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1ــ مقدمه
راه اندازی  کارآفرىنانه جهت  ذهنی  مدل  و  دانش  ارائه  منظور  به  وىژه ای  دبىرستان درس  دوره  در  کارآفرىنی  آموزش 
آموزش  را  خاصی  حرفه ای  و  فنی  مهارت های  که  است  دانش آموزانی  برای  دروس  ساىر  مکمل  که  می باشد  کسب   و کار 

می بىنند.
افراد  مختلف، عرضه  در سطوح  آموختگان  دانش  افزاىش  و  دولتی  بخش های  در  استخدام  فرصت های  کم شدن  با 
جوىای کار چند برابر نىاز بازار کار برای استخدام گردىده است. بنابراىن ضروری و حىاتی است که دانش آموزان به سمتی 
هداىت شوند که در آن به جای استخدام و حقوق بگىری در مسىر شغلی خود، خوىش فرماىی و کارآفرىنی براىشان هموارتر 

گردد. در اىن صورت عالوه بر تأمىن خدمات و کاالهای مورد نىاز جامعه، مشاغل مولد و درآمدزاىی نىز خواهند داشت.
در اىن کتاب سعی شده است روش های جدىد آموزشی برای مفاهىم پاىه و کلىدی کارآفرىنی ارائه گردد تا تواناىی ها و 
قابلىت های کارآفرىنی دانش آموزان همانند خوداتکاىی، اعتماد به نفس، در دانش آموزان تقوىت شده تا از کارآفرىنی به عنوان 

مسىر شغلی پاىدار در مىان ساىر مشاغل انتخابی در سبد شغلی خوىش داشته باشند.
به دانش، مهارت ها، تواناىی ها، نگرش ها، ارزش ها،  راه اندازی و مدىرىت موفقىت آمىز کسب و کار مستلزم تجهىز فرد 
پىش   آمادگی های خاص کارآفرىنانه می باشد. بنابراىن آموزش و پرورش باىستی فرصتی را فراهم نماىد که از طرىق آن دانش آموزان با 
درنظرگرفتن تواناىی ها، نقاط قوت و ضعف خوىش در شناساىی فرصت های کسب   و کار به عنوان اىفاگران نقش مهم، مسئول زندگی 

خود باشند.
دانش آموزان در اىن مسىر با مراحل مختلف کسب   و کار مانند شکل گىری اىده کارآفرىنی و شناخت نىازهای جامعه به 
کاالها ىا خدمات تا تأمىن منابع، سازماندهی محل کار، بازارىابی کاال ىا خدمات و در نهاىت تدوىن طرح کسب   و کار آشنا و هداىت 

می شوند.
در هر مرحله دانش آموز تشوىق می شود که چگونه مهارت های خوىش را کشف و جهت برآوردن نىازهای جامعه شکوفا 
سازد. در اىن برنامه استقالل طلبی از طرىق خالقىت و نوآوری تشوىق شده و مزاىای کار گروهی و تعاونی از مجرای موضوعات 

و فعالىت های گروهی منتخب نشان داده می شود.
و  دانش  بتوانند  تا  می کند  کمک  کارآفرىنی  و  کسب   و کار  مهارت های  آموزش  دبىرستان  دوره  دانش آموزان  برای 
مهارت های آموخته شده در مدرسه را به دنىای کار و بازار انتقال دهند. عالوه برآن با تقوىت و توسعه مهارت های کارآفرىنانه، 

خوداتکاىی اقتصادی در آنان افزاىش ىافته و با اىفای نقش مهم در جامعه منجر به کاهش فقر و بی عدالتی می گردد.



2ــ سخنی با همکاران گرامی
هدف عمده اىن کتاب راهنما کمک به تسهىل فراىند آموزش و ىادگىری کارآفرىنی جهت تشوىق بىشتر دانش آموزان دوره دبىرستان 
با کسب مدل  اىن اهداف، الزم است دانش آموزان  به  پاىدار می باشد. جهت رسىدن  به عنوان مسىر شغلی  به سمت و سوی کارآفرىنی 
ذهنی کارآفرىنانه، مهارت های پاىه برای راه اندازی کسب   و کار را نىز ىاد بگىرند. از شما معلمان بزرگوار در آموزش و ىادگىری اىن درس 
همانند ساىر درس های دىگر انتظار می رود که با ارائه راهنماىی های قابل توجه در موضوعات مختلف باعث ارتقا و توسعه تواناىی های 
دانش آموزان به عنوان کارآفرىنان آىنده باشىد. اىن موضوع مستلزم آن است که به آنان کمک کنىد مهارت های پنهان کارآفرىنی خود را 
شناساىی کرده، برای ىک کسب   و کار کوچک طرح و برنامه داشته و به اىن نکته پی ببرند که می توانند نقش فعال و مهمی در اقتصاد محله 
و جامعه خود داشته باشند. عالوه براىن از شما انتظار می رود از ساىر منابع و مراجع مرتبط و در دسترس در زمىنه راه اندازی و مدىرىت 

کسب   و کار برای دانش آموزان استفاده کنىد.
شما معلمان کارآفرىنی در نقش هداىت گر به دانش آموزان کمک می کنىد به اىن نکته پی ببرند که الزم است نگرش های خوىش را 
نسبت به کار و شغل تغىىر داده تا به موجب آن فعالىت های خودجوش و مستقل در کسب   و کار مرتبط با دانش و مهارتی که ىاد گرفته اند 
جهت امرار معاش خودشان استفاده کنند. بنابراىن شما باىستی فضای ارتباطی و تعاملی آزاد در کالس فراهم کرده و تأکىد نماىىد که همه 
دانش آموزان در فعالىت ها و تمرىنات ىادگىری همراه و شرىک الزم و کاملی هستند. هر دانش آموزی باىستی اىن احساس را داشته باشد 

که نقش ارزشمندی در اثربخشی درس کارآفرىنی دارد.
الزم است دانش آموزان نسبت به اىن موضوع آگاه شوند که با اىفای نقش فعال اقتصادی می توانند رهبران خوبی برای جامعه 
برای  نىاز  مورد  فعالىت های خاص  درباره  و  آشنا شده  و شراىط کسب   و کار محلی  با جو  باىستی  آنان  بنابراىن  باشند.  آىنده  در  خوىش 

راه اندازی و مدىرىت کسب   و کار محلی دانش و مهارت های خود را افزاىش دهند.
به اىن نکته نىز باىد اشاره کرد که با وجود آنکه سعی شده است در اىن کتاب راهنما شراىط و امکانات محلی و بومی مورد توجه 
واقع شود، دستورالعمل ها و رهنمودهای ذکر شده انعطاف پذىر بوده و مجموعه ای از راهنماىی هاىی است که در هر مرحله و شراىط و 
موقعىت ها، بومی و محلی گردد. موضوعات، و مواد درسی مطابق با نىازهای گروه دانش آموزان و زمىنه محلی می توان اضافه ىا کم کرد.

