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  دهیچک
 توسعه حال در کشورهای موفقات یرای مؤثر و مهم عوامل از یک  یاشتد  م  توستعه  و رشتد  یه دستیاای   ایجامعه هر هدف
 ثمریخش  و گاریشکل نحوه است یدیه  یاشد م  کارآفرین  مهم مبحث یه توجه پایدار، توسعه و پاشرفت یه رسادن جهت

 یاورها ها وروش این مجموعه است  شده اسیوار ویژه هایارزش و یاورها پایه یر که طلبدم  را خاصت   هایشتاوه  کارآفرین ،
 و رشد نظورم یه فرهنگ کارآفرین  یر تاثارگذار عوامل شناسای  استا  زز  استت   این یر کرد  تلق  فرهنگ یک توانم  را

در پژوهش حاضر، سؤال  یاشد  کشورها ریزانیرنامه و گذارانسااست استاس   هایدغدغه از جوامع، در آن جانبه همه توستعه 
ات  در این یه منایع مطالعیا توجه اصل  این است که اسیلزامات یرنامه درس  کارآفرین  در نظا  آموزش  کشور ایران چاست؟ 

ن آها حاک  از هیافی یاشد تحلال  م  -پژوهش، ماهات موضوع تحقاق حاضر از نوع تحقاقات کاف  یوده و پژوهش  توصاف 
 ین ،کارآفر فرهنگ توسعه ناست  یرای امکانپذیر هاانستان  و هاستازمان  و نهادها حمایت یدون و انزوا در استت که کارآفرین  

نقش  فراغت اوقات یا مرتبط نهادهای ناز خانواده و همچون یناادی نهادهای حی  رستتانه، مدار ، مانند مدن  نهادهای
 ری مبین  جامعه در کارآفرین  فرهنگ ستتازینهادینه راهبرد استتا  یر ما کشتتور در موضتتوع این اهمات تاثارگذاری دارند 

نیایج پژوهش، در نظا  آموزشتت  و یرنامه درستت  مدار ، کارآفرین   گردد  یر استتا م  میبلور ایران  و استتیم  هایارزش
 صاتشخ تکوین و رشد لحاظ از دیسیان دوره اهمات یه توجه یصتورت نظری و عمل  قایل آموزش است  یه عبارت دیرر، یا 

 ارزان  هاآن را یه است کودکان در آینده زندگ  پاشترفت  ززمه که را مخیلف  هایمهارت تواندم  آموزش کارآفرین  کودکان،
 زیرییرنامه در آنچه نایراینتواند در یرنامه درست  دوره میوسطه طراح  و اجرا شود  ی های تکمال  م ارد  همچنان آموزشد

  ط در کارآفرین  سازیفرهنگ و آموزش است، یرخوردار ایویژه اهمات از کارآفرین  گستیرش  و رشتد  یرای نظا  آموزشت  
 ای است همدرس تحصال دوران

 

 . کارآفرینی، برنامه درسی، فرهنگ، نظام آموزشی کلیدی: کلمات
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  مقدمه. 1

کارآفرین ،کانون و مرکز ثقل کار و تیش و پاشرفت در  م  استت که از آغاز خلقت یشتر وجود داشتیه است    ومفه ارآفرین ک
که یل ت؛فهای رشد و توسعه دست یاتوان یه شاخصنم  یدون توجه یه مقوله توسعه کارآفرین ، شود عصتر مدرنایه تلق  م  

ی  یه شود  در گذار از مرحله سنوری و پاشترفت فن  و صتنعی  در عرصه اقیصاد حاصل م   از طریق تغاار در روند تولاد یهره
ی مدرن توجه ژگاری از منایع طباع  و یکارگاری تکنولوهای فردی کارآفرینان در یهرهها و قایلاتیاید یه توانمندی صتتنعی ،

خود را یرای اسیفاده یهانه از ایزار و دسیاای  یه کافات  های جدید در یازار،زیرا آنها یا یکارگاری روش ای داشتیه یاشتام   ویژه
 .کنندمطلوب کاز و خدمات آماده م 
 آموزش ناازمند هاستتازمان اطیعات، عصتتر هایپاچادگ  و رقایت ستتریع افزایش یه توجه یا از ستتوی ؛ امروزه

