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چكيده:
این تحقیق با هدف ســنجش تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه
ساســکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانشآموزان در دورة اول متوسطه صورت گرفته است .جامعة
آماری آن شــامل همة دانشآموزان دختر دورة اول متوسطة اصفهان در سال تحصیلی 1397-98
بــود .روش انجام پژوهش به شــیوة ترکیبی النهای همزمان بود .بهمنظور ســنجش کمی روحیة
کارآفرینی 30،نفر بــه روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخــاب و بهتصادف در دو گروه
آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) گمارش شدند .هر دو گروه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
به پرسشنامة روحیة کارآفرینی پاســخ دادند .برای گروه آزمایش  13جلسة آموزش برگزار شد،
اما گروه کنترل مداخلــهای دریافت نکرد .برای «تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چند متغیره»
استفاده شد.
در مرحلة دوم ،بهمنظور بررســی و تأیید یافتههای ک ّمی ،در پایان هر جلســه با دانشآموزان
مصاحبهای صورت گرفت .نتایج پژوهش نشان دادند ،بســتة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة
آموزشی دانشگاه ساسکاچئون ،بر روحیة کارآفرینی دانشآموزان مؤثر بوده است ( .)0/001از این رو
مؤلفههای «نوآوری»« ،ریسکپذیری»« ،موفقیتطلبی» و «استقاللطلبی» در سطح  0/001معنادار
بودند و مؤلفههای «ابهام پذیری» و «کنترلپذیری» معنادار نبودند .نتایج مصاحبههای بهدستآمده
هــم تحلیل کمی را تأیید کردهاند .بنابراین میتوان گفت :با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در
مدرسه ،در کنار ســایر برنامهها و روشهای موجود میتوان از بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر
دانشگاه ساسکاچئون استفاده کرد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله98/3/19 :

آموزش کارآفرینی ،بستة آموزشی ،روحیة کارآفرینی ،دورة اول متوسطه

 ïتاريخ شروع بررسي98/5/16 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/9/27 :
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مقدمه

توسعه و ترویج آموزش کارآفرینی سالهاست که یکی از هدفهای کلیدی سیاست برای اتحادیة
اروپا و کشورهای عضو شده است (اتحادیه اروپا .)2016 ،1برنامههای آموزش کارآفرینی در طول 20
سال گذشته بهسرعت در حال افزایش است (بانک جهانی )2013 ،2و مزایای این برنامهها بسیاری از
کشــورها را برای پیادهسازی آنها جذب کردهاند .برای مثال ،کمیسیون اروپا مدتهاست از آموزش
کارآفرینی در میان کشــورهای عضو حمایت میکند؛ زیرا میداند که آموزش کارآفرینی به ایجاد یک
ذهنیت کارآفرین کمک میکند و دانش و مهارت الزم را برای توسعة فرهنگ کارآفرینی فراهم میآورد
(اتحادیــه اروپا2004 ،؛ 2008؛ 2012؛  2013و  .)2016آمــوزش کارآفرینی باید در تمامی دورههای
تحصیلی توسعه یابد .بسیاری از اسناد راهبردهای بیان میکنند :کارآفرینی نهتنها باید به افرادی که در
زمینة کســبوکار تحصیل میکنند ،آموزش داده شــود ،بلکه باید شامل تمامی دانشآموزان در تمامی
دورههای تحصیلی باشــد (کربی و ابراهیم .)2011 ،3تواناییهای کارآفرینی ،مانند نوآوری ،شناسایی
مشــکل ،حل مسئله ،مدیریت زمان ،انعطافپذیری و تصمیمگیری مستقل ،مهارتهایی هستند که در
همــة زمینههای شــغلی در بخش خصوصی و دولتی موردنیازند (فرانــک 2007 ،4و جونز و ایردال،5
 .)2010بنابراین نباید انتظار داشــت آموزش کارآفرینی فقط بهمنظور تشویق دانشجویان برای شروع
و ادامة کسبوکار مورداستفاده قرار گیرد (هیتی و اگارمن 2004 ،6و کربی.)2004 ،7
اکنــون کام ً
ال واضح اســت کــه کارآفرینی یا حتی جزئیات مربوط بــه آن را میتوان آموزش داد.
متخصصان و فعاالن آموزش کسبوکار این افسانه را شکل دادهاند که فرد دانش مربوط به کارآفرینی
را کسب نمیکند بلکه مادرزاد کارآفرین متولد میشود .پیتر دراکرکه امروزه یکی از متفکران تأثیرگذار
در زمینة مدیریت محسوب میشود ،میگوید« :مقولة کارآفرینی چیز عجیبوغریبی نیست .جادو هم
نیست و نمیتوان آن را امری مرموز دانست .این دانش تنها یک مقولة منظم و منسجم است که هیچ
ارتباطی به مســائل ارثی و مادرزادی ندارد .دانشــی است که مانند تمام علوم مدون دیگر میتوان آن
را فراگرفت و آموخت» (میری.)1387،
در دهــة گذشــته توجــه به مقولــة کارآفرینــی در ایران رنــگ و نقش ویــژهای به خــود گرفته
اســت و میتوان بــه طرحهای متعــددی همچون طرح «کاشــف ملی» (ســایت کاشــف)1398 ،8
یــا طــرح «مــرکاپ» (وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعــی )1398 ،اشــاره کــرد .کارآفرینی امری
جــدا و منفــک از آموزشوپــرورش نیســت ،بلکه پیوندی ناگسســته بــا آن دارد .چنانچــه یکی از
مهمترین نرخهای رشــد اقتصادی ،نرخ اشــتغال و آموزش اســت (رادولســکو ،فداجو ،سینیســی،
ایاکوب.)2018 ،9
آموزشوپرورش بهعنوان بزرگترین سازمان متولی تربیت نسل آینده و نیروی انسانی بازار کار،
با داشــتن ویژگیهایی نظیر پوشش تحصیلی وسیع و مناســب ،حضور دانشآموزان در مدرسهها به
84

