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  تحريريه هيئت

 

 امريكايي کودکان که بود  ایگونه به وضعيت . است شده اجرا امريكا در کودکان کارآفرينی مورد در حاضر تحقيق

 آنها روي بر عظيمي فشار ايجاد باعث کارفرمايي و کارگري نظام که اند رسيده نتيجه اين به خويش پدران ديدن با

 مـي  انـسان  در ابتكـار  و خالقيت نيروي رفتن بين از باعث رئيس يك و شخص يك از پيروي واقع در شد خواهد

 اثـر  در خالقيـت  و زايي ايده نيروي و هستند فرمانبردار و مطيع صرفا انپدرانش که ديدند مي وضوح به آنها .شود

 نـوعي  پـايين  سـن  رغـم  علـي  فرزنـدان  ايـن  واقـع  در. است رفته ميان از کارفرما طرف از يكجانبه دستورات اين

 يبـرا  خـوبي  بـه  فرآيند اين و آردند مي درك را معين و شده تعيين پيش از مراتب سلسله و سازماني دموکراسي

 و وجـودي  رسـالت  ، آنـان  تفكـر  ، آنـان  احـساسات  کـه  دانستند خوبي به آنها ديگر طرف از .بود لمس قابل آنها

 شـخص  يك مطيع هک خواستند مي نه و توانستند مي نه ديگر آنها . است متفاوت خويش پدران با آنها استراتژي

 امـري  شـده  تعيـين  پـيش  از تـصميمات  بند در و شدن سازماني قيود اسير جوان فرزندان اين براي ديگر . دباشن

 .بود آنها شخصيتي هاي ويژگي با ناملموس و نامتجانس

 ويژگـي  اينها ، کارآفرين ديگر عبارتي به و نوآور ، خالق روحياتي بر مبتني بود شخصيتي امروز کودکان شخصيت

 و توانستند نمي ديگر آنها .دارد رقرا فردا بزرگان و امروز کودکان شخصيت در بالقوه صورت به حداقل که بود هايي

 رئيس خواهند مي خود آنها . نمايند احساس خود سر ي باال را رهبر يك سايه که توانست نخواهند و توانند نمي

 باشند موفق کارآفرين يك بهتر عبارت به و کنند پياده خود را طرحشان نمايند، ايجاد خود را ن کارشا باشند، خود

 مطالعـه  و تحقيق يك سودمندي خصوصيات چنين کارگيري به و تفكراتي چنين اجراي جاتدر و راستا اين در .

 طريـق  بـه  بتواننـد  افـراد  کـه  شـد  مي فراهم امريكا در فضايي در تحقيق اين واقع در .شد اجرا امريكا در ميداني

 ای برنامه آمريكا سمدار برخي در لذا .رسانند حضور عرصه به را خويش بالقوه خصوصيات اين کاربردي و اجرايي

 جنبه و عملي لحاظ به ارآفرينيک آموزش برنامه اين هدف .شد اجراکوچك  جامعه يا Minisocieaty عنوان با

 عنوان زير قالب سه در توان مي را پروژه اين اهداف عمده طور به . بود سال ١٦ تا ٨ بين انکودک براي آن اجرايي

 :نمود

 . ارآفرينيک هاي زمينه و محيطي هاي فرصت از برداري رهبه در انکودک سازي آماده و تدارك .١

 . عملي جنبه از ارآفرينيک مفاهيم آموزش .٢

 يـادگيري  ، مـساله  حل ، اجتماعي علوم ، رياضيات :نظير یموضوعات ديگر با ارآفرينيک مباحث ادغام و يبکتر .٣

 . بحراني شرايط در تفكر و گروهي

 و نام يك ب انتخا با انکودک از يا نفره پنج هاي دسته هک بود صورت بدين وژهپر اين عملي هاي جنبه محور اما

 آن رهبـري  شـوراي  قالـب  در انکـ ودک ايـن  بعد مرحله در .ردندک مي گزينش را خود نظر مورد شورک پرچم يك

 وهـاي نير انکـ ودک ، مثـال  عنوان به پرداختند، مي جامعه هدايت جهت در گيري تصميم و ريزي برنامه به جامعه

 خـود  هکـ  چنيني اين موارد ساير و استخدامي هاي آزمون ها، مصاحبه طريق از همكاري جهت را خود نظر مورد

 سبک ايجاد به موجود هاي فرصت از شناخت با انکودک ديگر، هاي نمونه در .نمودند مي انتخاب ردندک مي ايجاد

 لفـظ  علـت  .پرداختنـد  مي خود مجازي وندانشهر براي نظر مورد خدمات و االهاک توليد جهت مطلوب ارهايک و

 بـه  واقـع  در .شد مي اجرا امپيوتريک خاص افزارهاي نرم طريق از موارد اين تمامي هک است سبب اين به مجازي

