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Abstract  
The aim of this study was to identify the ecosystem, opportunities and threats 
of educational entrepreneurship, which has been done with a qualitative 
approach.The statistical population of the study is educational entrepreneurs of 
Tehran, who have established an innovative institution and institution in the 
field of education.First, the educational entrepreneurship ecosystem was 
evaluated by documentation method and then the opportunities and threats, 
through Semi-structured interview with 11 educational entrepreneurs.The 
results of the research, the low competition and the breadth of education, 
attention to education as the key to society development, private and 
competitive training, valuable teaching and learning for the person and society, 
the role of new technologies and the role of learning in knowledge-based 
economy as the educational entrepreneurs' opportunities showed.Lack of 
specific laws and ambiguity and inconsistency in laws, the priority of 
education for people and organizations due to the economic weakness of 
society, the lack of cultural weakness, low investor in the field of education, 
not familiar to the knowledge of the day and technology, including the threats 
of Iranian educational entrepreneurs.  
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مقدمه
به گرفته، مطالبات عمومي از نهادهاي آموزشي روبا توجه به وضعيت فعلي و تغييرات صورت 

تقاضا براي آموزش در طول چند دهه گذشته تغيير كرده است و خواست عمومي .افزايش است
موقع سيستم آموزشي هاي فعلي سيستم آموزش است ، عدم پاسخ به براي آموزش فراتر از قابليت

].7[م آموزش به نيازهاي آموزشي است به چالش هاي محيطي، نشان از ناتواني پاسخگويي نظا
شود نياز به شناسايي و پرورش تر مي كنيم پيچيده طوركلي هرقدر جهاني كه در آن زندگي مي به

به همين دليل در شرايط كنوني مسئله. گردد تر مي جدي تر و هاي خالق و آفريننده، بيش ذهن
تازگي كارآفريني تبديل به]. 9[وزشي است ترين مسائل قلمرو نظام آم نوآوري و كارآفريني از مهم

].12[يافته است  به يك واژه رايج در حوزه آموزش شده و كاربرد آن در ادبيات اين حوزه افزايش
توان ناشي از اين دانست كه رهبران، كارآفريني را ابزاري افزايش استفاده از اين اصطالح را مي

كارآفريني]. 24[دانند  و نامطمئن جهان امروز ميبراي بقا و پايداري در محيط در حال تغيير 
گرفته است، فرآيندي هدفمند، وكار شكل هاي كسب آموزشي رويكردي است كه با توجه به پارادايم

اي نوآورانه اقدام به ايجاد و ها و خلق ايده پويا و اجتماعي است كه با شناسايي و ارزيابي فرصت
؛ فلسفه و مأموريت انگيزشي كارآفريني. كندوزشي مياندازهاي آم ها و چشم توسعه سازمان

وري، بهبود صورت ضمني يا صريح توسعه عدالت اجتماعي، افزايش كارآيي و بهره آموزشي به
اندازها و ها تالش دارند با تغيير چشم آن. وضعيت آموزش، رفع نيازها و تحرك صنعت آموزش است

].7[هم آورند به چالش كشيدن وضعيت موجود، كيفيت را فرا
طور طور كلي در تعاريف مختلف كارآفريني و به نوآوري يكي از مهم ترين مفاهيمي كه به

گرفته در كشور درباره هاي انجام شواهد و پژوهش .خوردخاص در كارآفريني آموزش به چشم مي
؛ صافي،14، ص 2002كاردان، (نظراني نظير  پديده نوآوري در آموزش و با تالش صاحب

ها به جهت ، نشان مي دهد كه  آموزش در ايران نوآور نبوده است و وضعيت آن)133ص2003
از]. 6[بخش نيست هاي آموزش رضايت هايي در برابر نوآوري نبود شرايط الزم و بروز مقاومت

روست كه براي آن طراحي نشده است، هاي زيادي روبه طرف ديگر امروزه آموزش با چالش
رفت، ديگر كافي نيست و با مسائلي همچون وضع نابرابر پيش به كار مي سال 50ترتيباتي كه 

موجود؛ الزامات شهروندي معاصر و آموزش عالي و اشتغال، تغييرات جمعيتي و نيازهاي متفاوت
.روست دانش آموزان روبه
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تصوري را ايجاد كرده است هاي آموزشي غيرقابل همچنين انقالب فناوري و ارتباطات، فرصت
سازد كه خارج از چهارچوب سنتي تحصيلي، نيازهاي جديد دانش كارآفرينان آموزشي را قادر مي كه

ب وجود تغييرات و فرصت هاي پيش آمده براي كارآفريني آموزشي].  8[آموزان را پاسخگو باشد 
اشاره مي كند برخي از آنها) 2006( 1همان طور كه لوين. چالش ها متعددي هم پيش روست

فته از ويژگي محيط و برخي ديگر ويژگي ذاتي آموزش و پرورش است كه كارآفريني درنشأت گر
كه كارآفريني بخش ، درحالي)2014( 2به تعبير وايزمن. اين حوزه با ساير حوزه ها متفاوت است

گيرد، كارآفريني آموزشي درهاي بزرگ و پيچيده سازماني شكل مي عمومي يا خصوصي در مقياس
.ها و قوانين نظام آموزشي است زيرا بايد با سيستم آموزش عمومي كار كند ارچوبمواجهه با چه

ها در بسياري از كشورهاي دنياست و كارآفريني آموزشي تحت آموزش عمومي، مسئوليت دولت
تر، فراتر چراكه توانايي دولت براي ارائه منابع از ساير نهادهاي كوچك. تأثير قوانين دولتي است

به اين دليل است كه آموزش به جمعيت جوان بر مشاركت اجتماعي، مدني، همچنين. است
هاست؛ و نيز وضع قوانين توسط دولت ها، گذارد، پس موردتوجه دولت وري اثر مي اقتصادي و بهره

هاي دسترسي عادالنه به آموزش و يا نظارت بر دسترسي عادالنه آموزش است كه يكي از راه
ان يك سيستم بزرگ و پيچيده آموزش همگاني و عمومي اجراعنو توسط سيستم نهادي به

سند تحول بنيادين به ضرورت تغيير و 18در ايران نيز در اسناد باالدستي چون بند ].  22[شود مي
بخش، پويا و بالنده تأكيد دارد و در نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي

وپرورش در راستاي تربيت جامع و ار نظام خالقيت و نوآوري در آموزشبه استقر 18بند  5راهكار 
بالندگي اخالقي و معنوي و حمايت مادي و معنوي از مديران، معلمان و مربيان و دانش آموزان