 ëشمارة 71
 ëسال هجدهم
 ëپاییز 1398

مدت طوالنی ،در اختیار داشــتن نســل آینده در شرایط سنی مناســب برای یادگیری اصول و مفاهیم
و تربیت انســانی تــا قبل از ورود به بازار کار ،نقش حیاتی در کاهــش نرخ بیکاری فارغالتحصیالن
دارد .درواقع ،آموزشوپرورش با ارائة آموزشهای الزم در زمان مناســب ،عالوه بر انتقال اطالعات
و مفاهیم کارآفرینی به دانشآموزان ،زمینة رشد بسیاری از خصوصیات و مهارتهای الزم کارآفرینی
را فراهم میکند (عارفی ،فتحی واجارگاه و نساج.)1389 ،
نکتــة حائــز اهمیت و کلیدی این اســت که آمــوزش کارآفرینی از چه زمانی باید آغاز شــود تا
دانشآموزان شــرایط ،درک محورهای کارآفرینی و پذیرش آن را داشــته باشند .آبچونکا ،سیلبرسن،
ردرمونت و استوزر )2011( 10گزارش کردند که اگر نوجوانان در مراحل اولیه مهارتهای کارآفرینی
را فراگیرند ،تأثیر مثبتی بر عملکرد حرفهای و شغلی آنها در زندگی آیندهشان خواهد داشت (آبچونکا
و همکاران .)2011 ،والســتاد و کوریلســکی )2011( 11در پژوهشــی  1001کارآفرین کســبوکار را
بررســی قرار کردند و نتیجــه گرفتند :آموزش بهموقع در حوزة فناوری و کارآفرینی در مدرســهها به
دانشآموزان کمک میکند که در آینده پیشــرفتهای زیادی در این زمینه داشــته باشــند (والستاد و
کوریلســکی .)2011 ،در پژوهشــی دیگری ،عزیز )2009( 12نتیجه گرفت که :آموزش کارآفرینی باید
فرایندی مستمر از دورة ابتدایی تا دبیرستان و سپس دانشگاه باشد.
یکــی از هدفهای دورة متوســطه آماده کردن دانشآمــوزان برای ورود بــه دورههای باالتر و
دانشــگاهی اســت .در تمام این دورهها ،عالقة دانشآموزان به کارآفرینی باید اصالح شود تا زمانی
که آنها از تحصیل خارج شــوند ،بالغ ،مســئول و آماده برای ادامة تحصیالت خود در سطح باالتری
باشــند .بــا وجود این ،یکی از مســائلی که کمتر در مدرســهها بــه آنها پرداخته میشــود ،آموزش
«رفتــار کارآفرینانه» اســت .از آنجا که دومین پایــگاه اجتماعی بعد از خانواده بــرای دانشآموزان
مدرســه اســت ،مدرســه نقش مهمی را در آموزشوپرورش کارآفرینی دارد .زیرا عمده مسئلهای که
بعــد از فارغالتحصیلی ذهن آنها را درگیر میکند ،انتخاب و یافتن شــغل مناســب اســت .آموزش
و رفتــار کارآفرینانــه در مدرســه ســبب میشــود ،فارغالتحصیــان در پایان تحصیــات و پس از
یادگیری رفتار کارآفرینانه ،راه و هدف مشــخصی برای ایدهها و ایجاد شــغل مناســب داشــته باشند
(سلطانیان شیرازی و فکری.)1396 ،
گرچــه برخــی از درسهــا ،همچون درس «کار و فنــاوری» با هدف تقویــت و افزایش روحیة
کارآفرینی تدوین شــدهاند ،اما نتوانســتهاند بهخوبی مؤلفهها و ویژگیهــای کارآفرینی دانشآموزان
را بهخوبــی تقویــت کننــد؛ از ایــن رو به بازبینــی و بازنگری نیــاز دارند (واحدی ،ســیفنراقی و
نادری .)1395 ،بررســیها و مطالعات قبلی نشــان میدهند که اطالعات زیادی در خصوص اجزای
آموزش کارآفرینی یافت میشــوند ،اما شناخت بســیار کمی در خصوص تمرینهای عملی و واقعی
وجــود دارد (جی و پنــگ2012 ،13؛ فاکس و پیتــوی و اوزبونام .)2018 ،14در همین راســتا ،فایول،
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ورزات و واپشات )2016( 15بر این نکته تأکید دارند که آموزش کارآفرینی باید:

 èنشاندهندة درک بهتر از مهارت و صالحیتها بر مبنای هدفهای ایجاد شده باشد؛
 èحاوی ارائه روشهای مؤثرتری برای ارزیابی پداگوژیهای آموزشی باشد؛
 èحاوی مطالعات دقیقتری در مورد اثربخشی آموزشی باشد.

گرچه پژوهشهای بســیاری در خصوص کارآفرینی صورت گرفتهاند ،اما شــیوه و نوع آموزش آن
کمتر موردتوجه قرار گرفته است .کارآفرینی در آموزش دورة متوسطه تا حد زیادی ناشناخته مانده است.
البته الزم به ذکر است که در سالهای اخیر ،با تغییر رویکردهای آموزشی به این مقوله ،برخی از کتابها
با نگرشهای کارآفرینی تألیف و تدوین شــدهاند .در این خصوص میتوان کتاب «کارگاه کارآفرینی و
تولید ،ویژة پایة دهم» (سازمان پژوهش و برنامهریزی )1397 ،و کتاب «کارگاه نوآوری و کارآفرینی ویژه
پایة یازدهم و همة رشتههای فنی حرفهای و کار و دانش» (سازمان پژوهش و برنامهریزی )1398 ،را نام
برد .دیدگاه تلفیق کارآفرینی در کتابهای درسی گرچه امری است که در حوزة برنامة درسی بسیار مورد
تأیید واقع شده است ،اما میتوان آموزش کارآفرینی را بهعنوان برنامهای جدا و مستقل مدنظر قرار داد
و در پی آن ویژگیها و هدفهای مشخصی را برای دانشآموزان معین کرد.
برنامههای آموزشــی متعددی بهمنظور آموزش کارآفرینی در مدرسههای در سراسر جهان برگزار
میشــوند .این برنامههــا معمو ًال بهصورت پروژه و مقالههای پژوهشــی عرضه میشــوند .برخی از
آنها عبارتاند از :برنامة آموزشــی چمو  16در جاکارتا( 17پاریتوواتی ،اسلمت و سباستین)2015 ،18؛
اســتفاده از رویکرد کارآفرینی در دانمارک( 19موبرگ)2014 ،20؛ توســعة کارآفرینی در مدرســههای
پرتغــال( 21پاویا و تاد)2015 ،22؛ پروژة کارآفرینی در نروژ( 23جوهانســون ،ســنک)2014 ،24؛ برنامة
آمــوزش کارآفرینــی در برنامة درســی هنگکنگ( 25چنــگ)2008 ،26؛ آموزش کارآفرینی دانشــگاه
ساســکاچئون .)2004( 27در ایــن میــان ،با توجه بــه رویکردهای مختلفی کــه در خصوص آموزش
کارآفرینی وجود دارند ،آموزش کارآفرینی دانشگاه ساسکاچئون ،با خاصیت در دسترس بودن تمامی
مواد و محتوای آموزشــی خود و همچنین داشتن مؤلفههای رفتاری ،شناختی ،عاطفی ،توانسته است
از دیگر آموزشها پیشی بگیرد .این آموزش بهصورت یک برنامة درسی تدوین شده است که میتوان
از آن برای سنین متفاوت استفاده کرد.
دانشــگاه ساســکاچئون بهعنوان یک مرکز تحقیقاتی ،هر ســاله پروژههای گستردهای را پشتیبانی
میکنــد .یکی از برنامههــای آن «تدوین برنامة آمــوزش کارآفرینی برای دانشآموزان» اســت (مرکز
یادگیری دانشــگاه ساســکاچئون .)2016 ،28که میتوان از آن بهعنوان برنامهای جامع برای پیادهسازی
آموزش کارآفرینی در مدرسهها استفاده کرد .در پژوهش حاضر ،با توجه به آموزش کارآفرینی دانشگاه
ساسکاچئون ،برنامهای جدید تنظیم و مورداستفاده قرار گرفت.
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با توجه به مطالعات فوق ،موضوع پژوهش حاضر عبارت اســت از :ســنجش تأثیر بســتة آموزش
کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون ،بر روحیة کارآفرینی دانشآموزان .بدین منظور،
با استفاده از روش قدرتمند ترکیبی ،در مرحله اول بستة آموزش با اندکی تغییرات تدوین شد و سپس
کمی ،اثربخشی آن موردبررسی و آزمون قرار گرفت .ضمن ًا برای تأیید نتایج کمی ،با استفاده از
به روش ّ
روش النهای همزمان ،مصاحبهای با آزمودنیها انجام شد.
تاکنون پژوهشهای زیادی در خصوص آموزش کارآفرینی در دورة دوم متوســط انجام شــده
است .چنانچه میتوان به پژوهشهای صمدی و اصفهانی ( ،)1386مشایخ ( ،)1386جمالی زواره،
نیلی و شــادفر ( ،)1386عارفی و همکارانش ( ،)1389ربیعی و خادمی ( ،)1392سلطانیان شیرازی
و فکری ( ،)1396دولیســو ،)2010( 29ســنچز ،)2015( 30دوســی و کپنی )2017( 31در این راســتا
اشــاره کرد .توجه به آموزش کارآفرینی در دورههای پایینتر (ابتدایی و دورة اول متوســطه) امری
اســت که بهتازگی موردتوجه قرار گرفته برای مثــال ،جعفری مقدم و فخارزاده ( )1390و واحدی
و همکارانش ( )1395به نقش کتابهای درســی در توســعة کارآفرینــی دانشآموزان پرداختهاند.
در پژوهشــی دیگر ،سبزه ( )1396الگوی برنامة درســی کارآفرینی را برای کودکان پیش از دبستان
طراحی کرد که از دیدگاه متخصصان برنامة درســی ،کارآفرینی و مربیان ارزشــیابی شد .و بر اساس
یافتههای این تحقیق توصیه شــده اســت که آموزش کارآفرینی در قالب الگوهای برنامة درسی از
سنین قبل از دبستان ،بهمنظور زمینهسازی و پرورش کودکانی خودشکوفا ،کارآمد و مستقل صورت
پذیرد.
همچنیــن ،عبدالهــی ،آقامحمدی ،عباس پــور و دالور ( ،)1396با تحلیل ویژگیهای شــخصیتی
کارآفرینی بین دانشآموزان پایة نهم دورة اول ،به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان از نظر ویژگیهای
فردی و شــخصیتی کارآفرینی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیســتند .در پژوهشی دیگر ،مرتضی نژاد،
عطاران ،حســینی خواه و عباســی ( ،)1396با تبیین عناصر برنامة درســی کارآفرینی در دورة آموزش
عمومی ،هدفهای دورة ابتدایی را آشنایی با مفاهیم پایه ،انگیزه ،عالقه و روحیة کارآفرینانه و در دورة
متوســطه ،پرورش مهارتها و شایستگیهای کارآفرینی مشخص کردند .با مرور پیشینههای مطالعاتی
خارجی میتوان به برخی از مهمترینهای آنها اشاره کرد.
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 èگوون )2009( 32به این موضوع اشــاره میکند که دســتاوردهای کارآفرینی در برنامههای دورة
ابتدایی ،بهمنظور توســعة مؤلفههای کارآفرینی موجودند ،اما برای تســهیل برخی خصوصیات
کارآفرینی ،کافی نیستند.

