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Abstract: Technical, vocational and entrepreneurship
education always emphasized as a tool for economic
and social development in different countries. The
main purpose of this study is to design an
entrepreneurship education model in the technical and
vocational education system of Iran. The research
method is applied in terms of purpose and based on
data collection; it is qualitative using Grounded
theory method. Using purposeful sampling and
snowball sampling method, semi-structured in-depth
interviews conducted with 15 experts of
entrepreneurship and technical and vocational
training, and the data analyzed using open, axial and
selective coding through Max QDA software 2018
version analyzed. The paradigm model based on the
central phenomenon (entrepreneurial skills training)
affected by causal conditions (personality traits of
skills of graduates of technical and vocational
education system, content of educational programs,
teaching methods, patterns of skills training of family
learners, abilities and competencies of technical and
vocational management trainers) Causal conditions
(infrastructure, government support, link between
technical and vocational education system and
industry, entrepreneurial ecosystem support for
trainees) and intervening variables (economic factors,
evaluation system for technical and vocational
certification, mass media and social media) along
with strategies and consequences of were formed in
the system of entrepreneurship education in technical
and vocational education system (individual level and
macro level) formed.
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 آموزش فنی و حرفهای و آموزش کارآفرينی همواره به:چکیده
عنوان ابزاری در راستای تحول اقتصادی و اجتماعی در
 هدف اصلی.کشورهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته است
 طراحی مدل آموزش کارآفرينی در نظام آموزش،اين پژوهش
، روش تحقیق از منظر هدف.فنی و حرفهای ايران است
 کیفی با استفاده از،کاربردی و بر اساس گردآوری اطالعات
 با استفاده از روش نمونهگیری.روش نظريه داده بنیاد میباشد
 نفر از خبرگان و متخصصان12  با،هدفمند و گلوله برفی
،آموزش کارآفرينی و آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش
مصاحبههای عمیق نیمه ساختاريافته صورت گرفت و دادهها
 محوری و انتخابی از طريق نرم،با استفاده از کدگذاری باز
 مورد تجزيه و تحلیل قرار5411 افزار مکس کیو دی اِی
 الگوی پارادايمی حاصل بر اساس پديده محوری.گرفت
 شرايط،(مهارتآموزی کارآفرينانه) متأثر از شرايط علی
زمینهای و متغیرهای مداخلهگر به همراه راهبردهای کنش و
واکنش و پیامدهای آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و
.حرفهای (سطح فردی و سطح کالن) شکل گرفت
 مهارت آموزی، آموزش کارآفرينی، کارآفرينی:کلیدواژهها
 نظام آموزش فنی و حرفهای،کارآفرينانه

 ايران، قزوين، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوين، گروه کارآفرينی، دانشجوی دکتری.1
) ايران (نويسنده مسئول، تهران، دانشگاه فرهنگیان، گروه مديريت آموزشی، استاديار.5
 ايران، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرينی، گروه کارآفرينی، استاديار.3
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مقدمه
بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعهيافته آموزش فنی و حرفهای )TVET( 1را به
عنوان اولويت وزارت آموزش و پرورش خود معرفی نمودهاند .دلیل اين امر نقش پررنگ
آموزش فنی و حرفهای در کاهش فقر و ارتقای توسعه ملی است (نواچوکو و يابا.)5410 ،5
آنها معتقدند که آموزش فنی و حرفهای ،انگیزهای برای پیشرفت جوانان ايجاد میکند و راهی
است که از طريق آن میتوانند کسب درآمد نمايند .همچنین مهارتها که در اقتصاد جهانی و
محلی مورد ارزشگذاری قرار میگیرد ،رشد اقتصادی ،اشتغال و درآمد را توسعه میدهند.
آموزش فنی و حرفهای ،به عنوان مکانیسمی برای رشد جوانان در داخل مدرسه و خارج از
مدرسه ،میتواند به عنوان ابزاری در راستای حل معضل جهانی بیکاری مورد استفاده قرار گیرد
(آرينگ . )5411 ،3همچنین اوگباکیريگوه و اوکولی ،)5412( 0به اهمیت برنامههای کارآفرينی
در نظام آموزش فنی و حرفهای به عنوان راهی جهت ايجاد اعتماد به نفس در جوانان ،حل
مشکالت بیکاری و کمک به رشد اقتصادی و توسعه کشورها اشاره نمودهاند .اندرسون
( ،)5441معتقد است که آموزش فنی و حرفهای برای اولین بار در شرايط پیرامون انقالب
صنعتی در اروپا و آمريکای شمالی به عنوان بخشی از فلسفه «تولیدگرايی »2توسعه يافته است .
اگرچه بسیاری از مطالعات اهمیت شیوههای آموزش کارآفرينی در آموزش فنی و حرفهای را
نشان دادهاند ،اما بکارگیری آموزشهای کارآفرينانه در آموزش فنی و حرفهای محدود است يا
اصالً وجود ندارد .هیچ دادهای وجود ندارد که بتواند نشان دهد آموزش فنی و حرفهای در
رابطه با بکارگیری آموزش کارآفرينی پیشرفتی نموده است (مک ،وايت و سنگور .)5411 ،6از
سوی ديگر ،بیشتر برنامههای آموزش فنی و حرفهای اساسا بر آمادهسازی افراد برای اشتغال
حقوق بگیر 2و اشتغال در سازمانهای بزرگ متمرکز میباشند .اما ترکیبی از مهارتهای
کارآفرينانه و مهارتهای ويژه شغلی بايد به عنوان يک ابزار اصلی در کاهش بیکاری و ايجاد
)1. Technical And Vocational Education And Training (TVET
2. Nwachukwu & Yaba
3. Aring
4. Ogbaekirigwe & Okolie
5. Productivism
6. Mack, White, & Senghor
7. Paid Employment
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فرصتهای خود اشتغالی و توسعه کسب وکارها بکار گرفته شوند .لذا آموزش کارآفرينی در
کنار آموزش فنی و حرفهای برای رفع اين چالش مورد نیاز است (باداوی.)5413 ،1
توسعه مهارتهای کارآفرينانه در آموزش فنی و حرفهای نه تنها میتواند با تقاضاهای بازار
کار مطابقت داشته باشد ،بلکه همچنین میتواند در راستای ايجاد سرمايهگذاریهای خطرپذير
جديد و توسعه پروژهها و راهحلها در سازمانها و صنايع باشد (استادلر و اسمیت5412 ،5؛
هیاتی و ديگران5412 ،3؛ گوون .)5413 ،0در آغاز قرن بیست و يکم نیاز به نیروی کار کارآمد،
آموزشهای عملیاتی و دانش عملی شدت گرفت (کوينزر .)5443 ،2اين تغییرات تحت عنوان
نوعی تغییر پارادايمی چالش برانگیز بودند .بر اساس هاشیموتو و دا فونسکا جونیور،)5411( 6
توسعه کارآفرينی و رفتار کارآفرينانه ،از چالشهای بزرگ دوران فراصنعتی است .اين يک
چالش برای جامعه جهانی است ،زيرا شامل در هم شکستن پارادايمهای تلفیقی در طول قرن
گذشته است.
رويکرد آموزش فنی و حرفهای ،تأثیر چشمگیری در تأمین سرمايه انسانی مورد نیاز
اقتصادهای مختلف داشته است (اندرسون .)5441 ،بر همین اساس بین آموزش فنی و حرفهای
و توسعه اقتصادی پايدار وابستگی متقابلی وجود دارد (بیردول ،سايدون5442 ،2؛ شوئو ،هوو،
هوانگ .)5454 ،1بر اساس داهان و همکاران ،)5411( 1مشارکت در آموزشهای فنی و
حرفهای ،فراگیران را قادر می سازد به خود اشتغالی برسند .آنها معتقدند که پتانسیل زيادی در
افزايش ذهنیت کارآفرينانه فراگیران در مؤسسات آموزش فنی و حرفهای به منظور ايجاد
اشتغالزايی وجود دارد (داهاالن  ،اسماعیل و محمد . .)5411 ،14بسیاری از مؤسسات فنی و
حرفهای بر مشارکت در خوداشتغالی به عنوان راهحلی برای معیار قابلیت اشتغال 11در تعیین

