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چکیده
معلمکارآفرینی طی دهه گذشته توجه زیادی را در سطح جهانی به خود معطوف داشته است و چگونگی ترکیب حرفه معلمی و
کارآفرینی مبه م اس ت .هدف این پژوهش شناسایی ویژگی و مهارتهای معلمکارآفرینان است .به منظور تحقق این هدف با
استفاده از روش فراترکیب به بررسی منظم و سیستماتیک ادبیات این موضوع پرداخته و به شیوه تماتیک ترکیبی تجزیه و
تحلیل منابع مطالعاتی صورت گرفته است .نتایج پژوهش در چهار بعد ویژگیهای شخصی با  8تم ،رفتارهای کارآفرینانه  11تم،
تخصص معلمی  5تم و رهبری 10تم تفکیک شده است .در بعد ویژگی شخصی معلمکارآفرینان افراد دارای خالقی ت ،دانش،
یادگیرندگی ،پایداری و استقامت ،فعال ،همدل  ،دارای تعهد و مسئولی ت نسبت به جامعه و انگیزه اجتماعی شنا خته می شوند.
معلمان کارآفرینان تالش های و رفتار های کارآفرینانه چون نوآوری مستمر و خلق ارزشهای آموزشی ،حل مسئله ( شناسایی
فرصت ها) ،ریسک پذیری ،مهارت شبکه سازی و کسب و کار ،جذب یادگیرنده /مخاطب ،جذب سرمایه و منابع  ،و داشتن رویا
مشترک و به دنبال آن ایجاد مشترک را از خود نشان می دهند .معلمکارآفرینان به عنوان متخصصان تدریسی در نظر گرفته
می شوند که در یک یا چند مولفه تدریس چون روش تدریس نوآورانه ،شیوه ارزیابی ،مدیریت کالس سرآمد است .آنها چون

 1دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران  ،ایران
 2استادیار ،دانشگاه شهید بهشتی  ،تهران ،ایران( .مسئول مکاتبات)Farnooshalami@gmail.com :
 3مدیر مرکز نوآوری و مدرسه آب و آینه.
 4دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران  ،ایران.
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رهبران آموزشی دانش آموزان و همکاران و سیاست های آموزشی را تحت تاثیر می گذارند ،اجتماعات یادگیری حرفه ای با
رویکرد ارشادگری متقابل راه اندازی می کنند ،راهبری تیم نوآوری را برعهده می گیرند و چشم انداز های تازه ای از آموزش و
یادگیری را شکل میدهد .نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای کارهای علمی جدید در این حوزه باشد و فرآیند حمایت از
معلمکارآفرینان فعلی را تسهیل و زمینه توسعه معلمکارآفرینان جدید را فراهم کند
کلیدواژهها .:معلم کارآفرین (نوآفرین) ،معلمی و تخصص حرفهای ،تالشها و رفتارهای کارآفرینانه ،رهبری ،ویژگیهای
شخصی.

مقدمه
کارآفرینی در آموزش به عنوان راهحل و نقشی جدید در مباحث مربوط به آموزش مطرحشده است تا
زمینه را برای نوآوریهای آموزشی فراهم آورد؛ بروسی  1و فینیگان  ) 2010 ( 2معلمان را در مرکز
کارآفرینی آموزشی ،جایی که موقعیت مناسب برای انجام وظایف به عنوان " عامل تغییر" پیدا کردند.
آنها م عتقد بودند که کارآفرینی صفت و گرایشی نیست که صرفا توسط مدیران مدرسه اعمال شود،
بلکه نوعی از رهبری است که در زمینه های خاصی بروز می یابد ( .) 1
مدارس به عنوان سازمان های آموزشی نیازمند نوآوری هستند ،معلمان سرمایه انسانی مدرسه و عامل
ایجاد نوآوری و تغییر در مدارس اند .هس ( ) 2006به ما یادآوری میکند که کارآفرینی در آموزش
نیازمند ترکیبی از "استدالل و تجربه" است؛ تا بر دیگران تأثیر بگذارد؛ و این معلمان هستند که با
دانشآموزان بهصورت منظم کار میکنند و همیشه تجربیات کار در کنار کودکان و نوجوانان را دارند
درعینحال به طراحی ،توسعه ،بسیج و تحول فرآیندهای تدریس و یادگیری میپردازند (  .) 2بحث
معلمکارآفرینی در ارتباط با ابتکاراتی است که معلمان متخصص در حوزه تخصصی خود با یکدیگر به
اشتراک میگذارند  .آنها در واقع "متخصصان کالس درسی اند که بهطور منظم به دانشآموزان
میآموزند و زمان و فضای کافی برای پیادهسازی و به اشتراک گذاری ایدهها با همکاران ،سرپرستان،
سیاستگذاران ،والدین و رهبران جامعه را دارند ( .) 3
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تاکید بر کارآفرینی در محیط آموزشی موضوع جدیدی نیست؛ کارآفرینی آموزشی و پس از آن
معلمکارآفرینی در پی رویکرد رهبری معلمان و طبق مفاهیم و چارچوب های مدل های کسب و کاری
ایجاد شده است (  .) 4مفاهیمی مانند معلمکارآفرینی توسط دیویس (  ) 2009و فوتو  ) 2012 ( 1در
ادبیات ظاهر شدند و ویژگی مرتبط با این مفاهیم در مطالعات مختلف در حال بررسی است .در حالی
که از کارآفرینی تعاریف متفاوتی وجود دارد .و اغلب ا ین تعاریف میتواند در زمینه کسب و کار صادق
باشد .کارآفرینی در زمینه آموزش بخصوص مفهوم تازه معلمکارآفرینی نیاز به نگاهی دقیق تر دارد.
بنابراین این پژوهش به دنبال شناخت ماهیت مفهوم معلم کارآفرینی ،ویژگی و مهارتهای معرف معلم -
کارآفرینان است.
مبانی نظري و پیشینه پژوهش
بری و تیم اش در مرکز کیفیت تدریس ( ) CTQکه یک سازمان آموزشی غیرانتفاعی است در سال
(  ) 2013در نوشته علمی و آکادمی ک از واژه معلمکارآفرین استفاده کردند آنها معلمکارآفرینی را
چشماندازی برای آینده آموزش تعریف کرده و مدارس را جایی میدانستد که برای معلمان زمان ،فضا و
حمایتهای کافی برای رهبری فعال و کارآفرینی فراهم میکند (  .) 4در پژوهشهای مختلف تعاریف
متعددی از پدیدهی معلمکارآفرینی و ویژگیهای معلمکارآفرینان ارائه شده است :به طور مثال دیویس
(  ) 2009معلمکارآفرینان را معلمانی میداند که مشارکت متقابلی با سایر ذینفعان برای دستیابی به
اهداف مشترکی چون ایجاد فرصت های یادگیری برای دانش آموزان دارند " -من به عنوان یک
معلمکارآفرین ،برای ایجاد تجربیات منحصر به فردی که یادگیری و تعامل دانش آموزان را افزایش می
دهد ،تالش می کنم.) 5 ( ".
بری و همکارانش (  ) 2013در کتاب معلمکارآفرینان  :معلمان نوآوری که هدایت میکنند اما کالس
درس را ترک نمیکنند؛ معلمکارآفرینان را کسانی میدانند که بنا بر ضرورت نقشهای رهبری را در
حرفه خود به عهده میگیرند ،آنها در فعالیت های چون توسعه حرفهای همکار ،نوشتن برنامه درسی و
مشارکت در سیاست های آموزشی محلی و ملی مشارکت داشته و البته همچنان جایگاه محکمی در
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کالس درس و تدریس به دانش آموزان دارند (  .) 2در واقع آنها زمینه تغییرات آموزشی فراتر از کالس
برای بهبود جوامع فراهم میکنند ،.به انواع سیاستها و مسائل پداگوژیکی توجه دارند و فرهنگ
جدیدی برای بروز خالقیت معلمان نشان میدهند .در این تعاریف جنبه کارآفرینی معلمکارآفرین بر
نوآوری ،ریسکپذیری و انگیزه های اجتماعی ،بیش از دستاوردهای مالی اشاره دارد (  ،) 4در سایر منابع
علمی ابعاد دیگری از این مفهوم معرفی شود  .به طور مثال بالکلی و ناز یبای ( ) 2016معلمکارآفرین را
معلمانی میداند که محتوای یادگیری الکترونیک ،پلتفرمهای یادگیری و اپلیکیشنهای آموزشی را
تولید و استعدادهای پداگوژیکی خود را برای یافتن راهحلهای نوآورانه و حل چالشهای پیش روی
صنعت آموزش توسعه میدهند .این تعریف بر نتایج اقت صادی تأکید دارد .معلمکارآفرینان بدون ا ی نکه
حرفه را ترک کنند ،تغییر را در حوزه آموزش هدایت میکنند" .معلم" و "کارآفرین" دو روی سکه
معلمکارآفرین هستند .از دیدگاه تجاری ،معلمکارآفرین ،معلم مبتکری است که در شرایط عدم
اطمینان ،ترکیبات جدیدی را در صنعت آموزشوپرورش ایجاد کرده و میداند که چطور بهطور بالقوه
فرآیند تولید را باز تنظیم کند (  .) 7در تعریفی دیگری بر تولید محصول تاکید میشود :معلمکارآفرینان
متخصصان کالس درسی هستند که به طور منظم تدریس میکنند اما فرصت و فضای راه اندازی و
اجرای ایده ها خود را دارند ،درست مثل کارآفرینان! آنها محصوالتی برای پر کردن شکافهای آموزشی
ایجاد کرده و اغلب با استفاده از فناوری به اشتراک می گذارند (  .) 8همچنین پالمر (  ) 2017به تولید
محصول و ایفای نقش اقتصادی معلمکارآفرین اشاره کرده است .معلمکارآفرین؛ معلمی است که
خالقیت ،مهارت و تخصص خود را برای تولید محصوالت ،منابع و خدماتی جدید بکار می گیرد که می -
تواند منجر به درآمد اضافی برای معلمان شود ( .) 9
عالوه بر این الزم است به انگیزه سیاسی و رهبری آموزشی معلمان و کارکرد و مفهوم معلمکارآفرینی
به عنوان " عامل تغییر" برای تغییرات سیاسی و حرفه ای توجه کرد .این کارکرد منجر به افزا یش
کارآیی و حرفه گرای معلمان و بهبود نتایج دانش آموزان میشود (  .) 11معلمکارآفرینان درگیر رهبری
آموزشی اند ،برنامه درسی خود را می نویسند و فلسفه های آموزشی مختلف را جست و جو ،به معلمان
دیگر آموزش میدهد و حتی برای اصالح سیاست های رسمی تالش میکند (دانشکده آموزش دانشگاه
کانزاس  .) 2019 ،معلمکارآفرینان " نوآوران یادگیری" هستند که با دور زدن موانع ایجاد شده توسط
نظام آموزشی کهنه ،درونگرا ،منسوخ شده و بامانده از دوره صنعتی ،فرآیند یادگیری را منتقل میکنند .
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معلمکارآفر ینان دانش نوآورانه خود را برای ارائه منابع یادگیری به مردم در سراسر جهان بکار میگیرند
( .) 11
معلمکارآفرینان