هاي براي تواند فرصت و حمايت خالق و نوآور و كارآفرين مورد توجه قرار گرفته است كه مي
بنابراين،  با توجهي كه به مقوله كارآفريني طي چند دهه اخير در.  وردكارآفرينان آموزشي فراهم آ

هاي مختلف صورت گرفته و همچنين با توجه تغييرات صورت گرفته در محيط پيرامون و حوزه
هاي آموزشي، تغييرات فناوري، تغيير در انتظارات افراد از آموزش، تغيير در جهان مثل تغيير پارادايم

و همچنين نياز به تحول سيستم آموزشي براي پاسخگويي به اين تغييرات،... بع و دستيابي به منا
هايي كه مباحث مربوط به كارآفريني آموزشي موردتوجه قرارگرفته اما اكوسيستم و فرصت يا چالش

هاي كارآفرينان آموزشي را شكل دهد؛ ناشناخته است بنابراين توانند زمينه بروز و توسعه فعاليت مي

1. levin 
2. Wisemen 
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اند براي حمايت و توسعه كارآفريني خت اكوسيستمي كه كارآفرينان آموزشي با آن مواجهشنا
حال سوال. عنوان يك ضرورت براي تحول، بهبود و نوآوري حوزه آموزش الزم است آموزشي به

اين است كه كارآفرينان آموزشي چه فرصت هايي پيش رو دارند؟ چه تهديد هايي در انتظار آنها
است ؟

ريني تاريخچه طوالني در صنعت دارد بنابر تعريف شومپيتر موضوع اصلي كارآفرينيكارآف
كارآفريني آموزشي رويكردي است كه با توجه]. 17[ ايجاد ارزش از طريق نوآوري است

گرفته است؛ فرآيندي هدفمند، پويا و اجتماعي است كه با شناسايي و وكار شكل هاي كسب پارادايم
اي نوآورانه در حوزه آموزش اقدام به ايجاد و توسعه خلق و توسعه ايدهها و  ارزيابي فرصت

شكنند، به مسيرهاي جديد فكر كارآفرينان آموزشي الگوهاي موجود را مي]. 13[كند ها مي سازمان
اندازهاي باالتري نسبت به ديگران دارند؛ اشتياقي و فوريتي براي حل كنند، اهداف و چشم مي

طوركلي به ]. 22[ها را كشف كنند پذيرند و قادرند فرصت كنند، ريسك مسائل آموزشي حس مي
اندازهايي براي بهتر انجام دادن امور دارند و از قوانين جاري، ساختارها و منابع كارآفرينان چشم

گردد؛ با ارائه دهند كه باعث تحول امور مي كنند؛ اقداماتي انجام مي موجود، فراتر فكر مي
كنند و طور مستمر ايجاد ارزش مي گيرند؛ به ارانه، بازار آموزش را در دست ميوك هاي كسب فرصت

ها تقاضا براي تحول به دليل تغييراتي چون ظهور فناوري]. 23[شوند  باعث تحول آموزش مي
آموزي، رشد روزافزون تقاضا براي كيفيت و پاسخگويي شدن، تغيير در جمعيت دانش جديد، جهاني

اتي چون توانمندسازي جامعه توسط نهادهاي آموزشي و ايجاد زمينه براي رشددر آموزش، انتظار
اقتصادي و اجتماعي ازجمله عواملي است كه تقاضا براي تغيير، نوآوري و كارآفريني در آموزش را

هاي بازار، بروز رقابت و دادن حق انتخاب آزاد از سوي ديگر توجه به مكانيسم. افزايش داده است
جاي استفاده از يك روش براي همه در آموزش نده، توجه به نيازهاي مختلف افراد بهكن به مصرف

هاي چون كارآفريني و ساز توجه به پديده سازي آموزش عمومي زمينه عمومي و توجه به خصوصي
نشان داد كه حمايت مالي دولت،) 2007( 1نتايج پژوهش ايال .]7،23[نوآوري آموزشي شده است 

تنها زماني كه مدارس از. هاي دولت در مدارس است تنظيم براي ارتقا سياستمكانيسمي خود
توانند كارآفرين آموزشي باشند زيرا در اين هاي دولتي برخوردار شوند، مي سطح متوسطي از حمايت

دهد كه اين مقاله نشان مي. اي را بر مدرسه اعمال كند صورت دولت نمي تواند مقررات گسترده

1 Eyal 
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هايي براي كارآفريني آموزشي در مدارس و مؤسسات آموزشي فراهم كند يا صتدولت چگونه فر
ها و نقش دولت در كارآفريني را نيز تأثير سياست) 2006(لوين .]3[تهديدي براي بروز آن باشد

تواند موانع و هاي گوناگون مي ها و سياست دهد كه چگونه دولت موردبررسي قرار داده و نشان مي
نشان مي )1392(نتايج خشكاب و رستگار  .هايي براي كارآفرينان آموزشي ايجاد كنند يا انگيزاننده

كند و دهد، كارآفريني آموزشي امكان توليد منابع انساني، اجتماعي و اقتصادي را فراهم مي
گردد؛ تحقق كارآفريني آموزشي و پيامدهاي مؤثر آن، پاسخگويي به نيازهاي جديد را ميسر مي

ز مستلزم ايجاد و توسعه فرهنگ كارآفريني است، رويكردي كه راهكار اساسي رفعبيش از هر چي
دهد كه شده نشان مي هاي انجام پژوهش]. 4[هاي كارآفريني آموزشي نيز هست موانع و چالش

عنوان رويكردي نو براي پاسخ به نيازهاي آموزشي و فرصتي براي حل كارآفريني آموزشي به
وآوري و افزايش رفتارهاي كارآفرينانه در آموزش مورد توجه پژوهشگرانمسائل آن با تأكيد بر ن

وپرورش، تأثير ارتباطات و شبكه هاي نهاد آموزش در ادبيات پژوهش به نقش و ويژگي. بوده است
ها و همچنين فرهنگ كارآفريني به عنوان ارتباطي و سرمايه اجتماعي و نقش دولت و سياست

ها را اكوسيستم كارآفريني اشاره شده است؛ اما هركدام از مولفه عوامل محيطي تاثير گذار و
طور توان به عنوان فرصت و يا تهديد مورد بررسي قرار داد كه تحقيقي بدان نپرداخته است و به مي

بنابراين اين. خاص در ايران پژوهش هاي محدودي به بررسي كارآفريني آموزشي پرداخته است
:سواالت زير پاسخ دهد پژوهش در تالش است تا به

اكوسيستم كارآفريني آموزشي چه مولفه هايي دارد؟ .1
فرصت هاي كارآفرينان آموزشي ايراني كدامند؟ .2
تهديدهاي محيطي كارآفرينان آموزشي ايراني كدامند؟ .3