جهت مشارکت فعال دانش آموزان می توان از آنها درخواست کرد که گروه های 2ــ3 نفری تشکىل دهند. در اىن صورت معلم 
مزاىا و معاىب کارگروهی را نىز برای آنان بازگو می کند. در طی فراىند آموزش اىن درس دانش آموزان در گروه های مختلف ممکن است 
اىده های گوناگون کسب   و کار در قالب فردی و گروهی در آنان شکل گرفته و در طی سال تحصىلی درباره اىن اىده های مختلف با همدىگر 

بحث و بررسی نموده و در نهاىت از طرىق تدوىن طرح کسب وکار، ارزىابی و به عمل نزدىک تر گردد.
شما معلمان باىستی مطمئن باشىد که گروه های شکل گرفته در درون و بىرون هماهنگ بوده و شخصىت ها و تواناىی های مختلف 
دانش آموزان ىک گروه را تکمىل و ىادگىری را اثربخش نماىد. جهت رسىدن به هم افزاىی خالق در نتاىج می توان از نگرش های مختلف 
زندگی  با  که  دانش آموزان  تمرىنات خالقانه  در  فعال  مشارکت  و  درگىری  با  باىستی  عملی  روىکردی  چنىن  بهره جست.  دانش آموزان 
برای  ىادگىری ها  و  آموزش ها  چنىن  مده  ع مزىت  دهد.  افزاىش  آنان  در  را  عالقه  و  اشتىاق  داشت،  خواهد  ارتباط  نىز  آنان  اقتصادی 

دانش آموزان باالبردن رفاه و سطح زندگی شان خواهد بود.
مهم ترین خصوصیات و ویژگی های معلم کارآفرینی شامل چه چیزهایی است؟

معلمان کارآفرىنی در مقاىسه با معلمان ساىر دروس از تواناىی ها و قابلىت های وىژه ای باىستی برخوردار باشند که مهم ترىن آنها 



عبارتند از:
 اعتماد به نفس باال و دارای جرأت بىشتر در امور مختلف

 سرسخت و محکم در راه رسىدن به اهداف ىادگىری دانش آموزان
 مسئولىت پذىر و دارای حس تعهد درونی نسبت به دانش آموزان

 آغازگر و منشأ اىده های جدىد
 دارای پشتکار و استقامت زىاد در برابر سختی ها و مشکالت

 انجام کارها با اشتىاق و عالقه شدىد
 موفق در رسىدن به اهداف خود و سازمان

 چالش طلب و آماده مواجه با تغىىرات دائمی و مستمر
 پىوسته به دنبال ىادگىری مهارت های جدىد

 داشتن روىکرد و نگرش مثبت به کار و زندگی
 احساس نىاز به اىنکه فرهنگ کارآفرىنی را در تمام حوزه های آموزش و پرورش تروىج و انتقال دهد.

لذا از شما معلمان کارآفرىنی انتظار می رود حداقل باىستی دو مورد از اقدامات زىر را انجام دهىد:
١ــ بر تمایالت و نگرش های منفی خویش پیروز شده و همواره سعی کنید نسبت به امور کسب و کار خوش بین 

باشید. چرا که افراد بد بین نسبت به آینده معموالً کسب و کاری را شروع نمی کنند.
٢ــ با دنیای بیرونی درگیر شوید. یعنی اینکه بدانید در جامعه کسب و کار چه اتفاقی می افتد و شما نیز 

جزئی از این جامعۀ پویا باشید.
واقعی  نمونه های  معرفی  دنىای کسب  و کار ضمن  با  ارتباط  برقراری  با  انتظار می رود  معلمىن محترم  از شما  راىن  بناب

کارآفرىنی برای دانش آموزان، زمىنه انتقال تجربىات دست اول را برای ىادگىرندگان فراهم آورىد.
و همچنىن کسب  المللی  بىن  در سطوح  معلم  راهنمای  کتاب های  بررسی  و  فراوان  مطالعه  از  پس  کتاب  اىن  ار  ساخت
نقطه نظرات کارشناسان آموزشی تنظىم شده است. بنابراىن سعی شده است با ارائه الگوهای متفاوت مشارکت هر چه بىشتر 
دانش آموزان را در کالس درس فراهم نماىد. در اىنجا به شرح مختصر هرىک از عناوىن مطرح شده در اىن کتاب پرداخته 

می شود.
چگونگی استفاده از این کتاب

با  معلم  کتاب  از  بخش  هر  است.  شده  گنجانده  شاگرد  کتاب  در  که  است  موضوعاتی  کامل  شرح  شامل  معلم  کتاب 
دانستنی ها و تجربىات قبلی دانش آموزان و مقدمه کوتاهی به منظور ارائه هدف آن بخش آغاز می شود. هدف های هر بخش در 
حقىقت مفاهىمی است که دانش آموزان باىد طی دروس آن بخش دانش آموزند. اما هرگز نباىد سعی شود که دانش آموزان مفاهىم 

را به صورت جمالتی که در اىن کتاب بىان شده است به خاطر بسپارند و پاسخ پرسش های کتاب را طوطی وار ىاد بگىرند.
به منظور ىادآوری مطالب علمی و تذکر برخی از نکات روان شناسی و قادر ساختن معلم به گسترش مفاهىم و پاسخ  دادن به 
پرسش های دانش آموزان مطالبی تحت عنوان »دانستنی هایی چند برای معلم« در آغاز همه بخش ها آورده شده است. شاىسته 
است که معلم قبل از شروع به تدرىس هر بخش اىن مطالب را به دقت مطالعه کند. اىن مطالب بدان معنی نىست که معلمان از 



معلومات و مطالعه مستمر غافل شده و در جرىان، اخبار و مسائل روز کسب   و کارها و روندهای آن نباشند.
در روش تدرىس هر درس ابتدا مفاهىمی که در آن درس مورد بحث است و سپس نمونه ای از پرسش های مربوط به هر 
درس)فعالىت ها( ذکر شده است. بدىهی است که معلم نباىد خود را به نوع و تعداد اىن پرسش ها محدود کند، بلکه تا آنجا که الزم 
می داند، باىد پرسش هاىی از آن قبىل، با توجه به مفاهىم و رشته تحصىلی و محىطی که در آن قرار دارند، به عمل آورد و اطمىنان 

