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تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر 
برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون 

 بر روحیة کارآفرینی دانش آموزان: 
یک طرح ترکیبی النه ای هم زمان

این تحقیق با هدف ســنجش تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه 
ساســکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش آموزان در دورة اول متوسطه صورت گرفته است. جامعة 
آماری آن شــامل همة دانش آموزان دختر دورة اول متوسطة اصفهان در سال تحصیلی 1397-98 
بــود. روش انجام پژوهش به شــیوة ترکیبی النه ای هم زمان بود. به منظور ســنجش کمی روحیة 
کارآفرینی،30 نفر بــه روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخــاب و به تصادف در دو گروه 
آزمایش )15 نفر( و کنترل )15 نفر( گمارش شدند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون 
به پرسش نامة روحیة کارآفرینی پاســخ دادند. برای گروه آزمایش 13 جلسة آموزش برگزار شد، 
اما گروه کنترل مداخلــه ای دریافت نکرد. برای »تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره« 

استفاده شد.
در مرحلة دوم، به منظور بررســی و تأیید یافته های کّمی، در پایان هر جلســه با دانش آموزان 
مصاحبه ای صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند، بســتة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة 
آموزشی دانشگاه ساسکاچئون، بر روحیة کارآفرینی دانش آموزان مؤثر بوده است )0/001(. از این رو 
مؤلفه های »نوآوری«، »ریسک پذیری«، »موفقیت طلبی« و »استقالل طلبی« در سطح 0/001 معنادار 
بودند و مؤلفه های »ابهام پذیری« و »کنترل پذیری« معنادار نبودند. نتایج مصاحبه های به دست آمده 
هــم تحلیل کمی را تأیید کرده اند. بنابراین می توان گفت: با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در 
مدرسه، در کنار ســایر برنامه ها و روش های موجود می توان از بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر 

دانشگاه ساسکاچئون استفاده کرد.
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 مقدمه
توسعه و ترويج آموزش کارآفرينی سال هاست که يکی از هدف های کلیدی سیاست برای اتحادية 
اروپا و کشورهای عضو شده است )اتحاديه اروپا1، 2016(. برنامه های آموزش کارآفرينی در طول 20 
سال گذشته به سرعت در حال افزايش است )بانک جهانی2، 2013( و مزايای اين برنامه ها بسیاری از 
کشــورها را برای پیاده سازی آن ها جذب کرده اند. برای مثال، کمیسیون اروپا مدت هاست از آموزش 
کارآفرينی در میان کشــورهای عضو حمايت می کند؛ زيرا می داند که آموزش کارآفرينی به ايجاد يک 
ذهنیت کارآفرين کمک می کند و دانش و مهارت الزم را برای توسعة فرهنگ کارآفرينی فراهم می آورد 
)اتحاديــه اروپا، 2004؛ 2008؛ 2012؛ 2013 و 2016(. آمــوزش کارآفرينی بايد در تمامی دوره های 
تحصیلی توسعه يابد. بسیاری از اسناد راهبردهای بیان می کنند: کارآفرينی نه تنها بايد به افرادی که در 
زمینة کســب وکار تحصیل می کنند، آموزش داده شــود، بلکه بايد شامل تمامی دانش آموزان در تمامی 
دوره های تحصیلی باشــد )کربی و ابراهیم3، 2011(. توانايی های کارآفرينی، مانند نوآوری، شناسايی 
مشــکل، حل مسئله، مديريت زمان، انعطاف پذيری و تصمیم گیری مستقل، مهارت هايی هستند که در 
همــة زمینه های شــغلی در بخش خصوصی و دولتی موردنیازند )فرانــک4، 2007 و جونز و ايردال5، 
2010(. بنابراين نبايد انتظار داشــت آموزش کارآفرينی فقط به منظور تشويق دانشجويان برای شروع 

و ادامة کسب وکار مورداستفاده قرار گیرد )هیتی و اگارمن6، 2004 و کربی7، 2004(.
اکنــون کاماًل واضح اســت کــه کارآفرينی يا حتی جزئیات مربوط بــه آن را می توان آموزش داد. 
متخصصان و فعاالن آموزش کسب وکار اين افسانه را شکل داده اند که فرد دانش مربوط به کارآفرينی 
را کسب نمی کند بلکه مادرزاد کارآفرين متولد می شود. پیتر دراکرکه امروزه يکی از متفکران تأثیرگذار 
در زمینة مديريت محسوب می شود، می گويد: »مقولة کارآفرينی چیز عجیب وغريبی نیست. جادو هم 
نیست و نمی توان آن را امری مرموز دانست. اين دانش تنها يک مقولة منظم و منسجم است که هیچ 
ارتباطی به مســائل ارثی و مادرزادی ندارد. دانشــی است که مانند تمام علوم مدون ديگر می توان آن 

را فراگرفت و آموخت« )میری،1387(.
در دهــة گذشــته توجــه به مقولــة کارآفرينــی در ايران رنــگ و نقش ويــژه ای به خــود گرفته 
اســت و می توان بــه طرح های متعــددی همچون طرح »کاشــف ملی« )ســايت کاشــف8، 1398( 
يــا طــرح »مــرکاپ« )وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعــی، 1398( اشــاره کــرد. کارآفرينی امری 
جــدا و منفــک از آموزش وپــرورش نیســت، بلکه پیوندی ناگسســته بــا آن دارد. چنانچــه يکی از 
 مهم ترين نرخ های رشــد اقتصادی، نرخ اشــتغال و آموزش اســت )رادولســکو، فداجو، سینیســی، 

اياکوب9، 2018(.
آموزش وپرورش به عنوان بزرگ ترين سازمان متولی تربیت نسل آينده و نیروی انسانی بازار کار، 
با داشــتن ويژگی هايی نظیر پوشش تحصیلی وسیع و مناســب، حضور دانش آموزان در مدرسه ها به 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش آموزان: یک طرح ترکیبی النه ای هم زمان

85
 ë 71 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 پاییز

مدت طوالنی، در اختیار داشــتن نســل آينده در شرايط سنی مناســب برای يادگیری اصول و مفاهیم 
و تربیت انســانی تــا قبل از ورود به بازار کار، نقش حیاتی در کاهــش نرخ بی کاری فارغ التحصیالن 
دارد. درواقع، آموزش وپرورش با ارائة آموزش های الزم در زمان مناســب، عالوه بر انتقال اطالعات 
و مفاهیم کارآفرينی به دانش آموزان، زمینة رشد بسیاری از خصوصیات و مهارت های الزم کارآفرينی 

را فراهم می کند )عارفی، فتحی واجارگاه و نساج، 1389(.
نکتــة حائــز اهمیت و کلیدی اين اســت که آمــوزش کارآفرينی از چه زمانی بايد آغاز شــود تا 
دانش آموزان شــرايط، درک محورهای کارآفرينی و پذيرش آن را داشــته باشند. آبچونکا، سیلبرسن، 
ردرمونت و استوزر10 )2011( گزارش کردند که اگر نوجوانان در مراحل اولیه مهارت های کارآفرينی 
را فراگیرند، تأثیر مثبتی بر عملکرد حرفه ای و شغلی آن ها در زندگی آينده شان خواهد داشت )آبچونکا 
و همکاران، 2011(. والســتاد و کوريلســکی11 )2011( در پژوهشــی 1001 کارآفرين کســب وکار را 
بررســی قرار کردند و نتیجــه گرفتند: آموزش به موقع در حوزة فناوری و کارآفرينی در مدرســه ها به 
دانش آموزان کمک می کند که در آينده پیشــرفت های زيادی در اين زمینه داشــته باشــند )والستاد و 
کوريلســکی، 2011(. در پژوهشــی ديگری، عزيز12 )2009( نتیجه گرفت که: آموزش کارآفرينی بايد 