بهطور منظم ایدههای خود را گسترش داده و با معلمان ،همکاران ،مدیران،

سیاستگذاران ،والدین و رهبران جامعه به اشتراک میگذارند .معلمکارآفرینان دانش عمیقی در مورد
دانش آموزان ،خانوادهها و جامعه نیاز دارند (  .) 2معلمکارآفرینان نقش معلمان را باز مهندسی و به
دانش آموزان در فضا یی سایبری خدمات ارائه میکنند .متخصص پداگوژی و سیاست هستند و منابع
کافی برای نوآوری را فراهم میآورند (  .) 12معلمکارآفرینان انگیزه اجرا دارند ،زیرا ایده های بسیاری
وجود دارد اما بدون اجرا فقط یک ایده است .عالوه بر این آنها میدانند چگونه کار را انجام دهند که
این امر مستلزم همکاری با افراد مناسب است (  .) 13بنابراین با توجه به تعارف ارائه شده از
معلمکارآفرینی متوجه می شویم ک ه در هر تعریف به ویژگیهای خاصی از آنها توجه شده است و با
وجود افزایش روند پژوهشهای انجام شده در این حوزه مطالعاتی هنوز ویژگی معلمکارآفرینی مبهم
است و از پژوهش های انجام شده جمع بندی مناسبی ارائه شده است .بنابراین این پژوهش به دنبال
شناسا یی و جمع بندی ویژگی و مهارتهای معلم معلمکارآفرینان بررسی شده در پژوهش های
پیشین است.
روش پژوهش
فراترکیب یک روش پژوهش کیفی است که ترکیبی تفسیری از یافته های کیفی ارائه می دهد .هدف
فراترکیب توسعه تئوری ،خالصه سازی و تعمیم یافته به منظور کابرد عملی آن است ( .)15این روش
چن د مرحله دارد که به شرح زیر انجام شده است:
مرحله اول  :تنظیم سواالت پژوهش
❖ معلمکارآفرین چه کسی است و چه ویژگی و مهارتهای دارد؟
مرحله دوم :جست و جوي نظام مند ادبیات
به جست و جوی مقاالت در پایگاه های اطالعاتی مرتبط چون google scholar, Eric,
 ProQuest, Scopus, Science Direct, Springer,با واژگان کلیدی که در جدول  1آمده
پرداخته شد.
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جدول  .1اصطالحات کلیدي

فارسی

انگلیسی

معلم کارآفرینی (نوآفرینی)

Teacherpreneurship

معلم کارآفرینان

Teacherpreneurs

معلمکارآفرینی

Entrepreneurshial teacher

معلم کارآفرین آنالین

Online teacherpreneur

آموزشکار کارآفرین

Educator entrepreneur

معلم به عنوان کارآفرین آموزشی

Teacher as educational entrepreneurship

شایستگی کارآفرینانه معلمان

Entrepreneurial competency teacher

مرحله سوم  :جست و جو و انتخاب متون مناسب
اصطالحات کلیدی در پایگاه های داده های جست و جو شده است و مقاالت کیفی و آمیخته ای که از
سال های  2011تا  2020مرتبط با موضوع و سوال پژوهش است استخراج شد .جست و جو ها از سال
 2011شروع شده چرا که از همان زمان در پژوهش های علمی اصطالح معلمکارآفرین در بکار گرفته
شد.
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شکل .1فرآیند جست و جو مقاالت

مرحله چهارم ترکیب تماتیک :ترکیب تماتیک یکی از روش های تحلیل پژوهش های فراترکیب
است و هدف بکارگیری ان فراتر رفتن از مطالعات اولیه مهم و شناسایی و توسعه مضامین جد ید از
دادههای پژوهش های پیشین است(  .) 15به چند دلیل ترکیب تماتیک برای این تحلیل یافته های
پژوهش انتخاب شد :اغلب پژوهش های انجام شده در زمینه معلمکارآفرینی با رویکرد کیفی انجام شد ه
و این شیوه تحلیل برای بررسی تحقیقات کیفی مناسب است  .همچنین به خوبی با هدف فعلی پژوهش
یعنی جمع بندی و ارائه ویژگیها و مهارتهای معلمکارآفرینان از مطالعات اولیه معلمکارآفرینی
مناسب است .ترکیب تماتیک در سه مرحله  ) 1کدگذاری خط به خط ) 2 .تولید مضامین توصیفی) 3 .
تولید مضامین تفسیری /تحلیلی انجام می شود .یعنی ابتدا یافته ها و گزاره های مربوط به تجربیات و
دیدگاههای معلمکارآفرینان کدگذاری می شوند .در این مرحله کدگذاری توسط همکار پژوهش مورد
بازبینی قرار می گیرد و اختالفات کد گذاری از طریق بحث یا مشورت با شخص ثالث برطرف میشود.
در مرحله دوم شباهت بین کدها شناسایی خواهد شد؛ کد ها به دست آمده در قالب "مضامین
توصیفی" الگوهای موجود در مطالعات را دسته بندی و توصیف می کند .در مرحله سوم با ترکیب و به
نوعی تفسیر مضامین تالش شده تا از یافته های مطالعات اولیه و مضامین توصیفی فراتر رفته و
تفسیر ،شرح و فرضیه ها جدید در قالب مضامین تفسیری /تحلیلی پرداخته می شود  .هدف از این

