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هر مقاله بايد بر
اساس يافتههاي
خود پيشنهادات
مشخص و كاربردي
براي مخاطبين و
دستاندركاران
تعليموتربيت ارائه
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وضوع و شرایط پذیرش مقالهها)

هدف از انتشار این فصلنامة ،ارائة یافتههای پژوهشی و نوآوری در مباحث
علمی پژوهشی آموزشوپرورش ،تبادلنظر میان اندیشمندان ،متخصصان و
پژوهشگران در جهت ارتقای کیفی برنامههای علمی و دستاوردهای پژوهشی
در مسائل اساسی و کیفی آموزشوپرورش است.

 .١فلســفه ،اهداف ،مبانی ،اصــول ،محتوا ،برنامهها و
روشهای آموزشوپرورش در جمهوری اسالمی ایران با تأكيد
بر سند تحول بنيادين آموزشوپرورش؛
 .٢مبانــی نظری و اصول علمی و یافتههای دانش روانشناســی تربیتی
بهمنظور تهیه و تدوین محتوای آموزشی ،روشهای تدریس و تربیت و ارزشیابی
از طرحها ،برنامهها ،روشها و آموختههای دانشآموزان؛
 .3مطالعات تطبیقی بهمنظور دستیابی به تجربیات سایر کشورها در نوآوریهای
آموزشی ،تربیتی و پژوهشی؛
ّ
 .4برنامهریزی آموزشی ،درسی و تربیتی مبتني بر سند برنامة درسي ملي؛
 .5نظریهها و رویکردهای نو در طراحی برنامههای درسی؛
 .6راههاي ارتقای كيفيت نظام آموزشوپرورش؛
 .7جهانیسازی و آثار آن در آموزشوپرورش؛
 .8مديريت و برنامهريزي كالس درس و مدرسه؛
 .9آیندهپژوهی در آموزشوپرورش؛
 .10کاربست یافتههای پژوهشی؛
 .11فناوریهای اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش؛
 .12خالقیت در آموزشوپرورش؛
 .13ارزشيابي و اعتبار سنجي فعاليتهاي آموزشي با تأكيد بر برنامههاي درسي؛
 .14آموزشهاي فنیوحرفهای با تأكيد بر سند تحول بنيادين و برنامة درسي
ملّي.

شراي
ط
پ
ذي
مقاله :رش
 .1با هدفها و موضوعهاي نشريه هماهنگ باشد.
 .٢بر نوآوريهاي آموزشي تأكيد داشته باشد.
 .٣بر اساس روشهای علمی تدوین شده باشد.
 .٤با اصول اخالقی ،دینی ،اعتقادی ،ملی و فرهنگی کشور مغایرت نداشته باشد.
 .5در نشریات دیگر چاپ نشده باشد.
 .6حداکثر  9000کلمه با جدول و فهرست منابع باشد.
 .7چکیدة فارسی و انگلیسی روان هر یک به تنهایی حداکثر  250کلمه باشد.
 .8ارجاعهای درون متنی و برون متنی به روش  APAو به ترتیب الفبایی تنظیم شود.
 .9در مقاالت برگرفته از پایاننامه ،ذکر پایاننامه ،نام دانشــگاه و نام استادان راهنما و
مشاور الزامی است.
 .10اسامی افراد و واژهها و اصطالحات خارجی که در متن مقاله آمدهاست ،با اعدادی که
در باالی کلمات نوشته میشود (اعداد توک) ،شمارهگذاری و با حروف التین درپايان
مقاله بهصورت پي نویس درج شود.
 .11هئیت علمی فصلنامة در پذیرش ،رد و اصالح مقالهها آزاد است و مقالههای رسیده
مسترد نمیشود.
 .12مسئولیت دیدگاه ها و نظریههای ارائه شده به عهده نویسندگان مقالههاست.
 .13اطالعات مربوط به مؤلف یا مترجم شــامل :نام ،نام خانوادگی ،میزان تحصیالت،
رشتة تحصیلی ،درجة علمی ،آخرین سمت ،آدرس محل کار یا منزل ،تلفن تماس،
نمابر و پست الکترونیکی به همراه مقاله ضمیمه شود.
 .14نمودارها ،شکلها و جداول تا حد امکان بهصورت آمادة چاپ ،ارائه شود .مندرجات
آنها روشن و شمارهگذاری شدهباشد .عنوان نمودارها ،شکلها و جدولها بهصورت
تخصصی نوشته شود.
 .15ساختار مقاله از روش علمی پیروی نموده و دارای چکیده (فارسی -التین) ،مقدمه
(مبانی نظری ،پیشــینه ،هدف ،بیان مســئله) ،روش پژوهش (جامعه ،نمونه ،ابزار،
چگونگی انجام پژوهش) ،یافتهها (روشهای آماری ،جدولها ،نمودارها) نتیجهگیری
(تفسیر ،محدودیتها ،پیشنهادات کاربردی و پژوهشهای آینده) و منابع باشد.
.16حداکثر مهلت پاســخ فصلنامة به صاحبان مقالهها  ٦ماه است ،لذا نویسندگان
محترم مقاالت پیش از سپری شدن این مدت نباید مقالة خود را به سایر نشریات
ارائه نمایند.
 .17ارســال مقاله به نشریه فقط از طریق سایت نشریهnoavaryedu. ،
 oerp.irامکانپذیر است.