1. Badawi
2. Stadler & Smith
3. Hytti, Lemmetyinen, Hietanen, & Järvi
4. Guven
5. Kuenzer
6. Hashimoto & Da Fonseca Jr
7. Beardwell & Claydon
8. Shu, Ho, & Huang
9. Dahalan, Ismail, & Mohamed
10. Dahalan, Ismail, & Mohamed
11. Employability
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کیفیت فارغالتحصیالن اين مؤسسات تأکید دارند (اسماعیل و ديگران .)5411 ،1لذا ،پرواضـح
اسـت کـه رشـد و توسعۀ اقتصادی کشورها با نظام آموزش و پرورش و به ويژه نظام
مهـارتآمـوزی آنهـا گره خورده است (کینگومب5415 ،5؛ موپیمپیال و نارايانا )5441 ،3و
توجه به نظام آموزش فنی و حرفهای به عنوان يکی از مهمترين بخشهای نظام آموزش هر
کشوری ،جهت تربیت نیروی انسـانی کارآمد در سطح پـیش از دانشـگاه و بعد از آن ضروری
میباشد (کازامیا و روساکیز)5443 ،0؛ بنابراين امروزه از نظـام آموزش فنی و حرفهای انتظـار
مـیرو د کـه کارکنـانی اليـق و کارآمـد و متناسب با نیاز اقتصاد امروز تربیت کنند تا شـرايط
مناسـب بـه منظـور پـرورش کارکنـانی «هوشـمند ،دانشی ،چندمهارتی ،مولد و متفکر را
فـراهم آورنـد (لهمان و تیلور .)5443 ،2اهمیت اين برنامهها به عنوان ابزاری برای تجهیز
جوانان به اعتماد به نفس ،توانايی حل مشکالت خود و کمک به رشد اقتصادی و توسعه
کشورها مشخص میباشد (اوگباکیريگوه و اوکولی .)5412 ،در واقع ،آموزش کارآفرينی به
عنوان يک پادزهر واقعی برای مسئله بیکاری جوانان که دغدغه اصلی نظام آموزش فنی و
حرفهای است ،تلقی شده است .توسعه آموزش کارآفرينی کمک زيادی به ايجاد اشتغال نموده،
به جوانان اين فرصت را میدهد تا مهارتهای کارآفرينی خود را تقويت نمايند و ايجادکننده
شغل باشند و نه فقط جويای کار (آودو و ديگران.)5411 ،6
آموزش فنی و حرفهای در ايران نیز بر اساس ضرورت کارآفرينی و توسعه مهارت و
آموزشهای مهارتی در سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور در سال  1040با تأکید بر
مفاهیمی همانند تقويت روحیه نوآوری و کارآفرينی ،تجاری سازی و بهره برداری از
دستاوردهای علمی (بانیامريان و ديگران )5411 ،2بسیار مورد توجه قرار گرفته است (مهدی و
ديگران .)1311 ،با اين وجود بر اساس مطالعات موجود ،برنامه درسی فنی و حرفهای فعلی در
کشور ما نتوانسته است کارايی الزم بويژه در اشتغال و کارآفرينی داشته باشد و بررسی
1. Ismail Et Al
2. Kingombe
3. Mupimpila & Narayana
4. Kazamias & Roussakis
5. Lehmann & Taylor
6. AUDU, MA’AJI, IDRIS, JIDO, & SHEHU
7. Baniameryan Et Al
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وضعیت اين آموزشها در سالهای  1322تا  ،1310همچنین نشان میدهد که اين وضعیت
بهبود نیافته است و اثربخشی اين آموزش از ابتدا تاکنون مناسب نبوده است (جعفری هرندی,
 .)5412بر همین اساس با توجه به اهمیت و ضرورت ايجاد و توسعه قصد کارآفرينانه در
فراگیران نظام آموزش فنی و حرفهای ،سوال اصلی پژوهش حاضر اين است که الگوی آموزش
کارآفرينی در اين نظام به چه صورت میباشد؟ مفاهیم مهم در رابطه با آموزش کارآفرينی در
نظام آموزش فنی و حرفهای کدامند؟
مروری بر ادبیات و مبانی نظری
کارآفرينی در بسیاری از سیاستهای اقتصادی -اجتماعی دولتهايی که به دنبال توسعه
اقتصادی از طريق شکلگیری کسب و کارهای جديد و با هدف دستیابی به اشتغال پايدار و
درآمد برای جامعه گستردهتر هستند ،گنجانده شده است (فلوری  ،آندرياسی و تکسیرا،1
 .)5413عالوه بر اين ،امروزه فرهنگ ملی بطور گستردهای بر اين باور است که شکلگیری
کسب و کار جديد و کارآفرينی فرصتهايی جهت نوسازی اجتماعی و همچنین پیشرفت
اقتصادی به ارمغان میآورد .متعاقباً ،اين ديدگاهی جدايیناپذير از اين مفهوم است که آموزش
کارآفرينی راهی برای ايجاد کسب و کار جديد و توسعه مهارتهای کارآفرينانه در بین
فراگیران آموزش فنی و حرفهای است (استادلر و اسمیت5412 ،؛ ماتلی و ديگران5410 ،5؛
کاتز5443 ،3؛ فايول5411 ،؛ يمینی و ديگران .)5410 ،0ادبیات دانشگاهی با دقت زياد به
بررسی آموزش کارآفرينی در آموزش عالی پرداخته است و همانطور که فايول مطرح نموده
است« :اگرچه بیشتر برنامهها و دورههای کارآفرينی در سطح دانشگاه ارائه میشود ،اقدامات و
مداخالت بیشتری در مدارس ابتدايی و متوسطه در حال ظهور است» (فايول .)5411 ،در
حالیکه مطالعات آموزش کارآفرينی به طور عمده ،منعکسکننده فعالیتها و برنامهها در
آموزش عالی است ،ما در مورد آموزش کارآفرينی در ساير زمینههای نهادی و برنامهای چه
میدانیم؟ بدون شک کارآفرينی در زمینههای مختلفی کاربرد دارد ،بنابراين زمینه بررسی