 èساراوه و همکارانش )2010( 33اظهار داشتند که کارآفرینی را میتوان در سن کودکی از طریق
آموزش و با حمایت خانواده شکل داد.
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 èآدو و آمادی )2013( 34در پژوهشــی با عنوان «تلفیق مطالعات کارآفرینی با آموزش ابتدایی»
به این نتیجه رسیدند که معلمان و کارآفرینان چنین نوآوریهای آموزشی تأثیر مثبتی بر اقتصاد
کشور دارند.

 èپاراکاپاس و زیبنینه ،)2015( 35در پژوهشــی با عنوان «جایگاه کارآفرینی در آموزشوپرورش
رســمی لیتوانی در دورة آموزش عمومی» ،نشــان دادند که برنامة درســی ،آن کشــور ،آموزش
کارآفرینی را در خود گنجانده اســت و موضوعهایی آموزشــی مرتبط ،در هریک از دورههای
تحصیلی بهصورت هدفمند (برای مثال اقتصاد ،کارآفرینی و )...در آموزش رسمی قرار گرفتهاند.
همچنین این تحقیق نشــان میدهد که تأثیرگذاری آموزش رســمی بر آموزش کارآفرینی بسیار
زیاد است و آموزشهای غیررسمی تأثیر چندانی ندارند.

 èیافتههای پژوهش هسی )2016( 36بر این نکته تأکید دارند که دانشآموزان  11و  12ساله به
مهارتهای خودکارآمدی و مهارتهای غیرشــناختی برای کارآفرین شدن نیازمند هستند.
بهعبارتدیگــر ،مهارتهای شــناختی کارآفرینی بعد از اجرای برنامــه همتغییری نمیکند.

 èتویت و گاوتباو )2018( 37در پژوهشــی با عنوان «فرصتهای مورد غفلت واقع شده :آموزش
کارآفرینی در دورة اول متوسطه در برنامة درسی فناوری در آفریقای جنوبی و بواتسوانا» نشان
داد :اگرچه فناوری دارای توانایی باالیی برای حمایت و توســعة کارآفرینی اســت ،برنامههای
درسی موردبررسی شامل محتوای کارآفرینی صریح و راهنماییهای آموزشی برای حمایت از
معلمان در این زمینه نیست.

از همیــن رو و با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در دورة اول متوســطه ،هدف اصلی پژوهش
حاضر بررســی تأثیر بســتة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة
کارآفرینی دانشآموزان است.

روش تحقیق

در پژوهش حاضر ،از روش ترکیبی اســتفاده شــد .روش پژوهش ترکیبی بر جمعآوری ،تحلیل
و تلفیــق دادههــای کمی و کیفی در یک مطالعة منفرد یا یک سلســله از مطالعات تمرکز مییابد .نوع
روش ترکیبی بهکاررفته در پژوهش« ،طرح النه گزینی» بود .این طرح بیشتر زمانی مفید واقع میشود
که پژوهشــگر نیاز دارد یــک مؤلفة کیفی را درون یک طرح کمی قرار دهد .در اینجا پژوهشــگر هر
دو نوع داده (کمی و کیفی) را جمعآوری و ســپس در تفســیر نتایج آنها را تلفیق میکند (کرســول،
 )2009/1397ترجمه کیامنش و طوسی).
در ایــن پژوهــش اولویت با دادههای کمی بود که وزن بیشــتری داشــتند .از این رو جمعآوری
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دادههای کمی از نوع نیمه آزمایشــی بود که در آن تأثیر متغیر مســتقل (آموزش کارآفرینی بر اســاس
طراحی بســتة آموزشــی) بر متغیر وابســته (روحیة کارآفرینی) در دو گروه آزمایشی و کنترل سنجیده
باشد .نمونة موردمطالعه مرکب از  30نفر ( 15نفر گروه آزمایش و  15نفر گروه کنترل) از دانشآموزان
دختر پایة هفتم «دبیرســتان دخترانة اســوه» واقع در ناحیة  3اصفهان بود .بهمنظور اجرای پژوهش
حاضر ،ابتدا هماهنگیهای الزم با دبیرســتان انجام شــد .پس از کســب مجوز ،کالس تابستانهای با
هدف آموزش کارآفرینی در مرداد و شــهریور  1397تشــکیل دادیم .در این کالس بســتة آموزشــی
طراحیشده را در  13جلسه (هر جلسه یک ساعت و نیم) با روش تدریس فعال برای گروه آزمایش
اجــرا کردیــم .بهمنظور گردآوری اطالعات در بخش کمی ،دو گروه به پرســشنامة روحیة کارآفرینی
(هوشــمندان مقدم و رضوانفر )1390 ،بهعنوان پیشآزمون و پسآزمون پاســخ دادند .بهعالوه ،برای
ارتقــای دادههــای مرحلة اول و تأییــد آن ،اطالعات کیفی را با رویکــرد تحلیل مضمون جمعآوری
کردیم.
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 ابزار اندازهگیری
پرســشنامة روحیة کارآفرینی :ابزار مورداســتفاده در بخش کمی ،پرســشنامة روحیة کارآفرینی
(هوشــمندان مقدم و همکاران )1390 ،بود .که شش بعد روحیة ریسکپذیری ،استقاللطلبی ،موفقیت
طلبی ،نوآوری ،کنترلپذیری و ابهامپذیری (تحمل ابهام) را میسنجد .این پرسشنامه بر اساس رویکرد
روانشــناختی کارولند و همکارانش ( ،1984به نقل از منصوری نژاد )1389 ،ســاخته شــده است .در
پژوهش بورغنی ( ،)1394میزان ضریب پایایی برای این پرســشنامه  0/89برآورد شــده که مبین سطح
مطلوب پایایی آن بوده است.
مصاحبة نیمهســاختاریافته :مطالعة کیفی در این پژوهش بهصورت مصاحبة نیمهساختاریافته بود.
در پایان هر جلســة آموزشی ،با دانشآموزان شرکتکننده مصاحبهای صورت میگرفت .نمونهگیری به
روش هدفمند از دانشآموزان شــرکتکننده در کالس آموزش کارآفرینی و تا زمان اشــباع دادهها ادامه
یافــت .مصاحبهها با  12نفر از دانشآموزان به اشــباع رســید ،اما برای اطمینــان از حصول اطالعات
بهدســتآمده با  15نفر مصاحبــه کردیم .مدت مصاحبهها بین  20تا  30دقیقــه بود .تمامی مصاحبهها
ضبط شــدند و بهصورت دستنویس درآمدند .پژوهشــگران مصاحبهها را چندین بار شنیدند و برای
تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل مضمون اســتفاده کردند .در ابتدا مضامین اولیه و ســپس مضامین نهایی
در قالب شش مؤلفة روحیة کارآفرینی دستهبندی شدند .بهمنظور تأییدپذیری دادهها ،از روش بازنگری
توســط مشارکتکنندگان و نظرات اصالحی آنها استفاده شــد .عالوه بر این ،بهمنظور انتقالپذیری و
دقت مطالعه ،نتایج را در اختیار چند فرد متخصص گذاشتیم و از آنان خواستیم که نتایج را بررسی کنند
و نظراتشان را ارائه دهند.
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 شیوة اجرای پژوهش