 رین کارآف و نوآوری خیقات، و کار مهم؛ هایمهارت این از یک  کنند  پاشتترفت روز علم یا ییوانند که هستتیند های مهارت
 در فردی گرا ینایراین یاشند  داشیه خود سازمان یا و شرکت توسعه و رشد در سع  یایسی  همران آن از استیفاده  یا که استت 

 در و خیق نبوده کاری انجا  یه قادر هرگز یاشد؛ نوآوری و خیقات فاقد ول  یاشتد،  یرخوردار مهارت حد یازترین از ستازمان 
 ناازمند افزایش کشورها، اقیصادی رشتد  یه نااز دلال یه حاضتر  عصتر  در خیقات کرد  ضترورت  حرکت نخواهد رشتد  مستار 
   یاشد م  اجیماع  رفاه و درآمد افزایشو  خدمات، و کاز ایجاد یرای رقایت جدید هایتکنولوژی ایجاد وری،یهره

 واندتم  کاف  تحول یه توجه یدون کمّ  رشد است  مدار  عملکرد کافات یهبود پرورش، و آموزش مهم اهداف از
 و تجارت کستت  در پرورش و آموزش ریزانیرنامه و مدیران که تیشتت  وجود یا ستتازد  مواجه یحران یا را پرورش و آموزش
 عوامل شناسای  عد  دلال اند؛ یهشده میحمل جامعه تریات و تعلام در (نوآوری)جهان   جدید هایاندیشه و هاایده کردن پااده
 اهداف یه وی خ یه اندنیوانستتیه ریزییرنامه و مدیریت در تحول فرایند نقش گرفین نادیده ناز و جدید ناازهای و کاف  مؤثر
 افزایش گردد م  درازمدت در ستتازمان آن موفقات و ورییهره افزایش موج  کار،محاط  در نوآوری یایند  دستتت نظر مورد
 امر نای است  گردیده اخار دوران در یویژه عظام تحوزت و تغاار یه منجر امروز جهان در صتنعی   توستعه  و تکنولوژی رشتد 
 افاتک یه ترعماق و تردقاق توجه لذا گردد  گستتیرده و در عان حال پاچاده مهم، یستتاار آموزشتت  نظا  وظافه شتتده یاعث
 ،است )سنجری نموده جل  خود یه را تریات و تعلام دسیاندرکاران نظر که است ایعمده مباحث از مدار  پرورش و آموزش
۳۱۳۱ ) 

 نیقلم کودک  و نوجوان  سنان در یویژه افراد یه آموزش یوساله توانم  را کارآفرین  هایمهارت از یخشت   امروزه
 جهتو است  یا نشتده  محقق انیظار مورد نیایج درست ،  واحد یک قال  در ایران، مدار  در کارآفرین  آموزش وجود یا اما کرد 
 غل ش واحدهای ایجاد یه نااز جامعه و است افزایش یه رو کشور فعال جمعات اینکه اسا  یر کارآفرین  ضترورت  و اهمات یه

 و دهنشتت کاف  توجه تحقاقات ، و پژوهشتت  مستتا ل یه یه عبارت  شتتود م  توجه یاشتتیر آموزش صتترفا یه مدار  در دارد،
نان از همچ استتت  نشتتده فراهم کارآفرین  توستتعه یرای کاف  هایزیرستتاخت زیرا اند یارانه کارآفرین  یا آموزان عمدتاًدانش

 شده راهمف کاذب مشاغل انواع یرای زمانه و شده تبدیل اجیماع  معضل یک یه الیحصاینفارغ اشیغال مشکل طرف دیرر،
 ( ۳۳91، ۳است )اسکول هامر
از  ؛یاکاری استتت یحران ،کشتتور اقیصتتادی مشتتکل یزرگیرین که حقاقت این یه توجه یا حاضتتر حال در ینایراین

 مؤثرترین از نوآوری و (  خیقات۳۱۳1 مقام ، و استتت )احمدپورداریان  کارآفرین  و زای اشتتیغال دولت وظایف مهمیرین
روح کارآفرین  پاشتبرنده یسااری از   ( ۳۳۳1، 1)ریستال  شتوند م  کارآفرین  موج  که استت  های فعالات انجا  در هاویژگ 