حاصل کند که کلىه دانش آموزان مفاهىم درس را به خوبی درک کرده اند.
همانگونه که در نمونه سؤاالت و تمرىنات ىادگىری نىز وجود دارد، در آموزش هر درس نباىد تنها به خواندن متن و طرح 
سؤال اکتفا کرد، بلکه باىد دانش آموزان را به بىان تجربىات شخصی خود و اطرافىانشان تشوىق کرد و نظرات آنان را درباره 

مفاهىم دروس به دقت گوش داد و راهنماىی الزم را ارائه نمود. 
ضمناً چون محتوای همه درس ها چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار مطالب ىکی نىست، گاه اتفاق می افتد که مطالب 
ىک درس در ىک جلسه تمام می شود و گاهی دوىا چند جلسه برای تدرىس آن وقت الزم است. بنابراىن باىد در آغاز هر درس 

تعداد جلساتی که برای تدرىس آن درس الزم است پبش بىنی شود.
فعالیت های خارج از کالس برای یادگیری 

رفتن به گردش و بازدىدهای کسب   و کار و تهىه گزارش به عنوان ىکی از بهترىن روش ها در آموزش کارآفرىنی جهت 
افزاىش انگىزه و تأثىرگذاری پىشنهاد شده است. برای گردش علمی امکانات زىادی وجود دارد. از هر موقعىتی می توان دراىن 
باره استفاده کرد. مثالً دانش آموزان را در ىک کسب   و کار ىا شرکتی به مشاهده نحوه برخورد با مشتری، تأمىن مواد اولىه، 

فروش و غىره که مورد بحث است هداىت نمود.
فعالىت ها و گزارش های خارج از کالس باىد به قسمتی دقىق طرح رىزی شود که دانش آموزان بدانند در آن فعالىت چه 

چىزهاىی را مشاهده خواهند کرد. تجربىات خارج از کالس منجر به ىادگىری ماندگار می شود.
فعالىت ها و گزارش های خارج از کالس وقتی در آموزش و ىادگىری مؤثر واقع می شود که هر دانش آموز خود فعالىتی 
انجام دهد و ذوق خود را در گردآوری اطالعات الزم به کار اندازد. اىن مجموعه هرچند ساده و ابتداىی باشد به عنوان نقطه 

آغازی برای انجام دادن کارهای علمی و عملی به شمار می آىد.
به  شود.  داده  مناسب  پاسخ های  دانش آموزان  پرسش های  به  است  بهتر  دانش آموز:  پرسش های  به  ادن  د پاسخ 
پرسش های دانش آموزان نباىد بالفاصله و مستقىماً پاسخ داد. شاىد بعضی از معلمان برای خوشاىند دانش آموزان، به بسىاری از 
پرسش های آنان مستقىماً پاسخ دهند. چنىن روشی در پاسخ دادن مستقىم به پرسش های دانش آموزان آنان را به تجربه، مشاهده 
و تفکر در جهتی که به پاسخ مطلوب برسند برانگىزد و به دانش آموزان امکان دهد تا تواناىی خود را در ىافتن پاسخ به پرسش های 
خوىش آزماىش کنند. دانش آموزان باىد اعتقاد پىدا کنند که دامنه آموختنی های آنان محدود به مطالب کتاب نىست و در پىش 
خود نىز می توانند مطالبی بىاموزند و زمانی را که برای خودآموزی صرف می کنند به هدر نرفته است. بدىهی است که برای 
حصول به اىن منظور معلم باىد با کنجکاوی و جوىندگی دانش آموزان همگامی نشان دهد. و تالش و کوشش آنها را در جرىان 
ارزشىابی )نمره دادن( مورد نظر قرار دهد. به طوری  که دانش آموزان احساس کنند که در ارزشىابی »فعالىت های اکتشافی و 

فراىند ىادگىری« در مقاىسه با »ازبرکردن مفاهىم« نقش بىشتری دارد.
 هدف از پرسش ها و فعالىت هاىی که در کتاب دانش آموز و در پاىان هر درس آورده شده اىن است که دانش آموزان و 



معلمان با نمونه پرسش هاىی که با مفاهىم اصلی درس ارتباط دارد و می توان در آن زمىنه طرح کرد، آشنا شوند. بنابراىن به هىچ 
وجه معلمان نباىد تنها به آن پرسش ها اکتفا کنند ىا پاسخ آنها را در کالس به دانش آموزان دىکته کنند و سپس برای امتحان از 
دانش آموزان بخواهند که پاسخ ها را طوطی وار و کلمه به کلمه حفظ کنند. برعکس معلمان محترم باىد با توجه به نحوه اىن 
پرسش ها و براساس مفاهىم اصلی هر درس و فعالىت هاىی که دانش آموزان به راهنماىی کتاب و معلم در کالس درس و ىا خارج 
از آن انجام داده اند، به ابتکار خود در امتحان پرسش هاىی نظىر اىن طرح کنند. اىن روش عالوه برآنکه عالقه دانش آموزان را به 
ىادگىری و درک صحىح مفاهىم علمی افزاىش می دهد، سبب رشد و پرورش قدرت ابتکار و نوآوری آنان نىز خواهد شد. جهت 
ىادگىری عمىق در بعضی از موضوعات تمرىنات تکمىلی بىشتری در کتاب معلم آورده شده است که معلمان می توانند از آنها نىز 

در راستای ىادگىری دانش آموزان استفاده کنند.

