شــكل بازی دارند 
نیــز در این گروه قــرار داد، اما، به لحاظ 
فنی، منظور از بازی های آموزشی - كه به 
بازی های جّدی نیز معروف اند - بازی هایی 
هســتند كه یك یا چند هدف آموزشی 
خــاص در طراحی آن ها منظور شــده و 
بازیكن پــس از پایان بــازی در واقع آن 
اهداف آموزشی را فراگرفته است. به بیان 
دیگر، راز بازی، یا همان عامل برنده شدن 
در بازی، همان اهداف آموزش یا شــكلی 

از آن هاست.

مهم ترین چالش این روش، دانش فنی 
طراحی بازی های آموزشــی اســت. این 
بازی ها عموماً  توسط یك گروه حرفه ای از 
تخصص های مختلف مانند جامعه شناسی، 
روان شناســی رشد، روان شناسی تربیتی، 
علــوم تربیتــی، تحقیقــات آموزشــی، 
تكنولوژی آموزشــی، تبلیغات، رســانه، 
سناریوپردازی و تخصص مربوط به هدف 
آموزشی )مثاًل متخصص طرح تجاری در 
زمــان طراحی بازی طــرح تجاری( و در 
مــدت زمان قابل توجه - حداقل چندین 
ماه - طراحی، پیاده سازی، آزمایش و تولید 
می شوند. این ویژگی هزینه های طراحی 
بازی های آموزشــی را زیاد می كند. اما از 
آنجا كه این بازی ها در تعداد باال تولید و 
تكثیر می شوند، سهم هزینه های ثابت به 
ازای هر بازی ناچیز می شود. به گونه ای كه 
همچنان این روش از جملة اقتصادی ترین 
روش های آموزش فعال محسوب می شود. 
لذا، دانش فنــی، همچنان از چالش های 

اصلی خواهد بود.
چالش دیگر آن اســت كه ممكن است 
برای هر هدف آموزشــی نتوان یك بازی 
آمادة استفاده شده و تجربه شده یافت. در 
این صورت یا باید خودتان آن را طراحی 
و تولید نمایید و یا از این روش صرف نظر 

كنید.
بازی های آموزشــی معمواًل دارای یك 
راهنما یا مرجع آموزشی هستند كه اهداف 
آموزشی را براساس مراجع مورد استفاده 
به مربی یــادآوری می كند و حتی روش 
اجرای درست بازی به منظور دستیابی به 

اهداف مذكور را به او آموزش می دهد.

در دنیای مجازی تعداد زیادی بازی وجود 
دارد كــه به آن ها بازی های اســتراتژیك 
می گویند. ذكر این نكته ضروری است كه 
اگرچه در اكثر این بازی ها مســتنداتی از 
حوزه استراتژی وجود دارد، اما غالبًا فاقد 
راهنمای اســتفاده آموزشی هستند و به 
همین دلیل، چنانچه توسط مربی مدیریت 
نشوند، غالباً  كاركردی بیش از یك تفریح 
نخواهند داشت. حتی بازی هایی هستند 
كه می توانند آموزش های غلط به فراگیران 

بدهند.
بازی ها گرچه غالبًا یادگیری را تسهیل 
و تعمیق می كنند، اما زمان بر هستند. لذا، 
معلمان و به ویژه مدیریت مدرسه، عمومًا 
در اســتفاده از این روش، بــه ویژه برای 
اهداف دانشی، توجیه نمی شوند. فراموش 
نكنیم كه مدت زمان الزم برای آموزش از 
طریــق این روش با مدت زمان الزم برای 
انجام یك نگرش در فرد، همخوانی دارد. با 
وجود آنكه آموزش از طریق بازی مزایای 
بســیار زیادی دارد و هــر روز در جهان 
در حال توســعه در همه رده های ســنی 
از كودكان تا مدیران ارشــد شركت های 
بین المللی بزرگ اســت، متأسفانه برخی 
مدیران، معلمان و اولیــای دانش آموزان 
بازی هــا را ابزاری مضر برای دانش آموزان 
می داننــد؛ چرا كه آن هــا را از تحصیل و 

كسب علم دور می كند.
خوشــبختانه در حــوزة كارآفرینــی 
بازی های زیادی وجود دارد كه می توان از 
آن ها برای آموزش های مهارتی و به ویژه 

نگرشی استفاده نمود.

اولیــن ویژگی این معلمــان دارا بودن 
نگرشی مثبت نسبت به كارآفرینی، امكان 
و ضرورت آموزش و توسعه آن در سنین 
آموزش رســمی است. گزارش های مراكز 
معتبر بین المللی مانند صندوق توســعه 
همكاری های اقتصــادی، مجمع عمومی 
اقتصــاد، یونســكو و صنــدوق كودكان 
ملل متحد نشــان می دهد كــه در اغلب 
كشورهای توسعه نیافته یا كمتر توسعه 

یافته، نه تنها چنین نگرش مثبتی وجود 
ندارد، بلكه نسبت به آن موضع مخالف هم 
وجود دارد. در نگرش این افراد، كارمندی 
مقصد و غایت مسیر رشد كاری و درآمدی 
اســت و لذا هرگونه اقدامی خارج از این 
مســیر، موجب تضییع فرصت های آتی 
دانش آموزان می شود. در نقطه مقابل، در 
كشورهای توسعه یافته تصور بر این است 
كه گرچه كارمندی ضرورتــاً  نقطه آغاز 

است، اما برای ماندن نیست، جز برای آن 
دسته كه در كارآفرینی مستعد نیستند.

