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۱۱

مقدمه

کارآفرینی، ریسک و خلقیت

فردریک ام. هس1

امروزه ما در دوره کارآفرینی آموزشی هستیم. متفکران خلق و سنت شکنی وارد دنیای 
K-12  شده، سازمان های با نفوذی را تأسیس کرده و بسیاری از قوانین و هنجارهای سابق 
را ب��ه چالش کش��یده اند. آن ها مدل ه��ای جدیدی برای آموزش یا اس��تخدام معلمان ارائه 
کرده و ش��یوه های قدیمی را با وفاداری خاصی به کار بس��ته اند. در حالی که این شرکت ها 
با مقاومت ش��دیدی مواجه هس��تند و تنها بخش کوچکی از آموزش و پرورش را تش��کیل 
می دهند، ولی آن ها تحولت شگرفی در آموزش و پرورش قرن بیست و یکم ایجاد کرده اند. 

این ش��رکت ها، نام های سرشناس��ی در حوزه اصلح م��دارس در دوران معاصر را در بر 
می گیرند که بس��یاری از آن ها در میان بهترین ها ی��ا جنجال برانگیزترین ها قرار دارند. این 
ش��رکت ها عبارت اند از: آکادمی کی آی پی پی2، شرکت کا123، آموزش برای آمریکا، مدارس 

1.  Frederick Hess
2.  KIPP
3.  K12



کارآفرینیآموزشی:واقعیتها،چالشهاوفرصتها ۱2

ادیس��ون، رهبران جدید برای مدارس جدید، آکادمی های میراث ملی، یادگیری جهش��ی1، 
مدارس عمومی اسپایر2 و پروژه معلم جدید. نسل بی سیم3، شرکتی واقع در نیویورک است 
که نرم افزارهای تشخیصی قابل استفاده بر روی رایانه های دستی را در اختیار مدارس قرار 
داده و به معلمان امکان تش��خیص نیازهای دانش آموزان و پیگیری روند پیش��رفت آن ها را 
هم زمان با مدیریت کلس، درس می دهد. گروئینگ استار4 شرکتی واقع در کالیفرنیا است 
که با بهره گیری از ده ها مدرس مس��تقر در کوچین هند به دانش آموزان آمریکایی، خدمات 
آموزش��ی ارائه می دهد. این ش��رکت قادر به جذب دبیران هندی با نرخ بس��یار پایین تر از 
همتایان آمریکایی خود اس��ت. آن ها برای هر س��اعت آموزش خصوصی، 20 دلر دریافت 
می کنند که کمتر از نصف نرخ رایج در بس��یاری از ش��هرهای ایالت متحده است. شرکت 
ارتباط��ات اکتش��افی5، برنامه کوزمیو را راه اندازی کرده اس��ت. این برنام��ه مبتنی بر وب، 
دایره المع��ارف ویدیویی را ب��ه صورت آنلین در ازای پرداخت مبل��غ 9/95 دلر در ماه در 
اختیار خانواده ها قرار می دهد. این نسخه خانگی، امکان شناسایی خدمات خود را در اختیار 
بیش از هفتاد هزار مدرسه قرار می دهد. طراحی این سایت، شبیه بازی های دستی است و 

در سایت، کلیپ های ویدیویی و بازی های تعاملی زیادی وجود دارد.

کارآفرینی آموزشی چیست و شیوه اجرای آن در داخل و خارج از مدارس در بخش های 
انتفاعی و غیرانتفاعی چگونه اس��ت؟ کارآفرینان آموزشی چه کسانی هستند و انگیزه آن ها 
چیس��ت؟ کارآفرینان برای موفقیت به چه ابزارهایی نیاز دارند و کدام سیاست ها یا شیوه ها 
باعث تش��ویق یا ممانعت از فعالیت کارآفرینان می ش��ود؟ منظ��ور از این که حوزه آموزش 
باید آغوش خود را بیش��تر به روی فعالیت های کارآفرینی بگش��اید، چیست؟ در این مسیر 
چه موانع و ریسک هایی وجود دارد؟ این سؤالتی است که در این جستار به آن ها خواهیم 

پرداخت. 