1. Flory, Andreassi, & Teixeira
2. Matlay Et Al
3. Katz
4. Yemini, Jones, & Iredale
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برنامههای فنی و حرفهای به طور خاص شرايط الزم برای ارائه آموزش کارآفرينی حرفهای را
دارد (فیگیردو -نری و فیگیردو .)5441 ،1توسعه آموزش کارآفرينی کمک زيادی به ايجاد
اشتغال مینمايد ،به جوانان اين فرصت را میدهد تا مهارتهای کارآفرينانه خود را تقويت
کنند ،موضوعی که در اهداف آموزش فنی و حرفهای مطرح شده است و بواسطه چنین
آموزشهايی اين فرصتها برای آنها فراهم میگردد که مهارت و دانش برای افزايش تولید
درآمد و ثروت را کسب نمايند (ادئو و ديگران.)5411 ،
آموزش کارآفرينی يک فرايند يادگیری است که بر نگرش ،رفتار و ارزشها يا نیات افراد
نسبت به کارآفرينی به عنوان يک گزينه شغلی يا به عنوان ابزاری برای مشارکت در توسعه
نقش فرد در جامعه بسیار تأثیرگذار است (آيو ،کیباس و اوکا5412 ،5؛ نواچوکو و همکاران،
 .)5410بر اساس شواهد میتوان ادعا نمود که آموزش کارآفرينی مزايای مختلفی را در سطوح
مختلف آموزشی فراهم میآورد ،زيرا دانشآموزان را به ايجاد رفتار کارآفرينانه متناسب با
سطوح مختلف آموزش فنی و حرفهای ترغیب میکند (اونستنک .)5443 ،3متخصصان آموزش
کارآفرينی را ضرورتی جهت تأثیرگذاری بر نگرش ،آرمان و اهداف افراد در تالش برای
راهاندازی سرمايهگذاریهای جديد میدانند (مقام دوست و ديگران )1311 ،که در کمیت و
کیفیت عرضه کارآفرين در جامعه اثرگذار است .به همین دلیل ،در سالهای اخیر بسیاری از
دولتها به دنبال اجرای سیاست شکوفا کردن توان بالقوه افراد در زمینه کارآفرينی بودهاند
(مرتضینژاد و ديگران.)1316 ،
ادغام کارآفرينی در برنامه آموزشی پايه به عنوان ابزاری جهت کاهش بیکاری و افزايش
رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع شناخته شده است (آدگون .)5413 ،0مکاينتاير

1

( ،)5444آموزش کارآفرينی را به عنوان يک فرآيند برای فراهم کردن مفاهیم و مهارتهای
الزم برای تشخیص فرصتها و اعتماد به نفس برای عمل در حالی که ديگران مردد هستند،
تعريف میکند و ايجاد ارزش برای دانشآموزان در قبال فعالیتهای کارآفرينانه را تسهیل
1. Figueiredo-Nery & Figueiredo
2. Ayuo, Kibas, & Auka
3. Onstenk
4. Adegun
5. Mcintyre
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میکند (بلسیا 1و همکاران  .)5411 ،آموزش به عنوان عنصر مهم و سرنوشت ساز کسب دانش
است و نقش برجسته و اصلی را در رشد کلی فرد ايفا میکند .با ظهور ديدگاه جديدی در
زمینه تولید دانش و تمايل مؤسسات آموزشی برای پاسخگويی به نیازهای اجتماعی جامعه ،اين
نقشها همچنان تکامل يافتهاند .اين نقشها شامل مشارکت در رشد و توسعه اقتصادی با
مشارکت فعاالنه ايدهها و سیستمهای نوآوری هم به عنوان تأمین کننده سرمايه انسانی و هم
فناوری میباشد (الیا و سیکوندو  .)5410هدف از چنین سیاست آموزشی ،توسعه فرهنگ
کارآفرينی در محیط مدرسه و يک اقدام عملی است (کوونگ و تامپسون .)5416 ،5در ايران
اکثر دروس در مراکز آموزشی به صورت نظری ارائه میشوند .به اين دلیل خروجیهای آن با
نیازهای بازار کار همخوانی و هماهنگی ندارند .مراکزی مثل هاروارد MIT ،و غیره فارغ
التحصیالنی دارند که نتیجه پروژه فارغالتحصیلی آنها ايجاد کسبوکارهای جديد است و
ارزشآفرينی زيادی در مقاطع مختلف در حوزه جامعه صنعتی و اطالعاتی به انجام رساندهاند،
اما مراکز آموزشی ما ،متخصصان ،متفکران و نخبگان خوبی را به صورت فردی پرورش می-
دهند ،ولی آنها هیچگاه توانايی ايجاد کسبوکارهای جديد را ندارند (فرجاللهی و همکاران،
.)1314
آموزش فنی و حرفهای در اقتصادهای در حال توسعه ،رقابتی و جوامع برتر از اهمیت
فوق العادهای برخوردار است .امروزه سازمانهای توسعه بینالمللی و منطقهای و همچنین
برنامهريزان کشور و نهادهای تصمیمگیرنده برای تقويت اقتصاد و ارتقا عدالت بر روی اين
نوع آموزشها تمرکز دارند (باداوی .)5413 ،3نوآوری در کسب وکارها برای موفقیت و
پايداری آنها بسیار مهم است .بنگاههای اقتصادی که با نوآوری مشخص میشوند ،بیشتر از
بنگاههايی که نوآوری ندارند ،در بازار زنده میمانند .نوآوری نه تنها مسئولیت کارآفرينان بلکه
همه کارمندان به ويژه در شرکتهای با فناوری برتر 0که بسیاری از آنها به طور معمول فارغ
التحصیل نظام فنی و حرفهای هستند ،میباشد .بر اساس يونسکو ،آموزش فنی و حرفهای با
کسب دانش و مهارت برای دنیای کار سر و کار دارد (يونسکو .)5412 ،هیبرت و

بورگن2

1. Blesia
2. Kwong & Thompson
3. Badawi
4. High-Tech Enterprises
5. Hiebert & Borgen
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( ،)5445آموزش فنی و حرفهای را ابزاری برای آمادگی در زمینههای شغلی ،مشارکت موثر در
دنیای کار ،جنبهای از يادگیری مادام العمر 1و آمادگی جهت شهروندی مسئوالنه و ابزاری برای
ارتقای توسعه پايدار زيست محیطی معرفی نمودهاند (نوگو و کريستوفر .)5411 ،5آموزش فنی
و حرفهای ،نوعی آموزش است که هدف اصلی آن آمادهسازی افراد جهت اشتغال در کسب و
کارهای منتخب از طريق تجهیز افراد به مهارتهای شغلی ،دانش و نگرش الزم برای اشتغال
است .از آموزش فنی و حرفهای میتوان به عنوان آن جنبه از آموزش ياد نمود که دانش اولیه و
مهارتهای عملی الزم برای ورود به دنیای کار به عنوان کارمند يا خوداشتغال را در اختیار
فراگیران قرار میدهد و متناسب با فرد برای اشتغال به عنوان کارگران نیمه ماهر يا تکنسینها يا
حرفهایها آنها را تربیت مینمايند (ادئو و ديگران .)5411 ،و نتیجه مطالعات پیشین گويای اين
است که هر چه میزان آموزش بیشتری به افراد داده شود ،احتمال راهاندازی سازمانی با
ويژگیهای کارآفرينانه نیز بیشتر خواهد شد (نجف آبادی و داودی .)1311 ،آموزش فنی و
حرفهای و آموزش شغلی به دلیل تأثیر بر توسعه منابع انسانی ،بهرهوری و رشد اقتصادی،
بخشی جدايیناپذيری از استراتژیهای توسعه ملی در بسیاری از جوامع بوده است (ديک،3
 .)5442اين نوع آموزش ،مهارتهای فنی و دانش و کارآموزی ضروری برای موفقیت دانش-
آموزان و بزرگساالن در حرفهها و مشـاغل تخصصـی را فراهم میآورد (روژوسکی ،آسوندا و
کیم .)5441 ،0ايـن نـوع از آمـوزش بـه عنـوان يکـی از رکنهـای توسـعه پايـدار مـورد
پذيرش و تأکید سـازمانهای بیـنالمللی مانند (يونسـکو) ،سـازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی،
سـازمان ملل متحـد در زمینـه آمـوزشهای فنی و حرفهای و سـازمان بینالمللـی کار ()ILO
قرارگرفتـه اسـت (محمدعلـی .)1314 ،آموزش فنی و حرفهای در برگیرنده مطالعه فناوری و
علوم مرتبط با آن و کسب مهارتهای عملـی ،نگـرش ،درك و دانـش مربـوط بـه مشـاغل در
بخـشهـای مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی است (کالرك و اوالمسه .)5413 ،2در واقع،
نقش آموزش فنی و حرفهای ،تبديل دانش به تولید و همچنین آمـادهسازی افراد برای زندگی،
1. Lifelong Learning
2. Nwogu & Christopher
3. Dike
4. Rojewski, Asunda, & Kim
5. Clark & Olumese
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کسب و کار و آموزش عالی با توجه به تحوالت سريع تکنولوژيک و تغییرات دنیای کار است
(هاتیسارو و کاکاکتوران.)5441 ، 1
در ايران آموزش فنی و حرفهای به طور کلی زير نظر سه نهاد وزارت کار و امور
اجتماعی (سازمان فنی و حرفهای) ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری قرار دارد .در سیستم آموزش رسمی ،آموزش فنی و حرفهای در مدارس فنی و
حرفهای و کار و دانش در دهمین سال تحصیل در رشتههای مختلف ارائه میشود .تحصیالت
بیشتر برای مقاطع باالتر ديپلم توسط وزارت علوم و فناوری ارائه میشود ،زيرا دانشآموختگان
رشتههای فنی و حرفهای در هنرستان میتوانند به تحصیل در دانشکده فنی و حرفهای ،دانشگاه
علم و صنعت کاربردی و همچنین دانشکدههای فنی و حرفهای دانشگاه آزاد ادامه دهند
(بانیامريان و ديگران .)5411 ،5سطوح مختلف آموزشی در نظام آموزش فنی و حرفهای در
ايران در جدول زير آورده شده است:
جدول  ،1سطوح مختلف نظام آموزش فنی و حرفهای (منبع :محقق)
سطوح آموزش فنی و