109

ویژگی ،مهارتها و کنش های معلم کارآفرینان / ...زهر اسایه وند ،فرنوش اعالمی ،سارا سلیمی نمین ،محمود ابوالقاسمی

مرحله فراتر رفتن از داده های اولیه گزارش شده در مطالعات اولیه است(  .) 15در این مرحله به ترکیب و
تفسیر یافته مطالعات در ارتباط با سواالت پژوهش پرداخته شده و شرح هر مولفه شناسایی شده ارائه
می شود.

طبق مقاالت

خط به خط و کد

اصلی

گذاری باز

.تفسیرهای نزدیک

بررسی مجدد

گام اول :بررسی

به یافته های اصلی
مقاالت.

شناسایی و انتخاب منابع مطالعاتی که در این پژوهش شامل
 26مقاله است.

ب ازگشت سوال اولیه
تحقیق و تفسیر فراتر

تم های توصیفی :یافته های ترکیب می شود.
گام دوم :شباهتها
و تفاوتهای تفسیر
بیشتر بین کدها
گروه بندی

تم تحلیلی :شامل چهار تم اصلی بیانگر ویژگی کلیدی معلم کارآفرینان

شک ل .2فرآیند تحلیل مقاالت

انسجام یافته ها :میزان مشابهت اولیه مطالعات مورد بررسی از نظر هدف پژوهش به منظور انسجام
یافته ها مورد توجه قرار می گیرد .به عنوان مثال در این پژوهش مطالعاتی که با هدف بررسی تجارب و
ویژگیهای معلمکارآفرینی انجام شده است بسیار مرتبط در نظر گرفته شده است.
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اعتبار مشاهده اسناد :در این پژوهش برای اعتبار نتایج حاصل از مطالعه و تحلیل اسناد از روش
چک همکار استفادهشده است؛ بهاینترتیب که همکار محقق پس از اتمام این مرحله مجدداً تمام
اقدامات انجامشده را یعنی استخراج واحدهای تحلیل از متن اسناد (مقاالت ،پایاننامهها ،کتابها)
طبقهبندی واحد تحلیل و استخراج مقولهها و شمارش واحدهای تحلیل و فراوانی مقوالت را بررسی
کرده و اصالحات الزم را انجام داده است.
کفایت بررسی  :میزان کفایت بررسی هم براساس شاخص کمی چون تعداد مطالعات که در این
پژوهش  37مورد است و هم از نظر غ نایی کیفی (یعنی عمق و میزان کامل بودن دادههای ارائه شده در
مطالعات مورد بررسی بررسی شده است .این بخش از ارزیابی میزان کفایت مستلزم قضاوت ذهنی است
بنابراین توسط همکاران پژوهش هم مورد داوری قرار گرفته است.
یافتههاي پژوهش
در جداول زیر نمونه از ترکیب تماتیک و یافته های حاصل از بررسی پژوهش های انجام شده با موضوع
معلمکارآفرینی جهت شناسایی ویژگی و مهارتهای معلمکارآفرینان ارائه شده است.
نمونه اي از شیوه کد گذاري ترکیب تماتیک پایان نامه

شواهد

کد گذاري

مضامین

-

مضامین تح لیلی

توصیفی
آشنایی با مسائل و

معلم کارآفرینان تقکر

معلم کارآفرینی
باعث شده به شکلی

نیاز های

نیاز های

خالقی دارند ( )9و نیاز

تازه به نیازهای

نگاه متفاوت به

نگاه متفاوت به

های نظام آموزشی را

آموزش و مسائل آن

مسائل آموزش و

مسائل آموزش و

شناسایی و راه حل های

فکر کنم.

پرورش

پروش

خالقانه برای آن ارائه

لذت از خلق چیز

خلق چیزهای تازه

می کنند ( .)14آنها

معلم کارآفرین :من

آشنایی با مسائل و
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از اینکه چیز

عالوه برای پیدا کردن

تازه

جدیدی را در زمان

راه های خالق در یافتن

های آزادم خلق

منابع برای اجرا ایده نیز

کنم لذت می برم.

از شیوه های تازه ای
استفاده می کنند (.)1

در جدول فوق نمونه از شواهد ،کد گذاری اولیه و استخراج تم توصیفی و تحلیلی حاصل از ترکیب
چند شاهد مفهومی و کد ارائه شده است .در جدول زیر جمع بندی نهایی بررسی مقاالت مرتبط با
معلمکارآفرین آورده شده است.
جدول .2ویژگی شخصی معلمکارآفرینی

مضامین توصیفی

مضامین تحلیلی

خالقیت برای معلم کارآفرینی یک ضرورت است

معلم کارآفرینان تفکر خ القی دارند و نیاز های

(  )16و جست و جوی و ارائه ایده های جدید و

نظام آموزشی را شناسایی و راه حل های خالقانه

خالقانه ( )2،8از ویژگیهای بارز معلم کارآفرینی

برای آن ارائه می کنند .آنها عالوه برای پیدا

است.

کردن راه های خالق در یافتن منابع برای اجرا

خالقیت

عنوان

دانش

ایده نیز از شیوههای تازه ای استفاده میکنند.
معلم کارآفرینان دارای دانش مرتبط با حرفه

معلم کارآفرینان در زمینه های دانش محتوایی،

تدریس و کالس درس و محتوا (،)18،2،17

حرفه تدریس ،کالس درس و یادگیری،

دانش آم وزان ،مدرسه و جامعه ( ،)2کارآفرینی

کارآفرینی ،دانش آموزان  ،خانواده ها و جامعه و

( ، )4دانش مرتبط با رشته و نهاد مرتبط (،)19

رشته و نهاد های ذیربط به کارشان دارای دانش

درک شفاف استراتژی یادگیری است (.)2

و آگاهی باالیی هستند و این آگاهی و دانش به
آنها در ایده پردازی و شکل دهی نوآوری کمک
کرده است.
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یادگیرنده
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یادگیری مدام العمر ( ،)2بهبود مستمر و خود

معلم کارآفرینان برای بهبود مستمر ویژگی

توسعهای ( ،)19،20مهارت یادگیری ،مهارتهای

یادگیرنده مدام العمر را نشان داده و آنچه می -

ش ناختی( )20از جمله ویژگیها ی یادگیرنده

آموزند برای موفقیت دانش آموزان بکار می -

بودن معلم کارآفرینان است.

گیرند .مهارتها ی به تعبیر لفر ()2020
یادگیری حرفه ای و مهارتهای شناختی به
این معلم ان کمک کرده تا خود را به روز نگه
دارند و دانش الزم برای ایجاد نوآوری را به وجود

پایداری و استقامت

آورند.
عدم توقف با وجود پاسخ منفی( ، )8،21از خود

معلم کارآفرینان زمانی که ایده یا مفهومی را باور

گذشتگی و خستگی ناپذیری ،سخت کوش ( ،) 4

دارند ،پاسخ " نه" را نمیپذیرند و تا رسیدن به

تحمل و پایداری ( )20نشانگر پایداری و

نتیجه مثبت ادامه می دهند .آنها آنچه را برای

استقامت معلم کارآفرینان در رسیدن به اهد اف

کالس یا مدرسه خود می خواهند به دست می

خود است.