1.  Catapult 
2.  Aspire 
3.  Wireless Generation
4.  Growing Stars
5.  Discovery Communications
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کارآفرینی دقیقًا چیست؟

کارآفرینی مفهومی است که تعریف آن بسیار دشوار است. هیچ اجماع نظر کلی در مورد 
تعریف یا درک این مفهوم وجود ندارد. جی. بی. س��ی،6 اقتصاددان فرانسوی، یکی از اولین 
تعاری��ف کارآفرینی را دو قرن پی��ش ارائه کرد. به عقیده وی، »کارآفرین منابع اقتصادی را 
از بخش های��ی ب��ا بازده و عملکرد پایین تر به حوزه و بخش های��ی با بهره وری بالتر هدایت 
می کن��د.« در فرهنگ آمریکایی، کارآفرینی اغلب به عنوان برچس��ب کلی برای اش��اره به 
مؤسس��ان ش��رکت های تجاری کوچک به کار می رود. تعریف کاربردی تر این مفهوم توسط 
جوزف ش��ومپیتر7 اقتصاددان، مطرح ش��ده اس��ت. به زعم وی، کارآفرینی، اعمال تغییر با 
استفاده از کالهای جدید یا بهتر، روش های تولید نوین، منابع جدید عرضه، یا سازمان دهی 
مجدد یک صنعت است. ش��امپیتر خاطرنشان می کند شرکت های موفق جای شرکت های 
کم بازده را خواهند گرفت و باعث ایجاد فضائی پویا و انعطاف پذیر خواهند ش��د که ویژگی 

اصلی آن »تخریب خلقانه8« است.

با عنایت به دیدگاه پیتر دراکر، نویس��نده کتاب برجس��ته »نوآوری و کارآفرینی«، بهتر 
اس��ت کارآفرینی آموزشی را فرآیند نوآوری هدفمند به منظور افزایش بهره وری، کارآیی و 
کیفیت آموزش��ی در نظر گرفت. همان طور که دراکر خاطرنش��ان می کند، کسانی که اقدام 
به راه اندازی یک ساندویچ فروش��ی در مناطق حومه شهر می کنند، به ندرت افراد کارآفرینی 
هستند. ولی راه اندازی مک دونالد اقدامی کارآفرینانه بود، زیرا آن ها در فرآیند کاری خود از 
شیوه های مدیریتی جدیدی بهره  گرفتند، و از روش های استانداردی برای تحویل فرآیندها 
و ابزارهای خود به منظور کاهش قابل توجه هزینه ها، تأمین نیازهای جدید و ایجاد بازاری 
تازه اس��تفاده کردند. در آموزش و پرورش، کارآفرینان به دنبال آموزش کودکانی هس��تند 
که آموزش مناس��بی به آن ها ارائه نش��ده است. آن ها می کوشند تا کیفیت عملکرد معلمان 

6.  J.B.Say 
7.  Joseph Schumpeter 
8.  creative destruction
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و رهبران مدرس��ه را بهبود بخش��یده، ابزارهای مؤثرتری در اختیار آموزگاران قرار دهند و 
خدمات را به شیوه ای مفیدتر و قابل دسترس تر به دانش آموزان ارائه دهند. به طور خلصه، 

آن ها سعی در مقابله با مشکلت، مشابه دیگر دبیران، ولی به شیوه ای متفاوت دارند. 

کارآفرینان به جای پذیرش شرایط حاکم بر یک صنعت یا حوزه خاص، مبانی و فرضیات 
اساس��ی در مورد اقدامات مؤثر و ممکن را بازنگری می کنند. چان کیم و رنی مابورن1، دو 
محقق حوزه کس��ب وکار، اش��اره به چهار س��ؤال معمولی دارند که اف��راد کارآفرین مطرح 
می کنند: »کدام یک از عواملی که در صنعت ما بدیهی فرض می ش��ود، باید کنار گذاش��ته 
ش��وند؟ کدام عوامل باید به سطحی پایین تر از اس��تاندارد یک صنعت کاهش یابند؟ کدام 
عوامل باید به س��طحی بالتر از اس��تاندارد صنعت ارتقاء یابند؟ چه عواملی در یک صنعت 