طراحی و ساخت بستة آموزشی

برنامة آموزش کارآفرینی دانشگاه ساسکاچئون که در این پژوهش از آن اقتباس شده ،از  22ماژول
(جلســة آموزشی) تشکیل شده اســت که  11ماژول آن اصلی و  11ماژول دیگر اختیاریاند .هریک از
ماژولها به تفکیک هدفهای فرعی بیان شده است .جلسههای آموزشی متناسب با ماژولهای تعیینشده
عبارتاند از :تخمین ساعت موردنیاز برای آموزش؛ سطح افراد یادگیرنده؛ پیشنیاز؛ هدفهای یادگیری
و مهارتهای عملی متناسب با هر هدف .در پایان جلسههای آموزشی ارزشیابی صورت میگیرد که این
ارزشیابی بر اساس میزان آموختهها ،فعالیتهای انجامشده در طول مدت آموزش ،پروژههای کالسی،
پورتفولیو (کارپوشهها) و ارائة کالسی است (مرکز یادگیری ساسکاچئون .)2004 ،28
در این پژوهش ،بهمنظور تنظیم و ارائة بســتة آموزشی ،سن و وضعیت روانشناختی دانشآموزان
دورة اول متوسطه در نظر گرفته شد .نظرها و پیشنهادهای افراد کارآفرین دارای سابقة آموزش مرتبط با
این دوره نیز لحاظ شــد و سعی کردیم ،عالوه بر موارد فوق ،تنوع الزم برای حفظ انگیزة دانشآموزان
را رعایت کنیم .در طراحی بســتة آموزش کارآفرینی ،بر ویژگی و شایســتگی افراد کارآفرین ،ازجمله
ریسکپذیری ،استقاللطلبی ،موفقیت طلبی ،نوآوری و خالقیت تأکید شد ،این نکته بسیار حائز اهمیت
است که برنامه در  13جلسه به دانشآموزان ارائه شد.
چند نفر از متخصصان در این زمینه روایی محتوایی بستة آموزشی را بازبینی کردند که پیشنهادهای
آنان اعمال و اشــکاالت رفع شدند .سپس بستة آموزشــی بهصورت آزمایشی به اجرا درآمد .هدف از
این مرحله اصالح بســتة آموزشی ،متناسبسازی آن با ویژگیهای دانشآموزان و وقوف بر مشکالت
احتمالی پیشبینی نشــده بود .به این منظور بســتة آموزشــی روی چهار نفــر از دانشآموزان (دو نفر
آزمایش ،دو نفر کنترل) به اجرا درآمد و مشکالت و نواقص آن رفع شدند .پس از رفع اشکاالت ،فرم
نهایی را تهیه و آن را برای اجرا در جلسههای آموزشی آماده کردیم .عالوه بر روایی محتوایی ،بهمنظور
سنجش روایی سازه و بستة آموزشی ،تأثیر آن بر افزایش روحیة کارآفرینی موردبررسی قرار گرفت.
بستة آموزش کارآفرینی را میتوان جزو اولین آموزشهای دارای محتوای کارآفرینی در این دوره
دانســت .چنانچه تا به امروز بســتهای برای آموزش کارآفرینی در دورة اول متوسطه طراحی نشده و یا
بهصورت منسجم به آن نپرداختهاند .از این رو از مزیتهای اصلی آن بدیع بودن و قابلیت اجرایی آن
در دورة اول متوسطه است.
شیوة اجرا و آموزش بستة آموزشی

بهمنظور تعیین اثربخشی بستة آموزش کارآفرینی اقتباسشده از برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون،
قبل از شروع آموزش از آزمودنیها پیشآزمون گرفته شد .سپس دانشآموزان در دو گروه کنترل و آزمایش
قرار گرفتند .آموزش کارآفرینی در  13جلسه صورت پذیرفت .هر جلسه  90دقیقه بود .در برخی از جلسهها،
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متناسب با فعالیتهای مورداستفاده ،دانشآموزان به زمان بیشتری برای تکمیل پروژه و فعالیت خود نیاز
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اطمینان از یادگیری صورت میگرفت .در پایان جلسهها ،پسآزمون بین دو گروه کنترل و آزمایش برگزار شد.
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جدول  .1بستة آموزش کارآفرینی ( 13جلسهای) اقتباسشده از برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون
 استان :اصفهان  نام مدرس :لیال حشمتیفر  تعداد جلسات  13 :نام مدرسه :دبیرستان دخترانه اسوه
 شهرستان :اصفهان  نام درس :آموزش کارآفرینی  پایة تحصیلی :هفتم (دورة اول)

جلسه
اول

دوم

سوم

موضوع جلسه

دستورالعمل

وسایل مورداستفاده
در هر جلسه

 éآشــنایی بــا مدرس  éآشــنا کــردن دانشآمــوزان با  éویدیو پروژکتور
دوره و محتــوای
محتوای دوره آموزشی و معرفی
آموزشی در این دوره
معنا و مفهوم کارآفرینی

تمرینهای عملی
 éمرور فعالیتهای انجامشده
در کالس

 éبررســی و مــرور
تاریخچة کارآفرینی
و اشــاره بــه افراد
برجســته در ایــن
زمینــه (مؤلفــة
موفقیتطلبی)

 30 éدقیقــة اول در هر جلســه  éاســتفاده از ویدیــو  éاز هریــک از دانشآموزان
خواسته شد ،با استفاده از
پروژکتــور بهمنظور
بهمرور تکالیف و بررســی آنها
آنچه طی جلسة آموزشی
نمایــش فیلمهــای
پرداخته میشود.
فراگرفتهانــد ،بــه دنبال
کوتاه
 éمعرفــی افراد برجســته در این
ویژگــی افــراد کارآفرین
زمینــه در قالــب پاورپوینت و
دیگر باشــند ،و آن را در
تصویرهایی چاپی
قالب پاورپوینت در جلسة
بعد به دیگر افراد نشــان
دهند.

 éبررسی موقعیتهای
متفــاوت زندگــی
شخصی و اجتماعی و
تشخیصمهارتهای
کـارآفــریـــنی در
آنهــا و شــناخت
توانمندیهای خود

 éاســتفاده از فــرم  éاز دانشآموزان خواســته
 éبررسی تکلیفها جلسة قبل
شد تا با داشتن مهارتها و
مخصــوص بــرای
 éبررسی مهارتها و شایستگیهای
شایستگیها ،به شناسایی
بررســی ویژگیها و
کارآفرینی و شناخت ویژگیهای
ویژگیهای اعضای فامیل
تطابق هریک از افراد
خود
خود بپردازند
با این ویژگیها توسط
 éبررســی این مهارتهــا در افراد
خود دانشآموز
توانمند و بنام در کارآفرینی

(مؤلفهکنترلپذیری)

چهارم

ت و جــوی  éبــه موقعیتهای عینــی که در
 éجســـ 
اطراف آنها وجود دارد ،اشــاره
فرصتهایکارآفرینی
میشــود و بــا آوردن مثالهای
(مؤلفة نوآوری)
عینــی در این زمینــه ،معنا و
مفهوم کارآفرینی روشن میشود.