فرايندی مستمر از دورة ابتدايی تا دبیرستان و سپس دانشگاه باشد.
 يکــی از هدف های دورة متوســطه آماده کردن دانش آمــوزان برای ورود بــه دوره های باالتر و 
دانشــگاهی اســت. در تمام اين دوره ها، عالقة دانش آموزان به کارآفرينی بايد اصالح شود تا زمانی 
که آن ها از تحصیل خارج شــوند، بالغ، مســئول و آماده برای ادامة تحصیالت خود در سطح باالتری 
باشــند. بــا وجود اين، يکی از مســائلی که کمتر در مدرســه ها بــه آن ها پرداخته می شــود، آموزش 
»رفتــار کارآفرينانه« اســت. از آنجا که دومین پايــگاه اجتماعی بعد از خانواده بــرای دانش آموزان 
مدرســه اســت، مدرســه نقش مهمی را در آموزش وپرورش کارآفرينی دارد. زيرا عمده مسئله ای که 
بعــد از فارغ التحصیلی ذهن آن ها را درگیر می کند، انتخاب و يافتن شــغل مناســب اســت. آموزش 
و رفتــار کارآفرينانــه در مدرســه ســبب می شــود، فارغ التحصیــالن در پايان تحصیــالت و پس از 
 يادگیری رفتار کارآفرينانه، راه و هدف مشــخصی برای ايده ها و ايجاد شــغل مناســب داشــته باشند 

)سلطانیان شیرازی و فکری، 1396(.
گرچــه برخــی از درس هــا، همچون درس »کار و فنــاوری« با هدف تقويــت و افزايش روحیة 
کارآفرينی تدوين شــده اند، اما نتوانســته اند به خوبی مؤلفه ها و ويژگی هــای کارآفرينی دانش آموزان 
را به خوبــی تقويــت کننــد؛ از ايــن رو به بازبینــی و بازنگری نیــاز دارند )واحدی، ســیف نراقی و 
نادری، 1395(. بررســی ها و مطالعات قبلی نشــان می دهند که اطالعات زيادی در خصوص اجزای 
آموزش کارآفرينی يافت می شــوند، اما شناخت بســیار کمی در خصوص تمرين های عملی و واقعی 
 وجــود دارد )جی و پنــگ13، 2012؛ فاکس و پیتــوی و اوزبونام14، 2018(. در همین راســتا، فايول،
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 ورزات و واپشات15 )2016( بر اين نکته تأکید دارند که آموزش کارآفرينی بايد:
è نشان دهندة درک بهتر از مهارت و صالحیت ها بر مبنای هدف های ايجاد شده باشد؛

è حاوی ارائه روش های مؤثرتری برای ارزيابی پداگوژی های آموزشی باشد؛
è حاوی مطالعات دقیق تری در مورد اثربخشی آموزشی باشد.

گرچه پژوهش های بســیاری در خصوص کارآفرينی صورت گرفته اند، اما شــیوه و نوع آموزش آن 
کمتر موردتوجه قرار گرفته است. کارآفرينی در آموزش دورة متوسطه تا حد زيادی ناشناخته مانده است. 
البته الزم به ذکر است که در سال های اخیر، با تغییر رويکردهای آموزشی به اين مقوله، برخی از کتاب ها 
با نگرش های کارآفرينی تألیف و تدوين شــده اند. در اين خصوص می توان کتاب »کارگاه کارآفرينی و 
تولید، ويژة پاية دهم« )سازمان پژوهش و برنامه ريزی، 1397( و کتاب »کارگاه نوآوری و کارآفرينی ويژه 
پاية يازدهم و همة رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش« )سازمان پژوهش و برنامه ريزی، 1398( را نام 
برد. ديدگاه تلفیق کارآفرينی در کتاب های درسی گرچه امری است که در حوزة برنامة درسی بسیار مورد 
تأيید واقع شده است، اما می توان آموزش کارآفرينی را به عنوان برنامه ای جدا و مستقل مدنظر قرار داد 

و در پی آن ويژگی ها و هدف های مشخصی را برای دانش آموزان معین کرد.
برنامه های آموزشــی متعددی به منظور آموزش کارآفرينی در مدرسه های در سراسر جهان برگزار 
می شــوند. اين برنامه هــا معمواًل به صورت پروژه و مقاله های پژوهشــی عرضه می شــوند. برخی از 
آن ها عبارت اند از: برنامة آموزشــی چمو 16 در جاکارتا17 )پاريتوواتی، اسلمت و سباستین18، 2015(؛ 
اســتفاده از رويکرد کارآفرينی در دانمارک19 )موبرگ20، 2014(؛ توســعة کارآفرينی در مدرســه های 
پرتغــال21 )پاويا و تاد22، 2015(؛ پروژة کارآفرينی در نروژ23 )جوهانســون، ســنک24، 2014(؛ برنامة 
آمــوزش کارآفرينــی در برنامة درســی هنگ کنگ25 )چنــگ26، 2008(؛ آموزش کارآفرينی دانشــگاه 
ساســکاچئون27 )2004(. در ايــن میــان، با توجه بــه رويکردهای مختلفی کــه در خصوص آموزش 
کارآفرينی وجود دارند، آموزش کارآفرينی دانشگاه ساسکاچئون، با خاصیت در دسترس بودن تمامی 
مواد و محتوای آموزشــی خود و همچنین داشتن مؤلفه های رفتاری، شناختی، عاطفی، توانسته است 
از ديگر آموزش ها پیشی بگیرد. اين آموزش به صورت يک برنامة درسی تدوين شده است که می توان 

از آن برای سنین متفاوت استفاده کرد.
 دانشــگاه ساســکاچئون به عنوان يک مرکز تحقیقاتی، هر ســاله پروژه های گسترده ای را پشتیبانی 
می کنــد. يکی از برنامه هــای آن »تدوين برنامة آمــوزش کارآفرينی برای دانش آموزان« اســت )مرکز 
يادگیری دانشــگاه ساســکاچئون28، 2016(. که می توان از آن به عنوان برنامه ای جامع برای پیاده سازی 
آموزش کارآفرينی در مدرسه ها استفاده کرد. در پژوهش حاضر، با توجه به آموزش کارآفرينی دانشگاه 

ساسکاچئون، برنامه ای جديد تنظیم و مورداستفاده قرار گرفت.
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با توجه به مطالعات فوق، موضوع پژوهش حاضر عبارت اســت از: ســنجش تأثیر بســتة آموزش 
کارآفرينی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون، بر روحیة کارآفرينی دانش آموزان. بدين منظور، 
با استفاده از روش قدرتمند ترکیبی، در مرحله اول بستة آموزش با اندکی تغییرات تدوين شد و سپس 
به روش کّمی، اثربخشی آن موردبررسی و آزمون قرار گرفت. ضمنًا برای تأيید نتايج کمی، با استفاده از 

روش النه ای هم زمان، مصاحبه ای با آزمودنی ها انجام شد.
تاکنون پژوهش های زيادی در خصوص آموزش کارآفرينی در دورة دوم متوســط انجام شــده 
است. چنانچه می توان به پژوهش های صمدی و اصفهانی )1386(، مشايخ )1386(، جمالی زواره، 
نیلی و شــادفر )1386(، عارفی و همکارانش )1389(، ربیعی و خادمی )1392(، سلطانیان شیرازی 
و فکری )1396(، دولیســو29 )2010(، ســنچز30 )2015(، دوســی و کپنی31 )2017( در اين راســتا 
اشــاره کرد. توجه به آموزش کارآفرينی در دوره های پايین تر )ابتدايی و دورة اول متوســطه( امری 
اســت که به تازگی موردتوجه قرار گرفته برای مثــال، جعفری مقدم و فخارزاده )1390( و واحدی 
و همکارانش )1395( به نقش کتاب های درســی در توســعة کارآفرينــی دانش آموزان پرداخته اند. 
در پژوهشــی ديگر، سبزه )1396( الگوی برنامة درســی کارآفرينی را برای کودکان پیش از دبستان 
طراحی کرد که از ديدگاه متخصصان برنامة درســی، کارآفرينی و مربیان ارزشــیابی شد. و بر اساس 
يافته های اين تحقیق توصیه شــده اســت که آموزش کارآفرينی در قالب الگوهای برنامة درسی از 
سنین قبل از دبستان، به منظور زمینه سازی و پرورش کودکانی خودشکوفا، کارآمد و مستقل صورت 