خالقیــت، تجربــه كارآفرینی - حتی 
اگر به شكســت انجامیده باشد - مثبت 
اندیشی، پیگیری و جدیت از جمله دیگر 
ویژگی های مربیان موفــق در این حوزه 
اســت. همان طور كه مشــاهده می شود، 
مربیان موفق، خود بخشی از ویژگی های 

كارآفرینان موفق را دارا می باشند.  

ویژگی های معلمان كارآفرین
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پیش تر، ضرورت توجه بــه كارآفرینی، ویژگی های 
آموزش  در  آموزشــی  اهداف  موفــق،  كارآفرینان 
كارآفرینی و روش های آمــوزش را توضیح دادیم و 
گفتیم كه سهم نگرش در ویژگی های كارآفرینی نسبت 
به دانش و مهارت مورد نیاز بیشــتر است و به همین 
دلیل استفاده از روش های فعال آموزشی توصیه شده 
است. بر همین اساس، قابلیت های مورد نیاز مربیان 
آموزش كارآفرینی توضیح داده شــد. در این شماره 
عالوه بر معرفی چند ویژگی دیگــر مربیان آموزش 
كارآفرینی، نقش و مسئولیت اركان و عوامل موفقیت و 

اثربخشی آموزش كارآفرینی بیان خواهد شد.

کارآفرینی

دکتر امید مهرابی
دبیر كارآفرینی منطقه ۲ تهران
تصویرگر: میثم موسوی

تربیت کارساز
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سایر ویژگی های مربیان آموزش 
كارآفرینی

برای  ویژگی هایی  در شماره گذشــته 
مربیان آموزشــی در این حوزه برشمرده 
شد. باید دانست كه عالوه بر ویژگی های 
مذكور، توانایی های مورد نیاز در تدریس 
به روش فعال نیز یك ضرورت محسوب 
می شود. این ویژگی ها در ادبیات موضوع 

روش های تدریس توضیح داده شده اند.
ویژگی  بسیار مهم دیگر خالقیت است. 
ایــن ویژگی  از آن جهت مهم اســت كه 
مطابق توصیه كارشناسان، بخش هایی از 
آموزش كارآفرینی مانند هوش مالی، حل 
مسئله، تفكر خالق و تفكر انتقادی به ویژه 
در ســنین پایین تر  بهتر است در قالب 
دروس دیگر ارائه گردد. بنابراین مربی باید 
بتواند ضمن حفظ طــرح درس و اهداف 
آموزش رسمی تأكید شده، اهداف اشاره 
شده را در درس یا دروس خود بگنجاند. 
به بیان دیگر، دروس رسمی نقش زمینه 
را بــرای آمــوزش دروس كارآفرینی ایفا 
خواهند نمود. یكــی از رویكردهای رایج 
در اســتفاده زمینــه ای از دروس دیگر، 
تكالیف،  مسائل و بازدید های قابل طرح در 
كالس است. به طور مثال، معلمان درس 
ریاضی می توانند مســئله های مورد نظر 
را در قالب ســناریوهای كسب وكار طرح 
نمایند. در مثالی دیگر، معلمان درس انشا 
می توانند تحلیــل هزینه ـ منفعت )مثاًل 
پرورش خانگی قارچ یا كار تابســتانی در 
دورة دانش آمــوزی( را به عنــوان یكی از 
اهداف آمــوزش كارآفرینی در موضوعات 
انشــا آموزش دهند. در این مثال، ذهن و 
فعالیــت دانش آموز در ظاهر درگیر انجام 
تكلیف انشــا و در واقع مشــغول تجربة 
تحلیــل هزینه ـ منفعت اســت. تنوع و 
كیفیت این فعالیت ها بــه میزان زیادی 

بستگی به خالقیت معلمان دارد.

نقش ها و مسئولیت ها
حاكمیتــی  ســازمان های  و  دولــت 
براساس یكی از نظریه های مدیریت، كه 
شــرح و بســط آن خارج از حوصله این 
نوشتار است، ساختار ها رفتارها را تغییر 
می دهند. براســاس این نظریــه، رفتار 
كارآفرینانــه و در مرحله بعد،  فرهنگ 
كارآفرینی نیازمند ســاختاری است كه 

از ایــن رفتار و فرهنــگ حمایت و آن 
را تأیید نمایــد. در محیطی كه كنكور 
و مــدرك دانشــگاهی، و نــه تخصص 
دانشــگاهی، مبنای یافتن شغل، درآمد، 
جایگاه اجتماعی و مانند آن است، مردم 
رفتارهای خود را با آن هماهنگ و تنظیم 
می كنند. به بیان دیگر اگر می بینیم كه 
عموم والدین، مدیران مدارس، معلمان و 
اظهارت رسانه ای  دانش آموزان علی رغم 
خود، همچنان به دنبال كســب بهترین 
نتیجه در كنكور هســتند، بدان معنی 
است كه ساختارهای مرتبط با این رفتار 
غالب بــوده و به همیــن دلیل، چنین 
رفتاری فراگیر و پایدار می شــود. اساسًا 
ســاختارها توســط حاكمیــت تدوین، 
اجرا و نظارت می شــوند و میزان توسعه 

یافتگی آن ندارد. شواهد متعددی وجود 
دارد كه ســاختارهای اداری كشــورها 
عمدتــاً  از كارآفرینی حمایت نمی كنند. 
با این وجود می توان در سطح منطقه ای 
و ســازمانی از ظرفیت هــای موجود در 
راستای حمایت های ساختاری از فرهنگ 
كارآفرینی بهره برد. این ظرفیت ها از آن 
جهت اهمیت دارند كه در بسیاری مواقع 
حتــی ظرفیت های محلــی و منطقه ای 
می توانند بهبودهای چشمگیر در راستای 
توســعه و ترویج فرهنــگ و رفتارهای 

كارآفرینانه ایجاد نمایند.