آورند و برای رسیدن به اهداف خود پایداری و

فعال

استقامت از خود ن شان می دهند.
معلم کارآفرین ان نگرش مثبتی به تغییر دارند و

نکته متمایز کننده معلمکارآفرینی از سایر تالش

اجازه نمی دهند شکست ها آنها را تعریف کند

های مشابه به اشتراک گذاری شور وشوق با

( ،)20آنها خود انگیزه بخش ( .)19مشتاق و پر

سایر همکاران است تا بتواند از برنامه های خود

انرژی ( ،)22،23کنجکاواند ( ،)2،20این نگرش و

و دیگران بهره مند شوند ،معلم کارآفرین ان

ویژگی باعث معلم کارآفرین ان به عنوان افراد فعال

معموال در شرایط که دیگران محدود اند احساس

شناخته شوند.

محدودیت نمی کنند و در مواجه به قوانین آنها را
خم و خسته می کنند تا تغییرات الزم را ایجاد
کنند؛ طبق نظر بری و همکاران ()2013
معلم کارآفرین ان ذاتا انگیزه تغییر برای بهبود
آموزش دارند.
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درک نیاز ها و مسائل دانش آموزان ،درک دیدگاه

همدلی صفت مشترک معلمان است اما

ها و نیاز همکاران و درک نیاز های جامعه از

معلم کارآفرین ان با درک نیازها و دیدگاههای

ج مله ویژگی شخصی که معلم کارآفرین ان نسبت

دانش آموزان تالش دارند تا به نتایج الزم برای

به سایر افراد بیشتر بروز می دهند ()2،21

موفقیت دانش آموزان و برآورده کردن نیاز دانش

الگوی اخالقی

آموزان تالشی خارق العاده داشته باشند.
معلم کارآفرینان اغلب به عنوان الگوی نقش در

معلمان کارآفرینان الگوی معلمان و دانش -

جامعه آموزش و پرورش شهرت دارند ()2؛ چرا

آموزانی ه ستند که با آنه ا کار می کنند و اعتماد

که استاندار های اخالقی باال و نوع دوستی را به

آنها را جلب کرده چرا که استاندارهای اخالقی

طور بارزی از خود نشان می دهند (.)21

را مد نظر دارند .این معلمان به واسطه اعتبار و
شهرتی که در جامعه دارند می تواند نظر حامیان

انگیزه اجتماعی و تعهد و حس مسئولیت

نسبت به جامعه

و سرمایه گذاران را جذب کنند.
انگ یزه اجتماعی ( )1و انگ یزه باال برای کنشگری

معلم کارآفرین ان به کالس درس و جامعه و

( .)24تالش برای ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت

دانش آموزان متعهد اند ( )8آنها با تعهد و

( .)25تغییر سیاست های آموزشی ( )26؛ برای

روحیه به دانش آموزان تدریس میکند و دانش

دسترسی برابر دانش آموزان به آموزش ( )27از

و ایده و تخصص خود را برای پاسخگویی و

ویژگیهای معلمها است که دست به کارآفرینی

مسئولیت در برابر ی ادگیری جامعه بسیج می -

آموزشی زده اند.

کنند این امر نشان می دهد که این معلمان با
انگیزه اجتماعی باال اقدام به کنشگری و
کارآفری نی آموزشی برای ایجا د تحوالت اجتماعی
و آموزشی کرده اند.

به طور خالصه جدول شماره  2ویژگی شخصی که معلمکارآفرینان در  8تم اصلی چون خالقیت و دانش،
شور و اشتیاق ،استقامت و پایداری و در عین حال تعهد باال به حرفه معلمی و دانش آموزان و جامعه و
رفتار هایهمدالنه ،الگوی اخالقی بودن نشان میدهد.
جدول . 3کنش های کارآفرینانه معلمکارآفرین
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خلق ارزشهای آموزشی

نوآوری

عنوان
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مضامین توصیفی

مضامین تحلیلی

نوآوری مستمر معلم کارآفرین ان از جنس ارائه
محتوا معنادار و مرتبط با جهان واقعی برای
دانش آموزان ،ارائه روشهای جدید تدریس،
ادغام اثربخش فناوری و آموزش ،تولید منابع
اموزشی نوآورانه و با کیفیت ،برنامه درسی
تلفیقی ،طراحی سازمان های جدید آموزشی
یا بازطراحی مدارس است ()2،27،28؛
معلم کارآفرینان در تولید ،توسعه ،بسته بندی و
جذب مخاطب برای منابع آموزشی که تولید
می کنند خالق هستند ( .)16

نوآوری یکی از پر تکرار ترین مفاهیم در
ادبیات معلم کارآفرینی است و مقیاس پذیری
و انتشار نوآوری آموزشی یکی از اقدامات بارز
معلم کارآفرین ان شناخته می شود .نوآوری
معلم کارآفرین ان اغلب در قالب ارائه محتوا
معنادار و مرتبط با جهان واقعی برای دانش
آموزان ،ارائه روش های های جدید تدریس،
ادغام اثربخش فناوری و آموزش ،برنامه درسی
تلفیقی ،طراحی سازمان های جدید آموزشی
یا بازطراحی مدارس موجود ارائه می شود.

ایجاد ارزش جدید و پایدار و مولد ارزش های
اقتصادی و اجتماعی( )2،29،26؛ ایجاد منابع
آموزشی با کیف یت با توجه به نیاز دانش آموزان
و معلمان ( )30از جمله تالش های کارآفرینانه
معلم کارآفرینان است.

معلم کارآفرین ان برای ایجاد ترکیب جدید در
آموزش و خلق ارزش فرصت های را
شناساسی کرده و شبکه های الزم را ایجاد و
خطرات احتمالی را برای نوآوری در شرایط دم
اطمینان می پذیرند .معلمک ارآفرینی دیجیتال
به جای کاهش نقش معلم در جامعه معلم را
مولد ارزش های اجتماعی و اقتصادی خواهد
کرد.
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حل مسئله (شناسایی فرصت ها)
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فرصت ها اغلب شکلی از مسائل آموزشی که
معلم کارآفرین ان باوردارند که می توانند آن را
حل کنند ( .)19معلم کارآفرین ان مسائل کالس
درس و تدریس را به عنوان فرصت های
نوآوری می بییند ( )31و برای حل مسئله
دانش آموزان و معلمان تالش می کنند (.)32

برخی پژوهش ها اشاره می کنند که معلم -
کارآفرینان فرصت های مرتب با کارشان را
کشف می کنند ،اما برخی از محققان هیچ
اشاره به شناسایی فرصت برای کارآفرینی
آم وزشی ندارند و شاید این به این دلی ل است
که حوزه آموزش کمتر دارای جنبههای
تجاری است ،عباراتی چون حداکثر توجه به
نیازها ،مسائل و که نی از به راه حل دارند کاربرد
بیشتری در ادبیات کارآفرینی آموزشی دارد؛
مفهوم حل مسئله بهجای فرصت در ادبی ات
کا رآفرینی آموزشی به این دلیل مورد تأکید
قرار می گیرد که در مباحث کارآفرینی
آموزشی انگیزه کارآفرین برای حل مسائل
پیرامون کارآفرین و دستی ابی به راه حل که
نشاءت گرفته و ناشی از آگاهی حساسیت
کارآفرین از محیط اطراف و نی ازهای و
چالشها ی آموزشی اوست بنابراین مفهوم
نی از ،مسائل و شناسایی و حل آن جزئی از
تعریف کارآفرینی آموزشی است.