 انجمـن  يـا  رهبـري  شـوراي  عنوان به هک نفري پنج ازهمان غير به ارمنديک هيچ يا و شهروند هيچ واقعي صورت

 مـي  انکـ ود کآن مـك ک بـه  هکـ  بـود  يـي  برنامه اين واقع در .نداشت وجود دندرک مي نقش ايفاي گيري تصميم

 واقعي دنياي در هک مواردي ساير و گيري تصميم خاص هاي مهارت ، اربرديک و رفتاري الگوهاي قوانين، توانستند



 و آنان وهبالق استعدادهاي شكوفايي و رشد جهت اصلي زمينه نوعي به و .بشناسند دارد وجود آن حقيقي نمادهاي

  .آيد فراهم پيشرفت و ترقي هاي فرصت به شان تبديل

 .شد مي برگزار جلسه چهارده الي ده در و هفته ده طي در عمدا ها دوره اينی اجراي موارد

 توجه بايد راستا اين در هک اصلي نكته  .بود ظهر ١٢ تا ٩ ساعت از جمعه ي روزها در ها السک اين برگزاري زمان

 بـه  .باشـد  مناسـب  و آل ايـده  حـد  در بايد آموزشي هاي دوره اين طول هک است اين داشت ذولمب آن به زيادي

 هکـ  نطـور  همـا  شد خواهد وتاهيت کمد در ها آموخته اين رفتن دست از سبب ها دوره اين وتاهيک بهتر عبارت

 هبرنامـ  و محرك هک راچ ندک مي ايجاد افراد در را ميلي بي و سالتک نوعي ها دوره اين زمان حد از بيش افزايش

 .شود مي طوالني حد از بيش آنها براي

  

 ها دوره اين مورد در افراد از برخي نظرات

 حتـي  ها دوره اين وجود بدون توانستيم نمي گاه هيچ هک بود يي گونه به دوره اين اثربخشي : پروژه اجرايي مدير

 . يابيم دست نيز آنها آغازين نقطه به

 نمي بر دست فروش و خريد از ديگر آنها . است آموزشي هاي دوره اين به ها بچه عالقه و عشق :ن ناکارک از يكي

 .دارند

 در را زيـادي  هـاي  آمـوزه  توانـد  مـي  آنكه بر عالوهکه  است يا برنامه : Minisocieatyيکی ديگر از کارمندان 

 سرگرمي و تفريحي برنامه نوعي دهد انتقال ما هاي بچه به فروش و خريد ، گيري تصميم ار،ک و سب کهاي زمينه

 .است نيز

 تـصميم  لـي ک طـور  بـه  و گروهـي  ارهايک جهت را فرزندم توانستم نمي گاه هيچ من : ساله ه يازد پسر يك مادر

 من هک است شده يي گونه به وضع دوره اين طي از بعد و حاضر حال در اما دهم تکحر مستقل صورت به گيري

 فـروش  و جديـد  ار کـ و سبک يك اندازي راه چگونگي مورد در همواره پسرم . مبگير توانم نمي را او جلوي ديگر

  .ندک مي سوؤاالتي من از دوستانش ساير همراه به محصول

  

 Minisocieaty هاي دوره اراييک ارزيابي نحوه

 به آمد عمل به انکودک از وضعيت سنجش تست دوره دو آموزشي هاي دوره اين بازدهي و راندمان ارزيابي جهت

 ايـن  اجـراي  از قبـل  هک تستي در .بود آن اجراي از بعد دوم تست و پروژه اين اجراي از قبل اول تست هک طوري

 و اصـول  از داشـتند  را آموزشـي  هـاي  دوره اين در تکشر به تمايل هک نياسک از درصد ٢٧ تنها شد انجام پروژه

 يي گونه به وضع شد مانجا دوره اين از بعد هک دوم تست در اما .داشتند اطالعات ارآفرينيک و ارک و سبک مفاهيم

 .بود ديگر

 ارک و سبک مفاهيم و اصول خوبي به بودند ردهک تکشر آموزشي هاي دوره اين در هک افرادي از درصد ٩٣ نونکا

 آگـاهي  و نبـوغ  سطح پرورش بر عالوه انکودک اين والدين گفته طبق اينكه ضمن .ردندک مي درك را ارآفرينيک و

 از يكي بالواقع اين و ردندک مي درك بهتر نيز را خود درسي مفاهيم نونکا آنها ارک و سبک زمينه در آنان فرزندان

 هکـ  بگـوييم  بايـد  پـروژه  ايـن  ارآييکـ  ارزيـابي  استاندارد و هنحو مورد در اما .بود آموزشي دوره اين هاي شگفتي

 خوبي به امر اين و شد مي اجرا امپيوتريک افزارهاي نرم طريق از و علمي صددرصد هاي مدل با آموزشي ايهتست