پذيرد.
 همچنیــن، عبدالهــی، آقامحمدی، عباس پــور و دالور )1396(، با تحلیل ويژگی های شــخصیتی 
کارآفرينی بین دانش آموزان پاية نهم دورة اول، به اين نتیجه رسیدند که دانش آموزان از نظر ويژگی های 
فردی و شــخصیتی کارآفرينی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیســتند. در پژوهشی ديگر، مرتضی نژاد، 
عطاران، حســینی خواه و عباســی )1396(، با تبیین عناصر برنامة درســی کارآفرينی در دورة آموزش 
عمومی، هدف های دورة ابتدايی را آشنايی با مفاهیم پايه، انگیزه، عالقه و روحیة کارآفرينانه و در دورة 
متوســطه، پرورش مهارت ها و شايستگی های کارآفرينی مشخص کردند. با مرور پیشینه های مطالعاتی 

خارجی می توان به برخی از مهم ترين های آن ها اشاره کرد.

 è گوون32 )2009( به اين موضوع اشــاره می کند که دســتاوردهای کارآفرينی در برنامه های دورة 
ابتدايی، به منظور توســعة مؤلفه های کارآفرينی موجودند، اما برای تســهیل برخی خصوصیات 

کارآفرينی، کافی نیستند.

è  ساراوه و همکارانش33 )2010( اظهار داشتند که کارآفرينی را می توان در سن کودکی از طريق 
آموزش و با حمايت خانواده شکل داد.
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 è  آدو و آمادی34 )2013( در پژوهشــی با عنوان »تلفیق مطالعات کارآفرينی با آموزش ابتدايی« 
به اين نتیجه رسیدند که معلمان و کارآفرينان چنین نوآوری های آموزشی تأثیر مثبتی بر اقتصاد 

کشور دارند.

 è  پاراکاپاس و زيبنینه35 )2015(، در پژوهشــی با عنوان »جايگاه کارآفرينی در آموزش وپرورش 
رســمی لیتوانی در دورة آموزش عمومی«، نشــان دادند که برنامة درســی، آن کشــور، آموزش 
کارآفرينی را در خود گنجانده اســت و موضوع هايی آموزشــی مرتبط، در هريک از دوره های 
تحصیلی به صورت هدفمند )برای مثال اقتصاد، کارآفرينی و...( در آموزش رسمی قرار گرفته اند. 
همچنین اين تحقیق نشــان می دهد که تأثیرگذاری آموزش رســمی بر آموزش کارآفرينی بسیار 

زياد است و آموزش های غیررسمی تأثیر چندانی ندارند.

 è  يافته های پژوهش هسی36 )2016( بر اين نکته تأکید دارند که دانش آموزان 11 و 12 ساله به 
مهارت های خودکارآمدی و مهارت های غیرشــناختی برای کارآفرين شدن نیازمند هستند. 
به عبارت ديگــر، مهارت های شــناختی کارآفرينی بعد از اجرای برنامــه هم تغییری نمی کند.

 è  تويت و گاوتباو37 )2018( در پژوهشــی با عنوان »فرصت های مورد غفلت واقع شده: آموزش 
کارآفرينی در دورة اول متوسطه در برنامة درسی فناوری در آفريقای جنوبی و بواتسوانا« نشان 
داد: اگرچه فناوری دارای توانايی بااليی برای حمايت و توســعة کارآفرينی اســت، برنامه های 
درسی موردبررسی شامل محتوای کارآفرينی صريح و راهنمايی های آموزشی برای حمايت از 

معلمان در اين زمینه نیست.

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

کارآفرينی دانش آموزان است.

 روشتحقيق
در پژوهش حاضر، از روش ترکیبی اســتفاده شــد. روش پژوهش ترکیبی بر جمع آوری، تحلیل 
و تلفیــق داده هــای کمی و کیفی در يک مطالعة منفرد يا يک سلســله از مطالعات تمرکز می يابد. نوع 
روش ترکیبی به کاررفته در پژوهش، »طرح النه گزينی« بود. اين طرح بیشتر زمانی مفید واقع می شود 
که پژوهشــگر نیاز دارد يــک مؤلفة کیفی را درون يک طرح کمی قرار دهد. در اينجا پژوهشــگر هر 
دو نوع داده )کمی و کیفی( را جمع آوری و ســپس در تفســیر نتايج آن ها را تلفیق می کند )کرســول، 

2009/1397( ترجمه کیامنش و طوسی(.
در ايــن پژوهــش اولويت با داده های کمی بود که وزن بیشــتری داشــتند. از اين رو جمع آوری 
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داده های کمی از نوع نیمه آزمايشــی بود که در آن تأثیر متغیر مســتقل )آموزش کارآفرينی بر اســاس 
طراحی بســتة آموزشــی( بر متغیر وابســته )روحیة کارآفرينی( در دو گروه آزمايشی و کنترل سنجیده 
باشد. نمونة موردمطالعه مرکب از 30 نفر )15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه کنترل( از دانش آموزان 
دختر پاية هفتم »دبیرســتان دخترانة اســوه« واقع در ناحیة 3 اصفهان بود. به منظور اجرای پژوهش 
حاضر، ابتدا هماهنگی های الزم با دبیرســتان انجام شــد. پس از کســب مجوز، کالس تابستانه ای با 
هدف آموزش کارآفرينی در مرداد و شــهريور 1397 تشــکیل داديم. در اين کالس بســتة آموزشــی 
طراحی شده را در 13 جلسه )هر جلسه يک ساعت و نیم( با روش تدريس فعال برای گروه آزمايش 
اجــرا کرديــم. به منظور گردآوری اطالعات در بخش کمی، دو گروه به پرســش نامة روحیة کارآفرينی 
)هوشــمندان مقدم و رضوانفر، 1390( به عنوان پیش آزمون و پس آزمون پاســخ دادند. به عالوه، برای 
ارتقــای داده هــای مرحلة اول و تأيیــد آن، اطالعات کیفی را با رويکــرد تحلیل مضمون جمع آوری 

کرديم.

 ابزار اندازه گیری
پرســش نامة روحیة کارآفرینی: ابزار مورداســتفاده در بخش کمی، پرســش نامة روحیة کارآفرينی 
)هوشــمندان مقدم و همکاران، 1390( بود. که شش بعد روحیة ريسک پذيری، استقالل طلبی، موفقیت 
طلبی، نوآوری، کنترل پذيری و ابهام پذيری )تحمل ابهام( را می سنجد. اين پرسش نامه بر اساس رويکرد 
روان شــناختی کارولند و همکارانش )1984، به نقل از منصوری نژاد، 1389( ســاخته شــده است. در 
پژوهش بورغنی )1394(، میزان ضريب پايايی برای اين پرســش نامه 0/89 برآورد شــده که مبین سطح 

مطلوب پايايی آن بوده است.
مصاحبة نیمه ســاختاریافته: مطالعة کیفی در اين پژوهش به صورت مصاحبة نیمه ساختاريافته بود. 
در پايان هر جلســة آموزشی، با دانش آموزان شرکت کننده مصاحبه ای صورت می گرفت. نمونه گیری به 
روش هدفمند از دانش آموزان شــرکت کننده در کالس آموزش کارآفرينی و تا زمان اشــباع داده ها ادامه 
يافــت. مصاحبه ها با 12 نفر از دانش آموزان به اشــباع رســید، اما برای اطمینــان از حصول اطالعات 
به دســت آمده با 15 نفر مصاحبــه کرديم. مدت مصاحبه ها بین 20 تا 30 دقیقــه بود. تمامی مصاحبه ها 
ضبط شــدند و به صورت دست نويس درآمدند. پژوهشــگران مصاحبه ها را چندين بار شنیدند و برای 
تجزيه وتحلیل داده ها از تحلیل مضمون اســتفاده کردند. در ابتدا مضامین اولیه و ســپس مضامین نهايی 
در قالب شش مؤلفة روحیة کارآفرينی دسته بندی شدند. به منظور تأيیدپذيری داده ها، از روش بازنگری 
توســط مشارکت کنندگان و نظرات اصالحی آن ها استفاده شــد. عالوه بر اين، به منظور انتقال پذيری و 
دقت مطالعه، نتايج را در اختیار چند فرد متخصص گذاشتیم و از آنان خواستیم که نتايج را بررسی کنند 