                                                 
1. Scholhammer, H. 
2. Rissal, R. 
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یناس  کارآفرین  یا ایجاد اشیغال، توزیع م  تاریخ در قال  کارآفرین  ادامه خواهد یافت های یشریت یوده است و تغاارموفقات
یرداری از منایع و فعال شتتدن آنها، یهبود کافات زندگ ، کشتتف ناازها، ایداع و اجیماع ، یهرههای درآمدها، کاهش اضتتطراب

کند آموزش ثری در رشتد و توسعه کشور دارد  شواهد یسااری وجود دارد که اثبات م  ؤتوستعه کازها و خدمات جدید نقش م 
ارآفرین  ثر است  در واقع فرآیند کؤیمال وقوع کارآفرین  مکارآفرین  در افزایش نررش کارآفرینانه افراد و در نیاجه افزایش اح

پذیری و توانای  دورنماستتازی از کوشتت ، پافشتتاری، ریستتک یاید که گرایش یه کاماای ، ستتختیدستتت کستتان  تحقق م 
   های روح  و روان  آنها استویژگ 

از  ؛ر این دوره یر زندگ  و دوران تحصالو ناز تاثا ،آموزان تحت پوششدوره اییدای  یه لحاظ تعداد معلمان و دانش
درستت  در راستتیای توستتعه کارآفرین  در مدار  اییدای ،  هایبایرخوردار استتت  از ستتوی دیرر توجه یه کی  جایراه خاصتت

آموزان از آن اسیفاده چراکه کیاب درست  مهمیرین رستانه آموزش  است که همه روزه معلمان و دانش   ؛ضترورت یستاار دارد  
ثر ؤهای  که در کارآفرین  فرد و تمایز وی از ستتتایرین مها و مهارتادیاات نررش کارآفرینانه ستتتع  دارد تا ویژگ  کنند م 

زا در آینده افهای ارزشهای شخص  یه سوی فعالاتگاریتوان یصورت جهتاست را شناسای  کند  نررش کارآفرینانه را م 
و  کندمود  در واقع نررش کارآفرینانه، فرد را درگار کارآفرین  م و خوداستتتیختدام  در کستتت  و کتارهای کوچک تعریف ن  

( ف  و رفیاریشناخی ، عاط)کننده کارآفرینان از غارکارآفرینان استت  نررش کارآفرینانه، تایع  از هر سه نوع واکنش  تفکاک
   یه یک موضوع کارآفرینانه مشخص است

 هاییرنامه داشتتین مستتیلز  توستتعه هایشتتاخص از یک  عنوان یه یاکاری کاهش و اشتتیغال افزایش عیوه یه
 در ویژهی واقع  پاشتترفیه ایزارهای از آن توستتعه یرای مناستت  یستتیر ایجاد و کارآفرین  تقویت رو این از استتت  کارآفرین 
 پذیریرقایت و نوآوری اشیغال، ایجاد اقیصادی، توسعه یه منجر کارآفرین  که چرا آید،م  شمار یه توسعه حال در کشتورهای 

 و اقیصتتادی ناروی قوییرین عنوان یه را خود جایراه دناا در کارآفرین  (  ینایراین۳۱۳۱ مذیوح ، و شتتود )شتترف ، مقد م 
 جامعه کنون  مشکیت از یک  کارآفرین  و اشتیغال  مستلله  اینکه دلال استت  یه  کرده پادا توستعه  و رشتد  محرکه، ناروی

 است  اجرای اهمات دارای یاشد، مؤثر جامعه اقیصاد و دیرران و خود یرای ییوانند که افرادی تریات و آموزش است؛ یشری

 و مادی هایهزینه دارای و هستتیند درگار آن در جامعه افراد از یازی  آمار اینکه دلال یه پرورشتت  و آموزشتت  هاییرنامه
 از آموزش  هایسازمان .گارد صورت زز  هایپژوهش یایستی  ها، یرنامه این اجرای قد  هر در که دارد نااز یازی  معنوی

 ززمه کارآفرین، مدیران وجود ایجاد شتتود  مدیریت در اییدا یاید تغاار و این دارند و دگرگون  تغاار یه نااز مدار  جمله

 است مسیمری فرایند و پرورش آموزش در کارآفرین  .است مدار  در کارآفرین  هایویژگ  و کارآفرین مدار  گستیرش 