 .باشد ها دوره اين بااليي يفيتک بازگوي تواند مي

 : مهم نكات 

 قـرار  مـدنظر  بايد ودكک ارآفرينيک یآموزش هاي پروژه اين اجراي و تهيه راستاي در هک نكات مهمترين از برخي

 :است زير قرار به داد

 بـه  و فني سطح ارتقاي جهت آموزشي هاي دوره وجود نمود، اساسي توجه آن به بايد هک مواردي مهمترين از .١

 خـواهيم  مـي  آموزشـي  هـاي  پـروژه  اين طريق از ما هک گونه همان بهتر عبارت به . است معلمين براي ردنک روز



 اسـاتيد  و لمينمع هک است ضروري ارگيريمک به را آنان بالقوه استعدادهاي بتوانيم و دهيم ارتقا را انکودک توانايي

 موثرتر و بهتر اجراي جهت نمايد مي ضروري پس .باشند داشته را مفاهيمي چنين انتقال و وجود از آگاهي نيز ما

 .شوند آشنا جديد، فرصتهاي با نيز ما اساتيد و معلمين ، آموزشي هاي دوره اين ردنک روزتر به و

 نظـر  از دارنـد  را ديدن آموزش و ردنک تکشر قصد آموزشي هاي دوره اين در هک انيکودک تمام ، شك بدون .٢

 آموزان دانش يادگيري مختلف سطوح به توجه با هک است ضروري لذا نيستند اندازه يك در استعداد و نبوغ سطح

 طـرح  افراد نبوغ وضعيت با متناسب بايد ها دوره اين بهتر عبارت به .شود فراهم آنها براي يي جداگانه ههاي دور

  .شود ريزي

 عنـوان  بـه  .برد بهره امپيوتريک مدرن افزارهاي نرم و ها تكنولوژي از آموزشي هاي دوره در نممك حد تا بايد .٣

 اجرا سال ١٢ تا ٨ مختلف سنين براي و جهان نقاط از بسياري در گياه و گل پرورش و آموزش هاي دوره ، مثال

 ارآفرينکـ  يـك  عنـوان  بـه  توانند نمي عنوان هيچ به آنها نندگانک تکشر و آموزشي هاي دوره اين اما .شود مي

 ديگـر  يه انمون در اما . است پوشيده و مجهول آنها براي نوآوري و ارتقا اصلي محور و مسير هک چرا نمايند ظهور

 آموزش همان بر ارک اصلي پايه نيز آنجا در .شد اجرا ديگر نحوي به آموزشي هاي دوره اين شد برگزار هند در هک

 آموزشـي  هـاي  دوره ساير بر افزوده و مازاد هک چيزي آن آموزشي هاي السک ناي در اما بود گياه و گل پرورش و

 اين واقع در .بود تجاري هاي سايت وب و اينترنت طريق از گياه و گل ش فرو و خريد نحوه آموزش ردک مي جلوه

 . ساخت مي نمايان نوعي به را مجهول مسير و افق آن آموزشي دوره

 آن بـه  يا ويژه و خاص توجه بايد ) مختلف سنين در( ارآفرينيک امر در هک یمهم و موثر بسيار نكات از يكي .٤

 و دقيـق  توجـه  از هکـ  است مواردي از يكي اين متاسفانه . است ردنک بيان و شنيدن هنر و توانايي داشت مبذول

 چـشم  از اسـت  توانايي و هنر يك نردک بيان خوب و شنيدن موثر هک واقعيت اين . است مانده دور به موشكافانه

 از يكـي  هک ردک ادعا چنين توان مي راحتي به بالواقع . است مانده دور به بيان و فن صاحبان و اساتيد از بسياري

 به بايد راستا اين در . آنهاست ردنک بيان خوب و شنيدن موثر توانايي موفق ارآفرينانک يي پايه و اصلي هاي پله

 مـي  ما همه .هستند هم از جدا و متفاوت مقوله دو شنيدن و شنيدن موثر هک نمود اساسي دقت ظريف نكته اين

 يـي  مقولـه  ردنکـ  بيـان  و ديدن ، شنيدن در اثربخشي اما نيمک مي صحبت ما همه و بينيم مي ما همه ، شنويم

 در .دارند قرار ذاتي نردک بيان و ديدن ، شنيدن مقابل در هک هستند تسابيکا يیهنرها اينها . اينهاست با متفاوت

 مـا  هـا  اثربخـشي  ايـن  در هک نمود بيان چنين توان مي دقيق و رسا بياني با مفاهيم تفهيم و موثر شنيدن تعريف

ـ  فاقد هک عادي هاي انسان ديد از هک نيمک مي بيان و شنويم مي ، بينيم مي را استراتژيكي و مهم ريز، نكات  ناي