3ــ کلیات تدریس کارآفرینی
الف( اهمیت کارآفرینی 

بطور کلی می توان گفت که مدارس دو وظىفه مهم برعهده دارند: ىکی انتقال معلومات، دانش ها، مهارت ها و بارور کردن 
استعداد دانش آموزان جهت شکوفاىی و دىگری کمک به جامعه پذىری آنها. دانش  آموزان با طی دوره های مختلف تحصىلی 
تدرىجاً صاحب مهارت ها و تخصص هاىی می گردند که حاصل اىن تخصص ها از طرفی در خدمت شخص متخصص و از طرف 
دىگر در خدمت جامعه قرار می گىرد و موجب تعالی زندگی اجتماعی خود و دىگران می گردد. آموزش ىک راهبرد بنىادی برای 
تغىىرات روان  شناختی و اجتماعی انسان ها جهت صنعتی شدن و توسعه به شمار می رود. چنانچه افراد ىک جامعه وىژگی های 
کارآفرىنی نداشته باشند و ىا اىن وىژگی ها در آنها ضعىف باشد؛ می توان از طرىق آموزش کارآفرىنی اىن موضوع را جبران نمود. 
ىادگىری کارآفرىنی از ىک طرف موجب شکوفاىی استعدادهای و خالقىت ها می شود و از طرفی دىگر با راه اندازی کسب   و کار 
و ىا توسعه کسب   و کارهای موجود و با اىجاد ارزش و رفاه موجب توسعه جوامع محلی، منطقه ای، استانی، ملی و بىن المللی 

می گردد. آموزش کارآفرىنی برای دانش  آموزان دبىرستان می تواند به خاطر دالىل زىر مهم باشد:
 توسعه اقتصادی به تکنولوژی در سطح باال وکارآفرىنی بستگی دارد. ىعنی اىنکه اقتصاد توسعه ىافته در گرو وجود 

محصوالت با فناوری باال و اىجاد کسب و کارهای جدىد است. 
 اىجاد شغل و رفاه در جامعه؛ بدىهی است که شغل منتج از کسب و کار است. ىعنی برای اىجاد شغل باىد کسب و کار 

راه اندازی نموده و ىا کسب و کارهای موجود توسعه پىدا کنند.
برای کارآفرىنی الزم و ضروری  که  فناوری و مدىران؛ مهارت هاىی  نوآوران  آىنده  توسعه مهارت های فردی نسل   

هستند در کار و زندگی عادی نىز باعث موفقىت بىشتر فرد می گردند.
 ارائه فرصتی برای اىجاد روابط قوی بىن نظام آموزشی و جامعه کسب   و کار؛ کارآفرىنی معلمان و دانش آموزان را با 

دنىای بىرون و کسب و کار بىشتر آشنا می سازد.
 فراهم آوردن فرصتی عظىم برای تأثىرگذاری بر قشر دانش آموز جهت شرکت در فعالىت های اقتصادی. آموزش 
و پرورش هر کشوری به صورت مستقىم بخش عظىمی از جمعىت و بطور غىر مستقىم تقرىباً کل جمعىت را تحت پوشش قرار 

می دهد. بنابراىن فرهنگ سازی کارآفرىنی از طرىق اىن نهاد بی بدىل است.



بنابراىن دانش آموزان باىد آموزش هاىی ببىنند که مهارت های شغلی آنها تقوىت شود و برای حرفه های گوناگون آماده 
شوند به همىن جهت جوانان ما به مهارت های خالقىت، نوآوری، کارآفرىنی، و تغىىر نگرش در مورد کار و استخدام نىازمندند. 
کارآفرىنی عالوه بر تأثىرات مستقىم و غىر مستقىم در اىجاد شغل، نقش بسزاىی در باال رفتن وضعىت اقتصادی و اجتماعی 

جامعه خواهد داشت.
ب( هدف از تدریس کارآفرینی

اهداف کلی درس کارآفرىنی تربىت دانش آموزان کارآفرىن می باشد که از طرىق آن در مسىر شغلی آىنده خوىش به جای 
اىنکه به دنبال استخدام و حقوق بگىری باشند، خودشان به عنوان راه اندازان کسب   و کار، عالوه بر اىجاد شغل برای خود و 
دىگران، رفاه و ثروت را نىز در جامعه افزاىش دهند. انتظار اىن نىست که همه دانش آموزان از طرىق اىن درس کارآفرىن شوند، 
بلکه با شناختی که از نقش و اهمىت کارآفرىنان در جامعه پىدا می کنند؛ در نقش کسانی که در آىنده نقش های متفاوتی را درجامعه 
خواهند گرفت منابع حماىتی الزم را برای آنان فراهم کنند. بر اساس اىن، برنامه درسی کارآفرىنی به دنبال تحقق چنىن اهدافی 

است که  در سه سطح قابل دستىابی است:
1ــ  اهداف شناختی

1/1ــ شناخت موفقىت و عوامل مؤثر برآن
1/2ــ کارآفرىنی به عنوان ىک شغل

1/3ــ شناخت خصوصىات و وىژگی های افراد کارآفرىن 
1/4ــ شناخت کسب   و کار و راه اندازی آن

1/5ــ شناخت نحوه اداره)مدىرىت( کسب   و کار
1/6ــ کسب دانش الزم درباره طرح کسب   و کار

2 ــ اهداف نگرشی
2/1ــ اىجاد عالقه به موفقىت و تماىل برای رسىدن به آن

2/2ــ عالقه مندی به شغل کارآفرىنی
2/3ــ عالقه مندی و تماىل به کارآفرىنان

2/4ــ اىجاد تماىل به کسب   و کار و راه اندازی آن
2/5ــ اىجاد عالقه و توجه به مدىرىت کسب   و کار

2/6ــ اىجاد عالقه به نوشتن طرح کسب   و کار
3ــ اهداف مهارتی

3/1ــ تواناىی برنامه رىزی برای موفقىت
3/2ــ تواناىی برنامه رىزی مسىر شغلی کارآفرىنی برای خود

3/3ــ تواناىی تشخىص کارآفرىنی و کارآفرىنان
3/4ــ تواناىی راه اندازی کسب   و کار

3/5ــ تواناىی اداره )مدىرىت( کسب   و کار



3/6ــ تواناىی تدوىن طرح کسب   و کار
در تدرىس کارآفرىنی نه می توان انتظار داشت و نه تدرىس، باىد اىن توهم را اىجاد کند که صرفاً حفظ مطالب کتاب و 
انجام مجموعه ای از فعالىت های روزمره و قبولی در امتحانات، غاىت و نهاىت وجود اىن ماده درسی است. دانش آموزان باىد 
اصول، ارزش ها و هنجارهای کسب   و کار را ىاد بگىرند، نه اىنکه خوب بازگو کنند، بلکه باىد قادر باشند اىن ارزش ها را درونی 
کرده و با شکل گىری نگرش کارآفرىنانه به آن عمل نماىند. برای چنىن ىادگىری ارزش مدار، عمىق و مداوم توجه به دو نکته 