 شناسي پژوهش روش

جز ها و چارچوب پارادايمي هاي بنيادي، ازنظر مبناي داده اين پژوهش ازنظر هدف، جزء پژوهش
جامعه آماري كارآفرينان آموزشي مستقل هستند كه موسسه و نهادي. هاي كيفي قرار دارد پژوهش

اند معيارهاي انتخاب هاي نوآورانه براي مسائل آموزشي ارائه كرده حل مستقل دارند و راه
اي كه داراي شهرت مليكارآفرينان، وجود نوآوري در محصول يا خدمت آموزشي است به گونه

مصاحبه به اشباع نظري 11گيري آماري به شيوه هدفمند مالك مدار انجام شد و در  نمونه. دباش
ها در بخش اول به تحليل ادبيات اين حوزه پرداخته شده تا عوامل به منظور گردآوري داده. رسيد
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بدين منظور كليه اسناد علمي موجود كه. اثرگذار و اكوسيستم كارآفريني آموزشي شناسايي شود
هاي مقاطع ارشد و دكترا و مقاالت داخلي و خارجي موجود در مورد نامه ها، پايان شامل گزارش

در سواالت دوم و سوم پژوهش،  به مصاحبه. گرفتند كارآفريني آموزشي است؛ موردبررسي قرار 
مصاحبه. فرد به فرد با كارآفرينان آموزشي به منظور شناسايي فرصت ها و تهديدها پرداخته شد

ها با اتكا به رويه صورت متن، پياده سازي و سپس براي تحليل و تفسير داده گردآوري شده به
منظور افزايش اعتبار و روايي به].  21[مفاهيم استخراج گرديد ) 1998( 1اشتراوس و كوربين

صورت تصادفي ها از روش چك اعضا استفاده شد و پس از انجام كدگذاري دو مصاحبه به يافته
شده و از شونده ميزان ارتباط و درستي مفاهيم تعيين ب شد و پس از ارسال به فرد مصاحبهانتخا

منظور تعيين پايايي داده از بنابراين در اين پژوهش به. شده است قصد و منظور فرد اطمينان حاصل
تشده و مقوال در روش باز آزمون كدگذاري انجام. شده است روش چك همكار و باز آزمون استفاده

دفعات توسط محقق مورد بازبيني قرارگرفته است و با متن مصاحبه و  ماه و به 2تا  1با بازه زماني 
.شده اطمينان حاصل شد فايل صوتي چك شده است تا از ميزان ارتباط و درستي مفاهيم تعيين

1 Strauss & Corbin 
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شوندگان اطالعات جمعيت شناختي مصاحبه.  1جدول

رشته 
 تحصيلي

 سيتجن سن مقطع
نوع 

 موسسه
تجربه 
 تدريس

رسالت كارآفرين

 مرد 41 دكترا مديريت
آموزشي و 
 پژوهشي

 دارد
ي گروه تالش براي رسالت و فلسفه وجود 

 وپرورش است بهبود كيفيت آموزش

مهندسي
مكانيك

كارشناسي 
 ارشد

 مرد 30
آموزش 
 مجازي

 دارد
هدف گروه ما برقراري دمكراسي كامل آموزشي

 .ن فارسي زبان استبراي داش آموزا

 مديريت
كارشناسي 

 ارشد
 دارد آموزشي مرد 30

ايجاد شبكه از افراد كه همزمان نقش يادگيرنده
 و ياد دهنده به كمك يادگيري الكترونيكي

مديريت
آموزشي

  كارشناسي
 ارشد

 دارد آموزشي مرد 45
پرورش توانمندي هاي كودكان براي پرورش

 استعداد هايشان و رشد خالقيت

لسفه تعليم ف
 و تربيت

 دارد آموزشي مرد 30 دكتري
ارائه آموزش با كيفيت با استفاده از روش هاي

 جديد آموزش و يادگيري

فلسفه تعليم 
و تربيت

كارشناسي 
 ارشد

 دارد .آموزشي مرد 27
آموزش فوت و فن معلمي و مدرسه داري و

 تربيت اسالمي

 زيست محيط
كارشناسي 

 ارشد
مرد 27

موسسه
آموزشي
غير رسمي

تسهيلگر
دارد

تأثير تجربه خود انگيخته كودك در طبيعت بر 
يادگيري

 زن 29 دكتري كارآفريني
موسسه 
 آموزشي

 ندارد
پرورش توانمندي هاي كودكان براي پرورش

 استعداد هايشان و رشد خالقيت

 مهندسي برق
كارشناسي 

 ارشد
 مرد 32

آموزش 
 مجازي

ندارد
ايش دسترسي به برقراري عدالت آموزشي و افز

آموزشي با كيفيت با استفاده بستر فضاي
مجازي

 مرد 52 - -
آموزش
 داردمجازي

در بستري از  هدف ما برقراري عدالت آموزشي
 فضاي مجازي به ارائه آموزش مجازي

مهندسي
صنايع

كارشناسي 
 ارشد

دارد آموزشي مرد 33
ضمن اعالم مخالف با كار كودكان و حق

در آموزش و بهبود وضعيت ها سعي  كودكي آن
كودكان كار
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 ها يافته

شده  ها، ابتدا اسناد و مدارك مرتبط با اكوسيستم كارآفريني آموزشي ارائه و تحليلدر قسمت يافته
بندي و عنواني به آن  سپس مفاهيم مشابه در هر سؤال طبقه. ها مرور شد متن مقاله. است

  ناسايي شدترتيب مقوالت ش اين اختصاص داده شد و به 
  

  اكوسيستم كارآفريني آموزشي  داراي چه مولفه هاي است؟ :1سوال 
واحد مطالعاتي مورد  22در اين قسمت براي دستيابي و شناسايي اكوسيستم كارآفريني آموزشي، 

بندي شدند و براي اين طبقات عنواني تعيين شد و  و مؤلفه ها استخراج و طبقه بررسي قرار گرفت
  : دهدنتايج منابع بررسي شده را نشان مي  2جدول شماره . شكل گرفتدر واقع مقوالت 