گروه سنی

ویژگی ها

حرفهای
متوسطه (کار و دانش

 10تا  12ساله

دورههای فنی از طريق آموزشهای ارائه شده در دبیرستان

و فنی و حرفهای)
آموزش عالی (دانشکده

باالتر از  12سال

دورههای فنی متمرکز بر راهحلهای عملیاتی برای بازار کار

فنی و حرفهای)
یادگیری مادام العمر
(سازمان فنی و

باالی  12سال

دورههای کوتاه مدت با تمرکز بر ايجاد دانش در فراگیران در
راستای کسب مهارتهای جديد

حرفهای)

پیشینه پژوهش
نتايج مطالعه بانیامريان و ديگران ( ،)5411نشان داد که در رابطه با اهداف و محتوای برنامه
درسی ،بین کشورهای کانادا و هند و ايران شباهت زيادی وجود دارد ،اما تفاوت زيادی در
بحث فعالیتهای ياددهی  -يادگیری و ارزيابی بین کشورهای منتخب و ايران وجود دارد.
1. Hatisaru & Küçükturan
2. Baniameryan Et Al
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روشهای سنتی ياددهی و آزمونهای شفاهی سنتی از تفاوتهای نظام آموزش فنی و حرفهای
ايران با ديگر کشورهاست .مک و ديگران ( ،)5411در بررسی شیوههای آموزش کارآفرينی در
آموزش فنی و حرفهای مطرح نمودهاند با وجود عالقه بسیار زياد مهارتآموختگان به
کارآفرينی به عنوان مسیر شغلی ،اين افراد در نظام آموزش فنی و حرفهای به طرز قابل توجهی
درگیر مسیرهای کارآفرينانه 1نمیشوند .آودو و ديگران ( ،)5411در بررسی آموزش کارآفرينی
در آموزش فنی و حرفهای نیجريه ،نشان دادند که دولت بايد برنامههای کارآموزی کارآفرين را
توسعه دهد تا دانشجويان آموزش فنی و حرفهای بتوانند به کارآفرينان محلی موفق بپیوندند و
مهارتهای کارآفرينانه را جهت تأسیس شرکت خود بدست آورند .بر اساس نتايج اين مطالعه
آموزش فنی و حرفهای بايستی در راستای غنیسازی برنامه درسی محتوای عملیاتی و کاربردی
را به  24درصد و محتوای نظری را به  34درصد برسانند و اين موضوع بايستی در همه
برنامههای آموزشی اين نظام اعمال شود .موبانگا ،هاك ،آصف و مولنگا ،)5411( 5در بررسی
آموزش کارآفرينی در مؤسسات آموزش فنی و حرفهای به کمبود بودجه مؤسسات فنی
حرفهای که منجر به کمبود ابزارها ،تجهیزات و مواد آموزشی مناسب و انگیزه کم در بین کادر
آموزشی و ساير اعضای هیات علمی میشود ،اشاره نمودهاند .آيو ،کیباس و اوکا ( ،)5412به
نقش آموزش کارآفرينی بر قصد کارآفرينانه فراگیران آموزش فنی و حرفهای از طريق
تأثیرگذاری بر ويژگیهای شخصیتی آنها و ضرورت همترازی برنامه آموزش کارآفرينی با در
نظر گرفتن ويژگیهای شخصیتی افراد اشاره نمودهاند .باداوی ( ،)5413مطرح نموده است که
بمنظور کسب مهارتهای کارآفرينانه در نظام آموزش فنی و حرفهای نیاز به استراتژی
کارآفرينی ملی وجود دارد .استراتژیهای آموزش کارآفرينی بايد از استراتژی گستردهتری برای
ارتقا کارآفرينی و احیای فرهنگ آن در جامعه ناشی شود .از نظر وی آموزش کارآفرينی بیشتر
از هر نوع آموزش ديگری به آموزش فنی و حرفهای مرتبط است .نوگو و کريستوفر (،)5411
چالشهای پیرامون نظام آموزش فنی و حرفهای را شامل فقدان نیروی انسانی ماهر ،امکانات و
تجهیزات آموزشی ناکافی ،عدم پیگیری و تداوم سیاستهای دولت ،ضعف جبران خدمت

1. Entrepreneurial Paths
2. Mubanga, Hock, Asif, & Mulenga
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معلمان فنی و حرفهای ،عدم آموزش کارآفرينی در آموزش فنی و حرفهای و ضعف جنبه
عملی آموزش فنی و حرفهای اشاره نمودهاند .آنها تالش دولت و سازمانهای غیردولتی را در
اولويتدهی به آموزش فنی و حرفهای و تخصیص بودجه کافی به توسعه کارآفرينی در نظام
فنی و حرفهای را راهحل اين چالشها دانستهاند .اوکورافور ،ايئک ،)5413( 1در مطالعهای به
حضور کارآفرينان که دارای شايستگیهای کارآفرينانه هستند ،در برنامههای آموزش فنی و
حرفهای اشاره داشتهاند .بطور خالصه میتوان نتیجه گرفت ،بر اساس مطالعات صورت گرفته
در حوزه آموزش کارآفرينی و آموزش فنی و حرفهای ،پژوهشگران وجود مدل يکپارچهای که
شامل مولفههای آموزش کارآفرينی حرفهای در نظام آموزش فنی و حرفهای باشد را مهم و
حیاتی میدانند.
روش پژوهش
اين پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و بر حسب گردآوری اطالعات کیفی از نوع نظريه
دادهبنیاد است .اين رويکرد از طريق روش استقرايی و اکتشافی ،به جای اتکا به نظريههای
موجود ،محققان به دنبال تدوين تئوری خود هستند .بر همین اساس ،به دنبال پاسخگويی به
اين سوال هستیم که مدل آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و حرفهای ايران چگونه
است؟ در اين پژوهش ،نظريه داده بنیاد اشتراوس 5عینیتگرا (سیستماتیک) جهت تحلیل
دادهها مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش شامل اعضاء هیئت علمی با تخصص-
های آموزش کارآفرينی ،مديران آموزش سازمان فنی و حرفهای ،متخصصان آموزشهای
حرفهای و کاردانش ،مديران و معاونین حوزههای سیاستگذاری آموزشهای فنی و حرفهای
هستند .در انتخاب نمونه آماری تالش شد که افرادی به عنوان خبره انتخاب شوند که حداقل
پنج سال سابقه کار مرتبط با آموزشهای فنی و حرفهای و کارآفرينی داشته باشند .جهت
نمونهگیری ،رويکرد هدفمند و رويکرد گلوله برفی انتخاب شد .کفايت نمونهگیری بر اساس
اصل اشباع نظری تعیین شد (کوربین و اشتراوس .)5410 ،تعداد  12مصاحبه صورت گرفت