و نظراتشان را ارائه دهند.
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 شیوة اجرای پژوهش
طراحی و ساخت بستة آموزشی

برنامة آموزش کارآفرينی دانشگاه ساسکاچئون که در اين پژوهش از آن اقتباس شده، از 22 ماژول 
)جلســة آموزشی( تشکیل شده اســت که 11 ماژول آن اصلی و 11 ماژول ديگر اختیاری اند. هريک از 
ماژول ها به تفکیک هدف های فرعی بیان شده است. جلسه های آموزشی متناسب با ماژول های تعیین شده 
عبارت اند از: تخمین ساعت موردنیاز برای آموزش؛ سطح افراد يادگیرنده؛ پیش نیاز؛ هدف های يادگیری 
و مهارت های عملی متناسب با هر هدف. در پايان جلسه های آموزشی ارزشیابی صورت می گیرد که اين 
ارزشیابی بر اساس میزان آموخته ها، فعالیت های انجام شده در طول مدت آموزش، پروژه های کالسی، 

پورتفولیو )کارپوشه ها( و ارائة کالسی است )مرکز يادگیری ساسکاچئون 28، 2004(.
در اين پژوهش، به منظور تنظیم و ارائة بســتة آموزشی، سن و وضعیت روان شناختی دانش آموزان 
دورة اول متوسطه در نظر گرفته شد. نظرها و پیشنهادهای افراد کارآفرين دارای سابقة آموزش مرتبط با 
اين دوره نیز لحاظ شــد و سعی کرديم، عالوه بر موارد فوق، تنوع الزم برای حفظ انگیزة دانش آموزان 
را رعايت کنیم. در طراحی بســتة آموزش کارآفرينی، بر ويژگی و شايســتگی افراد کارآفرين، ازجمله 
ريسک پذيری، استقالل طلبی، موفقیت طلبی، نوآوری و خالقیت تأکید شد، اين نکته بسیار حائز اهمیت 

است که برنامه در 13 جلسه به دانش آموزان ارائه شد.
چند نفر از متخصصان در اين زمینه روايی محتوايی بستة آموزشی را بازبینی کردند که پیشنهادهای 
آنان اعمال و اشــکاالت رفع شدند. سپس بستة آموزشــی به صورت آزمايشی به اجرا درآمد. هدف از 
اين مرحله اصالح بســتة آموزشی، متناسب سازی آن با ويژگی های دانش آموزان و وقوف بر مشکالت 
احتمالی پیش بینی نشــده بود. به اين منظور بســتة آموزشــی روی چهار نفــر از دانش آموزان )دو نفر 
آزمايش، دو نفر کنترل( به اجرا درآمد و مشکالت و نواقص آن رفع شدند. پس از رفع اشکاالت، فرم 
نهايی را تهیه و آن را برای اجرا در جلسه های آموزشی آماده کرديم. عالوه بر روايی محتوايی، به منظور 

سنجش روايی سازه و بستة آموزشی، تأثیر آن بر افزايش روحیة کارآفرينی موردبررسی قرار گرفت.
بستة آموزش کارآفرينی را می توان جزو اولین آموزش های دارای محتوای کارآفرينی در اين دوره 
دانســت. چنانچه تا به امروز بســته ای برای آموزش کارآفرينی در دورة اول متوسطه طراحی نشده و يا 
به صورت منسجم به آن نپرداخته اند. از اين رو از مزيت های اصلی آن بديع بودن و قابلیت اجرايی آن 

در دورة اول متوسطه است.

شیوة اجرا و آموزش بستة آموزشی
به منظور تعیین اثربخشی بستة آموزش کارآفرينی اقتباس شده از برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون، 
قبل از شروع آموزش از آزمودنی ها پیش آزمون گرفته شد. سپس دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمايش 
قرار گرفتند. آموزش کارآفرينی در 13 جلسه صورت پذيرفت. هر جلسه 90 دقیقه بود. در برخی از جلسه ها، 
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متناسب با فعالیت های مورداستفاده، دانش آموزان به زمان بیشتری برای تکمیل پروژه و فعالیت خود نیاز 
داشــتند، که زمان الزم در اختیار آن ها گذاشته شد. در پايان هر جلسه مصاحبه ای با دانش آموزان به منظور 
اطمینان از يادگیری صورت می گرفت. در پايان جلسه ها، پس آزمون بین دو گروه کنترل و آزمايش برگزار شد.

 جدول 1.   بستة آموزش کارآفرینی )13 جلسه ای( اقتباس شده از برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون                                                                          

 استان: اصفهان  نام مدرس: لیال حشمتی فر  تعداد جلسات:  13 نام مدرسه: دبیرستان دخترانه اسوه

  شهرستان: اصفهان  نام درس: آموزش کارآفرینی  پایة تحصیلی: هفتم )دورة اول(

وسایل مورداستفاده دستورالعملموضوع جلسهجلسه
تمرین های عملیدر هر جلسه

اول
é آشــنایی بــا مدرس 
محتــوای  و  دوره 
آموزشی در این دوره

é آشــنا کــردن دانش آمــوزان با 
محتوای دوره آموزشی و معرفی 

معنا و مفهوم کارآفرینی

é مرور فعالیت های انجام شده é ویدیو پروژکتور
در کالس

دوم

مــرور  و  بررســی   é
تاریخچة کارآفرینی 
و اشــاره بــه افراد 
برجســته در ایــن 
)مؤلفــة  زمینــه 

موفقیت طلبی(

é 30 دقیقــة اول در هر جلســه 
به مرور تکالیف و بررســی آن ها 

پرداخته می شود. 
é معرفــی افراد برجســته در این 
زمینــه در قالــب پاورپوینت و 

تصویرهایی چاپی

ویدیــو  از  اســتفاده   é
به منظور  پروژکتــور 
فیلم هــای  نمایــش 

کوتاه

é از هریــک از دانش آموزان 
خواسته شد، با استفاده از 
آنچه طی جلسة آموزشی 
فراگرفته انــد، بــه دنبال 
ویژگــی افــراد کارآفرین 
دیگر باشــند، و آن را در 
قالب پاورپوینت در جلسة 
بعد به دیگر افراد نشــان 

دهند.

سوم

é بررسی موقعیت های 
زندگــی  متفــاوت 
شخصی و اجتماعی و 
تشخیص مهارت های 
در  کـارآفــریـــنی 
آن هــا و شــناخت 
خود   توانمندی های 

)مؤلفه کنترل پذیری(

é بررسی تکلیف ها جلسة قبل
é بررسی مهارت ها و شایستگی های 
کارآفرینی و شناخت ویژگی های 

خود
é بررســی این مهارت هــا در افراد 

توانمند و بنام در کارآفرینی

فــرم  از  اســتفاده   é
بــرای  مخصــوص 
و  ویژگی ها  بررســی 
تطابق هریک از افراد 
با این ویژگی ها توسط 

خود دانش آموز

از دانش آموزان خواســته   é
شد تا با داشتن مهارت ها و 
شایستگی ها، به شناسایی 
ویژگی های اعضای فامیل 

خود بپردازند

چهارم

é جســـت  و جــوی 
فرصت های کارآفرینی

    )مؤلفة نوآوری(

é بــه موقعیت های عینــی که در 
اطراف آن ها وجود دارد، اشــاره 
می شــود و بــا آوردن مثال های 
عینــی در این زمینــه، معنا و 
مفهوم کارآفرینی روشن می شود.