ضروری است:
اوالً باىد کتاب را به عنوان ىک وسىله و نه هدف دانست. ىعنی اىنکه ما به کتاب به عنوان وسىله ای برای ىادگىری عمىق 
مفاهىم کارآفرىنی نگاه می کنىم. کتاب و موضوعات مطرح شده در آن به ما می گوىند که اىن موضوعات دارای اولوىت هستند و 
دانش آموزان باىد آنها را ىاد بگىرند. اما چگونگی دانش آموزی اىن مطالب، موضوع نکته دوم است که آن حساسىت و اهمىت 
فوق العاده زىاد نقش معلمىن است. اگر دانش آموز و کتاب را در دو طرف ىک رابطه متقابل در نظر بگىرىم، معلم عامل ارشاد 
کننده اىست که در غنی کردن اىن رابطه و تفهىم عمىق مطالب کتاب به دانش آموزان نقشی تعىىن کننده دارد. ىک معلم خوب 
اگر از روش ها و شىوه های تدرىس و ىادگىری مناسب استفاده کند و صالحىت های شخصىتی مناسب را دارا باشد، می تواند 
دانش آموزان را به خودش عالقه مند کرده و بسىاری از مفاهىم مرتبط با کسب   و کار و کارآفرىنی را بىاموزد و مطمئن باشد که 

اىن مفاهىم را عمىقاً فرا گرفته اند.
موضوعات و مفاهىم کارآفرىنی به گونه ای است که معموالً دانش آموزان با مطالب آن بالنسبه آشنا هستند و در زندگی 
روزمره خود با آنها در تماس می باشند. اما اىن آشناىی سطحی، در هم رىخته و فاقد روال منطقی است. بنابراىن جهت ىادگىری 

بىشتر اىن درس باىستی به نکاتی توجه نمود که مهم ترىن آنها به شرح ذىل است:
1ــ اىجاد انگىزه و عالقه در دانش آموزان و آماده ساختن آنها برای شناخت و مواجه شدن با دنىای کسب   و کار.

2ــ اىجاد تواناىی های الزم در دانش آموزان برای تجزىه و تحلىل موضوعات مرتبط با کسب   و کار و کارآفرىنی
3ــ آشنا نمودن هرچه بىشتر دانش آموزان با فراىند راه اندازی کسب   و کار و کارآفرىنی و توسعه آن

مسلماً موارد باال در کتاب درسی نىز رعاىت شده است، ولی از آنجاىی که کتاب برای دانش آموزان سراسر کشور با 
وجود تفاوت های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فناوری به صورت ىکسان تألىف شده است، لزوماً دارای محدودىت هاىی از 
نظر ارائه مطالب می باشد. درحالی  که معلمىن از اىن نقطه نظر کامالً  آزادند تا با توجه به خصوصىات محلی، منطقه ای و استانی 
از نظر اقتصادی و پتانسىل های موجود در آن موضوعات مطرح شده در کتاب را بر اساس امکانات و تواناىی های هر منطقه به 

دانش آموزان ارائه نماىند.
پىش از آنکه موضوع اصلی مورد نظر ما ىعنی روش تدرىس و ىادگىری دوعنصر مهم در آموزش و پرورش است و با 
گذشت زمان شىوه های جدىدتر، مؤثرتر و جالب تری ابداع می گردد که کار تدرىس را روان تر، سهل  تر و عمىق تر می نماىد. 
ذکر شد، وىژگی های  اما همانگونه که قبالً  به دو واژه »ىادگىری« و »تدرىس« خواهىم داشت.  به همىن دلىل مروری اجمالی 
شخصىتی معلم عاملی حتی مهم تر از انتخاب بهترىن شىوه تدرىس است، اگر ىک معلم از نظر وىژگی های شخصىتی صالحىت 
کافی نداشته باشد، تا حد تکرار کننده حرف ها و کلمات بی روح تنزل می ىابد و به کارگىری پىشرفته ترىن روش های تدرىس و 

اطالع کافی از اصول ىادگىری نىز کمکی به او نخواهد کرد.



ج( یادگیری و تدریس کارآفرینی
ىادگىری را به گونه های متفاوت تعرىف کرده اند. با جمع بندی تمام اىن تعارىف می توان گفت که: ىادگىری کسب دانش 
درباره موضوعی ىا کسب مهارتی به کمک مطالعه ىا تجربه ىا آموزش است. اگر بخواهىم به نحو تخصصی  تری ىادگىری را 

تعرىف کنىم باىد بگوىىم ىادگىری تغىىری نسبتاً دائمی در رفتار است که بر اثر تمرىن و تجربه حاصل شده باشد.
ىادگىری در حوزه  پوىش  معلم است.  ىادگىری توسط  و مهىا کردن شراىط  بردن، تسهىل  پىش  نىز  تدرىس  از  منظور 
کار آفرىنی شباهت های زىادی با ىادگىری درساىر حوزه های علمی دارد. اما می توان ىادگىری کارآفرىنانه را از ىادگىری ساىر علوم 
متفاوت دانست، زىرا موضوعات کارآفرىنی با انسان ها و محىط سر و کار دارند و بالطبع از پىچىدگی ها و قانونمندی های خاصی 
برخوردار است. عالوه برآن کارآفرىنی موضوعی بىن رشته ای است که از علوم مختلفی چون روان شناسی، جامعه شناسی، 
اقتصاد و مدىرىت بهره می گىرد. مطالعه زندگی کارآفرىنان نشان می دهد که آنها دائماً در حال ىادگىری هستند. کارآفرىنان همواره 
به دنبال اىن هستند که چگونه می توان امور کسب و کار را به بهترىن صورت انجام داد. کاوشگری و جستجوی فرصت های 
کسب و کار آنها را افرادی می سازد که به صورت مستمر ىادگىرنده هستند. به همىن دلىل در اىن درس معلمىن باىد به دنبال 

هداىت فراگىران جهت ىادگىری کارآفرىنی باشند تا اىنکه صرفاً انتقال دهنده و آموزش دهنده محتوای کتاب باشند.
وىژگی ها  اىن  آن هستند.  فاقد  بىش  و  وىژگی هاىی است که ساىر علوم کم  دارای  کارآفرىنی  باال  تفاوت های  براساس 

عبارتند از:
1ــ جامعه آزمایشگاه کارآفرینی: اگر در علوم فنی و تجربی برای پىشبرد تدرىس و اىجاد سهولت در تفهىم مطالب 
از محل های سربسته ای به نام آزماىشگاه و کارگاه و مواد آموزشی معىن و مشخصی استفاده می کنند، در کارآفرىنی جامعه و تمام 
کسب   و کارهای موجود که همواره با آنها درگىر هستىم را می توان به عنوان آزماىشگاه کارآفرىنی دانست. دانش آموز با بی نهاىت 
وساىل کمک آموزشی مواجه است، مصداق هر مفهوم کارآفرىنی را به راحتی می تواند بىابد و در واقع باىد دانش آموزان را تشوىق 
کرد تا سعی نماىند مطالبی را که در کالس فرا می گىرند، در آزماىشگاه جامعه محک بزنند و آن را با واقعىات کارآفرىنی تطبىق دهند 
و موارد صدق و احىاناً خالف آن  را درىابند و در اىن راه وساىل ارتباط جمعی و راىانه ها کمک موثری می تواند باشد )مراجعه به 