سازمان های مردم نهاد، خیریه و 
بنگاه های كسب وكار

چند ســالی اســت كه ســازمان های 
مردم نهاد تحت عناوین مختلف در ایران 

شكل گرفته اند. این سازمان ها به گروه های 
بسیار متنوعی قابل طبقه بندی هستند. از 
ایــن میان، تعداد پرشــماری از آن ها در 
تالش اند تا افراد و گروه های خاص مانند 
كم توانان جسمی و ذهنی، زنان سرپرست 
خانوار و كودكان بدخانواده را به سطحی 
از توانمندی برسانند تا خودشان بتوانند با 
كمترین اتكا به دیگران و خصوصًا دولت از 
عهدة زندگی خود برآیند. با توجه به آنچه 
تاكنون در این سلسله نوشتار در موضوع 
كارآفرینی بیان شده است، سازمان های 
كمی هستند كه در تالشند تا فرهنگ و 
آموزش كارآفرینــی را در محدوده عمل 

خود جاری و ساری نمایند.
از قدیمی تریــن نهادهای  خیریه هــا 
ایران محسوب می شوند. خّیرین  مدنی 
عمدتًا عالقه مند بــه اطعام نیازمندان، 
ســاخت مسجد، بیمارســتان، مدرسه، 
كتابخانه و مســكن اند. اخیراً  عده ای از 
خّیرین، مــال و انرژی خــود را صرف 
ارتقای كیفیت آموزش از طریق تربیت 
معلمــان مناطق محروم می نمایند. این 
معلمان به دلیل دوری از مركز و شاید 
سطح رفاه نامناســب، عمدتاً  از آخرین 
تعلیم وتربیــت  دســتاوردهای حــوزه 
بی خبرند. باور خّیرین این حوزه بر آن 
است كه معلمان باكیفیت، دانش آموزان 
باكیفیت تربیت خواهند نمود. متأسفانه 
تعداد خّیرینی كه خیرات خود را صرف 
تحقیق و پژوهش كنند انگشت شمارند. 
مانند گروه آخــر، تعداد خّیرینی كه بر 
نمایند  تمركز  آینده  كارآفرینان  تربیت 

ناچیز است. 
نكته قابل تأمل آن اســت كه از منظر 
تربیــت كارآفرین، تقریبًا همه كشــور، 
حتی پایتخت نشــینان، در فقر نســبی 
به ســر می برند. زیــرا، در همه مدارس 
و بیشــتر از همه جــا در تهران و مراكز 
استان ها، موفقیت یعنی درس خواندن، 
نمره هــای خــوب گرفتن، دانشــگاه و 
رشــته خوب قبول شــدن و ســرانجام 
كارمنــد خوب با حقوق مكفی شــدن. 
بدین ترتیب، در كمال تأســف، ساالنه، 
اســتعدادهای كارآفرینی بســیاری كه 
می توانستند تحت آموزش های هدفمند، 
روزی تبدیل به كارآفرینانی شوند كه به 
افزایش اشــتغال، كیفیت زندگی، رفاه و 

بخش هایی از آموزش 
كارآفرینی مانند هوش 
مالی، حل مسئله، تفكر 
خالق و تفكر انتقادی 

به ویژه در سنین پایین تر  
بهتر است در قالب 

دروس دیگر 
ارائه گردد
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اعتبار كشور در منطقه و جهان بیفزایند، 
نابــود می شــوند و در بهترین حالت در 
آینده به كارمندانی مطیع و ســر به راه 
و در بدترین حالت، به افرادی سرخورده 
تبدیل می شــوند. عده ای نیز در صورت 
دارا بــودن امكانــات، مهاجرت نموده و 
قابلیت های خود را در اختیار دولت ها و 

ملت های دیگر قرار می دهند.

بنگاه های كسب وكار
موفقیــت در یادگیــری مهارت هــای 
كارآفرینی نیازمند تجربه عملی اســت. 
زیــرا بخــش عمــده ای از مهارت ها و 
مخصوصًا نگرش های الزم در این توانایی، 
از طریق تجربه به دست می آید. بنگاه های 
كسب وكار اعم از كوچك و بزرگ  بهترین 
و مطمئن تریــن مكان كســب تجارب 
مذكور می باشــند. از ایــن رو آن ها را در 
چرخه آموزش كارآفرینی از اركان اصلی 

معرفی می كنند.
اغلب اولیا و مربیان نســبت به امنیت 
محل كســب و كار به ویژه از نظر اخالقی 
نگرانی دارند. اولیا و آشنایان آن ها، به ویژه 
در شــهرهای متوسط و كوچك، خود به 
راحتی می توانند این نگرانی را رفع كنند. 
نخســت آنكه هر كسی كه خود در حال 
تولید ثــروت از راهی غیــر از كارمندی 
اســت و هم زمان حداقل یك نفر از وی 
حقــوق می گیرد، می توانــد محلی برای 
یادگیری باشد. هر چه ابعاد و مؤلفه های 
بیشتری از كســب وكار در كار فرد مورد 
نظر موضوعیت داشــته باشد، موضوعات 
بیشــتری برای یادگیــری وجود خواهد 
داشــت. دیگر آنكه تعــداد قابل توجهی 
از اولیــای دانش آمــوزان خود در همین 
وضعیت هســتند. بنابرایــن می توان با 
برگــزاری جلســات توجیهــی، از آن ها 
خواست تا در بخش های مختلف مدرسه 
را یــاری نمایند. مهم ترین آن ها عبارتند 
از: جذب دانش آموزان برای كار ســاعتی 
در تابســتان، آخر هفته یا در طول مدت 
ســال تحصیلی، ارزیابی گزارش عملكرد 
انگیزشــی  ســخنرانی های  ایراد  آن ها، 
بــرای دانش آموزان و اولیا در مدرســه، 
داوری طرح هــای كارآفرینــی، همراهی 
دانش آمــوزان در بازدید از كارخانجات و 
كسب وكارهای كوچك، متوسط و بزرگ 