 دیرر سوی از و شتود م  منجر آموزشت   نظا  و یارون  درون  منایع کلاه از مؤثر یردارییهره و شتناستای    یه یکستو  از که

 ( ۳۱9۳گردد )احمدپورداریان ، م  و یادگاری یادده  جدید هایفرصت ایجاد موج 
 

 روش پژوهش .2
 نوع از تحقاق، هدف یه توجه یا و تحلال  -توصتتاف  تحقاقات نوع از ها،داده گردآوری روش استتا  یر حاضتتر پژوهش

 اصل  خطوط کشتف  یه و گردآوری پژوهش، موضتوع  یا مرتبط مفاهام استت  یدین منظور  ایتوستعه  و تحقاقات کاریردی

 در آمده یدست مفهوم  ستاخیارهای  و مفاهام مجموعه از ییوان تا شتده  پرداخیه تریات و تعلام صتاحبنظران  هایاندیشته 

  نمود اسیفاده اسیلزامات یرنامه درس  کارآفرین  در نظا  آموزش  کشور ایران، تردقاق تباان جهت
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 هایافته .3
 جدیدی ترکابات که است فردی تعاریف مخیلف  از کارآفرین و کارآفرین  ارا ه شده است  یرای مثال از نظر شومپیر کارآفرین

 ها جدادیرر سازمان از را سازمان یک کارآفرینانه نقش یا که است آن کارآفرین نقش پانکات کند  از نظرم  ایجاد و تولاد را

مانند  پویا هایویژگ  دارای کارآفرین هایسازمان و دارند گرایانهفرصت رفیاری معیقد است کارآفرینان کند  اسیاونسونم 
 فعالات که است کس  کارآفرین هسیند  از نظر دراکر، پذیریمخاطره یه تمایل و پذیریانعطاف سازی،تجسم یه افراد تشویق

 کار و کس  که است کس  کند  همچنان از نظر اسیونر، کارآفرینم  شروع را خود یه میعلق و جدید کوچک، اقیصادی

 ( ۳۱۳1 مقام ، و )احمدپورداریان  کندم  یناانرذاری را جدیدی سازمان و جدید آمازمخاطره
 شود، م شناخیه هاسازمان و جوامع پاشرفت و رشد یرای موتوری و یوده توسعه ایزارهای از یک  عنوان یه کارآفرین 

 د،جدی رقبای سریع افزایش یه توجه یا همچنان شود م  موفقات هایزمانه ایجاد موج  کارآفرین هایانسان وجود زیرا
 یقخ انسان  ناروی فعال، پرورش هایسازمان وظافه ارتباط این در شود م  احسا  هاسازمان در کارآفرین  اهمات ضرورت

 از دانش کس  یه نااز هاسازمان جامعه، و امروز دناای تغاارات سریع یه توجه (  یا۳۱9۱ است )احمدپورداریان ، کارآفرین و
است  اههمر مل  و الملل یان هایمحاط در سریع تحوزت یا رقایت و پاچادگ  حاضر، عصر در داشت  خواهند یارون محاط
 ایجاد وری،هرهی افزایش و کارآفرین  یه عبارت  شود  گرفیه نظر در اقیصادی توسعه تحرک عنوان یه کارآفرین  شده یاعث که

 ( ۳۱97 کند )احمدپورداریان ،م  فراهم را کشورها اقیصادی توسعه و رشد موجبات اجیماع ، رفاه و اشیغال
و  ادیپایدار اقیص توسعه چون ارزشمندی پاامدهای و شده شناخیه رشیهماان دانش یک عنوان یه کارآفرین  امروز

 آشکار زمان  یاارزش، پاامدهای این دارد  اجیماع  هایآسا  کاهش پایدار، اشیغال افزایش تام ، کار روحاه افزایش اجیماع ،
 آموزانشدان قایلات و توانای  تقویت آموزش در مدار  دیرانم نقش رو این شود  از آغاز مدار  در پایان سنان از که گرددم 
 سازمان در ینوآور و خیقات و کارآفرین  یاشد  انرازهم  یرجسیه یساار کارآفرین  توسعه و جدید مشاغل یه ورود و ایجاد در
 توانم  نیایج یه هتوج یا کند  ایفا سازمان کارآفرین  رفیار و کارآفرین  شخصای  هایویژگ  رایطه در را نقش ماانج  تواندم 
 افزایش نآ در کارآفرین  رفیار روند،م  پاش کارآفرینانه شخصای  هایویژگ  یودن دارا سمت یه ایران در هرچه که گفت
ناز ند  یاش داشیه ویژه توجه کارآفرینانه هایمؤلفه از یک هر یه یاید پرورش و آموزش مسلوزن و مدیران ینایراین یاید م 