مهارت کسب و کار

شبکه سازی

ریسک پذیری
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خطر از هدر رفت زمان ،منابع مالی ،شهرت
( )27ریسک ورود به موقعیت ناشناخته و
نامطمئن مثل به کار گیری فناوری در کالس
درس ( )27،2؛خطر هدر رفت زمان در اجرای
برنامه نوآروی ممکن است فرصت یادگیری
دانش و تجربه جدید همراه باشد ( .)1معلم -
کارآفرینان ریسک پذیرند و مسئولیت اجرای
نوآوریهای خود را می پذیرند ( .)2معلم -
کارآفرینان سعی می کنند خطرات را به حداقل
برسانند و از دانش و تجربیات خود و دیگران
استفاده کنند و در تصمیمات خود تأمل کرده
و فرصتهایی را که دنبال میکنند دائم اً ارزی اب ی
مجدد میکند (.)1

ریسک پذیری یکی از ویژگیهای کارآفرینانه
معلمان و نیروی محرک قدم گذاشتن در
مسیر های تازه و ناشناخته است .روحیه
ریسک پذیری منجر به کشف دانش و روش
های جدید از خطاهای گذشته می شود.
معلم کارآفرین ان وقتی قصد اجرا کردن ایده
جدیدی دارند خطرات اح تمالی از دادن زمان،
منابع مالی و اعتبار خود را می پذیرند.
معلم کارآفرینان تالش دارند به ارزیابی مداوم
فرصت ها و بکار گیری دانش و تجربه خود
خطرات احتمالی راه اندازی ایده های جدید را
به حداقل برسانند.

شبکه سازی با همکاران ،جامعه محلی ،سرمایه
گذاران ،حامیان ،مدیران منطقهای ()2،20؛
توانایی ایجاد تعامالت بین فردی ()21؛ برای
معلم کارآفرینی ضروری است .معلم کارآفرین ان
ارتباطات را می سازند و از یکدیگر برای گرفتن
حمایت های مشابه راهنمایی و تشویق می -
کنند()21؛ ساخت ارتباط و تعامل با شرکا و
ذینفعان با اهداف متناقض یکی از شایستگی
های کلیدی معلم کارآفرین ان زن است (.)20

مهارت ارتباطی ویژگی است که اغلب معلمان
از آن برخوردارند ،معلم کارآفرینان از مهارت
ارتباطی خود برای شبکه سازی با جامعه
محلی و همکاران ،سرمایه گذاران و حامیان و
مدی ران م نطقه استفاده می کنند در گذشته
تدریس یک کار منزوی بود اکنون چشم
انداز های تدریس به طرز چشمگیری تغییر
کرده است معلمان اهداف و برنامه خود را در
ارتباط مستقیم با جامعه ایجاد می کنند.

معلم کارآفرینان منابع موجود را مدیریت و به
بهترین شکل ممکن بکار می گیرند ( ) 19و به
دنبال ایجاد منابع  ،بازاری ابی  ،مکاتبات و
پشتیبانی خریداران و جریانات مالی()4
هستند.

معلم کارآفرین ان افرادی دیگری استخدام
کرده تا در اجرای کسب وکارشان به انها
کمک کنند .ایجاد منابع  ،بازاری ابی  ،مکاتبات
و پشتیبانی خریداران و ی ادگیری مهارتها ی
جدید در این راه یک چالش دائمی
معلم کارآفرینان است.
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برون سپاری

1

جذب سرمایه و

منابع

جذب یادگیرنده /مخاطب
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شروع همکاری های جدید با گروه های
مختلف ،بازخوردگیری از مخاطب به عنوان
راهی برای رشد .دنبال کردن تحقیقات و روند
های کارآفرینی آموزشی ،وبالگ نویسی و
حمایت از معلمانی که از منابع آموزشی
استفاده کردهاند( )2؛ توجه به زمان بندی و
شانس در موفقیت کسب و کار ،تجزیه و تحلیل
روند ها و اطالعات ( .)4ارائه تعداد زیادی منابع
آموزشی رایگان توسط معلم کارآفرین ان در
شبکه اجتماعی و بازار آموزشی آنالین برای
شناخته شدن ( ،)30بکار گیری رس انه های
اجتماعی کمک به افزایش شهرت
معلم کارآفرین ان ( .)30یادگیری فناوریهای
جدید به خصوص رسانههای اجتماعی ،توسعه
محل های جدید به اشتراک گذاری یا فروش
منابع آموزشی ( )4برای جذب یادگیرنده بکار
می گیرند.
جذب منابع و امکانات برای نوآوری ( ) 1،4،33؛
ایجاد استراتژی های نوآورانه جذب شرکا ()18
تالشهای معلم کارآفرین ان برای جذب سرمایه
و منابع برای اجرای نوآوری است.
معلم کارآفرین ان برای اجرای نوآوری نیاز به
تخصص و مهارتها ی مختلفی دارند بنابراین
برون سپاری برخی فعالیت فنی ( ،)4از
تخصص و مهارتهای دیگران را می
پردازند(.)1

معلم کارآفرین ان با سایر معلم کارآفرین ان،
معلم ان و مدارس و نهاد های ذی ربط برای به
اشتراک گذاشتن ایده ها و بازاریابی از طریق
مشارکت هایی از جمله وبالگ نویسی مشترک ،
فروش مشترک  ،پیشنهاد منابع خود به
خریداران بالقوه و غیره همکاری می کند.

معلم کارآفرین ان برای جذب منابع استراتژی
های نوآورانه به کار می گیرند و از سرمایه
اجتماعی و شبکه سازی و ارتباط با ذینفعان
تعلیم و تربیت برای تا مین منابع کمک می
گیرند.
معلم کارآفرین ان با برون سپاری برخی فعالیت
فنی جهت تولید محصوالت و خدمات آموزش
از مهارت و تخصصهای دیگران برای پیاده
سازی نوآوری استفاده میکنند.

outsourcing

1

رویا مشترک  ،خلق مشترک

1
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داشتن رویایی مشترک ( )21با سایر معلمان و
معلم کارآفرین ان و فعاالن حوزه آموزشی و
تشکیل تیم و گروه و تالش برای ایجاد نوآوری
مشترک ،کار کردن با تیم ( .)24برای
گسترش فرهنگی جدید برای خالقیت و
نوآوری جمعی ( )2از تالش های کارآفرینانه
منحصر به فرد معلم کارآفرین ان است.
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معلم کارآفرین رویاهای مشترکی چون تبدیل
دانش آموزان به بهترین انسانها را دارند و
برایرسیدن این هدف نیاز به ذهن پرشور و
همکاری با یکدیگر دارد .چنین معلم انی باید
گرد هم آیند ،رویای یکدیگر بشنوند و جامعه
ای با اهداف مشابه ایجاد کنند تا بتوانند به
سمت معلم کارآفرینی گام بردارند.

معلم برای اجرا و انتشار ایده های نوآورانه خود دست به اقدامات کارآفرینانه زده و الزم است برخی
مهارتهای عرصه کسبو کار را بکار گیرد جدول شماره  3به طور خالصه ویژگیهای و تالش های
کارآفرینانه معلمان را در  9تم اصلی چون ایجاد ترکیب تازه ،مولد بودن ،بازاریابی ،جذب منابع،
ریسک پذیری و جست و جوی فرصت ها را به عنوان ویژگی و مهارتهای کلیدی معلمکارآفرینی را
نشان میدهد.
جدول  : 4ویژگیهاي معلمی و حرفه اي معلمکارآفرینان

معلمی

عنوان

مضامین توصیفی
معلم کارآفرین ان در مهارتها و ویژگیهای خاص
معلمی سرآمد و خبره هستند یادگیرنده و تفاوت های
آنها را درک می کنند ( )24مهارت ارتباطی و تکنیک -
های بحث و گفت و گو ،شیوه افزایش مشغولیت دانش
آموزان را دارند ( )6؛ مهارت حرفه ای و معلمی  2چون
مهارت و دانش چگونگی توسعه و بهبود یادگیری دانش
آموزان ( .)24مهارت تدریس و ایجاد یادگیری ( )24را از
خود نشان می دهند.