ویدیــو  از  اســتفاده   é
)نمایش  پروژکتــور 

فیلم و پاورپوینت(
برخــی  از  اســتفاده   é
داســتان های مرتبط 
در ایــن زمینه و پیدا 
مفهوم  و  معنا  کردن 

آن
é دعوت از افراد کارآفرین

é از هریــک از دانش آموزان 
خواســته شــد تا به 10 
فرصت هــای  از  مثــال 
کارآفرینی اشاره کنند. )با 
آوردن عکس یا استفاده از 

پاورپوینت(
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وسایل مورداستفاده دستورالعملموضوع جلسهجلسه
تمرین های عملیدر هر جلسه

پنجم

é بررســی ایده هــای 
یافتن  و  گوناگــون 
ایده های متناســب 
کـارآفـــرینی  بــا 
)مؤلفـــه نوآوری و 

ابهام پذیری(

é آمادگــی دانش آمــوزان بــرای 
اینکه چگونه  ایده و  تشــخیص 
باید ایده های فکــری را خود را 

بشناسند.

ویدئــو  از  اســتفاده   é
)نمایش  پروژکتــور 

فیلم و پاورپوینت(
از عکس های  ستفاده   é
متفاوت و مرور آن ها 
)به منظور تشــخیص 
ایده های اصلی توسط 

دانش آموزان(
é کاغــذ و مــداد برای 
نوشتن ایده های خود

é ادامة تکلیف های کالســی 
در خانه

ششم

ایده هــای  یافتــن   é
بـــرای  عـــملی 
کارآفرینی)مؤلفــة 

ابهام پذیری(

é شناسایی ایده های اجرایی از بین 
برای  دانش آموزان  که  ایده هایی 
اجرایی  شــرایط  یافته اندـ  خود 
بودن هریک از ایده هاـ  تشخیص 

چیستی ایدة عملی

é از بیــن ایده هــای خود، é استفاده از وایت برد
ایده هــای عملی را بیابند 
و در مورد آن ها بنویسند.

 هفتم
  و

 هشتم

é روش های جست وجو 
در اینترنت

é روش های معتبر برای جست وجو 
و معرفــی برخــی از پایگاه های 

اطالعاتی مناسب
é از بیــن ایده هایی کــه هریک از 
دانش آموزان برای خود یافته اند، 
موردبررسی  باقی مانده  ایده های 
دقیــق قرار می گیرنــد تا معلوم 
شــود، مشــابه آن ها تا چه حد 

ساخته و پرداخته شده اند.

از ســایت  é اســتفاده 
مجهز به اینترنت

 é اســتفاده از تختــة 
هوشمند

é بررســی ایده هــای عملی 
خود با استفاده از اینترنت 

و آموزش های کالسی

 نهم، 
 دهم
  و 

یازدهم

é کارگاه تبدیــل ایده 
)مؤلفة  محصول  به 
و  اســتقالل طلبی 

موفقیت طلبی(

é بــرای ایــن مرحلــه هــر چهار 
دانش آمــوز نیازمنــد یک مربی 
مســتقل بودند، تا از این طریق 
ایده هایــی خــود را به محصول 

تبدیل کنند.

موردنیاز  تجهیــزات   é
از  هریــک  بــرای 

دانش آموزان

کالسی  فعالیت های  ادامة   é
در منزل

دوازدهم

ایجــاد  کـارگـــاه   é
کســب وکار )مؤلفة 
و  استقالل طلـــبی 

ریسک پذیری(

é آشــنایی با نحــوة ارائه و توضیح 
محصول

é آشــنایی با نحــوة خریدوفروش 
محصوالت

é آشنایی با سود و زیان

é آمادگی برای ارائة محصول-

سیزدهم

کــردن  فراهــم   é
به منظور  بازارچه ای 
نمایش و فـــروش 
محصـوالت )مـؤلفة 
و  اســتقالل طلبی 

موفقیت طلبی(

é توضیــح و فــروش محصــوالت 
هریــک از دانش آموزان صاحب 

ایده
é دعوت از برخی متخصصان در این 
زمینه به منظور افزایش روحیه و 

انگیزه

é اســتفاده از فضــای 
مدرسه

و  میــز  از  اســتفاده   é
ابــزارآالت مخصوص 

ایده و محصول

ســعی کننــد ایده های خود 
در  و  دهنــد  بســط  را 
همچــون  آزمون هایــی 
خوارزمی، تبیان و سینا به 

منصة ظهور برسانند.

جدول 1. )ادامه(
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 یافتهها
به منظور بررســی تأثیر بســته آموزشــی بر روحیة کارآفرينی دانش آموزان ابتــدا داده های توصیفی 
مربوط به روحیة کارآفرينی شــرکت کنندگان و به همراه آن يافته های اســتنباطی ارائه شده است. برای 
بررسی تفاوت گروه ها از آزمون تحلیل کوواريانس استفاده شد. در ادامه به منظور تائید داده های کّمی، 

مصاحبه های انجام شده با هر دانش آموز گزارش شده است.

نتایج تحلیل کمی: میانگین و انحراف استاندارد نمره های پیش آزمون و پس آزمون روحیة کارآفرينی 
در دو گروه آزمايش و کنترل در جدول 2 ارائه شده اند.

 جدول 2.   میانگین و انحراف استاندارد نمره های پیش آزمون و پس آزمون روحیة کارآفرینی در دو گروه آزمایش و کنترل                                                                          

گروه
پس آزمونپیش آزمون

انحراف میانگینتعداد
انحراف میانگینتعداداستاندارد

استاندارد

روحیة کارآفرینی 
)کل(

1520/352/921521/762/62آزمایش

1519/272/491519/332/48کنترل

نوآوری
1527/064/231527/204/31آزمایش

1525/854/121526/060کنترل

ابهام پذیری
1515/864/351516/203/66آزمایش

1516/132/971516/2603/03کنترل

استقالل طلبی
1517/864/301519/263/80آزمایش

1516/664/321516/664/30کنترل

ریسک پذیری
1517/664/681518/863/81آزمایش

1514/734/301514/734/30کنترل

کنترل پذیری
1519/204/761521/862/38آزمایش

1519/133/771519/133/77کنترل

موفقیت طلبی
1524/463/561527/202/17آزمایش

1523/133/501523/133/50کنترل
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همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، نمره های پس آزمون از نمره های پیش آزمون در سطح 
باالتری قرار گرفته اند. با اين حال اين اطالعات در سطح توصیفی است. به منظور تحلیل استنباطی، از 
تحلیل کوواريانس چند متغیره استفاده شد. نتايج »آزمون باکس و لوين« به عنوان دو پیش فرض تحلیل 

کوواريانس چند متغیره، به ترتیب در جدول های 3 و 4 آورده شده اند.

 جدول 3.   نتایج آزمون باکس در مورد پیش فرض تساوی کوواریانس ها                                                                               

معناداریدرجة آزادی 2درجة آزادی MF1شاخص

29/.45/7731/66212/88روحیة کارآفرینی

 جدول 4.   نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس ها                                                                                    

معناداریدرجة آزادی 2درجة آزادی F1شاخص

475/.524128/.نوآوری

605/.274128/.ابهام پذیری

951/.004128/.استقالل طلبی

821/.052128/.ریسک پذیری

337/.953128/.کنترل پذیری

336/.1/089128موفقیت طلبی

695/.157128/.روحیة کارآفرینی )کل(

همان طور که در جدول 4 مالحظه می شــود، پیش فرض تســاوی کوواريانس ها تحقق يافته است. 
با اين حال به دلیل تســاوی تعداد دو گروه، اســتفاده از تحلیل واريانس چند متغیره مجاز است. نتايج 
تحلیل »آزمون المبدای ويلکز« به منظور بررســی اثر مداخله بر مجموع متغیرهای وابسته در جدول 5 

ارائه شده اند.