 éاســتفاده از ویدیــو
پروژکتــور (نمایش
فیلم و پاورپوینت)
 éاســتفاده از برخــی
داســتانهای مرتبط
در ایــن زمینه و پیدا
کردن معنا و مفهوم
آن
 éدعوت از افراد کارآفرین

 éاز هریــک از دانشآموزان
خواســته شــد تا به 10
مثــال از فرصتهــای
کارآفرینی اشاره کنند( .با
آوردن عکس یا استفاده از
پاورپوینت)
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جدول ( .1ادامه)

جلسه

پنجم

موضوع جلسه
 éبررســی ایدههــای
گوناگــون و یافتن
ایدههای متناســب
بــا کـارآفـــرینی
(مؤلفـــه نوآوری و
ابهامپذیری)

دستورالعمل

 éآمادگــی دانشآمــوزان بــرای  éاســتفاده از ویدئــو  éادامة تکلیفهای کالســی
پروژکتــور (نمایش
در خانه
تشــخیص ایده و اینکه چگونه
فیلم و پاورپوینت)
باید ایدههای فکــری را خود را
 éستفاده از عکسهای
بشناسند.
متفاوت و مرور آنها
(بهمنظور تشــخیص
ایدههای اصلی توسط
دانشآموزان)
 éکاغــذ و مــداد برای
نوشتن ایدههای خود

ششم

 éیافتــن ایدههــای  éشناسایی ایدههای اجرایی از بین  éاستفاده از وایت برد
ایدههایی که دانشآموزان برای
عـــملی بـــرای
خود یافتهاندـ شــرایط اجرایی
کارآفرینی(مؤلفــة
بودن هریک از ایدهها ـ تشخیص
ابهامپذیری)
چیستی ایدة عملی

هفتم
و
هشتم

 éروشهای جستوجو  éروشهای معتبر برای جستوجو  éاســتفاده از ســایت  éبررســی ایدههــای عملی
و معرفــی برخــی از پایگاههای
در اینترنت
خود با استفاده از اینترنت
مجهز به اینترنت
اطالعاتی مناسب
و آموزشهای کالسی
 éاســتفاده از تختــة
 éاز بیــن ایدههایی کــه هریک از
هوشمند
دانشآموزان برای خود یافتهاند،
ایدههای باقیمانده موردبررسی
دقیــق قرار میگیرنــد تا معلوم
شــود ،مشــابه آنها تا چه حد
ساخته و پرداخته شدهاند.

نهم،
دهم
و
یازدهم

 éکارگاه تبدیــل ایده  éبــرای ایــن مرحلــه هــر چهار  éتجهیــزات موردنیاز  éادامة فعالیتهای کالسی
دانشآمــوز نیازمنــد یک مربی
به محصول (مؤلفة
بــرای هریــک از
در منزل
مســتقل بودند ،تا از این طریق
اســتقاللطلبی و
دانشآموزان
ایدههایــی خــود را به محصول
موفقیتطلبی)
تبدیل کنند.

 éکـارگـــاه ایجــاد  éآشــنایی با نحــوة ارائه و توضیح
محصول
کســبوکار (مؤلفة
استقاللطلـــبی و  éآشــنایی با نحــوة خریدوفروش
دوازدهم
محصوالت
ریسکپذیری)
 éآشنایی با سود و زیان
 éفراهــم کــردن
بازارچهای بهمنظور
نمایش و فـــروش
سیزدهم
محصـوالت (مـؤلفة
اســتقاللطلبی و
موفقیتطلبی)
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 éاز بیــن ایدههــای خود،
ایدههــای عملی را بیابند
و در مورد آنها بنویسند.

 éآمادگی برای ارائة محصول

 éتوضیــح و فــروش محصــوالت  éاســتفاده از فضــای ســعی کننــد ایدههای خود
را بســط دهنــد و در
هریــک از دانشآموزان صاحب
مدرسه
ایده
آزمونهایــی همچــون
 éاســتفاده از میــز و
 éدعوت از برخی متخصصان در این
خوارزمی ،تبیان و سینا به
ابــزارآالت مخصوص
زمینه بهمنظور افزایش روحیه و
منصة ظهور برسانند.
ایده و محصول
انگیزه

یافتهها
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بهمنظور بررســی تأثیر بســته آموزشــی بر روحیة کارآفرینی دانشآموزان ابتــدا دادههای توصیفی
مربوط به روحیة کارآفرینی شــرکتکنندگان و به همراه آن یافتههای اســتنباطی ارائه شده است .برای
کمی،
بررسی تفاوت گروهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .در ادامه بهمنظور تائید دادههای ّ
مصاحبههای انجامشده با هر دانشآموز گزارش شده است.
نتایج تحلیل کمی :میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیشآزمون و پسآزمون روحیة کارآفرینی
در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  2ارائه شدهاند.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیشآزمون و پسآزمون روحیة کارآفرینی در دو گروه آزمایش و کنترل

پیشآزمون

گروه

روحیة کارآفرینی
(کل)

نوآوری

ابهامپذیری

استقاللطلبی

ریسکپذیری

کنترلپذیری

موفقیتطلبی

پسآزمون

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

آزمایش

15

20/35

2/92

15

21/76

2/62

کنترل

15

19/27

2/49

15

19/33

2/48

آزمایش

15

27/06

4/23

15

27/20

4/31

کنترل

15

25/85

4/12

15

26/06

0

آزمایش

15

15/86

4/35

15

16/20

3/66

کنترل

15

16/13

2/97

15

16/260

3/03

آزمایش

15

17/86

4/30

15

19/26

3/80

کنترل

15

16/66

4/32

15

16/66

4/30

آزمایش

15

17/66

4/68

15

18/86

3/81

کنترل

15

14/73

4/30

15

14/73

4/30

آزمایش

15

19/20

4/76

15

21/86

2/38

کنترل

15

19/13

3/77

15

19/13

3/77

آزمایش

15

24/46

3/56

15

27/20

2/17

کنترل

15

23/13

3/50

15

23/13

3/50
شمارة ë 71
سال هجدهم ë
پاییز ë 1398

93

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانشآموزان :یک طرح ترکیبی النهای همزمان

همانطور که در جدول  2مشــاهده میشــود ،نمرههای پسآزمون از نمرههای پیشآزمون در سطح
باالتری قرار گرفتهاند .با این حال این اطالعات در سطح توصیفی است .بهمنظور تحلیل استنباطی ،از
تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .نتایج «آزمون باکس و لوین» بهعنوان دو پیشفرض تحلیل
کوواریانس چند متغیره ،به ترتیب در جدولهای  3و  4آورده شدهاند.
جدول  .3نتایج آزمون باکس در مورد پیشفرض تساوی کوواریانسها

شاخص

M

F

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2

معناداری

روحیة کارآفرینی

45/773

1/66

21

2/88

./29

جدول  .4نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسها

شاخص

F

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2

معناداری

نوآوری

./524

1

28

./475

ابهامپذیری

./274

1

28

./605

استقاللطلبی

./004

1

28

./951

ریسکپذیری

./052

1

28

./821

کنترلپذیری

./953

1

28

./337

موفقیت طلبی

1/089

1

28

./336

روحیة کارآفرینی (کل)

./157

1

28

./695

همانطور که در جدول  4مالحظه میشــود ،پیشفرض تســاوی کوواریانسها تحقق یافته است.
با این حال به دلیل تســاوی تعداد دو گروه ،اســتفاده از تحلیل واریانس چند متغیره مجاز است .نتایج
تحلیل «آزمون المبدای ویلکز» بهمنظور بررســی اثر مداخله بر مجموع متغیرهای وابسته در جدول 5
ارائه شدهاند.
جدول  .5نتایج آزمون المبدای ویلکز نمرههای پسآزمون متغیرهای وابسته با کنترل نمرههای پیشآزمون