  
  شناسايي اكوسيستم كارآفريني آموزشي با استفاده از مطالعه و تحليل اسناد: 2جدول 

 مقوله فرعي مقوله فرعي مفاهيم منابع فراواني

 جهانيتغييرات پديداري دانش جديد ]3،18[ 2

اكوسيستم 
كارآفريني 
 آموزشي

 شدنجهاني ]11،14،23،24[ 4

تغيير در انتظارات و نيازها از ]11،18،3[ 3
 آموزش

ظهور فناوري نوين در حوزه ]10،11،18،20،14[ 5
 آموزش

 فناوري

پيچيدگي اهداف، ابهام در زنجيره ]10،14[ 2
 تأمين، ابهام در مشتري

 سياست

 افزايش تقاضا براي كيفيت ]10،11[ 6

 دولتي بودن آموزش ]23،14[ 2

 قوانين و مقررات ]10،12،25،18،20،3،13[ 7

سازي وگرايش بر خصوصي ]10،11،24[ 3
 مؤسسات آموزشي خصوصي

هاي آموزشي تقويتتأثير سياست ]10،23[ 2
 كننده

فرهنگ حمايت از كارآفريني و ]23،25[ 2
 نوآوري

 فرهنگ

 نگيعوامل تهديد كننده فره ]،26،8،20[ 3

 مقاومت در برابر تغيير ]12[ 1
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3 ]3،14،20[ دشواري كسب مشروعيت و تاييد
كاال يا خدمات در آموزش

1 ]13[ تأثير رسانه و حمايت اجتماعي  شبكه اجتماعي

1 ]24[ سرمايه اجتماعي
6  ارتباطات و شبكه ارتباطي ] 10،12،3،25،20،8[

6 ا براي پاسخگويي آموزش بهتقاض ] 25،20،3،12،18، ،10[
نيازهاي جديد

3 ]12،18،4 [ اثر تغيير در ساختار بازار و صنعت
آموزش بر كارآفريني آموزشي

بازار و صنعت

2 ]10،14 [ تقاضا پاسخگويي نيازهاي
ساز كارآفرينيبازارآموزشي زمينه

آموزشي
6 ها بازاري هم چون رقابتگرايش ]10،12،20،14،4،3[

زمينه ساز كارآفريني آموزشي

نشان داده شده مولفه هايي چون تغييرات جهاني، ويژگي فرهنگي 2همان طور كه در جدول 
و اقتصادي، شرايط بازار و صنعت آموزش، فناوري هاي بر چگونگي شكل گيري كارآفريني

ش، عالوه بردر اثرات محيطي بر آموز) 2010( 1به طوري كه سادلر. آموزشي اثرگذار است
يادگيري مبتني بر اينترنت، رقابت، ائتالف، عدم شفافيت در اهداف سياسي آينده،شدن،  جهاني
هاي محيطي وپرورش محض و كاربردي، مؤلفه شدن و بحث بين نقش و ارزش آموزش جهاني

گرايش جهاني به كارآفريني]. 16[داندهستند كه بر عمليات مؤسسات آموزشي اثر گذار مي
و بازاري شدن) پاسخگويي(پذيري  زشي و دانشگاهي در ارتباط با تأكيد بر كيفيت، مسئوليتآمو

در شرح تأثير پديداري دانش جديد بر كارآفريني) 2006( 3و پترسون2همچنين اسميت]. 12[است 
وپرورش به وجود دانش جديد فرصت همه نوع تغيير را در آموزشكند كه  آموزشي اشاره مي

شود مانند زماني كهوپرورش توليد مي ين دانش جديد برخي اوقات در خود حوزه آموزشا. آورد مي
كنند تا ايجاد مي) يك روش در حال استفاده(كارآفرينان سازمان جديدي را برپايِ يك روش جديد 

تواند در خارج از دانش همچنين مي]. 20[به آموزش آن چيزي بپردازند كه عقيده دارند مؤثر است 

1. sadler
2. Smith
3. Petersen
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توان فناوري اطالعاتي و ارتباطي نام برد كهمثال مي عنوان وپرورش توليد شود كه به آموزش حوزه
اغلب يك محرك كليدي براي فرآيندهاي يادگيري باكيفيت و دسترسي بهتر و نتايج بهتر

مند به اصالح و بازاري سازي آموزش موردتوجه يادگيري هستند؛ توسط كارآفرينان فناورانه عالقه
توجهي فناوري اطالعاتي در نظام آموزشي امور مدارس را تسهيل كرده طور قابل به. گيرد مي قرار

].25[است 
سياست يكي ديگر از مولفه هاي اثرگذار است و تأكيد شده كه كارآفرينان آموزشي بايد بر

قبه منظور تحق) 2010(و همكاران 1در اين راستا كارني. سياست آموزشي اشراف داشته باشند
كارآفريني آموزشي، مؤسسات آموزش دولتي بايد سياست را مدنظر قرار دهند؛ و كنترل هاي

همانند ساير سازمان هاي بخش]. 6[توجه كند... سياسي و قانوني و كاهش غير منتظره بودجه و 
قوانين و مقررات حاكم بر جامعه و سازمان آموزشدولتي، مؤسسات آموزشي عمومي تحت نظارت 

توانند راه اندازي يك كارآفريني آموزشي كسب و كار جديدقوانين و مقررات مي. است و پرورش
فرهنگ حمايت از].  7[شود گيري رقابت ها در بخش هاي آموزشي  مسئله ساز  باشد و مانع شكل

همچنين. عنوان عاملي براي گسترش كارآفريني آموزشي شناخته شده است كارآفريني و نوآوري به
نگي چون تركيبي از مقاومت و ترس از تغيير باعث شده سيستم آموزشي به نوآوريعوامل فره

بر ضرورت وجود شبكه ارتباطي]. 11[روي نياورده و از همان ساز و كار هاي كهنه استفاده كند
سرمايه ":مي گوييد) 2007(در اين رابطه ايال . گسترده و سرمايه اجتماعي نيز تاكيد شده است

سرمايه فرهنگي براي برقراري. هاي مالي ارائه دهد اند اطالعاتي در مورد فرصتتو اجتماعي مي
پس سرمايه اجتماعي و فرهنگي به ميزان زياد بر. ارتباط مؤثر و موفق با افراد امري ضروري است

].3[ "هاي كارآفرينانه در آموزش اثر گذار است فعاليت

كدامند؟فرصت هاي پيش روي كارآفرينان آموزشي : 2سوال
براي پاسخ به اين سوال، پس از مصاحبه نيمه ساختاريافته با خبرگان، مفاهيم متعددي به دست

نمونه مصاحبه ها و مضامين در جدول ذيل. آمد كه پس از كدگذاري مقوالت زير استخراج گرديد
ازشود  شود اين گونه خوانده مي كدي كه كنار هر شاهد گفتاري مشاهده مي. آورده شده است

.راست به چپ، شماره مصاحبه شونده و شماره خط است

1. karene
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شده مرتبط با فرصت هاي كارآفرينان آموزشي مقوالت شناسايي: 3جدول شماره
كد مضامين