و مانند آن.
بــا اســتفاده از ظرفیت شــبكه های 
اجتماعــی و هم افزایی میان انجمن اولیا 
و مربیان و صاحبان كســب وكار محلی 
و منطقــه ای،  می توان زمینة شــكوفایی 
استعدادهای كارآفرینی را در دانش آموزان 
بیش از پیش فراهم ســاخت. نویسنده 
همین تجربه را در برخی مدارس تهران 
داشته است. نتایج شگفت آور بود. می توان 
این طرح را با كمی اغماض با طرح توسعه 

كارآفرینی ملی آلمان مقایسه نمود.

مدرسه 
مدرسه ســه مسئولیت و نقش كلیدی 
برعهده دارد: نخست آنكه اولیا و مربیان 
را از طریــق جلســات دانش افزایــی و 
توجیهــی در خصوص ضــرورت، مزایا و 
میزان پیشرفت دانش آموزان در یادگیری 
قابلیت های كارآفرینی همراه نماید. دیگر 
آنكه ظرفیت حمایتی مادی و معنوی اولیا 
و محیط پیرامونی مدرســه را در راستای 
توسعة آموزش كارآفرینی فعال كند. آخر 
آنكه نظام آموزشــی به ویژه برنامه های 
درســی را، اعم از طرح درس، تكالیف و 
ارزشیابی، با نیازهای آموزش كارآفرینی 

یكپارچه و همسو نماید.

معلمان
نگرش مثبت بــه كارآفرینی و ضرورت 
توســعه آن در ســنین ابتدایی تحصیل 
یك پیش نیاز موفقیت معلمان محسوب 
می شود. مهم ترین مسئولیت های معلمان،  
بازنگری همه اجزای طرح درس تخصصی 

خود و همسو نمودن آن با اهداف آموزش 
كارآفرینی است. مسئولیت دوم، شناسایی 
و معرفــی اســتعدادهای كارآفرینی به 
مدرســه و والدیــن آن هــا و در صورت 
امكان حمایتـ  عمدتاً  معنویـ  از طریق 
پیگیری و تشویق عملكرد دانش  آموز در 
راه اندازی كســب وكار و پیشرفت در آن 

است.

خانواده ها
چنان كــه پیش تــر ذكر شــد، كنكور 
مهم ترین دغدغة والدین به ویژه ساكنین 
شــهرهای بزرگ و نیز كسانی  شده است 
كه فرزندان خود را به مدارس غیردولتی با 
هزینه های بسیار می فرستند. لذا، مخالفت 
با ورود دانش آموز به حوزه كســب وكار از 
والدین  واكنش های  رایج تریــن  و  اولین 
بــه آمــوزش كارآفرینــی و در نتیجه 
اصلی تریــن مانــع آن اســت. تالش در 
اصالح تصورات نادرست نسبت به آینده 
شــغلی و رضایت درونــی دانش آموز از 
اصلی ترین مسئولیت های والدین به شمار 
می رود. همراهی و تشــویق فرزند به ویژه 
از سنین پیش از مدرسه به تجربه كردن 
كارآفرینی، ضمن آنكه اصالح مدل ذهنی 
والدین و شناسایی اســتعداد فرزندان را 
تســهیل و تسریع می كند می تواند خطر 
هیجانات ناشــی از چنین تجربه ای را به 
ســال ها قبل از كنكور منتقــل نموده و 
در نتیجــه می توان تعــارض كارآفرینی 
و فعالیت های مربوط بــه كنكور را بهتر 

مدیریت كرد.

دانش آموزان
بــه كســب وكار  خوشــبختانه، ورود 
و راه انــدازی آن بــه دلیل همســویی 
بــا ویژگی های ذاتــی كــودكان مانند 
تغییرپذیری  و  بی استرسی  خطرپذیری،  
عمدتــاً  مورد عالقه آن هاســت. بنابراین 
بیش از آنكه نقش یا مســئولیتی متوجه 
آن ها باشــد، بایــد بزرگ ترها محیطی 
فراهــم آورند تا دانش آمــوزان به صورت 
كامالً  طبیعی بیاموزند و رشــد كنند. در 
یك جمله، كافی  اســت تا ســاختارهای 
آموزشــی را به گونه ای تنظیم نماییم كه 
دانش آموزان بدون دغدغه و فشار روانی 

تكالیف خود را انجام دهند.