94

شاخص

مقدار
ویژه

F

درجة
آزادی

درجة
آزادی خطا

سطح
معناداری

مجذور اتا

توان آماری

روحیة
کارآفرینی

./402

5.46

1

22.000

./001

./598

./97
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همانطور که در جدول  5مشــاهده میشود ،نتایج آزمون المبدای ویلکز ،نشان میدهد که با کنترل
نمرههای پیشآزمون ،آموزش کارآفرینی توانســته است بهطورکلی تأثیر معناداری بر روحیة کارآفرینی
دانشآموزان داشــته باشــد .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره به تفکیک خردهمقیاسها در جدول 6
ارائه شدهاند.
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جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس نمرههای پسآزمون متغیرهای وابسته با کنترل نمرههای پیشآزمون

شاخص

مجموع
مجذورات

F

درجة آزادی

سطح
معناداری

مجذور اتا

توان
آماری

نوآوری

./092

./023

1

./082

./001

./60

ابهامپذیری

5/369

1/262

1

./276

./066

./077

استقاللطلبی

8/389

7/110

1

./016

./283

./338

ریسکپذیری

15/120

6/061

1

./024

./252

./713

کنترلپذیری

8/172

1/190

1

./290

./069

./314

موفقیتطلبی

40/418

34/555

1

./001

./658

./948

روحیة کارآفرینی (کل)

554/797

18/26

1

./001

./404

./985

نتایــج جدول  6نیز نشــان میدهد که با کنترل نمرههای پیشآزمــون ،مداخلة پژوهش بر هریک از
متغیرهای روحیة کارآفرینی بهطور جداگانه اثر معناداری داشته است.

نتایج تحلیل کیفی

در این بخش در پایان هر جلســة آموزشی مصاحبهای با دانشآموزان در خصوص میزان یادگیری
و تأثیری که بر آنها داشــته اســت ،انجام شد .مصاحبهها بهصورت نیمهســاختاریافته بودند .دادههای
بهدستآمده از مصاحبه با  12نفر به اشباع رسیدند ،اما برای اطمینان از حصول اطالعات بهدستآمده،
با  15نفر از آنها مصاحبه کردیم .سؤالهای مصاحبه در راستای شش مؤلفة اصلی پرسشنامة روحیة
کارآفرینی و با توجه به هدفهای هر جلسة آموزش بستة کارآفرینی انجام گرفت .برای تحلیل دادهها از
تحلیل مضمون استفاده کردیم .ابتدا اطالعات بهدستآمده را پیاده و مفاهیم اولیه را از آنها استخراج
کردیم .ســپس در قالــب مفاهیم نهایی و با توجه بــه مؤلفههای روحیة کارآفرینی بــه طبقهبندی آنها
پرداختیم که نتایج در جدول  7ارائه شدهاند.
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 نوآوری:
بــا توجه به اطالعات بهدســتآمده از مصاحبه با دانشآموزان ،میتوان به مؤلفة نوآوری اشــاره
کرد .دانشآموزان بین صحبتهای خود به ســاختن و ایجاد کارهای جدید و نو اشــاره داشــتند .همة
دانشآموزان شرکتکننده ( )%100در جلسههای آموزشی به بحث نوآوری و خالقیت بهطور ویژه اشاره
کردند .برای مثال ،ملیکا ( )%7اینطور بیان کرد که« :از زمانی که به این کالس اومدم ،مدام دوست دارم
برای خودم چیزهای جدید بسازم .البته قب ً
ال هم این کار رو کردهام ،اما نه به اندازة حاال».
دانشآموزان با ورودشان به این کالس به ایدهپردازی در مورد امور متفاوت پرداختند و کوشیدند با
دقت بیشتری به محیط اطرافشان بنگرند و از آنها ایده بگیرند.
از سوی دیگر ،لذتبخش بودن نتایج کارهای نو و بدیع به ادامة فعالیتشان در این زمینه منجر شد
و آنها را ترغیب کرد که به دنبال کارهایی باشند که تا به حال کسی به سراغ آنها نرفته است .در جایی
دیگر ،آناهیتا ( )%7هم به همین نکته اشاره کرد«:انجام دادن کاری رو که بقیه تا حاال انجام ندادند ،خیلی
دوست دارم».
حدود  47درصد از دانشآموزان به این موضوع اشاره کردند که اکنون در این کالس ،فرصتی برای
آنها فراهم شــده اســت تا بتوانند ،ایدههایی را که داشتهاند ،عملی کنند .همچنین به آنها فرصت فکر
کردن داده شده است ( %13/3دانشآموز).
 ابهامپذیری:
قرار دادن دانشآموزان در محیطی مبهم ،ممکن اســت برای همة دانشآموزان خوشــایند نباشــد.
از همین روســت که برخی از دانشآموزان ،همچون مارال ،درســا ،پروا و ملیکا این شرایط را چندان
مطلوب متصور نشدند و حتی آن را رها کردند (.)%27
زمانی که در خصوص ســؤالها و شــرایط ابهامآمیز با مارال صحبت شد ،چنین پاسخ داد« :وقتی
در شرایطی قرار میگیرم که اطالعات زیادی در مورد آن ندارم ،کمی گیج میشوم و نمیتوانم کاری را
بهخوبی بقیه انجام دهم (مارال)».
عالوه بر آن ،حدود  20درصد از دانشآموزان در این شــرایط خواســتار کمک از دیگران هســتند
و قرار گرفتن در این شــرایط را ســخت میدادند .مث ً
ال پروا گفت« :اگر کســی باشد که در مورد وسایل
و کارهایــی کــه میخواهم انجام بدم به مــن کمک کند ،میتوانم بهراحتی در خانــه آن را انجام دهم»
(پروا) .یا در جایی دیگر ،درســا و ملیکا هم به این موضوع اشــاره کردند« :گواهی خیلی گیج میشم و
نمیتونم خوب فکر کنم ،آخه من کارآفرین نیستم»(.درسا)« .دیشب خسته بودم و خیلی دوست نداشتم،
موضوعی را که به ما گفتید ،کامل کنم .ای کاش خودتون بهمون میگفتید چه باید بکنیم»(.ملیکا).
در حیــن مصاحبه با دانشآموزان اکثر آنها ( )%53از زیر موضوعهایی که راهحل پیچیده و مبهمی
داشتند ،شانه خالی میکردند .و به آنها توجهی نداشتند .اما اگر کمی از مسئله برای آنها گشوده میشد
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 استقاللطلبی:
دانشآموزانی که هریک از مراحل کار را بهتنهایی و مستقل از دیگران برای خود انجام داده بودند،
احساس رضایت زیادی داشتند .این مستقل بودن به آنها حس افتخار میداد که میتوانند ،فعالیتشان را
بهطور مستمر ادامه دهند و به فکر فعالیتهای دیگری هم باشند .از همین رو  80درصد دانشآموزان به
این مؤلفه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره کردند .برای مثال ،آناهیتا اینطور بیان کرده« :کارها را
خودم انجام میدم» (آناهیتا) .یا در جایی دیگر ،ملیکا بهطور مستقیم اشاره کرد که دوست دارد خودش
کاری راه بیندازد« :دلم میخواد برای خودم تنهایی یک کاری راه بیندازم» (ملیکا).
در این باب مارال گفت« :من سال گذشته دستبند درست میکردم و میفروختم حتی وسایل آن را
خودم میخریدم ،اما هیچگاه امکان اینکه بتوانم به دیگران نشان دهم ،برایم وجود نداشت .درحالیکه با
این کالس متوجه شدم ،من میتوانم همان کار را انجام دهم و به دیگر همکالسیهایم بفروشم» (مارال).
در این کالس دانشآموزان متوجه شــدند که اســتعدادهای بیشــماری دارند؛ استعدادهایی که در
موقعیتهای متفاوت به آنها استقالل میبخشند .اما شناخت این استعدادها و نحوة استفاده از آنها تا
قبل از این برایشان دشوار بود.
 ریسکپذیری:
توانایی ریسک کردن و خطر کردن در کارها به دانشآموزان جرئت میدهد به کارهای بدیعی دست
بزنند که تا به حال دیگران ،کمتر به سراغ آنها رفتهاند .این رفتار سبب میشود ،نسبت به سایرین پیشتاز
باشــند و حتی ایدههای نویی از خود بروز دهند .حدود  60درصد از دانشآموزان توانستند خطر کنند.
آنها متوجه این موضوع شدند که اگر کاری را انجام دهند و درنهایت شکست بخورند ،میتوانند دوباره
از نو شروع کنند .با داستانهایی که از زندگی کارآفرینان برتر دنیا برای آنها تعریف شده ،یا خودشان
به دنبال آنها رفتند ،توانستند شکست را بهتر درک کنند .از همین ایال گفت« :دوست دارم خیلی زود با
کاری که انجام میدم ،به بچهها چیزی بفروشم»( .ایال)
یا در جایی دیگر پروا از کاری که کرده بود ،ناامید نشده بود و گفت تصمیم دارد باز هم آن را ادامه
دهد «ممکنه کاری که من دارم میکنم ،خیلی عالی نباشه و بچههای دیگه خوششون نیاد ،ولی اشکالی
نداره .آمادش میکنم و در برنامة بعدی دوباره نشون میدم»( .پروا)
البته برخی دانشآموزان حدود  %40از عواقب کار بسیار هراس داشتند و به همین دلیل در میانة راه
حاضر به ادامه کار نبودند .آنها از جملههایی همچون« :اگر کارم خراب بشــه! ...نکنه فایدهای نداشته
باشه »...و یا کلماتی مشابه استفاده کردند.
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 کنترلپذیری:
با توجه به نتایج بهدســتآمده 70 ،درصد از دانشآمــوزان دارای کنترلپذیری پایینی بودند .این
امر دالیل متعددی داشت .دانشآموزان به عوامل مختلفی اشاره کردهاند .شیما ،یاسمن و درسا (%20
افراد) عوامل گوناگون را به شانس و موقعیتهایی که دارند نسبت دادهاند .بهطور مثال شیما اینطور
بیان کرده است که« :من میترسم ،کاری که دارم انجام میدم خیلی خوب نباشه ،سحر همیشه از من
بهتره ،وقتی بازی میکنیم همیشه اون برنده میشه ،خیلی شانس داره»( .شیما)
عالوه بر آن نداشــتن اعتمادبهنفس کافی میتواند نتایج کار را خوب جلوه ندهد .دانشآموزانی
که اعتمادبهنفس کافی برای انجام کارهایشــان نداشــتند ( ،)%50معمو ًالً از عواقب کار هراس داشتند
و احســاس یاس و ناامیدی در آنها زیاد بود .مث ً
ال زمانی که از در مورد فعالیتهایش ســؤال شــد،
چنین پاســخ داد« :من فکر نمیکنم کارم خیلی خوب در بیاد .چون من مثل بقیه کســی کمکم نکرد».
(یاسمین)
یا در جایی دیگر درسا به همین موضوع اشاره کرد« :اگر مال اونا برنده بشه و یا اینکه عالی ،باشه
به این خاطره که ،مامان و باباهاشون براشون درست کردند ،ولی من خودم درست کردم»( .درسا)
دیگر دانشآموزان ( )%30نسبت به این موضوع نظر خاصی نداشتند و مطلبی عنوان نکردند.
 موفقیتطلبی:
داشتن همت و پشتکار یکی از ابعاد روحیة کارآفرینی محسوب میشود .اگر افراد در حین کار دلزده
و خســته نشــوند ،میتوانند موفقیتهای زیادی در زندگی خود کسب کنند 80 .درصد از دانشآموزان
در مصاحبه دارای روحیة موفقیت طلبی بودند .آنها بین صحبتهای خود با مصاحبهشونده هم به این
موضوع اشاره کردند برای مثال:
« èمن دارم همة تالشمو میکنم تا موفق بشم»( .پروا)
« èاالن که دارم فکر میکنم ،کارآفرین شدن هم بد نیست .دوست دارم همش از این کارا بکنم».
(آیسا).

