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وقتی که یک ملتی دید که از خارج همه چیزش دارد اداره می شود و دیگر احتیاج ندارد، به 
فکر این نمی افتد که خودش احتیاجش را رفع کند. آن روزی کـه این ملت فهمید کـه اگـر ما جدیت 
نکنیم برای کشاورزیمان، جدیت نکنیم برای صنعت نفت مان، جدیت نکنیم برای کارخانه های خودمان، 
از بین خواهیم رفت و کسی نیست که به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم 
باید هر چیز می خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی دهند، این احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه می افتد 
و متخصص در هر رشته ای پیدا می شود و بازوهایی که هر عملی را می توانند انجام بدهند به کار می افتند، 
کشاورزی را خودشان درست می کنند و کارخانه ها را خودشان راه می اندازند، چنانکه می بینید که 

بسیاری از کارخانه ها را خودشان راه انداخته اند.
                                                                                                             امام خمینی 
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چند تـوصیه  بـرای اجـرای بهتر درس کار آفـرینی بـرای مسئوالن  و 
دست اندرکاران امور آموزشی

کارآفرینی1 موضوعی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان 
قرار گرفته است و در ایران برای اولین بار از طریق درس کار آفرینی در نظام جدید آموزش متوسطه 
 با توجه به اهمیت این درس از مدیران و دست اندرکاران آموزش  و پرورش  کشور مطرح گردیده است
انتظار می رود در اجرا و انتخاب مربیان و دبیران معتقد و مسلط به موضوع و اهداف کار آفرینی دقت 

و مراقبت الزم را داشته باشند
یکی از اهداف مهم درس کار آفرینی، ایجاد انگیزٔه اعتقادی کافی در دانش آموزان برای کار و 
تالش و مشارکت جدی در فعالیتهای سالم اقتصادی است که الزمٔه آن چگونگی بکار بستن تخصص 
از یک طرف و از طرف دیگر به کارگیری مهارتهای الزم برای راه اندازی یک واحد کاری و یا انجام 
 از این نظر بعضی از صاحب نظران ، توسعٔه کار آفرینی را انرژی  کار مفید در محیطهای کاری می باشد

محرکه موتور توسعه اقتصادی هر کشور دانسته اند
به صورت  بتواند  فرد  که  کار آفرین  تفکر  پرورش  و  تربیت  برای  مناسب  ایجاد زمینه  برای 
در  به اصول اخالقی  متعهد  و  مقاوم، شجاع  نوآور، تالشگر،  نشاط، سالم، خالق،  با  یک عنصر 
عرصه زندگی ظهور و نمود پیدا کند، به هم رساندن سه جریان اصلی تعلیم و تربیت در حیطه های 
شناختی، عاطفی و روان حرکتی با توجه به اثرات تعاملی آنها در یکدیگر از طریق درس کارآفرینی 
 به عبارت دیگر در صورت همکاری جدی دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت  امکان پذیر می باشد
کشور تجلی  بخش اعظم هر آنچه که در نظام تعلیم و تربیت به دانش آموز داده شده باشد از طریق 
  اجرای خوب این درس برای شروع یک زندگی مطلوب در دانش آموز قابل مشاهده خواهد بود
از این نظر می توان گفت درس کار آفرینی یک مقوله عرفانی و فراشناختی2 می باشد و بنا به گفته 
جان فالول3 فراشناخت دانش فرد درباره جریانها یا فرآیندهای شناختی خود است و در برگیرنده 
می توان  سبب  این  به    فرآیندهاست این  مجموعه   کردن  هماهنگ  و  کردن  منظم  آوردن،  عمل  به 
آگاهی    دانست خالق(  )و  متفکر  موجود  یک  عنواِن  به  خود  شناسایی  معنای  به  را  فراشناخت 
خود آموزی  خود،  کنترل  مسأله،  حل  گزینشی،  توجه  یک  برقراری  در  بارزی  نقش  فراشناختی 

تغییر رفتار دارد4 و 

 Selfemployment به رغم اینکه در برگیرندهٔ هر دو مقوله می باشد نباید با )Entrepreneurship( 1ــ کارآفرینی
)خود اشتغالی( و Jobcreating )ایجاد کار( اشتباه گرفته شود.

John Flavell ــMetacognition                           3 ــ2
4ــ مقدمه کتاب روانشناسی تربیتی ترجمه غالمرضا خویی نژاد و دیگران



در درس کار آفرینی الزم است حتی المقدور مهارتهای »خودبازنگری«1 )توبه( به دانش آموز 
آموزش داده شود که الزمه آن توجه دادن دانش آموز به آینده نگری و گذشته نگری2 می باشد

به دبیران و مربیان این درس توصیه می شود روش تدریس انتخابی برای اجرای درس کار آفرینی 
را روش تدریس تعاملی و دو سویه انتخاب نمایند، زیرا به هر میزان که دانش آموزان در مباحث مطرح شده 
 درس  در کالس مشارکت بیشتری داشته باشند آن ها نیز در تعمیق اهداف آموزش موفقتر خواهند بود
کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش کشور ما، درس چگونه زندگی کردن توأم با عرفان و خداشناسی 
 از این نظر این آموزش باید عمیق بوده و موارد مهم در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان  است

تکرار شود
برای اجرای بهتر این درس پیشنهادهای زیر توصیه می گردد:

1ــ از طرف مسئولین آموزشی منطقه و واحد آموزشی، در انتخاب دبیر یا مربی درس کارآفرینی 
وسواس الزم اعمال شود تا فردی توانمند، متعهد، روشن  ضمیر و مؤثر در تغییر رفتار دانش آموزان 