 جدول 5.   نتایج آزمون المبدای ویلکز نمره های پس آزمون متغیرهای وابسته با کنترل نمره های پیش آزمون                                                                                    

مقدار شاخص
Fویژه

درجة 
آزادی

درجة 
آزادی خطا

سطح 
توان آماریمجذور اتامعناداری

روحیة 
97/.598/.001/.4025.46122.000/.کارآفرینی
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همان طور که در جدول 5 مشــاهده می شود، نتايج آزمون المبدای ويلکز، نشان می دهد که با کنترل 
نمره های پیش آزمون، آموزش کارآفرينی توانســته است به طورکلی تأثیر معناداری بر روحیة کارآفرينی 
دانش آموزان داشــته باشــد. نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیره به تفکیک خرده مقیاس ها در جدول 6 

ارائه شده اند.

 جدول 6.   نتایج تحلیل کوواریانس نمره های پس آزمون متغیرهای وابسته با کنترل نمره های پیش آزمون                                                                          

مجموع شاخص
سطح درجة آزادیFمجذورات

توان مجذور اتامعناداری
آماری

60/.001/.082/.0231/.092/.نوآوری

077/.066/.276/.5/3691/2621ابهام پذیری

338/.283/.016/.8/3897/1101استقالل طلبی

713/.252/.024/.15/1206/0611ریسک پذیری

314/.069/.290/.8/1721/1901کنترل پذیری

948/.658/.001/.40/41834/5551موفقیت طلبی

985/.404/.001/.554/79718/261روحیة کارآفرینی )کل(

نتايــج جدول 6 نیز نشــان می دهد که با کنترل نمره های پیش آزمــون، مداخلة پژوهش بر هريک از 
متغیرهای روحیة کارآفرينی به طور جداگانه اثر معناداری داشته است.

 نتایجتحليلكيفی
در اين بخش در پايان هر جلســة آموزشی مصاحبه ای با دانش آموزان در خصوص میزان يادگیری 
و تأثیری که بر آن ها داشــته اســت، انجام شد. مصاحبه ها به صورت نیمه ســاختاريافته بودند. داده های 
به دست آمده از مصاحبه با 12 نفر به اشباع رسیدند، اما برای اطمینان از حصول اطالعات به دست آمده، 
با 15 نفر از آن ها مصاحبه کرديم. سؤال های مصاحبه در راستای شش مؤلفة اصلی پرسش نامة روحیة 
کارآفرينی و با توجه به هدف های هر جلسة آموزش بستة کارآفرينی انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از 
تحلیل مضمون استفاده کرديم. ابتدا اطالعات به دست آمده را پیاده و مفاهیم اولیه را از آن ها استخراج 
کرديم. ســپس در قالــب مفاهیم نهايی و با توجه بــه مؤلفه های روحیة کارآفرينی بــه طبقه بندی آن ها 

پرداختیم که نتايج در جدول 7 ارائه شده اند.
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 نوآوری:
 بــا توجه به اطالعات به دســت آمده از مصاحبه با دانش آموزان، می توان به مؤلفة نوآوری اشــاره 
کرد. دانش آموزان بین صحبت های خود به ســاختن و ايجاد کارهای جديد و نو اشــاره داشــتند. همة 
دانش آموزان شرکت کننده )100%( در جلسه های آموزشی به بحث نوآوری و خالقیت به طور ويژه اشاره 
کردند. برای مثال، ملیکا )7%( اين طور بیان کرد که: »از زمانی که به اين کالس اومدم، مدام دوست دارم 

برای خودم چیزهای جديد بسازم. البته قباًل هم اين کار رو کرده ام، اما نه به اندازة حاال«.
دانش آموزان با ورودشان به اين کالس به ايده پردازی در مورد امور متفاوت پرداختند و کوشیدند با 

دقت بیشتری به محیط اطرافشان بنگرند و از آن ها ايده بگیرند.
از سوی ديگر، لذت بخش بودن نتايج کارهای نو و بديع به ادامة فعالیتشان در اين زمینه منجر شد 
و آن ها را ترغیب کرد که به دنبال کارهايی باشند که تا به حال کسی به سراغ آن ها نرفته است. در جايی 
ديگر، آناهیتا )7%( هم به همین نکته اشاره کرد:»انجام دادن کاری رو که بقیه تا حاال انجام ندادند، خیلی 

دوست دارم«.
حدود 47 درصد از دانش آموزان به اين موضوع اشاره کردند که اکنون در اين کالس، فرصتی برای 
آن ها فراهم شــده اســت تا بتوانند، ايده هايی را که داشته اند، عملی کنند. همچنین به آن ها فرصت فکر 

کردن داده شده است )13/3% دانش آموز(.

 ابهامپذیری:
 قرار دادن دانش آموزان در محیطی مبهم، ممکن اســت برای همة دانش آموزان خوشــايند نباشــد. 
از همین روســت که برخی از دانش آموزان، همچون مارال، درســا، پروا و ملیکا اين شرايط را چندان 

مطلوب متصور نشدند و حتی آن را رها کردند )%27(.
زمانی که در خصوص ســؤال ها و شــرايط ابهام آمیز با مارال صحبت شد، چنین پاسخ داد: »وقتی 
در شرايطی قرار می گیرم که اطالعات زيادی در مورد آن ندارم، کمی گیج می شوم و نمی توانم کاری را 

به خوبی بقیه انجام دهم )مارال(«.
عالوه بر آن، حدود 20 درصد از دانش آموزان در اين شــرايط خواســتار کمک از ديگران هســتند 
و قرار گرفتن در اين شــرايط را ســخت می دادند. مثاًل پروا گفت: »اگر کســی باشد که در مورد وسايل 
و کارهايــی کــه می خواهم انجام بدم به مــن کمک کند، می توانم به راحتی در خانــه آن را انجام دهم« 
)پروا(. يا در جايی ديگر، درســا و ملیکا هم به اين موضوع اشــاره کردند: »گواهی خیلی گیج می شم و 
نمی تونم خوب فکر کنم، آخه من کارآفرين نیستم«.)درسا(. »ديشب خسته بودم و خیلی دوست نداشتم، 

موضوعی را که به ما گفتید، کامل کنم. ای کاش خودتون بهمون می گفتید چه بايد بکنیم«.)ملیکا(.
در حیــن مصاحبه با دانش آموزان اکثر آن ها )53%( از زير موضوع هايی که راه حل پیچیده و مبهمی 
داشتند، شانه خالی می کردند. و به آن ها توجهی نداشتند. اما اگر کمی از مسئله برای آن ها گشوده می شد 
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و راه حل برای آن ها آشکار می شد با خوش حالی ادامه می دادند در اين شرايط دانش آموزان مزبور در 
کالس مدام از مربی خود می خواستند که به آن ها کمک کند.

 استقاللطلبی:
دانش آموزانی که هريک از مراحل کار را به تنهايی و مستقل از ديگران برای خود انجام داده بودند، 
احساس رضايت زيادی داشتند. اين مستقل بودن به آن ها حس افتخار می داد که می توانند، فعالیتشان را 
به طور مستمر ادامه دهند و به فکر فعالیت های ديگری هم باشند. از همین رو 80 درصد دانش آموزان به 
اين مؤلفه به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره کردند. برای مثال، آناهیتا اين طور بیان کرده: »کارها را 
خودم انجام می دم« )آناهیتا(. يا در جايی ديگر، ملیکا به طور مستقیم اشاره کرد که دوست دارد خودش 

کاری راه بیندازد: »دلم می خواد برای خودم تنهايی يک کاری راه بیندازم« )ملیکا(.
در اين باب مارال گفت: »من سال گذشته دستبند درست می کردم و می فروختم حتی وسايل آن را 
خودم می خريدم، اما هیچ گاه امکان اينکه بتوانم به ديگران نشان دهم، برايم وجود نداشت. درحالی که با 
اين کالس متوجه شدم، من می توانم همان کار را انجام دهم و به ديگر هم کالسی هايم بفروشم« )مارال(.