لزم است که تا به حال هیچ گاه ارائه نشده است؟«

این امر ممکن اس��ت به معنای بهره گیری از نوآوری جدید یا اس��تفاده از ابزارها، ایده ها 
یا رویکردهایی باش��د که کمتر مورد استفاده قرار گرفته یا نادیده انگاشته شده اند. مقامات 
م��دارس دولتی که از لحاظ سیاس��ی ب��ا محدودیت مواجه بوده و ح��ذف یا کاهش برخی 
فعالیت ها به منظور س��رمایه گذاری در بخش های دیگر چندان برای آن ها خوشایند نیست، 
تمای��ل چندان��ی برای اجرای اقدامات جدی��د ندارند. به دلیل این ک��ه کارآفرینان بر روی 
اس��تراتژی های مش��خصی کار می کنن��د و بازارهای خاصی را هدف ق��رار می دهند، حفظ 

هماهنگی و مسیر حرکت برای آن ها راحت تر است.

این که کارآفرینی تا چه حد ویژگی اکتسابی یا مادرزادی است، بحث های زیادی در میان 
نظریه پردازان کس��ب و کار ایجاد کرده اس��ت. برای هدف ما، چنین بحث هایی بیشتر از آن 
که راهگشا باشد، باعث انحراف از موضوع می شود. از یک طرف، قطعاً ویژگی های شخصیتی 
از جمله ریس��ک پذیری و کنترل درونی بال در کارآفرینان به وفور یافت می ش��ود. از سوی 
دیگر، کارآفرینان ناگزیر محصول محیط خود هستند؛ آن ها به فرصت ها و منابع لزم برای 
انجام فعالیت خود نیاز دارند. در نهایت یک محیط کارآفرینانه شخصیت های کارآفرینانه را 

1.  Chan Kim and Renee Mauborgne 
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به خود جذب می کند، عادت های کارآفرینی را پرورش می دهد و از فعالیت های کارآفرینی 
پشتیبانی می کند.

البته نباید انتظارات بیش از حدی از فرآیندهای کارآفرینی داش��ت. نباید انتظار داشت 
که تمام ش��رکت های کارآفرینی، باعث بهبود وضع موجود شوند. این امر ممکن است تنها 
در مورد برخی از آن ها مصداق داشته باشد. بعضی ایده ها نتیجه بخش نخواهد بود و بسیاری 
از این ش��رکت ها با شکس��ت روبرو خواهند ش��د. در واقع، برآورد محققان مدیریتی حاکی 
از آن اس��ت که 60 درص��د از تمام تلش ها برای ارائه محصولی تازه قبل از تجاری س��ازی 
آن نیمه کاره باقی می ماند و تقریباً نیمی از محصولتی که روانه بازار می ش��وند، شکس��ت 
می خورن��د. با این حال، مس��أله ای که در فرضیه کارآفرینی به آن توجه ش��ده اس��ت، آن 
اس��ت که پیش��رفت و بهبود مستقیم و بدون دردس��ر نخواهد بود. با توجه به این که هیچ 
برنامه ریزی نمی تواند تمام شرایط آینده را پیش بینی کند، کارآفرینان تبدیل به موتورهای 
پیشرفت می ش��وند. کارآفرینان انعطاف پذیری و انگیزه لزم برای یافتن راه حل های جدید، 
استفاده منطقی از داده های موجود و انطباق خود با موانع و فرصت ها را دارند. در حالی که 
مش��کلت مربوط به هر نوع س��رمایه گذاری مشخص نیست، فرآیند کارآفرینی متضمن آن 

است که روند ارائه ایده های خوب، همواره تداوم داشته باشد.  