شوندگان مصاحبه
نمونه شواهد گفتاري

رقابت كم و
گستردگي حوزه

آموزش

كار و توجه به زمان بر بودن اين انگيزه مداوم و تمركز بر آن:6مصاحبه شونده شماره 5ك6، م2ك8م
كار، بخصوص در حوزه آموزش خطر از دست دادن زمان وجود دارد اما رقيب در اين

شود ، اين حوزه خيلي گسترده حوزه خيلي كم است و كمتر ادم ها وارد اين حوزه مي
تواند متفاوت باشد به شرطي كه خود فرد سرد نشود بازگشت است و كار همه مي

پذيري پايين است و حتي بعضي از كارها و كاالهاي كمك وجود دارد و ريسكسرمايه 
.آموزشي از ساير بخش ها اقتصادي سود آورتر است

توجه به
وپرورش آموزش

عنوان كليد توسعه به
جامعه

اكثريت شايد معتقدند كه با كودكان و نوجوانان امروز آينده:6مصاحبه شونده شماره 7ك6م
وپرورش توجه بيشتري در بين نخبگان من خودم مي بينم كه آموزششكل مي گيرد 

سال پيش جذب كرده است و پا به اين عرصه گذاشته اند و نسبت 15 -10نسبت به 
به گذشته دغدغه ملموس تري دارند و به هر حال مطالبات نخبگان و فرهيختگان

رده است كه نيازمندجامعه براي داشتن آموزش باكيفيت تا حدي در جامعه نيز رسوخ ك
.سازي شود است فرهنگ

خصوصي و رقابتي
شدن  آموزش

7ك5، م18ك3م
11ك5م

آموزش االن هم كاالست مگر تئاتر و:كند كه بيان مي 3مصاحبه شونده شماره 
خدمات ديگر اينگونه نيستند اما وقتي آموزش كاال تلقي شود و اين باعث پايين آمدن

يفتش و رقابت ايجاد شود خوب است الزما رايگان بودنشقيمتش شود و باال رفتن ك
باكيفيت پايين چيزي خوبي نيست و حال وقتي آموزش خصوصي باشد براي افرادي
كه نمي توانند استفاده كنند بورسيه و خيريه و تدابير ديگر هست، اصال مكانيزه پول

كنم و از آن يعني چي؟ يعني شركتي ايجاد كند كه من حاضر باشم براي آن هزينه
تواند پول در آوردن چيزي خوبي باشد يعني من هر چه پول استفاده كنم در اينجا مي

بيشتر در آورم يعني آموزش باكيفيت تري ارائه كرده ام و توليد بهتر داشته ام البته به
شرطي كه جو سالم اقتصادي باشد البته خوب ممكن همه هم اينطور نباشند كه دولت

ما خودمان قبل از توليد محتوا آن را از نظر. يت محصوالت را ارزيابي كندتواند كيف مي
".كيفيتي كنترل مي كنيم

ارزشمندي  ياددهي و
يادگيري براي فرد و

جامعه

،24ك4م
3ك3،م16ك3م

اين يك جوري به افراد نشان داد كه يادگيري در يك فرد:3مصاحبه شونده شماره
.ن دانش فرد چه اهميتي داردكند و اي چقدر ارزش ايجاد مي
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عنوان كليد توسعه جامعه، وپرورش به توجه به آموزش زه آموزش،رقابت كم و گستردگي حو
خصوصي و رقابتي شدن  آموزش، ارزشمندي  ياددهي و يادگيري براي فرد و جامعه، نقش فناوري
هاي  نوين و نقش يادگيري در اقتصاد دانش بنيان، به عنوان فرصت هاي كارآفرينان آموزشي

.استخراج گرديد

 ي محيطي براي كارآفرينان آموزشي كدامند؟تهديد ها:  3سوال

براي پاسخ به اين سوال نيز، از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده گرديد، مفاهيم متعددي به دست
نمونه مصاحبه ها و مضامين در جدول. آمد كه پس از كدگذاري مقوالت زير استخراج گرديدند

.ذيل آورده شده است

نقش فناوري هاي
نوين

آموزش حيطه هاي مختلفي دارد و بسيار متنوع« :گويد¬مي 4مصاحبه شونده شماره 
است و يك بخش مهمي كه بايد به سمتش برويم آموزش هاي مجازي است و رسانه

كه وپرورش فقط ساز و كار هاي مدرسه نيست در حالي و فضاي مجازي، آموزش
خوب ما طي چند سال آينده بايد دچار تحول در اين زمينه باشيم پس يكي از نهادهاي

طور اساسي ما نياز به آينده نگري داشته باشيم و بتوانيم مهم فضاي مجازي است به
توان¬هدايتش كنيم و تصوير سازي و تخليل داشته باشيم و اين حوزه است كه مي

»يمآن در حوزه آموزش كارآفريني كن

نقش يادگيري
دراقتصاد دانش بنيان

در جامعه دانش محور يادگيري مهم. به آن اشاره شده است 3در مصاحبه شماره 9ك3م
است يعني من بايد دانش داشته باشم تا بتوانم زندگي خوبي داشته باشم، قدرت و

دها حاظراند پول صرف كنند و وقت بگذارن ثروت كسب كنيم و به همين خاطر آن
آورد اما مثال در ايران موفق بودن و ثرورت چون مي دانند برايشان ثروت و قدرت مي

و قدرت داشتن الزما به آموزش رابطه ندارد و در مقايسه جوامع دانش محور كسب
ها سريع تر رشد وكار هاي آموزشي موفق تر دارد و خيلي اين كسب وكار ها در آن

".كند مي
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شده مرتبط با تهديد هاي كارآفريني آموزشي شناسايي مقوالت: 4جدول شماره
ها نمونه مصاحبههاشوندهكد مصاحبهمضامين

قوانين مبهم و
متناقض

،8ك7، م13ك6، م13ك2م
، 5ك1، م9ك9م

، 5ك4، م10ك4،م2ك1م
8ك8،م 4ك4م

عرض به خدمتان اينجا باز«كند كه در اين رابطه اذعان مي6مصاحبه كننده شماره
ريني شبيه حوزه هاي ديگر است در كشور قوانين مشخصي در اين حوزهكارآف

وجود ندارد؛ يعني ما خودمان خيلي وقت ها مجوز مي خواهيم يا با نهادي
ها مجوز مي خواهند بعد مي رويم مجوز بگيريم اصال خواهيم كار كنيم كه آن¬مي
هاي جديد مثل ما دانيم از كجا بايد بگيريم و هيچ مجوزي گاها براي فعاليت¬نمي