تالش در اصالح 
تصورات نادرست نسبت 
به آینده شغلی و رضایت 

درونی دانش آموز، از 
اصلی ترین مسئولیت های 

والدین به شمار می رود
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کارآفرینی

دکتر امید مهرابی
دبیر کارآفرینی منطقه ۲ تهران
تصویرگر: میثم موسوی

سهم نگرش 
در كارآفرینی

پیشتر،ضرورتتوجهبهکارآفرینــی،ویژگیهایکارآفرینان
موفق،اهدافآموزشیدرآموزشکارآفرینیوروشهایآموزشرا
توضیحدادهایم.گفتیمکهسهم»نگرش«درویژگیهایکارآفرینی
نسبتبه»دانشومهارت«بیشتراستوبههمیندلیلاستفاده
ازروشهایفعالآموزشیتوصیهشــدهاست.برهمیناساس،
قابلیتهــایموردنیازمربیانآمــوزشکارآفرینیونیزنقشو
مسئولیتارکانوعواملموفقیتواثربخشیآموزشکارآفرینی
شاملدولت،خانواده،حامیانمحلی،مدرسهودانشآموزانتوضیح
دادهشــد.دراینشمارهبهمهمترینخطاهادرحوزةآموزشاین

قابلیتمهماشارهمیكنیم.

انگیزهنگارشاینشماره
اکنــون بیــش از پنج ماه از آغاز ســال 
تحصیلی 97- 96 می گذرد. مشــاهدات 
13 ســالة من از تجــارب کارآفرینی در 
مدارس داخل و خارج کشور، و همچنین 
بازخوردهایی که از مطالب چهار شــمارة 
گذشــته دریافت کرده ام، بر آنم داشت تا 
در این شــماره به مهم ترین اشتباهات یا 
خطاهایــی که هر یــک از عوامل مؤثر در 
آموزش کارآفرینی شامل معلمان و اولیای 
محترم دانش آموزان، مدرسه، حامیان مادی 
و معنوی و خود دانش آموزان  ممکن است 
مرتکب شوند، اشــاره کنم. این موضوع از 
آن جهت اهمیت دارد که این اشــتباهات 
می توانند آموزش کارآفرینی را غیر اثربخش 
نمایند و حتی در برخی موارد بیم آن می رود 
که آیندة شخصی یا حرفه ای دانش آموز را 
به شکل نامطلوبی تحت تأثیر قرار دهند. در 
این شماره به برخی از اشتباهات یا تصورات 

نادرست رایج اشاره می کنم.

تصوراتاشتباهرایج
درمیانمعلمانووالدین

بی تردید، معلمــان از مهم ترین عوامل 
تقویــت انگیزة  دانش آمــوزان در ورود به 
دنیای کارآفرینی محســوب می شوند. به 
همیــن دلیل، ضروری اســت که بیش از 
ســایر عوامل از ماهیت، ابعاد و روش های 
کارآفرینی آگاه باشند تا دانش آموزان خود 
را به درســتی، ســرعت و دقت راهنمایی 
نمایند. متأسفانه تصورات اشتباهی در میان 
تعداد زیادی از همکاران معلم وجود دارد که 

ضروری است اصالح شوند.

کارآفرینییعنیایجادشغل
بهتعدادفراوان!

این تصور اشتباه عمدتًا ریشه در ترجمه 
نادقیــق اصطالح انگلیســی کارآفرینی 
دارد.   )Entrepreneurship )یعنــی 
در اصطالح فارســی، آفرینــش کار، که 

متناظر ایجاد شــغل است، پررنگ است؛ 
در   Entrepreneurship درحالی کــه 
زبان اصلــی به معنای»پذیــرش تعهد 
مربوط به ریسک یا خطرپذیری اقداماتی 
اســت که فــرد انجام می دهــد«. بدین 
ترتیب ســه کلمه کلیدی مستتر در این 
واژه، خطرپذیــری، تعهد و اقدام )عمل( 
اســت.  همان گونه که مالحظه می شود، 
ایجاد شــغل یا دیگران جایی در مفهوم 
کارآفرینی ندارند. هرچند ایجاد شــغل 
می تواند نتیجه کارآفرینی باشد اما هدف 
آن نیســت. هدف کارآفرینی انجام یک 
عمل دارای مزّیت همراه با ریسک است 
که فاعــل آن عمل خطر حاصل از انجام 
عمل خود را آگاهانه و مسئوالنه می پذیرد. 
به همین ترتیب، ایجاد تعداد زیاد شغل 
نیز انتظار درستی از یک کارآفرین نیست. 
بنابراین، اگر دانش آموز طرحی ارائه کرد 
که تنها تعداد انگشت شماری از افراد در 
آن فعالیت خواهند کــرد، نمی توان آن 
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پیشنهاد و فعالیت را صرفًا به دلیل تعداد 
پایین ایجاد شغل کارآفرینانه ندانست.

هنرنمایینوعیکارآفرینیاست!
در بازدیدهایــم از طرح های کارآفرینی 
بارها مشــاهده کرده ام که دانش آموزی را 
به عنوان کارآفرین تشویق و معرفی کرده اند، 
زیرا، مثاًل صدای خوبی داشــته اســت یا 
می تواند صداهای مختلفی را تقلید نماید، 
یا می تواند حرکت ورزشی خاصی را انجام 
دهد. باید دقت شود که این قابلیت ها اگرچه 
خوب و گاهی حتی شایسته تقدیر است، اما 

مصداقی از کارآفرینی نیست.

کارآفرینیبهترینراه
کسبدرآمداست!