طراحی چارچوب برنامة درسی
مبتنی بر شایستگی
رشتة مکانیک صنایع
دورة دوم متوسطه
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چكيده:
هدف پژوهش حاضر طراحی چارچوب برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی رشتة مکانیک
صنایع در دورة دوم متوسطه است .رویکرد تحقیقی حسب مفهوم و ماهیت تحقیق «آمیخته یا
ترکیبی» و هدف آن کاربردی اســت و برای انجام آن از روشهای تحلیل محتوا و روش تحقیق
توصیفی بهره گرفته شــد .نمونههای موردنظر برای گردآوری دادهها عبارتاند از  44متخصص
برنامهریزی درسی ،هنرآموز و خبرة حرفة مکانیک صنایع ،و  35منبع مرتبط با موضوع .عالوه
بر آن ،دادههای حاصل از فن دلفی ،با استفاده از آزمون کندال ،فراوانی ،درصد و درصد تراکمی
تجزیهوتحلیل شــدند .یافتههای این پژوهش چارچوب برنامة درسی است مبتنی بر شایستگی
رشتة مکانیک صنایع ،شامل اجزای منطق برنامة درسی ،کارکرد برنامة درسی ،محدوده و قلمرو
برنامة درسی ،الگوی طراحی برنامة درسی ،ساختار ،جدول برنامة درسی ،اهداف برنامة درسی،
محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روشهای ارزشیابی و ویژگیهای هر یک از آنها .این چارچوب که
با توافق صاحبنظران حاصل شد ،برای نخستین بار برای رشتة مذکور در کشور طراحی میشود
و توجه به گزارههای برنامة درســی ملی و قانون نظام جامــع آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و
مهارتی از ویژگیهای اصلی در طراحی آن محسوب میشوند .نتایج این پژوهش میتواند عالوه
بر تدوین برنامة درســی مبتنی بر شایستگی رشــتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه ،برای
سایر رشتههای فنیوحرفهای ،بهمنظور تدوین چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی ،برای
نمونه مورد استفاده قرار گیرد.

كليد واژهها:

برنامة درسی مبتنی برشایستگی ،رشتة مکانیک صنایع ،چارچوب برنامة درسی

 ïتاريخ دريافت مقاله98/5/1 :

 ïتاريخ شروع بررسي98/5/28 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/9/4 :

* دانشجوی دکترا ،رشتة برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانdourandish. a@gmail. com.....................

** استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)eznaderi@hotmail. com.....................
*** استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانm. seyf. n@yahoo. com .......................................................
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نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه

مقدمه

پس از تصویب و ابالغ قانون نظام جامع تربیت و آموزش فنیوحرفهای و مهارتی ،و ملزم کردن
دستگاههای ارایه کننده آموزشهای فنیوحرفهای به تدوین استانداردهای شایستگی حرفهها ،تنظیم
برنامههای درسی در رشتههای فنیوحرفهای و مهارتی با تغییراتی همراه خواهد شد .حرفة مکانیک
صنایع از جمله حرفههای حوزة صنعت اســت و برای تدوین برنامة درسی در دورة دوم متوسطه در
شوپروش را
شــاخة فنیوحرفهای ،مصوبة کمیسیون برنامههای درســی و تربیتی شورای عالی آموز 
دارد .در حال حاضر این حرفه فاقد برنامة درســی مدون اســت .برای تنظیم برنامة درسی با رویکرد
شایســتگی که توصیه نامههای بینالمللی آموزشهای فنیوحرفهای و اسناد باالدستی از جمله برنامة
درسی ملی نیز بر آن تأکید کردهاند ،ابتدا میباید چارچوب برنامة درسی آن را تدوین کرد .چارچوب
برنامــة درســی معیارهایی برای تولید هر یک از عناصر برنامة درســی و ایجــاد هماهنگی در درون
و بیرون نظام آموزشــی فراهم میآورد .ســؤال این اســت که چارچوب مطلوب برنامة درسی مبتنی
برشایســتگی رشتة مکانیک صنایع دارای کدام اجزا ،مؤلفههای برنامة درسی و ویژگیهاست؟ با این
توضیح که چارچوب مذکور ،عالوه بر انطباق با گزارههای اســناد باالدســتی در حوزة تعلیموتربیت
وپاسخگویی به نیاز دنیایکار ،با استانداردهای جهانی حوزة کار نیز همسو باشد.
واژة برنامة درسی ریشة التین دارد و به معنای فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا
به هدف مورد نظر برسند .فتحی واجارگاه تعریفهایی را که از برنامة درسی ارائه شده است ،به یکی
از محورهای برنامة درسی به عنوان مجموعهای از درسها یا برنامهای برای مطالعه برنامة درسی به
عنوان فهرســت رئوس مطالب برنامة درســی به عنوان محتوای یک درس یا مجموعهای از درسها،
برنامة درســی به عنوان برنامة زمانی برای تدریس درسها ،برنامة درســی بــه عنوان مجموعهای از
اهداف و مقاصد ،برنامة درســی به عنوان مجموعهای از تجربههای یادگیری ،برنامة درســی به عنوان
شیوة تفکر ،و برنامة درسی به عنوان یک طرح مرتبط میداند (فتحی واجارگاه .)1389 ،ملکی()1383
تعریفهای صاحبنظران علم برنامة درسی از برنامة درسی را دسته بندی کردهاست:
تعامل یادگیرنده با جنبههای متنوع محیطی که هدایت طراحی آن توســط راهنمای مدرســه انجام
میشود (نظر ماکنزی.)1
 èمحتوایی رســمی و غیررســمی که یادگیرنده را با نظارت مدرسه ،به کسب معلومات و فهمیدن،
فراگیری مهارتها ،ارزشگذاری نگرشها و تغییر ارزشها میرساند (نظر دال.)2
 èمحتوای آموزشی پیشبینی شده در زمان مشخص و روشهای ارائه و ارزشیابی آن (نظر سیلور.)3