رو هستيم همچنين قوانين شفاف نيستندتعريف نشده است و ما با خال قانوني روبه
».كنند كه اين آزار دهنده است و ما را با ابهام رو به رو مي

اولويت نبودن
آموزش براي مردم
و سازمان ها  به
دليل ضعف

اقتصادي جامعه

كند اما اين هست كه تا اوضاع اقتصادي بد شاره ميا1جامعه مصاحبه شونده كد 22ك6م ,12ك1م
جامعه اي، بخصوص جامعه ما اولين چيزي كه به نفع بقيه امور از:شود در  مي

هزينه اش كمك كنند آموزش است چه مردم و چه سازمان ها، چون آن را در
".دهندبيند پس هزينه هايش را كاهش مي¬اولويت نمي

فقدان فرهنگ
ه هامناسب  خانواد

در مطالبه نوع
آموزش

،16ك2،  م7ك8م
،م16ك2،م19ك6م14ك5م
، 12ك7، م5ك8
5ك8،م11ك11م

عدم وجود فرهنگ مناسب در مطالبه نوع آموزش در جامعه و توسط خانواده ها
يكي از مهم ترين عواملي كه بر عملكرد و موفقيت كارآفرينان آموزشي اثر

در اين رابطه 6و مصاحبه شونده كد كد به آن اشاره شده است  7گذارد و در  مي
بينم¬خانواده چه ذهنيتي دارند خيلي مهم است گاها ما مي: كند چنين اظهار مي

كنند بخصوص در مدارس غيرانتفاعي و¬خانواده هزينه زيادي براي آموزش مي
شود استقبال كنكور و موارد ديگر اما وقتي صحبت از موارد جديد آموزش مي

برايشان همين كه مثال. لبه گري شخصي از آموزش وجود نداردكنند چون مطا نمي
در فالن آزمون نمره بگيرد كافي است نتيجه بلند مدت مثال اين آموزش چه تأثير

».بر زندگي فرد دارد وجود ندارد
ضعف فرهنگ
كارآفرينانه و

محرك نوآوري در
جامعه

كارآفرين بشيم كه جامعه خودش ما در محيطي مي توانيم ": 4مصاحبه شونده كد  25ك4م
"نوآور و كار آفرين بخواهد

هاي كالن سياست
جامعه و ميزان
اهميت آموزش

،7ك1، م29ك4، م22ك4م
18ك3م

بر تأثير توجه سياست گذاران آموزشي به كارآفريني6مصاحبه شونده شماره
عملكرد تواند بر هاي آموزشي مي كند كه سياست كند و بيان مي آموزشي اشاره مي

بحث ديگر اينكه باالخره اگر" .كارآفرينان آموزشي تأثير مثبت يا منفي بگذارد
بخواهيم كارگروهي كنيم، اگر بخواهيم مشكالت فرهنگي و اجتماعي را حل كنيم

حلش اين است كه به آموزش بيشتر بها دهيم و بنيادي تر كار كنيم پس راه
آموزش بروند تا آموزش باكيفيت تريسياستگذاران آموزشي به سمت كارآفرين در 

."فراهم كنند براي جامعه و ابزار جهش به سمت پيشرفت بدانند اين را
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عدم آشنايي با 
دانش  و فناوري 

 هاي جديد

مدارس ما هوشمند نيستند و ابزار ها و سخت افزار هاي :4مصاحبه شونده شماره 32ك2، م10ك1م
ه اند؛ و مدارس با تغييرات سريع سخت افزاري و كافي ندارند، معلم با فنّاوري بيگان

 .بستر و زمينه مناسب را نداريم. فناوري پيش نميروند

  
دشواري جذب 
سرمايه گذار به 

دليل سودآوري كم 
و مبهم در عرصه 

 آموزش

در طرح هاي خيلي نوآورانه آموزشي به دليل «:كند كه اشاره مي 1مصاحبه شماره  11ك2، م5ك7م
ر كار خيلي زياد است ما با سرمايه گذاران سنتي كه انتظار دارند فرايند اينكه ابهام د

رسيم؛ و اگر همراه خود افراد با تجربه در آموزش كارمشخص باشد به توافق نمي
نداشته باشيم كه عاليق سرمايه گذار اين حوزه را بدانند در مذاكره موفق نخواهيم 

ده و يا انكوباتور حاضر ريسك عاقالنه بود و بايد سرمايه گذاراني كه در شتاب دهن
چون سرمايه گذار معمولي براي كاري كه . ها پيدا كنيم داشته باشند را از طريق آن

سرمايه گذاران با توجه به شناختي كه از شما به . ابهام برانگيز است پول نمي دهد
ي گذاري كنند؛ و صرفا با سرمايه شخص دست آورند حاضرند روي كار شما سرمايه

 ».تواند در اين طرح هاي نوآورانه موفق بودنمي

ابهام برانگيز بودن 
 كارآفريني آموزشي

4،م16ك5،م3ك1،م2ك1م
 6ك

كار ابهام انگيز و افراد بايد انعطاف پذير باشند و بايد به :5مصاحبه شونده شماره
 .وليت هاافراد اختيار داد زيرا كار پيچيده و نيازمند ارتباط و اختيار جهت انجام مسئ

دشواري اخذ مجوز 
از  سازمان هاي 

 آموزشي

وپرورش گرفتن سخت  مجوز از آموزش" :به آن اشاره شده است 2مصاحبه شماره  6ك2، م10ك4، م9ك2م
 "كند خصوصا در حوزه آموزش مجازي ها در برابر هر تغيير مقاومت مي است آن

مقاومت در برابر 
 تغيير

تنها جايي كه هنوز در را به روي فناوري " .ه شده استكد به آن اشار 4در  16ك4،م22ك2م
وپرورش بسيار  تغيير تفكرات در آموزش. نگشوده است آموزش و پرورش است

كند، اصال سازمان  سخت است و در براي تغيير مقاومت شديدي مي
 "وپرورش سازمان كندي است؛ و با فنّاوري بسيار غريبه است آموزش

انحصاري بودن 
 آموزش توسط

وپرورش و  آموزش
 آموزش عالي

،4ك8،م7ك5،م7ك4م
 10ك5م

وپرورش انحصاري در دست دولت  اين كه سيستم آموزش:7مصاحبه شونده كد
شود؛ و  بحث فرهنگ و آموزش درستش اين است كه مردمي. است نيز مسئله است

 نسل جوان بايد آن را ايجاد كنند و تأكيد دارند بر دولت كه البته بايد از اينها
 ."حمايت كنند

  
  

نظام آموزشي 
 متمركز

نظام آموزشي ما خيلي بسته و متمركز است  :كند كه بيان مي 6مصاحبه شونده كد  13ك5، م13ك4، م10ك6م
وپرورش است و غالبا در اين زمينه  و چون بستر كارآفرينان آموزشي غالبا آموزش