در گذش��ته، نبود کارآفرینی آموزش��ی کامًل محس��وس بوده اس��ت. بررس��ی مطالب 
روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پس��ت، یواس ای  تودی، لس آنجلس  تایمز و ش��یکاگو 
تریب��ون در بی��ن س��ال های 1996 تا 2005 نش��ان می دهد که عبارت ه��ای »کارآفرینان 
آموزشی« و »کارآفرینی آموزشی« تنها چهل و نه بار استفاده شده است. به استثنای کتاب 
»دوره های فشرده1« وندی کاپ2، یکی از مؤسسین مدارس ادیسون، و کتاب »یک روز تمام 
کودکان«3 نوشته کریس ویتل4، مؤسس آموزش برای آمریکا- آثاری که به بررسی تجربیات 

1.  Crash course 
2.  Wendy Kopp
3.  One day, all children 
4.  Chris Whittles 
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و س��ؤالت کارآفرینی آموزشی خود در حوزه مس��ائل گسترده تر پرداخته اند– و کتاب های 
تخصصی تر که ویراس��تاری آن ها را مریلین کوریلسکی و ویلیام والستاد و پل هیل و جیمز 
هاروی1 بر عهده داش��تند، تقریباً هیچ اش��اره ای به این موضوع نش��ده است. برای مقایسه، 
جالب اس��ت بدانید در اوایل سال 2006، در س��ایت آمازون بیش از هزار و هشتصد عنوان 
کت��اب در زمینه کارآفرینی، از جمله »کارآفرینی، فرات��ر از کارآفرینی، راهنمای تحقیقات 

کارآفرین و کارآفرینی برای افراد عادی« فهرست می شود.  

فرآیند کارآفرینی اساس��اً در تضاد با اصلحات رایجی اس��ت که بخش اعظمی از نظام 
آموزش و پرورش آمریکا را تحت پوش��ش قرار داده اس��ت. در حال��ی که در بخش دولتی، 
وظیفه اعمال تغییر از طریق بوروکراس��ی های مقاوم بر عهده مقامات و مسئولن یا معلمان 
و مدرس��انی اس��ت که به صورت آزاد در س��ازمان های مجزا مش��غول به فعالیت هس��تند، 
کارآفرین��ی ب��ه نوآوران این امکان را می دهد تا س��ازمان های جدی��دی را با هدف مقابله و 
یافتن راه حل برای مشکلت مشخص تأسیس کنند. از این منظر، تلش های »پروژه دبیران 
جدید« برای جذب فارغ التحصیلن دانش��گاهی مس��تعد، »آکادمی میراث ملی« برای ارائه 
خدمات آموزش��ی دقیق »مبتنی بر اصول پایه« ب��ه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی برای 
ارائه خدمات آموزش خصوصی به دانش آموزان برای غلبه بر تبعیض های آموزش��ی، تفاوت 

زیادی با تلش های معمول در حوزه اصلحات دارد. 

چرا کارآفرینی در آموزش عالی اهمیت دارد؟

توجیه فعالیت های کارآفرینی در حوزه آموزش بس��یار س��اده است. امروزه مدارس ما با 
چالش هایی مواجه هس��تند که سیس��تم آموزش و پرورش ما قادر به پاس��خگویی به آن ها 
نیس��ت. سیس��تم آموزشی که به طور جسته گریخته در طول دو قرن توسعه یافته است، با 
هدف ارائه خدمات به تعداد زیادی از دانش آموزان به منظور آماده سازی آن ها برای زندگی 

1.  Marilyn kourilsky, William Walstad, Paul Hill and James Harvey 
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در یک کش��ور صنعتی شکل گرفته اس��ت. با توجه به واقعیت های مربوط به جهانی سازی 
و الزامات و نیازهای اقتصاد دانش بنیان، ش��یوه ها و روش هایی که 35 س��ال پیش کارآمد 
بودند، ممکن اس��ت دیگر اثربخشی چندانی نداشته باش��ند. علوه بر این، شواهدی وجود 
ندارد که نشان دهد سیستم آموزشی ما توانایی یا دانش فنی برای پذیرش مدلی متناسب با 
مأموریت جدید خود را دارا هستند. در حقیقت، چند دهه تلش جدی برای اصلح مدارس 
دولتی از طریق روش های معمول نش��ان داده اس��ت که این روش ها قابلیت چندانی برای 

تغییر رویه ها یا نتایج آموزشی ندارند.  