1. Okorafor & Ike
2. Straus
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که در مصاحبه يازدهم به اشباع نظری رسید .در شکل زير توالی فرآيند از فاز جمع آوری
دادهها تا رسیدن به ابعاد و مولفههای نهايی آورده شده است:

نمودار  ،1فرآيند جمع آوری داده

دادههای حاصل از مصاحبههای نیمه ساختاريافته با رويکرد استقرايی و با استفاده از روش
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،تجمیع و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .در کدگذاری
باز ،مفاهیم ،ويژگیها ،ابعاد و رويدادها از طريق تحلیلهای مقايسهای (ماتیومونو)5442 ،1
شناسايی شدند .با کدگذاری محوری که گامی الزم جهت بررسی روابط بین مفاهیم و طبقاتی
است که در گام پیشین (کدگذاری باز) توسعه يافتند ،طبقات شناسايی شدند و در نهايت با
کدگذاری انتخابی ،طبقات حاصل شده در گام قبلی مورد پااليش بیشتر قرار گرفته و مقولههای
فرعیتر از مقولههای اصلی و همین طور خصیصهها بدانها افزوده شده است و روابط در
خروجی نرمافزار مکس کیودا 5نسخه  5411نشان داده شد.
جهت ارزيابی پايايی پژوهش ،بر اساس آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاران ،تعداد کل
کُدها در دو فاصله زمانی  54روزه ارزيابی گرديد و پايايی مصاحبهها ،برابر  21درصد است.
همچنین در اين مطالعه از طريق مصاحبه نیمه ساختاريافته 3و تکنیک  ،5W1hبه دنبال
پاسخگويی به سواالت پژوهش بوديم .در رويکرد  5W1hهدف پاسخ به اين سؤاالت است
(جنگ و وو :)5442 ،0چه چیزی :رويداد موردنظر چیست و چه ابعادی دارد؟ کجا :اين رويداد
در چه مکانی صورت گرفته است؟ چه زمانی :اين اتفاق چه زمانی رخ داده است .چه کسی :چه
کسی يا کسانی در ايجاد اين اتفاق نقش داشتهاند؟ چرا :داليل و ريشههای ايجاد اين پديده
چیست؟ چگونه :اين رويداد چگونه و در چه شرايطی به وقوع پیوسته است؟ در نهايت الگوی
1. Matsumoto
2. Maxqda 2018
3. Semi-Structured
4. Jang, Ko, & Woo
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طراحی شده به جهت اعتبارسنجی ،به تعدادی از اساتید و صاحب نظران حوزه آموزش
کارآفرينی و آموزش فنی و حرفهای ،ارائه شد .پس از دريافت پیشنهادات و نکات خبرگان و
توافق نظر ايشان ،مدل نهايی پژوهش تايید و ترسیم شد.
یافتههای پژوهش
اولین مرحله در تجزيه و تحلیل دادهها ،کدگذاری باز است که طی آن کدگذاری نکات کلیدی
و دستهبندی مفاهیم مرتبط به هم در سطحی انتزاعیتر در يک مقوله ،صورت گرفت .در اين
مرحله  122کد مقدماتی شناسايی شدند که بعد از ادغام و پااليش کدهای مشابه ،در نهايت
تعداد  101کد مورد شناسايی قرار گرفتند .در مرحله بعد ،بر اساس کدگذاری محوری ،پديده
محوری ،عوامل علی ،عوامل زمینهای و عوامل مداخلهگر ،استراتژیها و پیامدها از میان
مقوالت اصلی شناسايی میشوند .و در نهايت با کدگذاری انتخابی ،ارتباط بین پديده محوری
و ساير مقولهها برقرار شد.
جدول  ،3نتايج کدگذاری
بعد

مفاهیم

مولفه

پرورش روحیه ابتکاری ،پرورش توانايی کارآفرينانه دانشجويان ،تعريف مفهوم
تغییر جهت اهداف
آموزشی آموزش
کارآفرینی

آموزش استعدادهای شخصی متناسب با نیازهای توسعه اجتماعی ،بازنگری
محتوای آموزشی ،شکلگیری افراد خالق ،تعهد به توسعه جمعی ،بازنگری در
ارزيابی دورههای آموزشی ،برقراری تعادل بین تئوری و عمل (کار پروژهای و
تجربه محور) ،سازگاری برنامه آموزشی با محیط يادگیری فراگیران و
رشتههای تحصیلی آنها

راهبردها

اشتراكگذاری تجربیات معلمان در بین هنرستانها و دانشکدههای فنی،
تعریف و ارتقای

تقويت يادگیری معلمان ،توانمندسازی مربیان ،استخدام مربیان مهارت محور،

سیستم برنامههای بهبود

بهبود سیستم جبران خدمات مربیان آموزش فنی و حرفهای در سطوح

و توسعه کارکنان

مختلف ،ايجاد فرصتهای يادگیری برای اساتید از طريق محیطها و
تجربههای آموزشی رسمی و غیررسمی

استفاده از مشاوران در
راستای هم افزایی با
مربیان

ارتباط مهارتهای نظری با تجربه عملی زندگی به کمک مشاوران ،نقش
مشاوران در ارتباط فراگیران با شرکتهای صنعتی ،توجه برنامهريزان آموزشی
به جايگاه مشاوران در برنامهريزی درسی ،توجه مديران مدارس به فعالیتهای
مشاوره در برنامه تحصیلی
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بعد

مفاهیم

مولفه

سیاستهای تشويقی دولت برای دبیرستانهای کار و دانش ،دانشکدههای فنی
و حرفهای ،علمی کاربردی ،تخصیص بودجه کافی به آموزش فنی و حرفهای
در کشور ،تعريف چهارچوب سیاسی يکپارچه با پشتوانه قانونی جهت
حمايت از نظام آموزش فنی و حرفهای ،توسعه برنامههای کارآموزی کارآفرين
سیاستگذاری دولتی
جهت حمایت از
مهارتآموزی فراگیران
نظام فنی و حرفهای

در راستای ارتباط کارآفرينان و فراگیران ،تسهیل ارتباط کسبوکارهای کوچک
و متوسط و مراکز آموزش فنی و حرفهای ،توسعه استراتژی جامع ارتقای
کارآفرينی ملی ،زمینهسازی استفاده از شبکههای منطقهای و بین المللی جهت
تبادل ايده و عملکردهای منطقهای و جهانی فراگیران آموزش فنی و حرفهای،
ارائه تسهیالت به مهارت آموختگان ،اجرای سیاستهای محافظت از شغل
مشاوره در نظام آموزش فنی و حرفهای از طرف دولت ،تدوين سیاستهای
آموزشی و تربیتی با همکاری دولت و نظام آموزش فنی و حرفهای ،هماهنگ
سازی سیاستهای کالن سند نقشه جامع علمی ،تعريف برنامههای پنج ساله
توسعه در زمینه توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی
شبکهسازی بین بخشهای مختلف نظام آموزش فنی و حرفهای ،برقراری
ارتباط بین جامعه ،ساير ارائهدهندگان آموزش ،اتحاديههای کارگری،

برقراری ارتباط
مؤسسات آموزش فنی
و حرفهای با شرکا و
ذینفعان

انجمنهای کارفرمايان ،فراگیران و خانوادههای آنها ،برقرای زمینه ارتباط
فراگیران با کارآفرينان محلی ،تدوين استانداردهايی برای همکاریها با
ذينفعان ،همکاری با بخش خصوصی جهت تعريف برنامههای فوق برنامه،
مشارکت با بخش خصوصی جهت يافتن محل کار برای فراگیران ،ارتباط
صنعت با نظام آموزش حرفهای ،بهرهگیری از تعدد دانشکدههای
فنیوحرفهای ،هنرستانها و سازمانهای فنی و حرفهای جهت توسعه همکاری
مهارتآموختگان کارآفرين.