ط قرمز هاي وپرورش بسيار بسته و دارايي خ كنند و چون آموزش فعاليت مي
بسياري است و همچنين خيلي به دنبال نوآوري نيست مشوق و حمايت كننده 
نيست كه هيچ مانع نيز هست و يعني مهم ترين مانع خود ساختارهاي رسمي 

وپرورش است و اين اصل ماجراست و اينكه ما بازار عرضه و تقاضا آموزشي  آموزش
ننده محصول يا خدمت آموزشي و نظام آموزشي بايد فرصت تعامل توليد ك. نداريم

 .متقاضي با هم تعامل كنند
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دهد عوامل متعددي چون دشواري اخذ مجوز براينشان مي 3همانگونه كه جدول شماره 
فعاليت هاي آموزشي، انحصاري بودن آموزش، مسائل و مشكالت مالي، متمركز بودن نظام

.وزشي و ريسك پذيري پايين آن از جمله تهديدهاي كارآفرينان آموزشي عنوان شده اندآم

گيري بحث و نتيجه
دهد يكي از فرصت هاي كارآفريني آموزشي ظهور دانشهمان طور كه نتايج پژوهش نشان مي

از آنجا كه. كند جديد است، دانش جديد فرصت هر نوع تغيير را در نظام آموزشي ايجاد مي
كارآفرينان آموزشي سعي در تحول و بازنويسي فرآيندهاي كالس درس مدارس و كل رويكرد
آموزش و يادگيري براي افزايش كيفيت و بهبود آن را دارند، به فناوري به عنوان عاملي براي بروز

سازي آموزش، افزايش دسترسي آموزش با كيفيت و  انعطاف پذيري  توجه كرده نوآوري، شخصي
كنند كه  با افزايش روند نفوذاشاره مي) 2003(سو با نظر مصاحبه شوندگان، لوبينسكي هم. اند

توان انتظار داشت كه نوآوري و كارآفريني درزمينه آموزش با استفاده از فناوري نوين در آموزش مي
].12[فناوري نوين نيز افزايش يابد

آن رقابتي شدن حوزه دهد خصوصي شدن و به دنبالهمچنين نتايج پژوهش نشان مي
انتخاب توسط والدين و مخاطبان خدماتآموزش براي جذب مخاطب از يك سو  و داشتن حق 

آموزشي براي دريافت آموزش با كيفيت از سوي ديگر رقابت بين مدارس و نهاد هاي آموزشي؛

ضعف ساختاري
سازمان هاي
آموزشي

،9ك10،م4ك8،م20ك8م
9ك4،م16ك6م

سيستم بوروكراسي خيلي زيادي دارد بايد نيروي انساني و:8مصاحبه شونده كد
وقت زيادي بگذاري تا پيگيري كند يعني ما زمان زيادي را از دست مي دهيم و

"وپرورش رسمي خود بزرگترين مانع است رنهايت نتيجه نمي دهد آموزشد

وپرورش اين است كه معلماني انتقاد وارده به خود آموزش:8مصاحبه شونده شماره 20ك8،م14ك6،م10ك5م مسائل مالي
كه اينقدر مسائل مالي دارند و مسائل ديگر كمترين انرژي و انگيزه را براي

تواند نوآوري كند زيرا درگير حداقل نيازهاي ا ندارد و نميكارآفريني در آموزش ر
.خود است

پذيري پايين ريسك
نهاد آموزش رسمي

ها كاركنان آموزش و پرورش بخش ديگر اين است كه آن:7مصاحبه شونده شماره 14ك7، م22ك6م
نمي خواهند مسئوليت جديدي را قبول كنند، به هر حال وقتي يك چيز جديد

شود ما با ريسك و مسئوليت روبه رو خواهيم بود و اينكه فكر ميكنند تعريف مي
اگراتفاقي بي افتد مسئوليتش با كيست؟
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افزايشهاي نوآورانه و متنوع براي افزايش دستاوردهاي آموزشي و موفقيت را  استفاده از روش
هاي بازاري در آموزش كند مكانيسماشاره مي) 2003(بنابراين همان طور كه ليبونسكي . دهد مي

-هاي جديد آموزش مي تر براي والدين در خصوص روشهاي بيش همچون رقابت و انتخاب گزينه

يك سيستم انتخاب مناسب طيف وسيعي از. تواند منجر به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شود 
طرفداران. كند و بر نيازهاي گوناگون دانش آموزان تمركز دارد ها ايجاد مي ها را براي خانواده ينهگز

كنند و بنابراين بستري براي توسعه نوآوري و رويكرد حق انتخاب، استقالل و تنوع را تشويق مي
براي  ن  مدلچرا كه در اي.  كارآفريني هاي آموزشي با توجه افزايش و تغيير تقاضا شكل مي گيرد

ها و نيازهاي خروجي) نه استاندارهاي داخلي(ايجاد نوآوري الزم است به استاندارهاي خارجي 
].12[گيرند مخاطبان توجه شود؛ چيزي كه نظام آموزشي يكپارچه آن را ناديده مي

نظام آموزشي بستري كه كارآفرينان آموزشي در آن فعاليت مي كنند و از قوانين و مقررات و
ويژگي هاي چون ساختار قديمي و بوركراتيك نظام آموزشي، مقاومت .پذيرندماهيت آن تاثير مي

در برابر تغيير و ريسك پذيري پايين، انحصاري بودن فرآيند آموزشي توسط نظام آموزشي، ابهام و
جادهاي را اي ها و دشواري آموزشي چالش، براي كارآفرينان.... چندگانگي اهداف نظام آموزشي 

كند كه  سرعت، در بيان دشواري كارآفريني آموزشي بيان مي)2006(چنان كه لوين . خواهد كرد
روز بودن و هماهنگ شدن با اين رشد كاري چنان باالست كه به رشد فناوري و پيشرفت علمي آن

تواند خود را با اين سرعت هماهنگ وپرورش با ساختار قديمي نمي بسيار سخت است و آموزش
، به اثرات انحصاري بودن آموزش توسط)2006( 2و ويليامسون1تسك]. 11[روز بماند  زد و بهسا

عنوان وپرورش و آموزش عالي  و نبود فضاي برابري عرضه و تقاضا آزاد آموزش به نهاد آموزش
].22[يك تهديد براي كارآفرينان آموزشي مستقل از نهاد رسمي دولتي اشاره شده است