همه افــراد از چهار روش یا ترکیبی از 
این چهار روش کســب درآمد می کنند: 
کارمنــدی، خویش فرمایی، کارفرمایی و 
سرمایه گذاری. ما نباید دانش آموزان را به 
گونه ای آموزش دهیم که تصور کنند تنها 
یا بهترین راه کســب درآمد کارآفرینی 
است. در این صورت دچار چندین خطای 
بزرگ ـ و شاید نابخشــودنی ـ شده ایم. 
هیــچ یک از روش ها بــر دیگری برتری 
ندارند. مهم آن است که هر کسی از هر 
روشی که کســب درآمد می کند از خود 
و کارش رضایــت درونی، عمیق و کامل 
داشته باشد. بدین منظور الزم است ابتدا 
خود را بشناســد، و مخصوصــًا بهترین 
و بدتریــن ویژگی های خــود را بداند. از 
ســوی دیگر، باید قواعد بازی موفق در 
هر یک از روش های کســب درآمد را به 
خوبی بشناسد. از اینجا به بعد دیگر ساده 
است: از روشی پول دربیاورد و به گونه ای 
کار کند کــه بهترین ویژگی های خود و 
متناســب ترین ویژگی های موردنیاز آن 
روش به حســاب آیــد. فراموش نکنیم 
که اگر قرار باشــد همه کارآفرین باشند، 
پس چه کسی باید کارمند آن کارآفرین 
موفق  تنهایی  بــه  کارآفرینان  باشــد؟! 
نمی شوند، زیرا هر کسب و کاری ارکان 
مختلفی دارد که غالبًا در یک فرد جمع 
نشده است. بنابراین جمع کردن گروهی 
از افراد توانمند که بتوانند اهداف مدنظر 
کارآفرین را محقق نمایند، هنر کارآفرین 
است، نه یک تنه انجام دادن همه وظایف 

و نقش های کسب و کار.

تنهاکارآفرینانمیتوانندره
صدسالهرایکشبهطینمایند!

این سخن، سودایی بیش نیست. نه تنها 
هیچ فردی بلکه حتی کارآفرینان نیز ره صد 
ساله را یک شبه طی نکرده اند! نکته بسیار 
ظریف و مهم این است که وقتی می خواهیم 
از کارآفرین موفقی یاد کنیم، شرایط امروز 
او را ذکر می کنیــم. یعنی زمانی که وی از 
موفقیت و رفاه قابل توجهی برخوردار شده 
است، کسب و کارش به بلوغ و ثبات رسیده، 
تعداد قابل توجهی کارمنــد دارد، صادرات 
می کند و خیلی از کشــورها را دیده است. 
همه او را می شناســند و اعتباری دارد. در 
حالی که او از مدت ها پیش و از هیچ شروع 
کرده و احتماالً بارها اذیت شــده است. اما 
در آن زمان شناخته شــده نبود. و نه ما و 
نــه هیچ کس دیگری او را نمی شــناخت. 
خودش هم کمتر از گذشته حرف می زند و 
اگر حرفی هم می زند خیلی زود و با عبارت 
کلی مانند »خیلی سختی کشیدیم« از آن 
می گذرد و اگر هم نگــذرد هیچ کس جز 
خودش نمی تواند عمق کیفیت تجربه او را 
درک کند. ضمناً به دلیل ویژگی شخصیتی 
کارآفرینان موفــق، آن ها عمدتاً رو به جلو 
حرکت می کنند و در گذشته نمی مانند. به 
بیان دیگر، معلمان می باید ضمن پرهیز از 
جوسازی های کاذب که عمدتاً در رسانه های 
جمعی و مخصوصاً در فیلم های سینمایی و 
سریال های تلویزیونی به کار گرفته می شود، 
با تبیین چالش ها، موانع، مشکالت و الزامات 
موفقیت در کارآفرینــی، دانش آموزان را به 
درک واقع بینانه از خود و اصول موفقیت در 

حوزه کارآفرینی نایل گردانند.

شماوقتیکارآفرینموفقیخواهید
شدكهبتوانیدچیزیرابفروشید!

فروش اگرچه معیار مناسبی برای سنجش 
موفقیت کسب و کار است، اما اگر فروشنده 
کم سال باشد، می تواند کیفیت و قضاوت در 
مورد پایداری کسب و کار را به خطا اندازد. 
درست است که سخت ترین کار در هر کسب 
و کاری به فروش رساندن كاال است. ولی این 
بدان معنا نیست که صرفاً با فروش می توان 
کارآفرین موفقی شــد. فروش شرط الزم 
است، اما کافی نیست. بخش قابل توجهی از 
فروش در سنین دانش آموزی عمدتاً ریشه 
در حس دلسوزی یا انگیزش خریدار دارد. 
در واقع اگر ما به جای فروشنده ای کم سن 

و ســال با یک فروشــندة بزرگسال مواجه 
می شــدیم، چه بسا از خرید کاال یا خدمت 
منصرف می شدیم. بنابراین، در ارزیابی میزان 
موفقیت و قابلیت های دانش آموزان در کسب 
و کار و کارآفرینی، به سایر ابعاد کسب و کار 
مانند یافتن منابع موردنیاز، یکپارچه سازی 
و همسو سازی منابع و اهداف گروه، تداوم 
کیفیت کاال یــا خدمت، فرصت یابی، بدیع 
بودن ایده و تثبیت مالکیت معنوی و مانند 
آن باید توجه کافی نمود. توضیح و تبیین 
معیارهای ارزیابی ماهیت و عملکرد کسب و 
کار خود بحثی مفصل و مجالی کافی در حد 

شماره ای دیگر می طلبد.

همهمیتوانندکارآفرینبزرگ
وموفقیشوند!