در اين کالس دانش آموزان متوجه شــدند که اســتعدادهای بی شــماری دارند؛ استعدادهايی که در 
موقعیت های متفاوت به آن ها استقالل می بخشند. اما شناخت اين استعدادها و نحوة استفاده از آن ها تا 

قبل از اين برايشان دشوار بود.

 ریسکپذیری:
 توانايی ريسک کردن و خطر کردن در کارها به دانش آموزان جرئت می دهد به کارهای بديعی دست 
بزنند که تا به حال ديگران، کمتر به سراغ آن ها رفته اند. اين رفتار سبب می شود، نسبت به سايرين پیشتاز 
باشــند و حتی ايده های نويی از خود بروز دهند. حدود 60 درصد از دانش آموزان توانستند خطر کنند. 
آن ها متوجه اين موضوع شدند که اگر کاری را انجام دهند و درنهايت شکست بخورند، می توانند دوباره 
از نو شروع کنند. با داستان هايی که از زندگی کارآفرينان برتر دنیا برای آن ها تعريف شده، يا خودشان 
به دنبال آن ها رفتند، توانستند شکست را بهتر درک کنند. از همین ايال گفت: »دوست دارم خیلی زود با 

کاری که انجام می دم، به بچه ها چیزی بفروشم«. )ايال(
يا در جايی ديگر پروا از کاری که کرده بود، ناامید نشده بود و گفت تصمیم دارد باز هم آن را ادامه 
دهد »ممکنه کاری که من دارم می کنم، خیلی عالی نباشه و بچه های ديگه خوششون نیاد، ولی اشکالی 

نداره. آمادش می کنم و در برنامة بعدی دوباره نشون می دم«. )پروا(
البته برخی دانش آموزان حدود 40% از عواقب کار بسیار هراس داشتند و به همین دلیل در میانة راه 
حاضر به ادامه کار نبودند. آن ها از جمله هايی همچون: »اگر کارم خراب بشــه!... نکنه فايده ای نداشته 

باشه...« و يا کلماتی مشابه استفاده کردند.
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 کنترلپذیری:
با توجه به نتايج به دســت آمده، 70 درصد از دانش آمــوزان دارای کنترل پذيری پايینی بودند. اين 
امر داليل متعددی داشت. دانش آموزان به عوامل مختلفی اشاره کرده اند. شیما، ياسمن و درسا )%20 
افراد( عوامل گوناگون را به شانس و موقعیت هايی که دارند نسبت داده اند. به طور مثال شیما اين طور 
بیان کرده است که: »من می ترسم، کاری که دارم انجام می دم خیلی خوب نباشه، سحر همیشه از من 

بهتره، وقتی بازی می کنیم همیشه اون برنده می شه، خیلی شانس داره«. )شیما(
عالوه بر آن نداشــتن اعتمادبه نفس کافی می تواند نتايج کار را خوب جلوه ندهد. دانش آموزانی 
که اعتمادبه نفس کافی برای انجام کارهايشــان نداشــتند )50%(، معموالً ً از عواقب کار هراس داشتند 
و احســاس ياس و ناامیدی در آن ها زياد بود. مثاًل زمانی که از در مورد فعالیت هايش ســؤال شــد، 
چنین پاســخ داد: »من فکر نمی کنم کارم خیلی خوب در بیاد. چون من مثل بقیه کســی کمکم نکرد«. 

)ياسمین(
 يا در جايی ديگر درسا به همین موضوع اشاره کرد: »اگر مال اونا برنده بشه و يا اينکه عالی، باشه 

به اين خاطره که، مامان و باباهاشون براشون درست کردند، ولی من خودم درست کردم«. )درسا(
 ديگر دانش آموزان )30%( نسبت به اين موضوع نظر خاصی نداشتند و مطلبی عنوان نکردند.

 موفقیتطلبی:
 داشتن همت و پشتکار يکی از ابعاد روحیة کارآفرينی محسوب می شود. اگر افراد در حین کار دل زده 
و خســته نشــوند، می توانند موفقیت های زيادی در زندگی خود کسب کنند. 80 درصد از دانش آموزان 
در مصاحبه دارای روحیة موفقیت طلبی بودند. آن ها بین صحبت های خود با مصاحبه شونده هم به اين 

موضوع اشاره کردند برای مثال:
 è »من دارم همة تالشمو می کنم تا موفق بشم«. )پروا(

 è »االن که دارم فکر می کنم، کارآفرين شدن هم بد نیست. دوست دارم همش از اين کارا بکنم«. 
)آيسا(.

è  »ای کاش به جای درســامون توی مدرســه از اين کار را می کرديم. من خیلی دوســت داشتم 
)مارال(«.

 وجود انعطاف و عالقه داشــتن به ادامة فعالیت هايشــان اين موضوع را به خوبی نشــان می داد. در 
برخی مواقع کالس های آموزشی بیش از زمان تعیین شده به طول می انجامید و دانش آموزان سرگرم کامل 
کردن فعالیت های خود بودند. همین امر شور و عالقة آن ها را نشان می داد. ديگر دانش آموزان )20%( آن 

دسته افرادی بودند که تفاوتی برايشان وجود نداشت.
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 جدول 7.   مؤلفه بندی مصاحبه های دانش آموزان و مقایسة آن با تحلیل کمی پژوهش                                                                                    

ابعاد روحیة 
کارآفرینی

 گزیده ای 
از مصاحبة دانش آموزان

 هم سویی با 
تحلیل کمی

نوآوری

از زمانی که به این کالس اومدم، مدام دوست دارم برای خودم چیزهای 
 جدید بسازم. البته قباًل هم این کار رو کرده ام، اما نه به اندازة حاال )ملیکا(.
وقتی که یــک کاری انجام می دم که بقیه تا حاال انجام ندادند، آن را 

خیلی دوست دارم )آناهیتا(.

 هم سو با 
تحلیل کمی است.

ابهام پذیری

وقتی در شرایطی قرار می گیرم که اطالعات زیادی در مورد آن ندارم، 
 کمی گیج می شوم و نمی توانم کاری را به خوبی بقیه انجام بدم )مارال(.
اگر کسی باشد که در مورد وسایل و کارهایی که می خوام انجام بدم 
 به من کمک کنه می تونم به راحتی در خانه آن ها رو انجام بدم )پروا(.

گاهی خیلی گیج می شــم و نمی تونم 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 می گفتید )ملیکا(.

 در این بخش هم 
 دانش آموزان 

چندان عالقه ای به 
 موضوع های مبهم 

ندارند.

استقالل طلبی
کارها رو خودم انجام می دم )آناهیتــا(. دلم می خواد برای خودم 
تنهایی کاری راه بندازم )ملیکا(. من ســال گذشته دستبند درست 

می کردم و می فروختم. حتی وسایلشم خودم می خریدم )مارال(.

 هم سو با 
تحلیل کمی است.

ریسک پذیری
دوســت دارم خیلی زود با کاری که انجام می دم، به بچه ها چیزی 
بفروشم )ایال(.ممکنه کاری که من دارم می کنم، خیلی عالی نباشه و 
بچه های دیگه خوششون نیاد، ولی اشکالی نداره آمادش می کنم و در 

برنامة بعدی دوباره نشون می دم )پروا(.

 هم سو با 
تحلیل کمی است.

کنترل پذیری

من می ترسم، کاری که دارم انجام می دم، خیلی خوب نباشه. سحر 
 همیشه از من بهتره. وقتی بازی می کنیم هم اون برنده می شه )شیما(.

من فکر نمی کنم 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(.