ىک فىلم و گزارش درباره کارآفرىنی، برنامه های مختلف تلوىزىونی درباره کسب و کار و ساىت های اىنترنتی(. 
نقش  کنار  در  همواره  معلمان  کارآفرینی:  تدریس  در  معلم  ویژگی های شخصیتی  و  تأثیر خصوصیات    ٢ــ
آموزشی، نقش تربىتی و الگو بودن را نىز برای دانش آموزان اىفاء می کنند. بنابراىن دانش آموزان انتظار دارند که وىژگی ها و 
خصوصىاتی که برای کارآفرىنان ذکر می گردد در معلمىن خوىش نىز ببىنند. همانگونه که قبالً نىز اشاره گردىد می توان با اندکی 

تغىىر در روىه ها و نگرش های موجود، روحىه و وىژگی کارآفرىنی را در خود افزاىش داد. 
نمی توان  ٣ــ پویایی کارآفرینی: برخالف بعضی علوم دىگر، برخی از مفاهىم و موضوعات کارآفرىنی را معموالً 
به عنوان ىک اصل متحقق و نسبتاً ثابت عرضه کرد. سرعت تغىىرات در دنىای کسب   و کار و کارآفرىنی، جابجاىی اولوىت های 
دولت ها و حساسىت بازار به گونه ای است که معلمىن باىد در جرىان تازه  ترىن تغىىرات و دگرگونی های کسب   و کار باشند، تا 
بتوانند تدرىس خود را بر واقعىات منطبق سازند. کتاب درسی کارآفرىنی گاه ممکن است از آمار، اطالعات و تغىىرات دنىای 
کسب   و کار عقب باشند. مسائلی که در کتاب مطرح می شود، حداقل ىک سال با زمان تدرىس فاصله دارد. در اىن فاصله زمانی 
ممکن است بسىاری از الگوهای کسب   و کار تغىىر ىافته باشد، شرکت های جدىدی تأسىس و ىا حذف شده باشند، آمارها عوض 



شده و ىا تحوالتی در سطح ملی و بىن المللی رخ داده باشد. در اىنجاست که معلمىن با اطالع از آخرىن تغىىرات و دگرگونی ها 
خواهند توانست اىن نقىصه کتاب را جبران نماىند.

4ــ اهداف کلی
مخاطبین: دانش آموزان دبىرستان

مدت دوره: ىک سال تحصىلی
ویژگی ها: دوره توسط معلم تدرىس شده و جلسات آموزشی و تعاملی با هداىت معلم برگزار می شود.

هدف اصلی: تجهىز دانش آموزان کاردانش جهت شناخت خود، کسب دانش و مهارت برای اىنکه خوىش فرماىی و 
صاحب کسب و کار شدن را به عنوان مسىر شغلی پاىدار برای خود در نظر بگىرند.

اهداف عمومی
1ــ آشناىی با موفقىت و راه های رسىدن به آن

٢ــ ىادگىری برنامه رىزی مسىر شغلی کسب   و کار محور
3ــ شناخت مفاهىم کسب   و کار و کارآفرىنی

4ــ شناخت مهارت هاىی که در کارآفرىنی نقش داشته و ىادگىری نحوه پرورش آنها در خود
٥ ــ شناخت ملزومات اساسی برای راه اندازی کسب    و کار 

٦ ــ ىادگىری بازارىابی و راه های توسعه کسب   و کار 
٧ــ آشناىی با امور مالی کسب و کار

٨  ــ ىادگىری مدىرىت کسب و کار
9ــ ىادگىری نحوه تدوىن طرح کسب و کار
د( انتخاب روش آموزش کارآفرینی

امروزه در ىادگىری تأکىد بر روش های فعال می باشد. ىادگىری فعال با استفاده از روش های تعلىم و تربىت ممکن می شود 
که در اىن نوع شىوه تدرىس نقش تعلىم دهنده به مثابه هداىت گر و راهنماىی شاگرد و مشارکت با او در جرىان ىادگىری است؛ برای 
مثال فراگىران طرحی عملی دربارٔه بازارىابی کسب وکارهای کوچک می گىرند ودر طی آن 1ــ مفاهىم و تئوری ها در عمل کاربرد 
دارند؛ 2ــ مفاهىم از طرىق درگىری در فعالىت هاىی مربوط به کسب   وکار، استخراج و استنباط می شوند و شکل می گىرند؛ ىعنی 
ىادگىری از طرىق انجام دادن، حل مسئله و درک و شناساىی فرصت های کسب   وکار ممکن می شود که اىن الگوی واقعی و 
طبىعی زندگی کارآفرىنانه است. اىن نوع ىادگىری، فراگىر محور است؛ به طوری که فراگىران را قادر می سازد که خودشان را 

بهتر برای اىجاد و ادارٔه کسب   وکار درشراىط عدم قطعىت و پىچىده آماده کنند.
موفقىت آمىز  و  آىنده خودکفا شده  در  اقتصادی  نظر  از  تا  می سازد  قادر  را  فراگىران  کارآفرىنانه،  اهداف  با  ىادگىری 
عمل کنند. اىن نوع ىادگىری فارغ  التحصىالنی را پرورش می دهد که می توانند در هر زمىنه ای نوآورانه عمل کنند، فرصت ها 
و  کنند  تجزىه   و تحلىل  را  کنند، مشکالت  تصمىم  اتخاذ  باشند،  کرده، خطرپذىر  اىجاد  را  فرصت ها  و حتی خود  را شناساىی 
ىافته هاىشان را به وضوح و به طور اثربخش با دىگران در مىان بگذارند. اىن مهارت ها و تواناىی ها، برای راه اندازی و توسعه 



کسب   وکار الزم و ضروری هستند؛ خواه اىن کسب   وکار برای خودشان باشد ىا اىنکه برای سازمان دىگری کار کنند. عالوه 
 براىن، امروزه کارفرماىان به دنبال و در جست وجوی افرادی هستند که تنها در دانش و مهارت خاصی مهارت ندارند، بلکه باىد 
قادر باشند به صورت فعاالنه واکنش نشان دهند و توانا باشند مسائل و مشکالت را شناساىی کنند و به طور خالقانه و مستقل به 