 یان پایان ی رقایی  و کشمکش که است شده یاعث رقبا افزایش و تکنولوژی هایپاشرفت محاط ، تغاارات چون عوامل 
در نظر گرفیه  هاسازمان یرای حاات  و مهم عامل عنوان یه یود که خواهد ترزمان  موفق نوآورانه رفیار آید  یوجود هاسازمان
 داشت نظر رد یرسند  یاید یهیری عملکرد یه جدید، هایقایلات توسعه میغار و ناز پاچاده، محاط در رقایت ایجاد شود تا یا
 رفیار که راچ گردد؛ کارافرین ایجاد یه منجر نوآوری یا ییوانند هنرآموزان تا است پرانرژی و مشیاق ایروحاه ناازمند کارآفرین 
 (  ۳۱۳۱ )خوشحال، یود خواهد پرتیطم محاط در آنان یقای کنندهتضمان همواره هنرآموزان نوآورانه

 سه هی پاسخ در را اسیراتژی این هاسازمان و شودم  محسوب اقیصادی توسعه یرای راهبردی سازمان ، کارآفرین 
 نسبت یمادیاعی  حس ایجاد جدید، رقبای سریع از: افزایش عبارتند که گارندم  یکار است، گردیده تحمال آنها یر که ناازی
ط   مسیقل  کارآفرین  یرای آنان اقدا  و هاسازمان از کار ناروهای یهیرین ها، خروجسازمان در سنی  مدیریت هایشاوه یه

 کرد  تتقوی آموزش، طریق از توانم  را خیقات قدرت که اندرساده نیاجه این یه خیقات و کارآفرین  زمانه در مطالعات
 ودش موفق خود کار در و کرده غلبه امروز جهان پویای  و پاچادگ  یر تواندم  نوآوری و خیقات از اسیفاده یا کارآفرین
 ( ۳۱9۳ )احمدپور،

 درخواهد یود   کارآفرین  هایفعالات توسعه سمت یه حاات  و اولاه گا  کارآفرین ، رفیار یر تاثارگذار عوامل شناخت

 کارآفرین  هایویژگ  یا خیق مدیران یه آموزش  هایسازمان خصوص یه هاسازمانکه  نمود اذعان یاید موضوع اهمات
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 یافیه تغاار آموزش  مدیران از جامعه انیظارات و شده کشاده چالش یه آموزش  نظا  در مدیران سنی  نقش زیرا دارند، نااز

 ( ۳۱۳1 ی،)عزیز کنند چالش موجود هنجارهای یا تا دارند تمایل که است نااز مدیران  یه امروزی جامعهدر  ت اس
 زمان کره سراسر کارآفرین  انقیب که کرده یاان کارآفرین  آموزش ظهور عنوان تحت ایمقاله ( در1۱۱۱) ۳کوارتکو

 در آمریکا رد کارآفرین  فعالات قدرتمند ظهور موضوع این گواه است  داده قرار تاثار تحت را کار و کس  دناای و دریرگرفیه را
 یاش 1۱۱۱ تا ۳۳9۱سال است  از شده ایجاد جدید کار و کس  هزار ششصد سال هر میوسط یطور که است اخار سال ده طول
شده یود  در راسیای  ایجاد شغل هزار 1۱۱ و مالاون یک تنهای  یه ۳۳۳1 سال در شده، البیه ایجاد جدید شغل مالاون ۱۱ از

 ۳۱9۱از سال   شاخه تحصال  کارودانش تاساس شد ۳۱71از سال یاید اشاره کرد که در ایرانیه رسمات شناخین کارآفرین  
هنرجویان  های کاردانش یانهنرسیان عنوان کارآفرین  در یا  کیایکه  کارآفرین  یخش  از یرنامه درس  مدار  میوسطه شد