 دانش آموزان 
 در این بخش 

کار خود را قبول نداشتند 
و ضعفشان را 
به مورد دیگر

 نسبت می دادند

موفقیت طلبی
من دارم همة تالشــم و می کنم تا موفق بشم )پروا(االن که دارم 
فکر می کنم، کارآفرین شدن هم بد نیست. دوست دارم همش از این 
کارا بکنم )آیســا(. ای کاش به جای درسامون توی مدرسه از این کار 

را می کردیم. من خیلی دوست داشتم )مارال(

 هم سو با 
تحلیل کمی است.
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 بحثونتيجهگيری
بــا توجه به يافته های به دســت آمده از پژوهــش حاضر، آموزش بســتة کارآفرينی بین 
دانش آمــوزان بــر روحیــة کارآفرينــی )001/.( آنان اثربخش بــود. عالوه بر آن، بر اســاس 
خرده مقیاس های کارآفرينی می توان نتايج معناداری هريک از آن ها را تا حد زيادی باال برآورد 
کرد. اين در حالی است که، ساراوه و همکارانش )2010( اهمیت آموزش کارآفرينی از سنین 
ابتدايی را مطرح کرده اند. نتايج پژوهش هســی )2016( با نتايج پژوهش حاضر هم سوست؛ 

چنانچه برخی از ويژگی های دانش آموزان بعد از آموزش هم تغییر چندانی نکرد.
در ايــن میــان، نتايج پژوهش عبدالهــی و همکارانش )1396( ويژگی های شــخصیتی 
کارآفرينی دانش آموزان دورة اول متوسطه را مطلوب ارزيابی نکردند ظاهرًا دانش آموزان در 
معرض آموزش و فرهنگ سازی مناسبی در مواجهه با کارآفرينی نبودند. به عالوه، آموزش الزم 
بدين منظور را دريافت نکرده بودند و برنامه ای منســجم برای آن ها تدوين نشده بود. نتايج 

حاصل از تحلیل کیفی می تواند تأيیدی بر اين موضوع باشد.
مصاحبه های انجام شده با دانش آموزان بر صحت داده های کمی افزوده است. دانش آموزان 
بین صحبت های خود به نکته های قابل توجهی از میزان يادگیری اشاره کردند. از بین مؤلفه های 
کارآفرينی، مؤلفه های ابهام پذيری و کنترل پذيری رابطة معناداری نداشتند. يکی از داليلی که 
می توان برای معنادار نبودن اين دو مؤلفه ذکر کرد، طول مدت دورة آموزش اســت. چنانچه 
کارآفرينی به عنوان آموزشی مداوم برای دانش آموزان در نظر گرفته شود، می تواند در درازمدت 
تأثیرات بالقوة زيادی بر آن ها داشته باشد. ابهام پذيری و کنترل پذيری هر دو عواملی هستند که 
به مرورزمان و پیگیری، در افراد شکل می گیرند. شکل گیری روحیة کارآفرينی در دانش آموزان 
نیازمند بستری مناسب است. اين بستر می تواند شامل عوامل بسیاری از جمله کادر آموزشی، 
محیط، اســتفاده از تجربیات ديگران و موارد ديگر باشد. درصورتی که تمامی عوامل فوق بر 
اين اصل تأکید داشته باشند و به عنوان هدف اصلی آموزش وپرورش طبق سند تحول بنیادين 

از آن ياد کنند، می تواند اثرات شگرفی داشته باشد.
 اين پژوهش با اجرای بســتة آموزشی طی جلسه های کوتاه بر کارآفرينی تأکید کرد. اگر 
اين آموزش در بعدی وسیع و متداوم پیگیری شود می تواند اثرات زيادی با خود همراه داشته 
باشــد. برخی از مؤلفه های مورد تأيید در آموزش کارآفرينی به سادگی در دانش آموزان ايجاد 
نخواهند شــد. برای مثال، مؤلفه هايی همچون موفقیت طلبی، ريسک پذيری و استقالل طلبی 
در طول آموزش آشــکار خواهند شــد و دانش آموزان می توانند به میزانی که از اين روحیه 
برخوردار هســتند، از آن اســتفاده کنند. اما برخی از مؤلفه ها، همچون نوآوری، ابهام پذيری 
و کنترل پذيری، در بلندمدت حاصل خواهند شــد. اين موضوع به يک چشــم انداز آموزشی 
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نیاز دارد. پرورش خالقیت دانش آموزان و سرکوب نکردن نوآوری و ايده های آنان می تواند 
گامی مثبت در اين میان باشــد. البته رسیدن به اين هدف نیازمند برنامه ريزی دقیق و داشتن 
نقشــة آموزش کارآفرينی است تا با استفاده از آن بتوان گام های استواری در جهت آموزش 

کارآفرينی برداشت و دانش آموزان را هدايت کرد.
آموزش کارآفرينی يکی از ابعاد اصلی آموزش عصر جديد محســوب می شــود. در اين 
دهکده جهانی افرادی که بتوانند با استفاده از توانمندی و شايستگی های منحصربه فرد خود 
کســب وکار جديدی راه اندازی کنند، افرادی توانمند محسوب می شوند. پرورش و از قوه به 
فعل درآوردن اين توانايی می تواند تا حدی بر دوش آموزش وپرورش قرار گیرد. بسترسازی 
درست در اين زمینه. از دوران کودکی مهم تلقی می شود. آموزش کارآفرينی به تقويت برخی 

از مهارت های چون موفقیت طلبی، استقالل طلبی و ... منجر خواهد شد.
چنانچــه در بخش ابتدايی پژوهش به اين موضوع اشــاره شــد، کشــورهايی اروپايی 
کارآفرينــی را ارج نهاده اند. آن را در آموزش وپرورش رســمی خــود گنجانده اند و به عنوان 
يکی از درس های اصلی و بنیادی خود قرار داده اند. اين در حالی است که در کشور ايران با 
وجود مشکالت عديده در خصوص کسب وکار برای جوانان، کماکان آموزش کارآفرينی در 
حاشیه قرار دارد و به طورجدی به آن نمی پردازند. آموزش کارآفرينی برای دانش آموزان دورة 
اول متوسطه، حتی به واسطة مراکز غیررسمی، چندان موردبررسی قرار نگرفته و بیشتر برای 

دانشجويان و دانش آموزان دورة دوم متوسطه ترتیب داده شده است.
يکی از مهم ترين پیشــنهادها برای اين پژوهش، اســتفاده از بستة آموزش کارآفرينی در 
مدرس اســت. دانش آموزان دورة اول متوسطه نیاز زيادی به اين نوع آموزش دارند. چرا که 
دانش آموزان دورة اول متوســطه در اين بازه، ملزم به انتخاب رشــتة تحصیلی خود هستند. 
از ايــن رو، بــا ورود دانش آموزان به دورة اول متوســطه، می بايد رونــد آموزش کارآفرينی 
به طورجدی حمايت شــود و تا زمانی که اين دانش آموزان به پاية نهم و زمان خروج از اين 
دوره برســند، ادامه داشته باشد. وجود نگاه کارآفرينانه به شغل های متفاوت می تواند هنجار 
يکسان سازی افراد را از بین ببرد و آن ها را متفاوت بار آورد. در اين صورت، نگرانی فقدان 
شغلی مناسب برای آن ها در آينده ای نه چندان رو از میان خواهد رفت و به آن ها امید تازه ای 

خواهد بخشید.
اما در اين میان، پژوهش حاضر با محدوديت هايی هم مواجه شد؛ از جمله پیگیری نکردن 
مســئوالن آموزشی؛ نبود وسايل و امکانات متناســب با آموزش؛ نبود فضای کافی به منظور 

آمادگی شغلی.
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 The impact of the use of entrepreneurship training package
 based on Saskatchewan University's educational program
 on the students' entrepreneurship morale: A mixed methods
study with the concurrent embedded design

This research was aimed at investigating the impact of the use of the entrepre-
neurship 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 embed-
ded 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 peo-
ple). 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, mul-
tivariate 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 tak-
ing, success, and independence were significant at the level of 0.001 and the com-
ponents of ambiguity and control were not significant. The results of the inter-
views 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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