شاید این جمله غلط ترین جمله ای باشد 
که بتوان در آموزش های کارآفرینی بر زبان 
راند. حتی با نگاهی سخت گیرانه، این عبارت 
نوعی خیانت به دانش آموزانی محســوب 
می شود که به گفته های معلم خود اعتماد 
می کنند و آن ها را سرلوحه مسیر زندگی 
خود قرار می دهند. همه نمی توانند کارآفرین 
موفقی شوند. برای کارآفرین موفق شدن 
باید قابلیت ها و ویژگی هایی داشت. در این 
ماجرا عمدتاً نگرش ها و مهارت ها ســهم 
بیشــتری دارند تا دانش. نگرش و مهارت، 
چنانچه در شماره های پیشین نیز مطرح 
شــد، در فعالیت های عملی و تجربی و به 
شرط فراهم بودن محیطی مناسب شکل 
می گیرند. زمان، صبر و هزینه ســه الزام 
اصلی شکل گیری قابلیت های کارآفرینی در 
دانش آموزان است. برای ایجاد یک نگرش 
باید زمان مکفی صرف نمــود که عمدتًا 
قابل توجه اســت. بایــد در مقابل کندی 
پیشرفت و خطاهای دانش آموزان در مسیر 
یادگیــری صبور بود و هزینــه الزم برای 
چنین آموزش هایی را نیز پرداخت. همه ما 
به خوبی می دانیم که این سه شرط، با هم، 
در اغلب خانواده هــا، مدارس و اجتماعات 
ایرانیان فراهم نیست. به همین دلیل، انتظار 

کارآفرین شدن همه غیرواقعی است.
در مقابل، اگــر دانش آموزان را در جهت 
کشف توانمندی های خود و نیز حوزه هایی 
کــه از آن به رضایت درونی کامل و عمیق 
می رســند هدایــت کنیــم، بزرگ ترین 
کمــك را بــه آن ها، به خود و به  کشــور 

دوست داشتنی مان کرده ایم.
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دکتر امید مهرابى
دبیر کارآفرینى منطقه 2 تهران
تصویرگر: میثم موسوى
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کارآفرینی

دکتر امید مهرابی
دبیر کارآفرینی منطقة ۲ تهران
تصویرگر: میثم موسوی

آموزش کارآفرینی 
در مدارس

فعالیت هــای  کیفیــت  و 
توســـط  دانــــش آموزان 
کارکنان امــور اداری یعنی 
همــان دانش آموزانی که در 
کرده  ثبت نامه  بخــش  این 
بودند، کنترل می شــد. این 
افــراد از محــل درآمد بوفه 
حقــوق می گرفتند. حداقل 
و حداکثر مــدت حضور در 
هر فعالیــت به ترتیب، یک 
و دو مــاه بــود و چنانچه 
قاعده  ایــن  دانش آموزی 
نمی کــرد  رعایــت  را 
بوفه  در  نمی توانســت 
زود  خیلی  کنــد.  کار 
دریافتند  دانش آموزان 

که می تواننــد در بوفه بهبودهای 
زیادی ایجاد کنند. ســاماندهی محیط 
آشپزخانه، بهینه سازی چیدمان کاالهای 
قابل فروش با هدف دسترســی سهل تر 
برای دانش آمــوزان کوچک تر و فروش 
بیشــتر، بازیافــت ضایعــات و زباله ها، 
اســتفاده از اقتصاد مقیاس در چانه زنی 
خرید، ارتقای نظام انگیزشــی کارکنان، 
و  ترفیعــات  تبلیغــات،  بهینه ســازی 
طرح های فــروش، قیمت گذاری و چند 

ایدة بهبود دیگر.
بعد از شناسایی مشکل، دانش آموزان 
می بایست خود به دنبال راه حل رفته و 
یافته های خود را در محیط بوفه آزمایش 
کنند. مســئول بوفه ـ که درواقع مربی 
آموزش کارآفرینی مدرسه بود ـ بیش از 
تشویق و هدایت کلی و نهایتًا ارائة چند 

کلیدواژه 
برای تســهیل و تســریع در پیشــرفت 
کار مشــارکت نمی کرد. بعد از آنکه هر 
تجربة بهبــود در عمل موفــق ارزیابی 
می شد، دانش آموزان می توانستند تجربه 
خــود را به صورت مکتوب گزارش کنند. 
تعدادی از دانش آموزان با تشویق مربی 
مشتاق بودند تا نتیجة فعالیت خود را در 
کنفرانس ها و جوایز داخلی و بین المللی 
گزارش کنند. البته این فعالیت به خوبی 
روزهــای اول خود پیــش نرفت. علت 
ساده بود: فشــار زیادی به ویژه از طرف 
خانواده های دانش آمــوزان بر آنان وارد 
می شد تا به جای این کارهای بی ارزش 
یا کم ارزش! درس بخوانند تا بتوانند در 
کنکور و دانشگاه عملکرد بهتری داشته 
باشــند! همت مدیر و برخــی کارکنان 
دلسوز شرط الزم است، اما کافی نیست. 
این مدرســه هنوز هم فعالیت هایی در 
زمینــه کارآفرینی انجــام می دهد، اما، 
علی رغم شــوق فراوان دانش آموزان در 
ورود بــه کســب وکار و یادگیری دانش 
و مهارت های آن، بــا مقاومت زیادی از 

طرف سایرین مواجه است.