 رهای زودیازده،اعنوان یک روش خیق مدیریی  یرای افزایش کس  و که نقش کارآفرین  ی  شودسال سو  میوسطه تدریس م 
کارآفرین کس  است  های مرتبط انجا  گرفت ای در کشور یرای آموزشجن  و جوش یه نسبت گسیرده ۳۱9۱از اوایل دهه 
پذیر و کارآفرین  امری آموزش و یپذیرد  ردههای یک فعالات اقیصادی را سازمانده  و اداره کشود مخاطرهکه میعهد م 

امریکا  اس،انرل کشورهای آلمان، ند،اههای  انجا  دادای  که در زمانه آموزش کارآفرین  فعالاتاولان کشوره پذیر است پرورش
  ( ۳۱9۳ )احمدپورداریان ، و ژاپن یودند
 ارآفرینانک در شده ایجاد هایظرفات مبنای یر که است فرهنر  و اجیماع  اقیصادی، عنصر کارآفرین ؛ حقاقت در

 ( ۳۱۳۱ )شریف، جمشادیان، رحام  و نادری، رساندم  حداکثر یه را سازمان  موجود هایفرصت از گارییهره آموزش، طریق از
 یر آمدن فا ق یرای اخار دهه سه در مخیلف کشورهای که است مواردی اهم از گردد،م  اشاره آن یه زیر در که های حلراه

 اند:آورده روی آن یه اجیماع  و اقیصادی مسا ل

 کارآفرین ، فرهنگ توسعه -

 کارآفرینان، از زز  هایحمایت انجا  -

 نااز، مورد و زز  هایآموزش ارا ه -

 ( ۳۱۳۱ )هزارجریب ، زمانه این در نااز مورد هایپژوهش و تحقاقات انجا -
داده، یه این نیاجه  انجا  ایران جمله از کشور ۱۳ در 1۱۳۱ سال در کارآفرین  جهان  سازمان که نظرسنج  طبق

 دانش ریارهد دیارسیان  آموزاندانش از گارینمونه یا و زیاد دقت یا هایررس  این است  کارآفرین  نسل امروز نسل رساده که
 درصد19مانند این نکیه که:  دارد وجود مهم نکیه چند تحقاق این در است  گرفیه صورت کارآفرین  آموزش و کارآفرین 
 و وفقم کارآفرین  یا که کردند عنوان و دانسیند مؤثر کارآفرین  یه خود تمایل در را اجیماع  تعهد مطالعه، مورد آموزاندانش
 مازان ،آموزاندانش درصد و کنند جبران را است داده قرار اخیاارشان در جامعه که را امکانات  و خدمات تواندم  مسلولات قبول
 تبدیل ثاناه یه قرن زمان  مقاا  از آن تغاارات شکل که جهان  اند  درکرده ارزیای  ضعاف یساار کارآفرین  از را خود اطیع

 یه یخشادن سرعت که است حدی یه تغاارات و سرعت تنوع است  توسعه و یقا ها،سازمان یرای اصل مهمیرین است، شده

 این یا هماهنر  منظور یه دیرر، سوی از کارآفرین و خیق ناروهای داشین و یکسو از تفکر هایشاوه و ارتقای فکر تولاد

 یرای مهم  هایمقوله وخیقانه، کارآفرینانه عملکرد و تفکر شاوه است  ینایراین فراوان  اهمات دارای نو، تحوزت و تغاارات

 کارآفرین  روحاه و تقویت پرورش ساززمانه ها،ویژگ  این از مدیران یرخورداری زمانه، این در است  جدید عصر یا افراد تطایق

 ( ۳۱۳۱است )پورقاز، یرخوردار ضعف و شدت مدیران از فکری شاوه یا میناس  که است آموزش  نظا  ها یخصوصسازمان در

                                                 
1. Kuratko, D. F. 
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ای شیهیرنامه درس  کارآفرین  ناز یه عنوان ر نکیه یساار مهم در آموزش کارآفرین ، یرنامه درس  اسیاندارد و یاکافات است 
یاید  امروزه تقریباً در دوسو  کشورهای اروپای  خاص خود توسعه و گسیرش م  هایعلم  یا چارچوی  منظم و یه شاوه