 ، آموزشـي  هـاي  دوره اين طول در بايد اساتيد و معلمين هک اساسي نكات از يكي لذا است دور به هستند توانايي

 نكتـه  همين زمينه اين در و است افراد بياني و بصري ، سمعي قواي پرورش و تقويت نمايند آن به محوري توجه

 اثربخشي دنش ارآفرينک نهايت در و خالقيت ي، نوآور ، پيشرفت ارتقا، اصلي محور و شالوده بدانيم هک است افيک

 . است ردنک بيان و ديدن شنيدن، در باال

 دوره ايـن  نتـايج  بايد صنايع صاحبان حتي و والدين ، مدارس معلمين وري بهره و ارآييک سطح ارتقاي جهت .٥

 از يـك  هـر  هکـ  بازخورهاسـت  اين طريق از واقع در .گيرد قرار آنها اختيار در بازخور يك صورت به آموزشي هاي

 بـازخور  قطري از مدارس معلمين بهتر عبارت به .يابند آگاهي خويش ارک پيشرفت از توانند مي ورکمذ هاي گروه

 آمـوزش  هـاي  ه دور بهتر تكميل و جديد پيشرفت مسيرهاي جديد، نيازهاي با توانند مي آموزشي هاي دوره اين

 جهت هيجان و شوق و انگيزش وعين ها دوره اين بازخور طريق از توان مي والدين در .دارند بر بنياديني هاي گام

 معلمـين  و والـدين  واقـع  در .ردکـ  ايجـاد  آموزشي هاي دوره اين در تکشر جهت خود فرزندان هدايت و ترغيب

 از .نندک مي حاصل خويش فرزندان آتي روشن افق از خاطر آرامش و اطمينان نوعي به نتايج اين طريق از مدارس

 حقيقت در . بمانيم غافل توانيم نمي آموزشي هاي دوره اين ميتک حتي و يفيتک ارتقاي در صنايع صاحبان نقش

 .هستند صنايع مديران و صاحبان آينده جوانان و امروز انکودک اين مهم و نهايي مصارف از يكي



 هکـ  آنچـه  لذا .باشند داشته بهتري آگاهي ارک و سبک و صنايع در آتي نيازهاي از عملي ابعاد لحاظ به اينها شايد

 السکـ  و نـوع  تـدوين  در صـنايع  صاحبان و مديران نقش شد غافل آن از نبايد عنوان هيچ به و نمايد مي يضرور

 . است آموزشي هاي دوره اين اريک

 موردي مطالعه يك 

 و گرفـت  انجـام  Idaho  اقتـصاد  آمـوزش  و مطالعات زکمر در و امريكا در هک موردي مطالعات جالبترين از يكي

  :بود زير قرار به تگيخبران را بسياري شگفتي

 دانـش  هـاي  گـروه  از يك هر . شدند مي تقسيم نفره ٧ تا ٥ وچكک دستجات به آموزان دانش ارگروهيک اين در

 ، اقتـصادي  مهـم  قـوانين  مطالعـه  بـه  آموزان دانش اين سپس . ردندک مي انتخاب خود براي را شورک يك آموزي

 وجـود  خاصـي  افزاري نرم هاي بسته در هک چنيني اين موارد رساي و ها تعرفه ، گمرآي حقوق ، واردات ، صادرات

 بايـد  آنها اينك واردات و صادرات بنيادين اصول با شان آشنايي و آنها تحقيقات اتمام از پس .پرداختند مي تداش

 شورکـ  يـك  بازرگانان و وران پيشه حكم در ردند،ک مي برقرار ارتباط گروهها ساير با هک خاص يي شبكه طريق از

 اين و مسابقه اين نتيجه .پرداختندی م شورهاک ساير به مجازي واردات و صادرات امر به بايد آنها .ردندک مي عمل

 شورکـ  آن ملـي   ناخـال  توليد با متناسب توانست مي هک ي شورک هر ه ک شد مي مشخص چنين آموزشي دوره

 آموزان دانش هک بود ترتيب اين به .شد يم آموزشي السک و بازي اين برنده نمايد سبک را بيشتري افزوده ارزش

 . يافـت  مـي  تقويـت  آنها در ارآفرينيک حس و نبوغ و شدند مي آشنا خوبي به واردات و صادرات محوري اصول با

 حقوق حتي و يکگمر هاي تعرفه ، افزوده ارزش ، اعتباري هاي ارتک چون مفاهيمي با مک سنين اين در ها بچه

 زمينـه  در گـسترده  هـاي  پـژوهش  و تحقيقـات  و ارکـ  نتيجـه  بلكـه  نبود رويا يك اين .شدند مي آشنا الملل بين

  . بود امروز انکودک آتي مشكالت حل و ودكک ارآفرينيک

  