« èای کاش بهجای درســامون توی مدرســه از این کار را میکردیم .من خیلی دوســت داشتم
(مارال)».

وجود انعطاف و عالقه داشــتن به ادامة فعالیتهایشــان این موضوع را بهخوبی نشــان میداد .در
برخی مواقع کالسهای آموزشی بیش از زمان تعیینشده به طول میانجامید و دانشآموزان سرگرم کامل
کردن فعالیتهای خود بودند .همین امر شور و عالقة آنها را نشان میداد .دیگر دانشآموزان ( )%20آن
دسته افرادی بودند که تفاوتی برایشان وجود نداشت.
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جدول  .7مؤلفهبندی مصاحبههای دانشآموزان و مقایسة آن با تحلیل کمی پژوهش

ابعاد روحیة
کارآفرینی

گزیدهای
از مصاحبة دانشآموزان

همسویی با
تحلیل کمی

نوآوری

از زمانی که به این کالس اومدم ،مدام دوست دارم برای خودم چیزهای
جدید بسازم .البته قب ً
ال هم این کار رو کردهام ،اما نه به اندازة حاال (ملیکا).
وقتیکه یــک کاری انجام میدم که بقیه تا حاال انجام ندادند ،آن را
خیلی دوست دارم (آناهیتا).

همسو با
تحلیل کمی است.

ابهامپذیری

وقتی در شرایطی قرار میگیرم که اطالعات زیادی در مورد آن ندارم،
کمی گیج میشوم و نمیتوانم کاری را بهخوبی بقیه انجام بدم (مارال).
اگر کسی باشد که در مورد وسایل و کارهایی که میخوام انجام بدم
به من کمک کنه میتونم بهراحتی در خانه آنها رو انجام بدم (پروا).
گاهی خیلی گیج میشــم و نمیتونم خــوب فکر کنم .آخه من که
کارآفرین نیســتم که (درسا).دیشب خســته بودم و خیلی دوست
نداشــتم موضوعی رو که به ما گفتید ،کامل کنم .ای کاش خودتون
بهمون میگفتید (ملیکا).

در این بخش هم
دانشآموزان
چندان عالقهای به
موضوعهای مبهم
ندارند.

استقاللطلبی

کارها رو خودم انجام میدم (آناهیتــا) .دلم میخواد برای خودم
تنهایی کاری راه بندازم (ملیکا) .من ســال گذشته دستبند درست
میکردم و میفروختم .حتی وسایلشم خودم میخریدم (مارال).

همسو با
تحلیل کمی است.

ریسکپذیری

دوســت دارم خیلی زود با کاری که انجام میدم ،به بچهها چیزی
بفروشم (ایال).ممکنه کاری که من دارم میکنم ،خیلی عالی نباشه و
بچههای دیگه خوششون نیاد ،ولی اشکالی نداره آمادش میکنم و در
برنامة بعدی دوباره نشون میدم (پروا).

همسو با
تحلیل کمی است.

کنترلپذیری

من میترسم ،کاری که دارم انجام میدم ،خیلی خوب نباشه .سحر
همیشه از من بهتره .وقتی بازی میکنیم هم اون برنده میشه (شیما).
من فکر نمیکنم کارم خیلی خوب در بیاد (یاســمین) .اگر مال اونا
برنده بشــه ،یا اینکه عالی باشه به این خاطره که مامان و باباهاشون
براشون درست کردند ،ولی من خودم درست کردم (درسا).