یکپارچگی بین

کمکهای مالی دولت ،درآمد داخلی ايجاد شده شامل شهريههای دانشجويان

روشهای تأمین مالی

و ساير خدمات ،مشارکت شرکتهای خصوصی ،مشارکتهای غیرانتفاعی

پایدار در نظام آموزش

( ،)NGOسرمايهگذاری بخش خصوصی ،همکاری با ارائهدهندگان وام

فنی و حرفهای

(شرکای بیرونی)
گفتگو با کارآفرينان ،بازديد از شرکتها ،مطالعات موردی ،برگزاری رويدادها

ایجاد بستر عملی برای

و ايونتهای رقابتی بین مهارتآموختگان فنی و حرفهای ،دعوت از کارآفرينان

آموزش کارآفرینی به

موفق در سمینارهای آموزشی برای فراگیران ،نشستهای خوداشتغالی جهت

مهارت آموختگان

تغییر دانش فراگیران ،اجرای برنامههای بازديدهای علمی از واحدهای تولیدی
دانش آموختگان نظام آموزش فنی و حرفهای.
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مفاهیم

مولفه

ويژگی نیاز به موفقیت جهت ايجاد نوعی پتانسیل کارآفرينانه ،خالقیت و
ویژگیهای شخصیتی

نوآوری ،اعتماد به نفس ،ريسک پذيری و تحمل شکست ،کنترل درونی و

مهارتآموختگان نظام

خود اتکايی ،استقالل طلبی ،تحمل ابهام ،روحیه کارآفرينانه ،پذيرش تغییر،

آموزش فنی و حرفهای

سرمايه اجتماعی مهارت آموختگان ،مهارتهای زندگی ،تحمل و بردباری
برای مواجهه با پیچیدگیها

محتوای برنامههای
آموزشی

انطباق محتوای آموزشی با نیازهای بازار کار ،انعطاف پذيری محتوای درسی،
رويکرد کارآفرينانه در منابع درسی ،ارائه دقیق الگوهای نقش کارآفرين در
جامعه ،آموزش مبتنی بر شايستگی
شرکت دادن هنرجويان در مباحث درسی ،استفاده از مربیان کارآفرين و

شیوههای آموزشی

متخصص ،بهرهگیری از شیوههای آموزش ترکیبی و خالقانه ،پرورش
فعالیتهای فکری و شناختی در فراگیران ،استفاده از روشهای تدريس

شرایط علی

مهارتمحور
عدم تمايل والدين به تحصیل فرزندان خود در آموزش فنی و حرفهای،
آموزش فنی حرفهای به عنوان گزينه آخر تحصیلی ،گرايش به رشتههای
الگوهای تربیتی

پزشکی و مهندسی ،اعتقاد به فرهنگ کارمندی ،نگرش منفی خانوادهها به

مهارتآموختگان در

راهاندازی کسبوکار ،جهتگیری جامعه در جهت کارآفرينپروری و حمايت

خانواده

از کارآفرينان ،میزان پذيرش فرهنگ فراگیری آموزشهای فنی و حرفهای،
غالب بودن فرهنگ کارجوپروری نسبت به فرهنگ کارآفرين پروری ،نگرش
منفی نسبت به کارهای مبتنی بر مهارت در جامعه

تواناییها و
شایستگیهای مربیان
آموزش فنی و حرفهای

تسلط عملی در رابطه با رشته تحصیلی در کنار تدريس ،توانايی ارائه جذاب
دانش عملی به فراگیران ،نگرش کارآفرينانه مربیان ،خوش بینی ،اشتیاق نسبت
به آنچه انجام میدهند ،توانايی رهبری ،تیمسازی ،کاوش فرصت ها ،انگیزه
مربیان

رویکردهای مدیریتی

سبک رهبری تحولی در بین مديران آموزش فنی و حرفهای ،قائل بودن مديران

نظام آموزش فنی و

به مشارکت هنرجويان در تصمیمگیریها ،عالقه شخصی مديران به کارآفرينی

حرفهای

فضای استاندارد کارگاهی جهت ارائه آموزشهای عملی ،تجهیزات آموزشی

شرایط زمینهای

کافی ،بهرهمندی از فناوری اطالعات ،دسترسی به اينترنت و ساير شبکههای
زیرساختها

رايانهای ،تجهیز آزمايشگاهها و امکانات موجود برای تجارب عملی ،استفاده از
امکانات آموزشی متناسب با نیازهای رشته تحصیلی ،تجهیز کالسهای
آموزشی از منظر امکانات آموزشی و شرايط محیطی
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مفاهیم

مولفه

گفتگو و همکاری بین ادارات مختلف دولتی جهت تعیین مسئولیت سیاستها
و اقدامات آموزش کارآفرينی ،تأکید دولت بر مهارت آموزش در اسناد
حمایتهای دولتی

باالدستی کشور ،میزان قوانین تسهیلگر راهاندازی کسبوکار برای
مهارتآموختگان نظام فنی و حرفهای ،میزان تخصیص بودجه از سوی دولت
به سطوح مختلف نظام فنی و حرفهای ،حمايت از تجاریسازی فعالیتهای
کارآفرينانه جامعه فنی و حرفهای

ارتباط نظام آموزش

اعتبار مدارك فنی و حرفهای نزد صاحبان صنايع ،همکاری نظام فنی و

فنی و حرفهای با

حرفهای با سازمانهای صنعتی و تولیدی جهت برنامه ريزی نیروی انسانی و

صنایع

شناسايی نیازهای بازار
ايجاد انگیزه در مهارتآموختگان فنی حرفهای جهت راهاندازی استارتاپ خود

حمایت اکوسیستم

با حمايتهای مراکز رشد دانشگاهها ،شتابدهندهها ،مراکز نوآوری و صنايع

کارآفرینی از

بخش خصوصی ،حمايتهای مالی از مهارتآموختگان فنی حرفهای صاحب

مهارتآموزان

ايده ،ارائه خدمات ويژه به مهارتآموختگان فنی و حرفهای صاحب استارتاپ
در مراحل بازاريابی و فروش محصول در اکوسیستم کارآفرينی
سطح توسعه اقتصادی ،ساختار صنعت ،تنوع فعالیتها در بخشهای مختلف

عوامل اقتصادی

اقتصادی ،عدم ثبات در فضای کسب وکار ،فضای نامتعادل بازار ،بازار
نامشخص کسبوکار

شرایط مداخلهگر

نظام ارزشیابی در
اعطای گواهینامههای

فرايندهای ارزيابی مدارك فنی و حرفهای ،میزان اعتبار اعطا شده از سوی
سازمانهای ديگر به مدارك سازمان فنی و حرفهای

فنی و حرفهای

حمايت رسانهها از مهارت آموزش جوانان ،گسترش انگیزه مهارتمحوری در
نگاه رسانههای جمعی

رسانههای اجتماعی ،انعکاس ارزشمندی مهارتآموزی جوانان در فیلمها و

و شبکههای اجتماعی

سريالها ،استقبال رسانهها از معرفی ارزش و اهمیت کارهای فنی و کارآفرينانه
در کشور از طريق وسايل ارتباط جمعی