مضامین تحلیلی
معلم کارآفرین ان باید از نظر تخصصی و
حرفه ای سرآمد و مربی همکاران خود
بوده و در مهارت ارتباطی و تکنیک -
های بحث و گفت و گو و شیوه افزایش
مشغولیت دانش آموزان و شیوه های
استفاده از ارزیابی تکوینی و تراکمی را
تسلط داشته باشند (.)4

Co-dream/ Co-creation
Teachership

1
2

بکارگیری فناوری نوین

طراح منابع آموزشی

متخصص آموزشی
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معلم کارآفرین ان دارای تخصص پداگوژیکی بوده و
حداقل در یکی از زمینه تدریس دارای تخصص هستند.
داشتن تخصص های چون اجرای روش های تدریس
اثربخش ( )2،21،6؛ اجرای استراتژی کالس پژوهش
محور،کشف روش آموزشی مناسب (  )2،6؛ مشخصه
متمایز کننده معلم کارآفرینان است.

داشتن دانش و تخصص حداقل در
یکی از زمینه حرفه ای باعث می شود
معلم کارآفرین ان به همکاران برای
اجرای استراتژیهای تدریس اثربخش،
اجرای استراتژی کالس پژوهش محور ،
کشف روش آموزشی مناسب و
بکارگیری فناوری اموزشی کمک کنند.

طراحی ،توسعه ،بسیج و تحول سیستمهای تدریس و
یادگیری ()2؛ طراح کالس درس ( ،)34طراحی بازی
های آموزشی ()4؛ به اشتراک گذاری منابع آموزشی
طراحی شده برای استفاده دانش آموزان ( ،)4به اشتراک-
گذاری منابع توسعه حرفه ای ()2

معلم کارآفرین ان به عنوان طراحان
منابع آموزشی ،بازیهای آموزشی ،و
طراحی و توسعه سیستم های تدریس
و یادگیری و کالس درس عمل کرده و
آنها را برای استفاده دانش آموزان و
سایر همکاران به اشتراک می گذارند.

معلم کارآفرین ان با یادگیری فناوری جدید ( )4هنگام
تولید درس ها با استفاده فناوری مانند کارآفرینان عمل
می کنند ( .)17بهعنوان معل م کارآفرینان آنالین و توسعه
دهندگان برنامه درسی عمل می کنند که منابع آموزشی
را که ایجاد کرده و از طریق رسانه های اجتماعی
فناورانه به اشتراک گذاشته یا به فروش میرسانند ( .) 30
با طراحی بازی های آموزشی یا ادگیم و ابزارهای یادگیری
فناورانه پرداخته ( .)35رهبری آموزشی غیر رسمی
مجازی از طریق وبالگ نویسی و رسانه اجتماعی ()2؛
اجتماعات و نشست های حرفه ای مجازی ()6؛
معلم کارآفرینان از اینستاگرام برای تعامل با معلمان دیگر
با عالقه های حرفه ای مشترک استفاده می کنند و به
سازماندهی فعالیت های جمعی می پردازند و در یک کار
و هدف مشترک شرکت کنند ( .)34و برای ایجاد خرد
جمعی معلمان برای رهبری و تاثیر گذاری بر والدین و
دولت تالش می کنند (.)32

معلم کارآفرین ان با توجه به تغییرات
محیط یادگیری در قرن  21برای ارتقا
کیفیت منابع آموزشی و فرآیند های
تدریس ،طراحی بازی ها و سرگرم آموز
آموزشی و همچنین برای به اشتراک
گذاری ایده ها و نوآوری آموزشی و
حتی فروش منابع آموزشی ،همچنین
ورود به اجتماعات مجازی توسعه حرفه
ای ،برگزاری نشست های حرفه ای و
تالش برای تحقق اهداف مشترک حرفه
ای فناوری های دیجیتال را بکار می
گیرند.

پژوهش
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معلم کارفرینان برای شناسایی نیاز های واقعی دانش
آموزان( )16و ارزیابی نوآوری اغلب از پژوهش و اقدام
پژوهی (  )6استفاده می کنند؛ توانایی ترکیب و استفاده از
شواهد ،داده حاصل از فعالیتها و تجربیات کالس درس
دارند( )2و به عنوان پژوهشگر ،نویسنده کتاب و مقاالت
و وبالگ علمی ش ناخته می شوند (.)35

120

معلم کارآفرین ان تفکرات عمیقی در
مورد داده های کالس درس دارند و
برای پاسخ به مسائل کالس درس
پژوهش کرده و به تجزیه و تحلیل و
ترکیب این دادهها می پردازند؛ آنها
یافته های جدید پژوهش های آموزشی
دیگر پژوهشگران را رصد کرد و در
تدریس و اج رای ایده های نوآورانه
خود مورد توجه قرار می دهند و نیز
یافته های پژوهشی خود را در قالب
وبالگ ،مقاالت و کتاب در اختیار
دیگران می گذارند.

همان طور که در جدول شماره 4؛ در  5تم اصلی نشان داده شده است .معلمکارآفرینان متخصص کالس
درس و فرآیند آموزش و یادگیری هستند و قادر به طراحی برنامه درسی و منابع آموزشی به نقش فزاینده
فناوری های نوین در جریان یادگیری در طراحی جریان یادگیری های فناورانه تخصص دارند.
جدول .5مهارتهاي رهبري معلمکارآفرین

عنوان

مضامین توصیفی

مضامین تحلیلی

باز مهندسی نقش معلمان

رهبری
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داشتن روحیه رهبری ( )2و دیدگا ه و رویکردی
محلی  -جهانی و ارائه نوآوری آموزشی جهانی ( ) 36
و انجام فعالیت های رهبری آموزشی غیررسمی و
منتور و راهنما بودن به واسطه داشتن دانش و
تجربیات باالی دست اول و منطبق با واقعیت های
که معلم های همکار با آن روبه رو میشوند ()2،4
تاثیرگذاری بر سیاست های آموزشی ( )6؛ تاثیر
گذاری بر دانش آموزان،معلمان ،مدرسه و جامعه
()2؛ گسترش فرهنگی جدید برای خالقیت و
نوآوری جمعی ( ،)2ایجاد حس مسئولیت و تعهد
نسبت به جامعه در دیگران ( )20از ویژگیهای
رهبری معلم کارآفرینان است.

معلم کارآفرین ان ابتدا باید دانش و تجربه
دست اول از واقعیت های که همکاران با
آن روبه رو می شوند؛ داشته باشند تا بتواند
نقش رهبری و هدایت همکاران را به
عهده بگیرند و بر دانش آموزان و معلمان
و همکاران خود تاثیر می گذارند.
معلم کارآفرین ان ممکن است نقشهای
رسمی رهبری برای خدمت به عنوان رهبر
تیم و تالش برای جلب حمایت مدرسه از
ابتکارات را بر عهده داشته یا به صورت غیر
رسمی بر تصمیمات و هدایت جریان
نوآوری در آموزش و پرورش اثر بگذارند
همچنین معلم کارآفرین ان نسبت به
سیاست های آموزشی که اتخاذ می شوند
واکنش نشان داده و میتوانند باعث تغییر
برخی سیاست ها شوند.

معلم کارآفرینی با ایجاد تحول در نقش و مفهوم
معلم ( )22و جلوگیری از ایزوله شدن معلم در
کالس درس ( )2باعث شده معلمان عنوان
متخصصانی آموزش و یادگیری که با نوآوری و حل
مسئله که باعث ی موفقیت دانش آموزان شناخته
شوند؛ ( )2نقش ترکیبی برای معلمرهبری را بر
عهده گرفته ( )12در واقع فرآیند معلم کارآفرینی
باعث بازمهندسی مفهوم نقش معلم توسط
معلم کارآفرینان شده است.