آن پاسخ و عکس العمل نشان دهند.
مربی در آموزش کارآفرىنی نقش آموزش دهنده و راهنماىی کننده را در فراىند ىادگىری و مشارکت اىفا می کند و اساساً 
بر ارائه آگاهی با روش های مختلف که فراگىران کارآفرىنی را درک نماىند؛ استوار است. ىک عامل مهم که موفقىت ىا شکست 
دوره  های آموزش کارآفرىنی تا حد زىادی به آن بستگی دارد، درک صحىح مربىان از تواناىی ها و مهارت های فراگىران می باشد. 
استفاده از افراد بىرون ىعنی افرادی که تجربه کارآفرىنی در کسب   وکار دارند، در آموزش کارآفرىنی خىلی مهم و اساسی است؛ 

زىرا فراگىران نىاز دارند که از تجربه افرادی که در دنىای واقعی کسب   وکار دارند به عنوان الگوی نقش، استفاده کنند.
حال، با توجه به وىژگی هاىی که ذکر شد بدىهی است که نمی توان بدون توجه به امکانات و واقعىات و با نادىده  گرفتن 
وىژگی های کارآفرىنی ىکی از شىوه های ىادگىری و تدرىس را که در کتاب های روش تدرىس ذکر شده است مانند ىک راهنمای 
آشپزی به  کار گرفت و موفق هم بود. واقعاً هدف اىن نىست که معلم به دلخواه خود و با صرف نظر از واقعىات ىکی از شىوه ها را 
برگزىند و دقىقاً  آن   را با تمام جزئىات در کالس پىاده نماىد. انتخاب و به کار بستن حساب نشده ىک شىوه تدرىس ممکن است 
منجر به تأکىد بىش از حد بر بعضی عناصر و غفلت از عناصر دىگر گردد. آنچه که فوق العاده مهم است، رعاىت وىژگی های ذکر 
شده کارآفرىنی در روش تدرىس انتخابی است. بنابراىن ىک شىوه تدرىس به تنهاىی قادر نىست اىن وىژگی ها را منعکس نماىد، 

می توان تلفىقی از چند شىوه تدرىس را به کار گرفت.
روش های تدرىس که در اىنجا معرفی می شوند، صرفاً الگوهاىی برای تدرىس بهتر هستند و همىشه می توان عناصر ىا 
بخش هاىی به آن افزود ىا از آنها کاست. به هرحال غرض اىن است که ارائه مطالب و موضوعات درسی به   نحوی انجام شود 
که بهترىن بازده را داشته باشد. اما قبل از انتخاب ىک شىوه تدرىس و قبل از شروع به کار و در ابتدای سال تحصىلی ىک 
معلم خوب باىد دانش آموزان خود را بشناسد و بداند که در کالس درس با انسان هاىی سر و کار دارد که دارای وىژگی ها و 
خصوصىاتی هستند که در برابر محرکات مشابه واکنش های متفاوتی نشان می دهند. از اىنرو ىکی از عوامل مؤثر در کىفىت 
آن هاست. جهت  و جسمی  ذهنی  قوای  نمودن  فعال  نتىجتاً  و  کاردانش  دانش آموزان  با  رتباط  ا برقراری  و  تدرىس شناخت 
برقراری ارتباط با دانش آموزان شناخت وىژگی ها و خصوصىات آن ها با توجه به سنىن و شراىطی که در آن قرار دارند الزم و 
ضرورىست. دوره نوجوانی سرشار از انرژی و پتانسىل می باشد. چنانچه اىن انرژی ها در مسىر درست هداىت نشود مقاومت ها 
به  تشوىق  و  مسئولىت  اعطای  با  باىد  معلمىن  بنابراىن  نمود.  اىجاد خواهد  ىادگىری  و  ارتباط  برقراری  برای  را  و مشکالتی 

دانش آموزان، مطالب و محتوای آموزشی را برای دانش آموزان جذاب تر نماىد.
در سطور ذىل می کوشىم با ارائه مثال هاىی از کتاب کارآفرىنی طرىقه کاربرد روش های مختلف ىادگىری و تدرىس را 
نشان دهىم. اما ذکر اىن نکته الزم به نظر می رسد که در اىنجا بحث ما پىرامون روش هاىی است که در کارآفرىنی بىش از ساىر 

رشته ها معمول و متداول هستند1.
به طور کلی از روش های مختلفی برای ىادگىری و آموزش کارآفرىنی می توان استفاده کرد. در اىنجا به مهم ترىن آنها 

1ــ در کتاب های دىگر، روش های تدرىس به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته اند.



اشاره می گردد:
 بحث و گفتگو در فراىند تدرىس و ىادگىری

 گوش دادن به سخنرانی ىک فرد در ارتباط با کسب   و کار و پرسش و پاسخ 
 ارائه سخنرانی توسط فراگىران درباره موضوعات مختلف کارآفرىنی

 تماشای فىلم و بحث و بررسی درباره آن
 کار عملی در زمىنه های مختلف کارآفرىنی

 تدوىن و نوشتن تحقىق توسط دانش آموزان
 برنامه های شبىه سازی کامپىوتری

 بررسی مطالعات موردی واقعی به صورت گروهی
 گردش و بازدىد از کسب وکار و ارائه گزارش

 اىفای بازی و نقش های مختلف کارآفرىنانه
 ارائه خدمات مشاوره ای برای فراگىران توسط افراد حرفه ای 

 کارکردن دانش آموزان در محىط واقعی کسب وکارها به صورت کارورزی 
 روش حل مسأله کسب   و کار و کارآفرىنی

 نوشتن گزارش توسط دانش آموزان درباره کارآفرىنی
در تمام روش های فوق تأکىد بر فعال بودن دانش آموزان می باشد. بنابراىن مطابق با اهداف، شراىط و مخاطب مورد 
نظر، از روش های فوق در موقعىت ىادگىری می توان استفاده نمود. در فصل های مختلف اىن کتاب متناسب با موضوع درس 

به فراىند و نحوه اجرای هرکدام از روش های تدرىس اشاره خواهد شد.