همان طور كه در نتايج پژوهش نشان داده. ، نيز بر تاثير اين عامل تاكيد دارد)2014(وايزمن 
هاي حوزه آموزشي ريشه در ماهيت ذاتي حوزه آموزش دارد موارديشده است برخي از چالش

چون سودآوري كم و مبهم؛ تدريجي و طوالني بودن، دير بازده بودن فرايند آموزشي و زمان بر
همچنين وجود ابهام در فرآيند كار آموزش نسبت به صنعت از جمله بودن اصالحات در آن،
بنابراين موارد. ]22[عنوان ويژگي  ماهيتي حوزه آموزش شناخته شده است مقوالتي هستند كه به

1. Teske 
2 .Williamson 
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چالش مهم ديگري كه كارآفرين آموزشي با آن روبرو است ؛ و جداي از آن تضميني قطعي براي
يران، سرمايه گذاران و خانواده ها به دنبال تغييرات و اصالحاتمد. حصول به نتيجه وجود ندارد

فوري و زود بازده هستند و اين مسير را براي كارآفرينان آموزشي جهت توجيه برنامه هاي
].7[سازد خودشان دشوار مي

هاي آموزش عمومي علي رغم كار آفرينان آموزشي كه سياست ي مهم ديگر بر سر راه مولفه
خواهند بهكند و افرادي كه مير اصالحات دارد اما نوآوري و ريسك را حمايت نميتاكيد كه ب

، اشاره مي كند در مسير مشخص و تعيين نظام)2007( 1موفقيت برسند بايد همان طور كه هس
سياست عمومي با طريق تغيير در]. 8[آموزشي حركت كنند كه كمترين ريسك را داشته باشد

ودجه آموزش در يك حوزه بردوباره منابع يعني افزايش يا كاهش بساختار بازار و تخصيص 
در اين رابطه مصاحبه شوندگان به سند]. 25،3،7[هاي كارآفرينان آموزشي اثرگذار باشد فعاليت

.اند وپرورش و تغييرات ناشي از  به عنوان يكي از اسناد باالدستي اشاره كرده تحول آموزش
طور به. شود هاي فرهنگي مانع رفتارهاي نوآورانه مي يتفقدان فرهنگ يادگيري و محدود

ساز بروز نوآوري ويادگيري زمينه. خالصه فرهنگ بايد از رفتارهاي نوآورانه معلمان حمايت كند
يكي ديگر از عوامل]. 20[همچنين هدف نهايي رفتارهاي كارآفرينانه در حوزه آموزش است

فرهنگ ريسك پذيري در آموزش و پرورش است كه فرهنگي موثر بر كارآفريني آموزشي فقدان
پژوهش هس. كارآفرينان آموزشي آن را به عنوان چالش هاي فرهنگ خود مطرح مي كنند

].8[كند نيز اين عامل را تاييد مي) 2007(
كسب پذيرش و مشروعيت يك كاال يا خدمت توسط خانواده، جامعه و ذينفعان كه تأثير

دهد و با نتايج پژوهش ايال يا خدمت آموزشي نوآور را نشان ميفرهنگ بر پذيرش يك محصول 
ارزشمند بودن يادگيري و ياددهي در]. 16،22[همسو است) 1396(و خشكاب و رستگار ) 2007(

فرهنگ جامعه، وجود آگاهي جامعه و خانواده از ضرورت آموزش باكيفيت براي توسعه جامعه و
موزشي از مقوله ذكر شده توسط مصاحبه شوندگان است كهتأثير آن بر توسعه و رشد كارآفريني آ

از طرفي وجود فرهنگي مبني]. 11[اشاره شده است) 2006(در مقاالت مختلف چون پژوهش لوين 
تواند رشد و گسترش بر انجام كارهاي زود بازده در مقابل تدريجي بودن فرآيند آموزش مي

1. Hess
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با اين ) 2014( 1و يامني) 2006(هاي لوين  وهشو پژ. كارآفريني آموزشي را تحت شعاع قرار دهد
  ]. 11، 27[مقوله همسو است

دهد كه عالوه بر چالش هاي فرهنگي وضعيت اقتصادي و اجتماعي  نتايج پژوهش نشان مي 
ها به عنوان مخاطبان اصلي آموزش،  چون سطح رفاه اقتصادي جامعه و به طور خاص خانواده

مي جامعه از نقش دانش آموزان در ميزان رشد و توسعه دانش محور بودن اقتصاد و درك عمو
در يك جامعه ]. 25[اقتصادي بر تداوم و توسعه اقدمات كارآفرينان آموزشي تاثير گذار است 

ها و شرايط اقتصادي توجه داشته باشند چرا كه شرايط نامساعد اقتصادي به  كارآفرينان بايد با رويه
  .هاي آموزشي خود را كاهش دهند تا خانواده ها هزينهشود گفته مصاحبه شوندگان منجر مي

عنوان يكي از اهداف  شود توجه و حمايت از كارآفريني آموزشي به در نهايت پيشنهاد مي
هاي  وپرورش و آموزش عالي كارآفريني باشد و در استراتژي هاي آموزش رسمي چون آموزش نهاد

كه كارآفريني  شي گنجانده شود، چراهاي آموز آمورزش و پرورش و نگرش كاركنان سازمان
آموزشي براي ايجاد و پيشبرد اقدامات كارافرينانه خود نياز به ارتباط و همكاري نزديك بين 

هاي مختلف جامعه محلي و كسب و كار هاي  مدارس، مؤسسات و شركت هاي آموزشي با بخش
ان و فعالين حوزه آموزش در هاي كارآفرينانه معلم ها و افزايش نگرش محلي دارد، ايجاد شايستگي

نهاد مرتبط با كارآفريني آموزشي و تالش براي تغيير نگرش مديران در سطوح مختلف حوزه 
مهم است كه مؤسسات و نهادهاي آموزشي مشروعيت انگيزه براي حمايت و ايجاد .  آموزش

هاي بين رشته اي، توسعه خالقيت، تأكيد بر يادگيري فعال، افزايش كار. كارآفريني را داشته باشند
همكاري بين مؤسسات آموزشي و جامعه محلي و بخش هاي تجاري، تأكيد بر كار توليدي در 

هاي  تواند به كارآفريني در حوزه آموزش كمك كند و فرصت حوزه آموزش از جمله مواردي كه مي
ي و سازي و پرورش شايستگي چون طراحي آموزشي، حل مسئله، شبكه ساز آموزشي براي توانمند

ايجاد ارتباطات و روابط بين فردي، مذاكره و جذب سرمايه، بازاريابي آموزشي و طراحي مدل 
  .وكار در كارآفرينان آموزشي طراحي گرددكسب

  
 
 

                                                 
1. yemini 
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