معلم کارآفرین ان به دنبال تغییر نقش معلم
از فردی ایزوله شده در کالس درس به
متخصص کالس درسی که باعث یادگیری
موفق دانش آموزان می شود و زمان و
فضای مناسب برای کشف ،ایده پردازی،
نوآوری و حل م سائل آموزشی را دارد.
نقش ترکیبی معلم کارآفرین را بر عهده
می گیرد.

مربیگری و ارشادگری متقابل

1

تعیین چشم انداز ها و ماموریت ها
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معلم کارآفرینان شکل دادن ،سازماندهی ،مدیریت
و چشم انداز و ماموریتهای تازه برای آموزش
هستند ( )18و اثرات تصمیمات خود بر دانش
آموزان ،مدرسه و جامعه آگاه است (.)2

ایجاد زمینه راهنمایی متقابل همکاران و مربیگری
آنالین ( )32در زمینه آموزش برنامه درسی ،روش
ها و فعالیت ها و رویکرد های سیاسی آموزشی ( ) 2
و گرفتن بازخورد از همکاران در مورد ایدهها و
نوآوری ( )20طی این فرآیند معلم کارآفرین میتواند
از همکارانش دعوت کند تا از کالس او دیدن کنند
و متقابال کالس ها و شیوه تدریس همکارانش را
مشاهده کند (.)21
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معلم کارآفرین ان به چشم اندازها و ماموریت
های کار خود شکل میدهند (.)5،8
معلم کارآفرین دارای چشم انداز روشن است و
خارج از جعبه فکر می کنند و این ناشی از
تصورات قوی و شخصیت آرمان گرا آنهاست
( )1آنها باید از اثرات تصمیمات خود بر دانش
آموزان و مدرسه آگاهی داشته باشند .و
امکانات و منابعی که خارج از محیط کالس
است پیش بینی کنند ( )1و در طول زمان در
مواجهه با محدودیت ها قادر به توسعه دیدگاه
و ذهنیت های خود است و به این چشم
اندازها چگونگی کار و فعالیت های خود را
شکل می دهند (.)5
معلم کارآفرین ان به عنوان منتور به معلمان
دیگر خدمت میکنند و با مدلهای اثربخش،
پیچیدگی و چالش های معلم جدید مدرس ه و
روش ها و رویه آموزشی و رویداد های
سیاستی آموزش را نشان می دهند .معلمان
میتوانند اثر متقابل عمیقی بر یکدیگر
گذاشتند و تدریس مشارکتیشان آنها را به
معلمان بهتری تبدیل می کند و در عین حال
زمینه های معلم کارآفرینی را فراهم کند .بری
و همکاران ( ")2013بی ان می کنند که
شکلگیری چیزی که ما ارشادگری متقابل
مینامیم شد که یکی از مولفههای بنیادین
معلم کارآفرینی است که در آن مربی از شاگرد
خود انتظار دارد که به همان اندازه که یاد
می گیرد بهاو بیاموزد".
Reciprocal Mentoring

1

انطباق پذیری

همکاری

باز طراحی مدرسه
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باز طراحی مدارس برای قرن 21و ایجاد تدریس و
ی ادگیری معتبر ( .)2شناخت نیاز به تغییرات و
تحوالت فرهنگی و ،سیاسی یا سیستماتیک (.)4

معلم کارآفرین ان نیاز به تغییرات سیستماتیک،
سیاسی و فرهنگی را می شناسند و مسیر برای
ایجاد تحوالت آموزشی می سازند ( )8مدارس
را برای تحوالت قرن  21باز طراحی می کنند
()3
معلم کارآفرین ان برای اجرای نوآوری آموزشی
خود به مشارکت و همکاری با معلمان دیگر،
دانش آموزان نیاز دارند؛ آنها با هدف به
اشتراک گذاری دانش ،ایده ،تخصص و اهداف
خود همکاری و همراهی مدرسه و جامعه
(والدین) و همکاران را دیگران برای اجرای
ایده نو و جذب منابع و سرمایه  ،حمایت های
سازمانی و اجتماهی به دست می آوردند.

معلم کارآفرین ان به همکاری و مشارکت دیگران
برای پیاده سازی و گسترش نوآوری های آموزشی
نیاز دارند ( .)27به همکاری با همکاران ،معلمان،
معلم کارآفرین ان ،دانش آموزان و جامعه ()4،24
پرداخته و از دیگر معلمان و معلم کارآفرین ان برای
به اشتراک گذاری ،ایدهها ،تخصص ،دانش و اهداف
( .)4یادگیری و کارگروهی ()24؛ کمک گرفته تا با
ایجاد نوآوری آموزشی عملی و تجربیات و دانش
آموزشی ( )27فرصت های یادگیری بهتر برای
دانش آموزان فراهم کنند (.)1،4
هماهنگ شدن با تغییرات ()21؛ به روز شدن بر جهان آموزش جهان پیچیده و در حال
مبنایی تغییرات زمینه ( )33و به طور کلی انطباق  -تغییرات بخصوص که نیاز است با تغییرات
پذیری با توجه به تغییرات و شرایط از ویژگیها ی سریع جامعه جهانی هماهنگ شده و
پاسخگویی نیاز های در حال تغییر جامعه
رهبری معلم کارآفرینان است.
باشد  .معلم کارآفرین ان برای کنشگری مناسب
در این درعرصه الزم است انعطف پذیری و
توانایی سازگاری با تغییرات را داشته باشند.

شناخت و ایجاد اجتماعات یادگیری
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معلم کارآفرین ان به عنوان سازنده اجتماع یادگیری
مجازی ( )34رهبر اجتماعات یادگیری مجازی()35؛
سازمان دهنده اجتماعات ( .)32انگیزه کافی برای
گرفتن بازخورد از همکاران و ایجاد شبکه های حرفه
ای را دارند ( )4و دارای شناخت و کنش در شبکه
های حرفه ای معلمان است (  )6و فعاالنه به دنبال
جست و جوی دانش و فرصت های توسعه حرفه ای
برای خود و همکارانش است و به تبادل خرد و
دانش حرفه ای پرداخته ( )34تالش های جمعی را
هماهنگ کرده و افراد گروه را به هدف مشترک
متعهد سازند ( .)20تسهیلگر توسعه حرفه ای خود
و همکاراننش و سایر معلم کارآفرین ان است .راه
اندازی این اجتماع حرفه ای و مشارکت مداوم
معلم کارآفرینان باعث شده حس کنند که از لحاظ
عاطفی حمایت می شوند و توانمندی الزم را برای
تحقق اهداف به دست می آورند ( )4این اجتماعات
و ارتباطات مجازی معلم کارآفرینان براساس اعتماد،
روحیه مثبت ،حمایت عاطفی ،روابط شخصی است
( .)4عضویت در این اجتماعات میتواند در زمینه
جذب مخاطب  ،ایده گرفتن برای کالس درس،
مهارت تدریس و آموزش ،افزایش کیفیت خدمات و
محصوالت نواورانه به معلم کارآفرین ان کمک کند
( )4معلم کارآفرین ان نیاز دارند که تمرکز خود را از
سرمایه انسانی فردی به سرمایه اجتماعی تغییر
دهند و با پیوستن به اجتماع در تصمیم گیری
جمعی مشارکت داشته و بفهمند چگونه با دیگران
ارتباط داشته باشند.
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معلم کارآفرین ان خود اغلب دست به
ساخت و سازماندهی اجتماعات یادگیری
حرفه ای میزنند و فرصت یادگیری حرفه-
ای بین همکاران و کارکنان مدرسه تسهیل
می کند؛ آنها معتقدند معلمان می توانند از
یکدیگر و با یکدیگر یادبگیرند و به یکدگیر
بازخورد دهند؛ که این مستقیما بر بهبود
یادگیری دانش آموزان اثر می گذارد .طی
این فرآیند یادگیری حرفهای متمرکز بر
کار در کالس درس و پر کردن شکاف های
یادگیری دانش آموزان خواهد بود.
همچنین منجر می شود هنجار های حاضر
مبنی بر ایزوله شدن معلم های در کالس
درس شکسته شود .همین طور هم
معلم کارآفرین دانش کار در اجتماعات
ی ادگیری مجاز ی دارد و از ظرفیت های
پلتفرم های اجتماعات ی ادگیری آگاه است
 .به عنوان عضوی از شبکه ای از معلمان
کار می کند ،در  VLCی ا اجتماعات
ی ادگیری مجازی با معلمان و سایر ذینفعان
آموزش در ارتباط است .تمایل و عالقه
زی ادی به ی ادگیری دارد و به تعبیر بری و
همکاران ( )2013حداقل در سه مورد از
فعالیت های این پلفترم ها درگیر است.1 .
گفتمان و مکالمات اعضا  .2حضور در
وبینار ها  .3حمایت از صدای معلم در
سی است های محلی و منطقه ای به طوری
که افزایش تعامالت با دی نفعان آموزش را
تبلیغ می کند.