سازمانی مردم ـ نهاد با موضوع 
توسعه آموزش کارآفرینی

این ســازمان هــدف خــود را ورود به 
مــدارس و ارائه آموزش های کارآفرینی به 
دانش آموزان به ویژه در مناطق کمتر توسعه 

یافته کشــور قرار داده و عمدة 
فعالیت های خود را در بیرجند 
و قائن و اخیراً در مازندران انجام 
می دهــد. روش کار ســاده و در 
عین حال دشوار است: به مدارس 
مراجعه می کنند و تالش می کنند تا 
مدیریت مدرسه را راضی به شرکت 
در این طرح نمایند. در مرحله بعد، 
تعدادی از مربیان آموزش دیدة خود 
را وارد مدرسه می کنند تا به صورت 
فوق برنامه )خارج از ساعات درسی( 
به دانش آمــوزان کارآفرینی درس 
دهند. اگر مدرسه مایل باشد این 
گروه می تواند معلمان معرفی شده 
از طرف مدرسه را نیز آموزش دهد. 
مهم ترین دستاورد این گروه ایجاد 
باور »من می توانم« در دانش آموزان 
است. موانعی مشابه مثال قبل باعث شده 
است تا تعداد کمی از دانش آموزان به این 
طرح عالقه نشان دهند. اما، همان تعداد 
اندک نیز کارهای بزرگــی انجام داده اند: 
راه اندازی مرکز پــرورش پرندگان خاص 
)بلدرچیــن، قرقاول، کبــک(، راه اندازی 
رســتورانی که در کمتر از یک ســال به 
پنجمین رستوران شلوغ شهر تبدیل شده 
اســت، راه اندازی یک مرکز آموزشی با نام 
»دورریختنی های دوست داشتنی« و چند 

طرح دیگر.
چند سال قبل از این، سازمان دیگری 
با هدف کشف اســتعدادهای کارآفرینی 
از  توســط گروهــی  در دانش آمــوزان 
دانش آموختگان کارآفرینــی آغاز به کار 
کرد. این ســازمان بیشــتر بــه ترویج 
فرهنگ کارآفرینی می پردازد. اما گسترة 
وسیع تری از کشور را تحت پوشش قرار 
داده است. برگزاری کالس های آموزشی 
و مســابقاتی که بیشــتر جنبه و هدف 
آموزشــی دارند، برگــزاری بازارچه های 
دانش آمــوزی مســتمر و ارائة مشــاوره 
بــه دانش آموزانی که کســب وکار خود 
را راه انداخته انــد، مهم تریــن اقدامات و 
فعالیت های این مرکز اســت. این مرکز 
منابع مــادی و حمایت های معنوی خود 
را عمدتًا از دانشکدة کارآفرینی دانشگاه 
تهران و ســایر ســازمان های عالقه مند 

دریافت می کند.

در هفت شــمارة پیشــین، ضرورت آموزش کارآفرینی، اهداف آموزشی، موانع 
توسعة این آموزش ها در مدارس و ظرفیت های داخلی و محیطی مدارس برای چنین 
آموزش هایی تبیین شد. در این شماره پایانی، نمونه های موفق و مراکز مهم داخلی 
که بر آموزش کارآفرینی متمرکز هستند معرفی می شوند. طبیعتًا، این، همة بضاعت 
داخلی یا خارجی نیست، اما نشانه ای است از اینکه می توان با همین ظرفیت های 

موجود گام های مهم برداشت.

مقدمه
مراکز داخل و خارج کشور را که آموزش 
کارآفرینی در آن ها مشــاهده می شــود، 
می توان به دو دسته تقسیم کرد: مدارسی 
کــه کارآفرینی را به صورت فوق برنامه یا 
پروژه های درســی آمــوزش می دهند و 
مدارســی که رویدادهــای کارآفرینی را 
برگزار می کنند و تالش می کنند از طریق 
ایــن رویدادها کارآفرینــی را آموزش یا 
ترویج دهند. از منظر دیگر، این مدارس به 
دو نوع، مدرسه و مرکز آموزشی یا مردم 
ـ نهاد آموزشــی، قابل طبقه بندی اند. در 
این شــماره، نمونه هایی از هر دسته ذکر 
می شود. نکتة دیگر آن است که نمی توان 
با اطمینان، تجارب گزارش شده را موفق 

دانست، زیرا، اواًل، آموزش  کارآفرینی هنوز 
در ابتدای راه است و برای مشاهده نتایج 
آن، یعنی، میزان موفقیت کسانی که در 
این مــدارس و دوره ها آموزش دیده اند و 
ثانیًا، روش های به کار گرفته شــده بسیار 
متفاوت اند و گاهی قابل قیاس با یکدیگر 
نیســتند. با این حال می توان درس های 

زیادی از این تجارب آموخت.

مدرسه ای با فوق برنامة کارآفرینی
در سال 94، این مدرسة ایرانی تصمیم 
گرفت آموزش کارآفرینی را در قالب فوق 
برنامة بوفه مدرسه آغاز کند. هرچند در 
ســال های قبل نیــز فعالیت هایی مانند 
بازارچة خیریة آخر سال در این مدرسه 

انجام می شــد، اما بوفة مدرسه متفاوت 
بود. ابتدا و به ترتیــب، معلمان، اولیا و 
دانش آموزان نســبت به ابعاد و اهمیت 
طرح توجیه شدند. هر یک از دانش آموزان 
می توانست در یکی از فعالیت های بوفه 
مدرسه شامل آشپزخانه، نظافت، خرید 
و تــدارکات، نظافت و امور مالی و اداری 
ثبت نام کنــد. کار کاماًل جــدی بود و 
دانش آموزان می بایست در ساعات کاری 
شــامل زنگ های تفریح و ناهار سر کار 
خود حاضر می شــدند. حضــور و غیاب 

مزرعه بلدرچین
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