برای اجرای این درس انتخاب شود
2ــ ترتیبی داده شود تا افراد منتخب بتوانند در دوره های تربیت معلم کارآفرینی شرکت نمایند

3ــ اجازه داده شود تا افرادی که در تدریس این درس موفقیت الزم را کسب نمی نمایند به کار 
دیگر که مورد عالقه آنان است بپردازند

4ــ الزم است حتی المقدور از طریق مسئول واحـد آمـوزشی و سایر دست انــدرکاران آموزشی 
در منطقه ترتیبی داده شود تا معلم بتواند برای شناساندن واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و یا هنری 
همچنین چگونگی مراحل راه اندازی و ادارٔه واحدهای کاری کوچک، در صورت نیاز از کارشناسان 

مطلع منطقه برای مشارکت در کالس کارآفرینی دعوت به عمل آورد
5ــ ترتیبی داده شود تا دانش آموزان در حد مقدورات از واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک 
به مسایل واحدهای کاری کوچک از نزدیک هم  صحبت  با افراد موفق و آشنا  بازدید نموده،  منطقه 
شوند و یا آن که ال اقل آن ها را برای توضیح علل موفقیت ها و یا شکست های خود به کالس درس 

خود دعوت نمایند
درس  معلم  کمک  و  راهنمایی  بر  عالوه  آن  اجرای  مختلف  مراحل  و  پروژه  انتخاب  در  6ــ 
کارآفرینی در صورت نیاز و در حد امکان از کمک هنرآموزان تخصصی و حتی کارشناسان ادارات 

صنایع   و معادن  ،   جهادکشاورزی و … استفاده شود
7ــ در صورت امکان از مراحل تولید و انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی فیلمهای 

مختلف و مناسب تهیه و برای دانش آموزان نمایش داده شود
به هر دانش آموز مسئولیت  8ــ سعی شود هر پروژه حتی المقدور به چند نفر واگذار شود و 

مشخص داده شود، لکن واگذاری یک پروژه به یک دانش آموز عالقه مند و توانمند بالمانع است
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کارآفرینی  پروژه درس  اجرای  بر  آموزشی  واحدهای  و مسئوالن  کارآفرینی  معلم درس  9ــ 
نظارت جدی داشته باشند

1ــ از طریق معلم درس کارآفرینی فضای کالس گونه ای طراحی شود که در هنگام دفاع از 
پروژه و ارائه گزارش نهایی کلیه دانش آموزان در بحث و ارائه نظر مشارکت فعال داشته باشند

11ــ در تکمیل و جمع بندی امتیازات مندرج در فهرست صفات و خصوصیات کارآفرینان 
ترتیبی داده شود تا هر دانش آموز با کمک همکالسان، معلم کارآفرینی، اولیا و افراد صاحبنظر در حد 

لزوم راهنمایی بشود
از  کار آفرینی  درس  معلم  شود  داده  ترتیبی  خودسازی  برنامه ریزی  اجرای  و  تهیه  در  12ــ 
افراد صاحبنظر در حد  اولیای دانش آموزان و  تربیتی، انجمن اسالمی و  همکاری مشاورین، مربیان 

لزوم برخوردار گردد
13ــ برای اجرای بهتر درس کارآفرینی الزم است معلم درس کارآفرینی تالش نماید حتی االمکان 

روحیه کارآفرینی را در خود و سایر همکاران توسعه دهد
14ــ برای ایجاد انگیزه اعتقادی در دانش آموزان برای شروع تالش اقتصادی در میدان کار 

و زندگی به طرق مختلف از احادیث و دستورات غنی دینی و آیات قرآنی استفاده شود
15ــ پروژه های انتخابی برای هر رشته متناسب با آن رشته باشد

16ــ در صورت امکان دانش آموزان چند رشته مختلف در اجرای پروژه مشترک با هم مشارکت 
ریخته گری،  کارهای جوشکاری،  نظر  مورد  کاری  واحد  یک  در  چنانچه  مثال  طور  به    شوند داده 
پروژه  اجرای  در  دانش آموز  رشته  هر  از  الزم  تعداد  به  باشد  داشته  وجود  مالی  امور  و  تراشکاری 

مشارکت داشته باشد
با  متناسب  کارآفرینی( حتی المقدور  )پروژه های  کار  و  عناوین طرح های کسب  و  تعدد  17ــ 
تعدد مشاغل مورد نیاز هر منطقه باشد، هدایت گری مربیان و هنرآموزان این درس می تواند در تحقق 

این امر بسیار مؤثر باشد
18ــ برای سالم تر نمودن فعالیت های اقتصادی و بازار کار در کشور فضای آموزشی گونه ای 
طراحی شود که جو اخالقی و پای بندی به اصول سالم داد و ستد و تولید همواره در کالس حاکم باشد 

زیرا بدترین دشمن اقتصاد سالم، اخالق ناسالم می باشد
19ــ الزم است معلمین این درس ویژگی های کارآفرینان مندرج در فهرست صفات و خصوصیات 

کارآفرینان را یک به یک توضیح دهند تا در دانش آموزان فهم مشترکی از آن ها به وجود آید
2ــ برای این که زمینه های الزم برای بروز و ظهور تدریجی ویژگی های کارآفرینانه در رفتار 
دانش آموزان به وجود آید نمونه کارهایی طراحی شده است که در قالب کارگاه آموزشی انفرادی و گروهی 
   نحوه انجام کار بایستی در کالس های ضمن خدمت برای معلمین این درس اجرا شود قابل اجرا می باشد