ما به خوبی با خطرات و مش��کلت مربوط به کارآفرینی آش��نا هستیم. این بدان معنی 
اس��ت که برخی مدارس و ارائه دهندگان جدید، اثربخش��ی لزم را نداش��ته و فعالیت آن ها 
نمی تواند تداوم داش��ته باش��د؛ به این صورت که بعضی از آن ها ممکن اس��ت در ش��رایط 
نامساعد اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود نباشند و این که بعضی از کودکان و خانواده ها 
تحت تأثیر این پیشرفت ها قرار خواهند گرفت. با این حال، با وجود آگاهی از این خطرات، 
ما قادر به درک خطرات و ریسک های موجود در وضعیت فعلی نیستیم. تحقیقات پروژه های 
اصلح در آموزش و پرورش نش��ان داده اس��ت که نرخ فارغ التحصیلی در س��طح کش��ور، 
تنها 69 درصد اس��ت. این رقم، 55 درصد برای دانش آم��وزان لتین تبار و 53 درصد برای 
دانش آموزان آفریقایی-آمریکایی اس��ت. در شهرهای بزرگ مانند ایندیاناپولیس، نیویورک، 
میلواک��ی، دن��ور، فیلدلفیا، دالس و اوکلند، نرخ فارغ التحصیلی کمتر از 50 درصد اس��ت. 
در ارزیابی ملی پیش��رفت تحصیل��ی، بیش از نیمی از دانش آم��وزان کلس های چهارم در 
شهرهایی مانند آتلنتا، لس آنجلس و واشنگتن دی سی، نمره »زیر پایه« را در درس خواندن 
کس��ب کردند. در عین حال، نمرات سیاه پوس��تان در هنگام فارغ التحصیلی، از دبیرس��تان 
چهار تراز پایین تر از سفیدپوستان است و تمام دانش آموزان آمریکایی فارغ از نژاد آن ها در 
آزمون ه��ا یا ارزیابی های معتبر بین المللی مانن��د PISA و TIMMS عملکرد ضعیفی دارند. 
علی رغم ادعاهای معلمان، جامعه آموزش و پرورش حرفه ای نتوانس��ته اس��ت توانایی خود 
را در آموزش تمام کودکان یا ایجاد سیس��تم آموزشی متناسب با تمام کودکان نشان دهد. 
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سیس��تم های مدرسه نتوانسته اس��ت به موقع به تغییر جمعیت دانش آموزان واکنش نشان 
دهد یا از منابع خود در س��طح کلن جامعه اس��تفاده کند. به طور خلصه، وضعیت موجود 

قابل قبول نیست و کاستی های زیادی وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی کرد. 

ب��ا این وجود، امروزه نظام آموزش و پرورش، تمایل چندانی به تغییر ش��یوه های فعلی 
خود ندارد. فعالیت مقامات مدارس دولتی، که از یک س��و درگیر بوروکراسی دولتی بوده و 
تحت نظارت نمایندگان منتخب هس��تند و از س��وی دیگر به شدت از جانب والدین نگران 
و رهبران مدنی مورد بررس��ی و موش��کافی قرار می گیرد، معم��ولً آن ها تمایل چندانی به 
ریسک پذیری و تغییر وضعیت موجود ندارند. الزامات مربوط به کسب مجوز مانع از تدریس 
و مدیریت افراد علقه مند با ش��یوه های نامتعارف در این حوزه می شود. سیستم های تأمین 
مال��ی، قوانین مدارس هیئت امنایی و قوانین موجود تأس��یس م��دارس جدید را تبدیل به 
فرآیندی دشوار و از نظر مالی پرخطر کرده است. قوانین ایالتی و چانه زنی های دسته جمعی 
مرب��وط ب��ه حقوق و مزای��ای کاری، تلش برای تقدیر از دبیران نمونه و س��خت کوش را با 
مشکل مواجه کرده است. معلمان، مدیران و مقامات منطقه ای در محیطی کار می کنند که 
در آن کمتر کس��ی به کیفیت کاری اهمیت می دهد و افرادی که به دنبال ابداع روش های 
جدید هس��تند، اغلب با مانعی به نام قوانین و روال کاری مواجه هس��تند؛ محیطی که در 
آن فرمان ب��رداری و پیروی از قوانین، مطمئن ترین روش برای موفقیت در مس��یر حرفه ای 

محسوب می شود. 