طبق آنچه جدول شماره 5؛  11تم ویژگیها و فعالیت های رهبری معلمکارآفرین ان را نشان میدهد؛
معلمکارآفرین ان نقش رهبری را در کالس درس و مدرسه و جامعه برای انتقال یادگیری بر عهده دارند و
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برای ایف ای این نقش به توانایی های چون مهارتهای رهبری ،تعهد به یادگیری دانش آموزان ،همکاران و
جامعه ،تفکر سیستمی و انطباق پذیری ،مجهز بوده و تالش دارند به باز طراحی مدارس متناسب با تغییرات
قرن  21و تدوین ماموریت های و چشم اندازهای آموزشی جدید برای تغییر و تحول سیاست های آموزشی
داشته و ارشادگری متقابل ،همکاری بین افراد و بسیج افراد و منابع برای اجرایی کردن ایده ها فراهم آورد.
بحث و نتیجهگیري
امروزه معلمکارآفرینی نوعی تالش برای باز مهندسی حرفهی معلمی است (  ) 2تا به تعبیر لوی
(  ) 2015رضایت حاصل از آزا دی و استقالل حل نوآورانه مسائل آموزشی به دست آورند و از تخصص و
مهارت خود برای رهبری جریان آموزش و یادگیری بهره گیرند .با توجه به نتایج پژوهش برای اینکه یک
فرد به عنوان معلمکارآفرین شناخته شود باید آگاهی ،مهارت و توانایی خاصی داشته باشد و از خلق و
خو و وی ژگی شخصی متمایزی برخوردار شود .ممکن است محققان اشاره کنند که این ویژگی میتواند،
ویژگی همه معلمان باشد اما باید گفت که در بعضی معلمان این ویژگی ممکن است خفته یا سرکوب
شده باشد .در واقع این معلمکارآفرینی است که میتواند به تعهد باالی معلمان معنا دهد تا انرژی،
انگیزه و وقت کافی برای پیادهسازی ایده های نوآورانه خود را به وجود آورد ( .) 13
نتایج پژوهش در قالب  8تم ویژگیهای شخصی 11 ،تم ویژگیها و تالش های کارآفر ینانه 5 ،تم
تخصص حرفه ای و معلمی و  10تم ویژگیهای رهبری ارائه شد.گرچه ویژگیهای معلمکارآفرینان در
پژوهش های پیشین بررسی شده اما با روش فراترکیب و ارائه چهارچوب یکپارچه مورد واکاوی قرار
نگرفته است .بررسی مقاالت نشان می دهد که با وجود ویژگیهای مشترک در میان معلمکارآفرینان
بررسی شده آنها در زمینههای مختلف و به شیوه های متفاوتی عمل کنند .به طور مثال در مقاالت و
کتاب (مرکزکیفیت تدریس2012 ،؛ بری و هس 2013 ،؛ بری و همکاران2013 ،؛ بینگهام2017 ،؛) به
رهبری معلمکارآفرین ان و فعالیت در چهارچوب های مدرسه و نظام آموزش رسمی بیشتر توجه شده
است و در مقاالت (پالمر2017 ،؛ شلتون و آرچمبلت .) 2018 ،به چگونگی همکاری معلمکارآفرینان و
توسعه حرفه ای آنها پرداخته شده است و در پژوهش های (باکلی ،همکاران2016،؛ وایزمن ) 2014 ،به
مقیاس پذیری و گسترش نوآورای آموزشی در قالب خدمات و محصوالت نوآورانه پرداخته و طی سال
های بعد این چگونگی عملکرد این معلمان کارآفرینان آنالین /دیجیتال بررسی شده (شلتون و
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همکاران2018 ،؛ ساویر 2020؛ کارپنر )2020 ،و فناوری نقش مهمتری در گسترش معلمکارآفرینی
داشته اند .همچنین بررسی ها نشان می دهد بررسی چگونگی رفتارهای کارآفرینانه معلمان و اثرات
معلمکارآفرینی بیشتر مورد توجه پژوهشگران چون (نوت و همکاران2019 ،؛ ون دام ) 2010 ،است.
باوجود توجهی که به پدیده معلمکارآفرینی شده و تاکیدی که برای بررسی ویژگیها ،مقاصد و
رفتارهای این معلمان انجام شده همچنان دیدگاه و انتقادات متفاوتی نسبت به تعاریف معلمکارآفرینی
وجود دارد :در تعریفی که ساکس  ) 2001 ( 1از معلم حرفهای ارائه میدهد؛ رفتار های حرفه ای معلمان
را نتیجه سیاست آموزشی و تغییر و تکامل ساختار می داند و دو تعریف فعال و کارآفرین را از معلم
حرفهای ارائه می کند .معلمکارآفرین کسی است که تحت گفتمان های مدیریتی شکل گرفته و برای
جذب منابع رقابت میکند .چنین معلمی استاندارد سازی را پذیرفته و در انزوا عمل میکند ( .) 19از
طرفی خالقیت های معلمکارآفرین ان فقط به جنبه های فنی و حرفه ای کار معلم در کالس اشاره کند
و هر گونه تالش دیگر مانند تالش برای عدالت اجتماعی و صدای معلمان فعال گم می شود .همچنین
عده ای کارآفرینی و گرایش های دموکراتیک را متضاد می دانند و معتقدند که مفاهیم نئولیبرالی مانند
کارآفرینی در برنامه درسی می تواند رقابت و فرد گرایی را اشاعه دهد و مسیر گمراه کننده ای به همراه
آورد .آنها معتقدند که این مفهوم پیچیده است و به راحتی نمیتوان آن را تجریه و تحلیل کرد ( .) 19
هانسون (  ) 2017همچنین با وجود معانی بحث برانگیز و سرمایه داری ،کارآفرینی در آموزش و پرورش
را به رسمیت میشناسد و اصرار دارد از این مفهوم استفاده کند تا تغییر مثبتی از سوی معلمان به
وجود آورد و از شکل دادن به آینده بر اساس نیاز دانش آموزان استفاده کند (  .) 19اما همان طور که در
اغلب تعاریف معلمکارآفرین اشاره شده رهبری آموزشی ،کنشگری معلم در سیاست های آموزشی و
تخصص آموزشی معلم و حتی انگیزه های اجتماعی و به طور کلی نقش معلم به عنوان " عامل ایجاد
تغییر" و " نوآوری" در آموزش برجسته شده است.
ویژگی و مهارتهای شناسایی شده برای معلمکارآفرینان میتواند در برنامه های آموزش معلمان و
فرصتهای توسعه حرفه ای معلمان ارائه شود .سیاست گذارن ،رهبران آموزشی و مربیان آموزش های

1sacks
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معلمان میتواند در حوزههای کاری خود این ویژگی و مهارتها را برای توسعه معلمکارآفرینی در نظام
.آموزشی فعلی مد نظر قرار دهند
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