سطح فردی

پیامدها

(ایجاد توانایی
کارآفرینانه در مهارت
آموختگان)
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مهارت شخصی
کارآفرینی
مهارت مدیریتی
کارآفرینی

کنتــرل و نظــم درونــی ،ريســکپــذيری ،خالقیــت و
نــوآوری ،توانــايی اداره تغییــر ،پشــتکار ،رهبــری
دورانديشی
برنامه ريزی و تعیین اهـداف ،تصـمیم گیـری ،روابـط
انسانی ،بازاريابی ،راهاندازی کسبوکار ،مهـارتهـای
مالی و حسابداری ،مذاکره و مديريت توسعه

طراحی مدل آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و حرفهای ايران
بعد

مفاهیم

مولفه
مهارتهای فنی
کارآفرینی

ارتباطات کالمی ،ارزيابی محیط ،مديريت کسبوکار،
توانايی سازماندهی ،مهارتهای کار تیمی ،مربیگری،
ايجاد شبکههای مديريتی

پرورش سرمايه انسانی کارآفرين ،کاهش مشکالت بیکاری در جامعه ،افزايش
سطح کالن

امید در جامعه ،کاهش مسئولیتهای دولت ،نهادينه شدن فرهنگ کار ،کاهش
بزهکاری و مسائل اجتماعی ،افزايش تولید ثروت و توسعه پايدار

پدیده محوری

پرورش مهارتآموزی

ايجاد ظرفیت کارآفرينانه ،آگاهی ،برانگیختن مشارکت در شکل گیری افراد

کارآفرینانه

خالق ،تعهد زياد به توسعه جمعی

پس از کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبهها از طريق نرم افزار مکس کیودا در يک
فرايند رفت و برگشتی ،کدها به مولفههای مفهومی در هر مصاحبه و مقاالت و اسناد مورد
بررسی تبديل شدند .مدل آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و حرفهای ايران با توجه به
مولفههای استخراجی در پنج محور اصلی نظريه داده بنیاد مشخص شد.