شود  در دوره اییدای  اهداف آموزش کارآفرین  در وارد یرنامه درس  م  ،های کارآفرین  از همان مراحل اولاه آموزشآموزش
دوره میوسطه ناز یه همان نحو آموزش  در ؛شوددرس  یصورت ضمن  نه خاص در موضوعات درس  مخیلف گنجانده م  یرنامه

ها یطور صریح در اسناد یرنامه درس  یه اهداف یرنامه اشاره شده این دوره کارآفرین  مورد توجه واقع شده، یا این تفاوت که در
ت و این اس آینده آموزان این دوره یا انیخاب مسار حرفهدوره میوسطه یه دلال مواجه یودن دانش ضرورت آموزش در است 
 یطور مسیقام یر ؛عال  و یا قصد ورود یه یازار کار را داشیه یاشند آموز قصد ادامه تحصال در آموزشها خواه دانشآموزش

 انیخاب حرفه آنها در آینده تاثارگذار خواهد یود 
 

  گیرینتیجه .4
 از ود؛ش یرداشیه اساس  هایگا  که است زز  مطلوب وضع ترسام و پرورش و آموزش کافات یهبود و نوآوری ایجاد یرای
 رد ای در نظر گرفت  اهداف سرمایه نهاد یک عنوان یه یلکه مصرف ، نهاد یک عنوان یه نه را پرورش و آموزش اینکه جمله

 مخیلف ادایع در را موفقات و رشد که گردد کودکان ترسام آینده دناای زندگ  دورنمای از یلندمدت و مدتکوتاه قال  زمان 
 و مهم نقش است؛ اهمات دهد  آموزش حاات  و امری مؤثر که آموزاندانش آموزش  ناازهای یه و ساخیه فراهم آنان یرای

 جای شوند،م  ولدمی کارآفرین ذات  یطور کارآفرینان که قدیم  افسانه این و دارد و داشیه کارآفرین  ترویج و توسعه در یرجسیه
 ادافر تا شود داده آموزش تواند م  آن هایویژگ  و کارآفرین  یه مریوط مباحث حی  که است داده واقعات این یه را خود

 دهند  توسعه ارزیای  کرده و را خود هایقایلات ییوانند

 ستد یه تجریه طریق از تنها کارآفرین  خارج کشور حاک  از آن است که و انجا  شده در داخل مخیلف هایپژوهش
 موزش آ مؤسسات و مراکز در مدتکوتاه هایدوره طریق از و شود تدریس شود، گرفیه یاد تواندم  کارآفرین  یلکه آید؛نم 
 آن یا مرتبط درس  واحدهای گسیرش یافیه و کارآفرین  هایدانشکده دناا کشورهای اکثر در است  تحقق و انجا  قایل

آموزش   هایروش تواندم  مخیلف موضوعات یا یعدی هایپژوهش انجا  که رسدم  نظر شود  یهم  تدریس جدی یصورت
 مریاان است نااز آموزان،دانش کارآفرین  در مدار  فناوری و کار هاییرنامه یودن مؤثر اثبات صورت در کنند  معرف  را زز 

 و آموزش  هاییرنامه کلاه اجرای مورد کنند  در کمک راسیا این در آینده نسل یه ییوانند تا شود داده آموزش ناز تخصص 
 است  مهم و ضروری های تکمال ،پژوهش انجا  پرورش  ناز

 یه راه ن است  یا گرفیه قرار توجه مورد کشورها از یسااری در اجیماع  و اقیصادی رشد کلاد عنوان یه کارآفرین 
 فزاینده طوری کارآفرینان جایراه و نقش پاشرفیه، هایفناوری گسیرش و افزایش یا که یایامدرم  جهان  توسعه و رشد روند
ررس  است  ی گرفیه نا  کارآفرین  طیی  هایدهه اخار دهه دو دیرر کشورهای یرخ  و غرب در که یطوری شود؛م  یاشیر
 کارآفرینان و است کارآفرین  دسیور در اقیصاد که است یاانررآن یافیه توسعه کشورهای در اجیماع  و اقیصادی توسعه روند
 ریزانیرنامه و گذارانسااست جدی و مهم هایدغدغه از یک  حاضر حال دارند  در یسزای  نقش اجیماع  و اقیصادی توسعه در

 «گذار دوره»است   کار یازار یه مدرسه از آموزاندانش گذار توسعه، حال در و یافیهتوسعه از اعم کشورها همه در آموزش  نظا 
 و نوجوانان دوره این در شود م  اطیق یخشرضایت و ثایت شغل یک یه ورود نخسیان و مدرسه از خروج زمان  دوره یه