کارآفرینان اغلب در سازمان هایی مشغول به فعالیت هستند که هیچ تلشی برای ارتقای 
عملکرد خود و بال رفتن از س��طح متوس��ط انجام نمی دهند. بهتری��ن مربیان، به خصوص 
کس��انی که در مدارس ضعیف و مناطق محروم کار می کنند، پذیرفته اند که بار مس��ئولیت 
مواجه با بوروکراس��ی و جبران کم کاری س��ایر همکاران بر عهده آن هاست. به طور خلصه، 

شرایط موجود حامی فرهنگی است که در آن تأکید بر حفظ وضعیت فعلی است. 

کارآفرینی مقوله ای ارزش��مند است، چرا که بسیاری از سازمان ها خود تمایلی به تغییر 
رویه های و روال های فعلی ندارند. با توجه به این که انسان به طور طبیعی در مقابل تغییر 
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مقاوم است، ثبات و عدم تغییر، طرفداران زیادی دارد. در نتیجه، تلش ها برای »اصلحات«، 
اغلب س��طحی و نمادین هس��تند. مبارزه با این گرایش، نیاز به چیزی دارد که شامپیتر از 
آن به »تخریب خلق« تعبیر می کند - یعنی ظرفیت ش��رکت های جدید برای فعالیت، به 
چالش کشیدن و جایگزینی وضعیت سابق. فرض کارآفرینی بر این است که خطر سستی و 
رکود - حتی با وجود تمام مش��کلت و سردرگمی های ناشی از آن - بسیار بیشتر از تغییر 
و تحول اس��ت. حال سؤال این اس��ت که آیا این تحول باید در داخل و یا خارج از سیستم 

مدرسه اتفاق بیفتد؟ یا این که شرکت های انتفاعی نیز باید در آن نقش داشته باشند؟ 

به عنوان مثال، اگرچه ش��هرهای ما پر از اس��تعدادهای انس��انی و مؤسس��ات آموزشی 
مانند دانش��گاه ها، کلیساها و موزه ها هس��تند، ولی این گروه های »بیگانه« تنها در شرایط 

غیرمعمول و خاص امکان ورود به سیستم آموزش و پرورش را پیدا می کنند. 

کارآفرینی نه تنها ش��رایط را برای ظهور اس��تعدادهای جدید و رویکردهای تازه فراهم 
می کند، بلکه به آن ها امکان صرفه جویی در هزینه ها و دستیابی به صرفه مقیاس را می دهد. 
شرکت های کارآفرینی، ساختار هزینه، توافقنامه های مربوط به مذاکرات جمعی و مدل های 
س��ازمانی مربوط به ارائه دهندگان موجود را چشم بسته نمی پذیرند. این کار به آن ها امکان 
می دهد تا بازده و بهره وری خود را ارتقاء دهند و در صورت موفقیت، ارائه دهندگان س��نتی 
را نیز برای اعمال این روش های تحت فش��ار قرار دهند. با توجه به فضای سیاسی مطلوب، 
ش��رکت های کارآفرین می توانند خدمات خود را در اختیار طیف گسترده ای از مشتریان در 
حوزه های مختلف قرار دهند. به عبارت دیگر، به جای تلش برای اصلح پانزده هزار منطقه 
آموزش��ی مدارس 12کلسه، ش��رکت های کارآفرینی ممکن است تلش خود را معطوف به 
بهبود آموزش، اس��تخدام معلمان، تجزیه و تحلیل داده ه��ا یا مدیریت مدارس در صدها یا 

هزاران ناحیه کنند. 

برخی منتقدان نگران این هستند که مدل کارآفرینی با ارزش های دموکراتیک یا ماهیت 
آموزش عمومی در تضاد است. آن ها معتقدند لزمه آموزش و پرورش دموکراتیک آن است 
که آموزش همه مدارس بر مبنای فرآیندهای یکپارچه و به کمک کارکنان دولتی باش��د و 