نمودار  ،5خروجی تحلیل مولفههای مدل آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و حرفهای ايران
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بحث و نتیجه گیری
با نتايج تحلیل محتوای کیفی مصاحبههای صورت گرفته ،تعداد  101مفهوم اولیه و شش مقوله
متغیرهای علی ،مداخلهگر ،زمینهای ،راهبردها ،نتايج و پديده محوری شناسايی و طبقهبندی
شدند .پديده محوری اين مطالعه پرورش مهارتآموزی کارآفرينانه در بین فراگیران نظام
آموزش فنی و حرفهای بود که در واقع همان رسالت اصلی و پايهای نظام آموزش فنی و
حرفهای است که به دنبال تربیت نیروی انسانی کارآفرين با مهارتهای کارآفرينانه در جامعه
میباشد .نتايج پژوهش نشان داد که پرورش مهارتآموزی کارآفرينانه به معنای ايجاد و رشد
ظرفیت کارآفرينانه ،1آگاهی ،برانگیختن مشارکت در شکلگیری افراد خالق ،کارآفرينان ،تعهد
زياد به توسعه جمعی در بین مهارتآموختگان در نظام آموزش فنی و حرفهای است .در واقع
ظرفیت کارآفرينانه بستر تحول ملی است ،چرا که شامل بازسازی و ادغام سیستم آموزشی
مبتنی بر مهارت به نوعی برنامه درسی آموزشی برای ايجاد ظرفیت و خوداتکايی 5است
(اوکورافور ،ايئک5413 ،3؛ گبنديو .)5415 ،0از نظر اوکورافور ،ايئک ،)5413( 2هر کشوری که
خواهان تحول است بايد با جديت دنبال برنامه نظام آموزش فنی و حرفهای يکپارچه با
صالحیتهای کارآفرينی باشد .همچنین نتايج مطالعه حاضر با پژوهش مارتینز ( )5414و
استادلر و اسمیت ( ،)5412که هنگام پرداختن به اهداف آموزشی تأکید میکند که آموزش فنی
و حرفهای بايد شامل موارد زير باشد :آگاهی ،مشارکت و توسعه جمعی ،تطابق دارد (مارتینز،6
.)5414
شرايط علی شامل ويژگیهای شخصیتی فراگیران نظام آموزش فنی و حرفهای ،محتوای
برنامههای آموزشی ،شیوههای آموزشی ،الگوهای تربیتی فراگیران در خانواده ،توانايیها و
شايستگیهای مربیان آموزش فنی و حرفهای ،رويکردهای مديريتی نظام آموزش فنی و
حرفهای میباشند .بر اساس نتايج مطالعات موجود در ادبیات ،تغییرات در شرايط نهادی و
1. Entrepreneurial Capacity
2. Self-Reliance
3. Okorafor & Ike
4. Gbenedio
5. Okorafor & Ike
6. Martins
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آموزشی ممکن است از طريق بهبود فرايندهای آموزش ،يادگیری و ارزيابی رخ دهد .استدلر و
اسمیت ،)5412( 1معتقدند که مربیانی که سابقه کارآفرينی دارند بر نگرش و ادراك فراگیران
تأثیر میگذارند .عالوه بر اين ،آموزش مربیان برای ايجاد فرصتهای يادگیری از طريق
تجربهها و محیطهای آموزشی رسمی و غیررسمی به ايده گستردهتر ايجاد شرايط يادگیری
کارآفرينانه در زمینههای شغلی کمک میکند (رامسی و ديگران .)5411 ،5از اين رو ،برای
دستیابی به شرايط مطلوب آموزش و يادگیری ،بايد روشهای آموزشی مورد بازنگری قرار
گیرند و از آنجا که هیگینز ،اسمیت و میرزا ،)5413( 3ادعا میکنند که اين اجماع وجود دارد که
روشهای سنتی آموزش و يادگیری به سادگی کافی نیستند ،بحثی جهت حمايت بیشتر از اين
وجود دارد که روشهای ابتکاری آموزشی در برنامههای آموزش کارآفرينی فنی و حرفهای
مورد توجه قرار گیرند .روش های نوآورانه و عملی آموزش کارآفرينی به معنای اين است که
منابع آموزشی فراگیران میتواند شامل فعالیتهای عملی مبتنی بر روشهای شبیهسازی
راهاندازی اولیه ،بازیهای سازمانی ،مسابقات و تفکر انتقادی مبتنی بر عملکرد تأملی 0باشد
(نک و گرين .)5411 ،2همچنین ،مطالعه حاضر به مفهوم الگوهای تربیتی مهارتآموزان شامل
نگرشهای والدين و خواسته های آنها به عنوان يکی از عوامل اثرگذار بر پرورش
مهارتآموزی کارآفرينانه در نظام فنی و حرفهای اشاره نموده است .اين موضوع با نتايج
مطالعه چوداری )5412( 6و پررا و نیشانتا ،)5454( 2که معتقد است در زمینه کارآفرينی نقش
حرفهای والدين و سوابق خانواده تأثیر قابل توجهی در تمايل کارآفرينانه مهارتآموزان دارد،
همراستا میباشد .توانايیها و شايستگیهای مربیان آموزش فنی و حرفهای يکی ديگر از
عوامل اثرگذار بر آموزش کارآفرينی میباشد .مطالعات مختلفی به نقش پررنگ مربیان فنی و
حرفهای اشاره نموده اند .فراگیران دريافتند که خصوصیات کارآفرينی مربیان که شامل
خوشبینی و اشتیاق نسبت به آنچه انجام میدهند (مارتینز ،)5414 ،1توانايی رهبری و
1. Stadler & Smith
2. Ramsey, Smith, Martin, Draycott, & Rae
3. Higgins, Smith, & Mirza
4. Start-Up Simulation, Enterprise Games, Competitions And Critical Thought Based On
Reflective Practice
5. Neck & Greene
6. Chaudhary
7. Perera & Nishantha
8. Martins
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تیمسازی و کاوش فرصتها (لنزی ،)5441 ،1برای آنها تفاوت ايجاد میکند (رضايی زاده و
ديگران.)5410 ،5
عوامل زمینهای موثر بر آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و حرفهای شامل
زيرساختها ،حمايتهای دولتی ،ارتباط نظام آموزش فنی و حرفهای با صنايع و حمايت
اکوسیستم کارآفرينی از مهارتآموزان بودند .بر اساس نتايج مطالعه حاضر مشخص شد که
دولت میتواند نقش مهمی در نظام آموزش فنی و حرفهای داشته باشد .البته اهمیت نقش
دولت در آموزشهای فنی و حرفهای در کشورهای ديگر که پیشرو اين نوع آموزشها
میباشند ،مورد تأکید قرار گرفته است .به عنوان مثال ،در کانادا ،به عنوان يکی از کشورهای
پیشرو در زمینه آموزش فنی و حرفهای ،دولت تالشهای زيادی جهت همکاری و هماهنگی
سیستم آموزشی ،صنعت و کسبوکارهای موجود در زمینه آموزش کارآفرينی نموده است
(بانیامريان و ديگران .)5411 ،3بر اساس نتايج اين مطالعه حمايتهای دولتی ،ارتباط نظام
آموزش فنی و حرفهای با صنايع و حمايت اکوسیستم کارآفرينی از مهارتآموزان به ترتیب
باالترين میزان اهمیت را از منظر خبرگان در آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و حرفهای
ايران داشته است و نتايج تطبیقی کشورهای موفق در زمینه آموزشهای فنی و حرفهای همانند
کانادا و هند اين موضوع را تايید مینمايند .بر اساس موبانگا و ديگران ( ،)5411بايد بودجه
کافی برای آموزش و آموزش فنی و حرفهای موفق در نظر گرفته شود ،زيرا يافتهها نشان
میدهد که بودجه ضعیف در نظام آموزش فنی و حرفهای ،ارائه آموزش با کیفیت را به خطر
انداخته و اين موضوع يکی از مهمترين عوامل کمبود اين نظام است (موبانگا و ديگران،
 .)5411عوامل مداخلهگر شامل عوامل اقتصادی ،نظام ارزشیابی در اعطای گواهینامههای فنی و
حرفهای و نگاه رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی بودند .بر اساس نتايج اين مطالعه،
پیامدهای اجرای آموزش کارآفرينی در نظام آموزش فنی و حرفهای را میتوان در دو سطح
تقسیم بندی نمود .پیامدهای در سطح فردی (ايجاد توانايی کارآفرينانه در مهارتآموختگان) و
بروندادهايی در سطح کالن کشور .بر اساس نظر مصاحبهشوندگان آموزشهای فنی و حرفهای
1. Lenzi
2. Rezaei-Zadeh, Hogan, O’Reilly, Cleary, & Murphy
3. Baniameryan Et Al
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به يک اندازه در سطح فردی و در سطح کالن به توسعه کشور کمک مینمايند .مدل استخراج
شده در اين پژوهش نشان داد که استمرار و تقويت نظام مهارتآموزی کارآفرينانه در
آموزشهای فنی و حرفهای مستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددی (عوامل زمینهای ،علی و
مداخلهگر) جهت فراهمسازی ارتقای مهارت در کشور میباشد که در نهايت به افزايش و
تسهیل مشارکت مهارتآموزان در اقتصاد کشور منجر میشود و در مجموع صالحیتهای
حرفهای ملی رشد و توسعه میيابند .در ادامه پیشنهادات کاربردی و اجرايی در پرورش
مهارتآموزی کارآفرينانه در بین مهارتآموزان نظام آموزش فنی و حرفهای اشاره میشود:
 پیشنهاد میشود سازمانهای دولتی و سازمانهای غیردولتی (سازمانهای مردم نهاد) با
درست قرار دادن اولويتهای خود و آزاد کردن بودجه برای رشد مناسب افراد ،به توسعه
کارآفرينی در آموزش فنی و حرفهای توجه جدی داشته باشند تا به خود متکی شوند و به
توسعه ملی کمک کنند :در نظام آموزش فنی و حرفهای ظرفیت بالقوهای وجود دارد که
میتواند به رشد و توسعه سازمانهای کارآفرينانه در کشور کمک نمايد .يکی از مهمترين
اقدامات دولت جهت استفاده حداکثری از چنین ظرفیتی ،زمینهسازی استفاده از شبکههای
منطقهای و بین المللی جهت تبادل ايده و عملکردهای منطقهای و جهانی فراگیران آموزش
فنی و حرفهای میباشد .يکی از مهمترين ابعاد مدل استخراج شده پژوهش حاضر ،تأکید
بر استفاده از ظرفیتهای شبکهای در نظام آموزش فنی حرفهای میباشد .چرا که با توجه به
شرايط حاکم بر کل جهان بواسطه شرايط پاندمی ويروس کرونا ،چنین زيرساختهايی
میتواند جهت حمايت از سازمانهای کارآفرينانه موفق عمل نمايند.
 پیشنهاد میشود چهارچوب سیاستی يکپارچهای با پشتوانه قانونی که از مولفههای
استخراجی اين مطالعه بود ،تعريف شود که بتواند اختصاص بودجه توسط دولت برای
سطوح مختلف نظام آموزش فنی و حرفهای را اجباری نمايد.
 پیشنهاد میشود محتوای برنامههای درسی ارائه شده در نظام فنی و حرفهای بر اساس
توسعه دانش ،نگرش و مهارت کارافرينانه بازنگری و ارتقا يابد.
 به منظور ارتقا کیفیت تدريس و يادگیری در منطقه از توانمند سازی مربیان با رويکردهای
اموزش کارافرينانه استفاده شود.
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 پیشنهاد میشود که دولت برنامههای کارآموزی کارآفرينانه را توسعه دهد تا مهارتآموزان
در نظام آموزش فنی و حرفهای بتوانند به کارآفرينان محلی موفق بپیوندند تا شايستگیها و
مهارتهای کارآفرينانه را برای تأسیس شرکت خود بدست آورند.
 پیشنهاد میشود با دادن مشوقهايی به گیرندگان آموزشهای نظام آموزش فنی و حرفهای
برای برانگیختن بنگاههای اقتصادی ،ايجاد استارتاپهای بومی مورد تشويق قرار گیرند.
 تعريف استراتژی جامع ارتقای کارآفرينی ملی از سوی دولت :از آنجا که کارآفرينی بايد با
ابتکارات و اقدامات سیاستی مشخص توسعه يابد ،از دولت دعوت میشود که در توسعه
چنین سیاستها و راهبردهايی پیش قدم شود.
 ارتقای همکاری منطقهای و بین منطقهای از سوی دولت :برای توسعه سیاستها و فعالیت-
ها ،دولت میتواند با استفاده از شبکههای منطقهای و بینالمللی به دنبال تبادل ايدهها و
عملکردهای منطقهای و جهانی باشد.
 ايجاد ظرفیت و انگیزه در کارکنان در نظام آموزش فنی و حرفهای :با توجه به اهمیت
مهارت کارآفرينی برای همه ،برنامههای آگاهی بخشی برای کلیه معلمان ،اساتید و ساير
کارکنان مرتبط بايد بدون تأخیر شروع شوند .انگیزه برای کارکنان و دستاندرکاران نظام
آموزش فنی و حرفهای نیز مورد نیاز است .آنها بايستی اطمینان داشته باشند که اگر در
توسعه شخصی در اين زمینه سرمايهگذاری کنند ،در بلندمدت پاداش میگیرند.
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