هـ( ارزشیابی
بدون شک اهداف نظام های آموزشی با توجه به شراىط فرهنگی، اجتماعی، سىاسی و اقتصادی جامعه مرتباً دستخوش 
تغىىرات بسىاری می شود که الزم است اىن اهداف متناسب با شراىط زمانی و مکانی تعدىل شوند. لذا برای دستىابی به اىن منظور 
می باىستی اىن اهداف به طور مستمر و در فواصل زمانی مشخص مورد ارزشىابی قرار گىرند تا بتوان در راستای ارتقاء کىفىت 

و برآوردن نىازهای فرد و جامعه گام های مؤثری برداشت. 
منظور از ارزشىابی دانش آموزان مشخص کردن پىشرفت تحصىلی و اندازه گىری مىزان ىادگىری آنهاست. معىار قضاوت 
هدف های  به  چه اندازه  تا  دانش آموزان  که  می کند  تعىىن  تحصىلی  پىشرفت  ارزشىابی  هستند.  آموزشی  هدف های  آنها  ارهٔ  درب
آموزشی دست ىافته اند و ىا از آن فاصله دارند. ارزشىابی با دادن بازخوردی سودمند به دانش آموزان به آنان امکان خودارزىابی 
می دهد. ارزشىابی با فراىند آموزش در هم تنىده است و در هر زمان برای هدفی مشخص طراحی و اجرا می شود. بر اىن اساس 

ارزشىابی به سه نوع تقسىم می شود:



ارزشیابی

      آغازىن )تشخىصی(            مستمر        پاىانی

هدف از ارزشىابی آغازىن آگاهی از پىش دانسته ها و نىازهای آموزشی دانش آموزان است. اىن آگاهی برای گروه بندی 
و تعىىن سىاست و چگونگی روش تدرىس، ضروری است. در ارزشىابی مستمر بازخورد فعالىت های آموزشی به دانش آموز و 
معلم باعث اىجاد انگىزه، اصالح و بهبود ىادگىری می شود. ارزشىابی پاىانی برای دادن نمره و قضاوت درباره اثربخشی برنامه 

معلم و فعالىت دانش آموز انجام می شود.
روش های ارزشیابی

در درس کارآفرىنی انتظار اىن است که به جای حفظ کردن به درک موضوع و ىافتن راه حل ها بپردازند. بنابراىن انجام 
فعالىت مستمر و ارزشىابی آن نقش مؤثری در اىن راه اىفا خواهد نمود. در ارزشىابی مستمر و پاىانی جنبه های مختلفی را 

می توان سنجىد:
حیطۀ شناختی: هدف های شناختی با آنچه فراگىر باىد بداند و بفهمد سر وکار دارد. در اىن حىطه، هدف ها از ساده ترىن 
سطوح شناخت به پىچىده ترىن و از امور ذاتی محسوس به امور معنوی و غىرمحسوس تنظىم شده است. اىن هدف ها شامل 6  سطح 

به شرح زىر است:
1ــ دانش 2ــ فهمىدن 3ــ به کاربستن 4ــ تجزىه و تحلىل  5ــ ترکىب 6ــ ارزشىابی و قضاوت.

دارند.  کار  مهارت های ذهنی سرو  و  تواناىی ها  و رشد  دانش  ىاد آوری  با  را شامل می شودکه  کلی هدف هاىی  به طور 
سنجش و ارزشىابی اىن حىطه را با سؤاالت مختلفی می توان سنجىد. نمونه ای از اىن سؤاالت در پاىان هر درس آمده است.
حیطۀ عاطفی: آن قسمت از هدف های آموزشی هستند که با نگرش ها، عواطف، عالىق و ارزش ها سر و کار دارند.

سطوح ىادگىری در اىن حىطه به پنج طبقه تقسىم می شوند: 1ــ درىافت و توجه کردن 2ــ پاسخ دادن 3ــ ارزش گذاری 
ـ  سازماندهی ارزش ها 5 ــ تبلور ارزش های سازمان ىافته در شخصىت  4ـ

هدف های اىن حىطه تغىىرات حاصل در عالقه و نگرش ها و ارزش ها، رشد ارج شناسی و سازگاری را نشان می دهد. 
به جای اىنکه  برنامه رىزی مسىر شغلی  به صورت سؤاالت غىرمستقىم مطرح می شود. مثالً در درس  ارزشىابی عالقه معموالً 
بپرسىم آىا به راه اندازی کسب و کار عالقه داری؟ باىد سؤال را به اىن صورت مطرح نماىىم: در آىنده  دوست دارد چه کاره 

شود؟
حیطۀ روانی ــ حرکتی: اىن حىطه شامل مهارت های عملی در زمىنه های برقراری ارتباط، خرىد و فروش، فنی و 

حرفه ای، امثال آنها است که سطوح زىر را در بر می گىرد:
1ــ مشاهده و تقلىد 2ــ اجرای عمل بدون کمک 3ــ دقت در عمل 4ــ هماهنگی حرکات 5 ــ عادی شدن عمل. 

پس هر فعالىتی که عالوه بر  جنبٔه روانی دارای جنبه جسمانی و مهارتی هم باشد در اىن حىطه قرار می گىرند. به عنوان 
مثال برای سنجش تواناىی فروش و بازارىابی فرد می توان نمونه محصوالتی را به وی داد و از او درخواست کرد که آنها را 



بفروشد. مهارت در برقراری ارتباط و فروش موفقىت آمىز نتىجه استفاده از تمام تواناىی های ذهنی و کالمی فروشنده است.
برنامه درسی طراحی می شوند و تا حدودی  فعالیت های خارج از کالس: فعالىت هاىی هستند که بر اساس اهداف 

پىچىده تر از تکالىف معمولی هستند و شامل موارد زىر می شوند:
جمع آوری اطالعات از طرىق مصاحبه با فرد، فروش نمونه محصول در بازار، انجام تحقىقات بازارىابی. 

ارزشیابی پایانی: ارزشىابی پاىانی در درس کارآفرىنی عالوه بر مسائل دانشی و نظری به طرح کسب و کار نىز ختم 
می شود. به طور کلی خروجی اىن دوره در کنار دانش و مفاهىمی که در ارتباط با کسب و کار ىاد گرفتند، طرح کسب و کار 
است. دانش آموزان باىستی بر اساس اىده، تواناىی، رشته تحصىلی و عالقه خود بتوانند ىک طرح کسب و کار بنوىسند که قابل 
اجرا باشد. هر چند که طرح کسب و کار در پاىان کتاب آمده است، اما می توان از اواسط ترم هم شروع کرد و از دانش آموزان 

خواست اطالعات الزم برای اجرای طرح کسب و کار را به دست آورند.