 سعهتو رسدم  نظر شوند  یه تبدیل جامعه مولد اعضای یه ییوانند آن کمک یه تا دهندم  توسعه را خود هایمهارت جوانان
 را کلمش این از عظام  یخش تواندم  تریات و تعلام نظا  و آموزش  مراکز در همه از مهمیر و جامعه در کارآفرین  فرهنگ
 نماید  یرطرف
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 گذاریهعد  سرمای ماهر، ونامه و ماهر میخصص ناروی کمبود یاکاری، جمله از مشکیت  یا کشور کنون  شرایط در
 کمبودها و نواقص جهت در شایسیه یساار پاسخ تواندم  کارآفرین  آموزش و کندم  نر  پنجه و دست مخیلف هاییخش در

 آمازقاتموف است  تجریه کننده تعاان و حسا  یساار پرورش و آموزش یویژه آموزش  مراکز مأموریت اوضاع این در و یاشد
 آن رد فرهنر  و اجیماع  اقیصادی، هاییحران از عبور در توسعه حال در کشورهای از یرخ  ناز و پاشرفیه کشورهای اغل 

 اهمات نهنوآورا کارهای و کس  گاریشکل و کارآفرینان کارآفرین ، یرای ناز کشورها سایر تا است گردیده موج  کشورها
 شوند   قا ل خاص 

 رهنگف توسعه ناست  یرای امکانپذیر هاسازمان و نهادها حمایت یدون و انزوا در توان گفت کارآفرین در مجموع م 
 این اهمات نقش تاثارگذاری دارند  فراغت اوقات یا مرتبط ادهاینه ناز خانواده و رسانه، مدار ، نهادهای  مانند کارآفرین ،
 ورمیبل ایران  و اسیم  هایارزش یر مبین  جامعه در کارآفرین  فرهنگ سازینهادینه راهبرد اسا  یر ایران در موضوع
عمل  قایل آموزش  نیایج پژوهش، در نظا  آموزش  و یرنامه درس  مدار ، کارآفرین  یصورت نظری و گردد  یر اسا م 

 مخیلف  هایمهارت تواندم  آموزش کارآفرین  کودکان، شخصات تکوین و رشد لحاظ از دیسیان دوره اهمات یه توجه است  یا
 تواند در یرنامههای تکمال  م   همچنان آموزشآموزش دهد آنها را یه است کودکان در آینده زندگ  پاشرفت ززمه که را

 اهمات زا کارآفرین  گسیرش و رشد یرای نظا  آموزش  ریزییرنامه در آنچه نایراینطراح  و اجرا شود  یدرس  دوره میوسطه 
 ای است مدرسه تحصال دوران ط  در کارآفرین  سازیفرهنگ و آموزش است، یرخوردار ایویژه

 

 مراجع .5
  پردیس  تهران: کارآفرین ، تعاریف، الروها(  ۳۱9۱) داریان ، محموداحمدپور  ۳

راهکارها و  یررس  آموزش کارآفرین  در کس  و کارهای کوچک و میوسط ایران: ( ۳۱97) محمود داریان ،احمدپور  1
  1۱7-11۱ص سال اول،  مجله توسعه کارآفرین  ناازها 

  پردیس: تهران  چاپ پنجم  نظریات و الروها( کارآفرین  )تعاریف،  (۳۱9۳محمود ) احمدپورداریان ،  ۱

  اندیشاتهران: نشر فرمبان  کارآفرین   (  ۳۱۳1) مقام ، سادمحمد ؛احمدپورداریان ، محمود  ۱
  های درس  ایرانتهران: شرکت چاپ و نشر کیاب  کارآفرین (  ۳۱۳۱) عزیزی، محمد ؛احمدپورداریان ، محمود  ۱

های شخصای  کارآفرین  مدیران مدار  )مطالعه های تفکر و ویژگ یررس  رایطه شاوه ( ۳۱۳۱پورقاز، عبدالوهاب )  1
  17-9۱ ، صفحه۳۳، شماره ۱دوره   توسعه کارآفرین  ( گانه شهر یارجندموردی مدار  مقاطع سه
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