دانشآموزان
در این بخش
کار خود را قبول نداشتند
و ضعفشان را
به مورد دیگر
نسبت میدادند

موفقیت طلبی

من دارم همة تالشــم و میکنم تا موفق بشم (پروا)االن که دارم
فکر میکنم ،کارآفرین شدن هم بد نیست .دوست دارم همش از این
کارا بکنم (آیســا) .ای کاش بهجای درسامون توی مدرسه از این کار
را میکردیم .من خیلی دوست داشتم (مارال)

همسو با
تحلیل کمی است.
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بحث و نتیجهگیری

بــا توجه به یافتههای بهدســتآمده از پژوهــش حاضر ،آموزش بســتة کارآفرینی بین
دانشآمــوزان بــر روحیــة کارآفرینــی ( )./001آنان اثربخش بــود .عالوه بر آن ،بر اســاس
خردهمقیاسهای کارآفرینی میتوان نتایج معناداری هریک از آنها را تا حد زیادی باال برآورد
کرد .این در حالی است که ،ساراوه و همکارانش ( )2010اهمیت آموزش کارآفرینی از سنین
ابتدایی را مطرح کردهاند .نتایج پژوهش هســی ( )2016با نتایج پژوهش حاضر همسوست؛
چنانچه برخی از ویژگیهای دانشآموزان بعد از آموزش هم تغییر چندانی نکرد.
در ایــن میــان ،نتایج پژوهش عبدالهــی و همکارانش ( )1396ویژگیهای شــخصیتی
کارآفرینی دانشآموزان دورة اول متوسطه را مطلوب ارزیابی نکردند ظاهراً دانشآموزان در
معرض آموزش و فرهنگسازی مناسبی در مواجهه با کارآفرینی نبودند .بهعالوه ،آموزش الزم
بدین منظور را دریافت نکرده بودند و برنامهای منســجم برای آنها تدوین نشده بود .نتایج
حاصل از تحلیل کیفی میتواند تأییدی بر این موضوع باشد.
مصاحبههای انجامشده با دانشآموزان بر صحت دادههای کمی افزوده است .دانشآموزان
بین صحبتهای خود به نکتههای قابلتوجهی از میزان یادگیری اشاره کردند .از بین مؤلفههای
کارآفرینی ،مؤلفههای ابهامپذیری و کنترلپذیری رابطة معناداری نداشتند .یکی از دالیلی که
میتوان برای معنادار نبودن این دو مؤلفه ذکر کرد ،طول مدت دورة آموزش اســت .چنانچه
کارآفرینی بهعنوان آموزشی مداوم برای دانشآموزان در نظر گرفته شود ،میتواند در درازمدت
تأثیرات بالقوة زیادی بر آنها داشته باشد .ابهامپذیری و کنترلپذیری هر دو عواملی هستند که
بهمرورزمان و پیگیری ،در افراد شکل میگیرند .شکلگیری روحیة کارآفرینی در دانشآموزان
نیازمند بستری مناسب است .این بستر میتواند شامل عوامل بسیاری از جمله کادر آموزشی،
محیط ،اســتفاده از تجربیات دیگران و موارد دیگر باشد .درصورتیکه تمامی عوامل فوق بر
این اصل تأکید داشته باشند و بهعنوان هدف اصلی آموزشوپرورش طبق سند تحول بنیادین
از آن یاد کنند ،میتواند اثرات شگرفی داشته باشد.
این پژوهش با اجرای بســتة آموزشی طی جلسههای کوتاه بر کارآفرینی تأکید کرد .اگر
این آموزش در بعدی وسیع و متداوم پیگیری شود میتواند اثرات زیادی با خود همراه داشته
باشــد .برخی از مؤلفههای مورد تأیید در آموزش کارآفرینی بهسادگی در دانشآموزان ایجاد
نخواهند شــد .برای مثال ،مؤلفههایی همچون موفقیتطلبی ،ریسکپذیری و استقاللطلبی
در طول آموزش آشــکار خواهند شــد و دانشآموزان میتوانند به میزانی که از این روحیه
برخوردار هســتند ،از آن اســتفاده کنند .اما برخی از مؤلفهها ،همچون نوآوری ،ابهامپذیری
و کنترلپذیری ،در بلندمدت حاصل خواهند شــد .این موضوع به یک چشــمانداز آموزشی
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نیاز دارد .پرورش خالقیت دانشآموزان و سرکوب نکردن نوآوری و ایدههای آنان میتواند
گامی مثبت در این میان باشــد .البته رسیدن به این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق و داشتن
نقشــة آموزش کارآفرینی است تا با استفاده از آن بتوان گامهای استواری در جهت آموزش
کارآفرینی برداشت و دانشآموزان را هدایت کرد.
آموزش کارآفرینی یکی از ابعاد اصلی آموزش عصر جدید محســوب میشــود .در این
دهکده جهانی افرادی که بتوانند با استفاده از توانمندی و شایستگیهای منحصربهفرد خود
کســبوکار جدیدی راهاندازی کنند ،افرادی توانمند محسوب میشوند .پرورش و از قوه به
فعل درآوردن این توانایی میتواند تا حدی بر دوش آموزشوپرورش قرار گیرد .بسترسازی
درست در این زمینه .از دوران کودکی مهم تلقی میشود .آموزش کارآفرینی به تقویت برخی
از مهارتهای چون موفقیت طلبی ،استقاللطلبی و  ...منجر خواهد شد.
چنانچــه در بخش ابتدایی پژوهش به این موضوع اشــاره شــد ،کشــورهایی اروپایی
کارآفرینــی را ارج نهادهاند .آن را در آموزشوپرورش رســمی خــود گنجاندهاند و بهعنوان
یکی از درسهای اصلی و بنیادی خود قرار دادهاند .این در حالی است که در کشور ایران با
وجود مشکالت عدیده در خصوص کسبوکار برای جوانان ،کماکان آموزش کارآفرینی در
حاشیه قرار دارد و بهطورجدی به آن نمیپردازند .آموزش کارآفرینی برای دانشآموزان دورة
اول متوسطه ،حتی به واسطة مراکز غیررسمی ،چندان موردبررسی قرار نگرفته و بیشتر برای
دانشجویان و دانشآموزان دورة دوم متوسطه ترتیب داده شده است.
یکی از مهمترین پیشــنهادها برای این پژوهش ،اســتفاده از بستة آموزش کارآفرینی در
مدرس اســت .دانشآموزان دورة اول متوسطه نیاز زیادی به این نوع آموزش دارند .چرا که
دانشآموزان دورة اول متوســطه در این بازه ،ملزم به انتخاب رشــتة تحصیلی خود هستند.
از ایــن رو ،بــا ورود دانشآموزان به دورة اول متوســطه ،میباید رونــد آموزش کارآفرینی
بهطورجدی حمایت شــود و تا زمانی که این دانشآموزان به پایة نهم و زمان خروج از این
دوره برســند ،ادامه داشته باشد .وجود نگاه کارآفرینانه به شغلهای متفاوت میتواند هنجار
یکسانسازی افراد را از بین ببرد و آنها را متفاوت بار آورد .در این صورت ،نگرانی فقدان
شغلی مناسب برای آنها در آیندهای نهچندان رو از میان خواهد رفت و به آنها امید تازهای
خواهد بخشید.
اما در این میان ،پژوهش حاضر با محدودیتهایی هم مواجه شد؛ از جمله پیگیری نکردن
مســئوالن آموزشی؛ نبود وسایل و امکانات متناســب با آموزش؛ نبود فضای کافی بهمنظور
آمادگی شغلی.
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Abstract
This research was aimed at investigating the impact of the use of the entrepreneurship training package based on Saskatchewan University curriculum on
the students' entrepreneurship morale. The statistical population of the study
included all female secondary school students in Isfahān during the academic
year of 2017-2018. It was a mixed methods study with the concurrent embedded design. In order to quantitatively measure the entrepreneurial morale, 30
people were selected using the random cluster sampling method and they were
randomly assigned to two groups of experimental (15 people) and control (15 people). Both groups responded to the questionnaire of entrepreneurial spirit at the
pretest and posttest stages. There were 13 training sessions for the experimental
group, but the control group received no intervention. To analyze the data, multivariate covariance analysis was used. At the second stage, in order to examine
and confirm the quantitative findings, the students were interviewed at the end
of each session. The results showed that the entrepreneurship education package
based on the Saskatchewan University curriculum was effective on the students'
entrepreneurial spirit (0.001). Hence, the components of the innovation, risk taking, success, and independence were significant at the level of 0.001 and the components of ambiguity and control were not significant. The results of the interviews confirmed the quantitative analysis. Therefore, it can be said that, given the
importance of the entrepreneurship education at schools, besides other existing
programs and methods, a Saskatchewan University entrepreneurship training
package can be used.
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