 èیک سلســله وقایع آموزشــی که با هدف تحقق نتایج آموزشــی برای دانشآمــوز یا گروهی از
دانشآموزان پیشبینی میشود (نظر آیزنر.)4
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 èمجموعهای از فعالیتهای یادگیری ،وسایل آموزشی ،راهبردهای یادگیری و روش اجرای آنها
(نظر لوی.)5
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ملکی با مقایسة آنها نظر خود را چنین ارائه کردهاست:
ی و غیررسمی ،و محتوای آموزشهای آشکار و پنهان اطالق میشود
برنامة درسی به محتوایی رسم 
که با آن دانشآموز ،تحت هدایت مدرســه ،دانش را میآموزد ،مهارت را کســب میکند و نگرشها و
ارزشها را در خود تغییر میدهد(ملکی.)1383 ،
کزیکگلو و یوگان )2018( 6در پژوهش خود ،به نقل از تعدادی پژوهشگر ،برنامة درسی را تعریف
کردهاند .سایلر ،7اســکندر 8و لوئیس )1981( 9برنامة درسی را برنامهای برای ارائة تجربههای یادگیری
به افراد تعریف کرد .واریس )1978( 10برنامة درسی را فعالیتهایی میداند که هدفشان تحقق اهداف
تعیین شــدة آموزش ملی برای کودکان ،جوانان و بزرگســاالن اســت .فیدان )2012( 11برنامة درســی
راموقعیتهایی یادگیری میداند که دانشآموزان با آنها مواجه میشوند و همة تجربههای آنها را هم
در برمیگیــرد .ارتورک )2013( 12برنامة درســی راطرحی از تجربههای یادگیری فعلی میداند که برای
آموزش دانشآموزان خاصی در دورة زمانی خاص طراحی شده است .دمیران )2015( 13برنامة درسی
را بــه عنوان تنظیــم تجربههای یادگیری حاصل از فعالیتهای برنامهریزی شــده در داخل و خارج از
مدرســه تعریف کرد و سنمگلو )2018( 14برنامة درسی را طرح تجربههای آموزشی برای افراد تعریف
کرد (کزیکگلو و یوگان.)2018 ،
19
مالتســف )2018( 15به نقل از تابا ،)1962( 16اســتن هوس ،)1975( 17ریچــارد ،)2001( 18براون
( ،)1994تانر )1980( 20و جکوب )1989( 21میگوید ،توسعة برنامة درسی معمو ًال به عنوان یک فرایند
برنامة درسی شناخته میشود و طراحی برنامة درسی حاصل یا نتیجة توسعة برنامة درسی است .مراحل
مهم طراحی برنامة درسی عبارتاند از :تشخیص نیازها ،فرموله کردن اهداف یادگیری ،انتخاب محتوا،
سازماندهی محتوا ،انتخاب تجربة یادگیری ،سازماندهی تجربههای یادگیری ،سازماندهی ارزیابیها و
روشهای انجام آن است(مالتسف.)2018 ،22
عابدی و شعله کار ( )1394منظور از طراحی برنامة درسی را تعیین عناصر برنامة درسی میدانند
و از نظــر صاحبنظران برنامة درســی بــه این عناصر پرداختــه اند .تایلــر )1949( 23عناصر برنامة
درســی را اهداف و مقاصد ،تجربههای یادگیری (محتوا و موضوع درس) سازمان دادن ،و ارزشیابی
میدانست .زایس )1976( 24عناصر برنامة درسی را متشکل از هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری ،و
ی کرد .بوشامپ )1981( 25عناصر برنامة درسی را متشکل از بیان هدف
روشهای ارزشــیابی تلقی م 
ی دانست .آیزنر ( )1985عناصر برنامة درسی را شامل هدف،
و مقصود ،محتوا ،کاربرد و ارزشیابی م 
محتوا ،فرصتهای یادگیری ،سازمان دادن محتوا ،روش ارائه و روش پاسخ و ارزشیابی می دانست.
گودلد )1979( 26و کالین )1991( 27عناصر برنامة درســی را متشــکل از نه عنصر میدانند :اهداف و
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مقاصد ،محتوا ،مواد و منابع ،فعالیتها ،راهبردهای تدریس ،ارزشــیابی ،گروه بندی ،زمان و فضا .به
صورت کلی میتوان گفت ،برنامة درســی چهار عنصر اساســی دارد که در تعامل مداوم با یکدیگرند
و عبارتاند از:
 èاهداف (اهداف کلی و اهداف جزیی)
 èمحتوا یا موضوع درس

 èشیوهها یا تجربههای یادگیری

 èارزشیابی(عابدی و شعله کار.)1394 ،
کارشناسان معتقدند ،تحقیق و توسعة هر برنامة درسی فنیوحرفهای ،دو مرحله دارد :مرحلة اول:
ارزیابی نیازها شامل :الف) بررسی نیازها یعنی نشان دادن نیاز و اولویتبندی نیازها؛ تجزیهوتحلیل
متقابــل ،یعنــی تجزیهوتحلیل علــت ،و راه حل نیاز .مرحلة دوم :برنامة درســی دوره شــامل :الف)
تجزیهوتحلیل شغلی؛ ب) برنامهریزی و انتخاب واحد؛ ج) ایجاد هدف؛ د) طراحی محتوا؛ ه) طراحی
طرح درس میباشد(سرمســوکا ،28چین چاناب 29و اســترایکم .)2014 ،30برنامة درسی فنیوحرفهای
برنامهای آموزشــی اســت که برای ایجاد مجموعــهای کامل از تجربههای یادگیــری از جمله کارگاه
آموزشی ،کالس درس ،تجربههای و راهنماییهای آموزشی ارائه شده است و دستیابی به مجموعهای
از صالحیتهــای مورد نظر را دنبال میکند که شــامل مجموعهای از اســتانداردهای صالحیت ملی
و نیازهای بازار کار میشــوند (راهنمای تدوین برنامة درســی فنیوحرفهای .)2018 ،برنامةدرســي
فنیوحرفهای مجموعهاي از استانداردهای دنياي کار ،اهداف ،محتوا ،روشها ،راهبردهاي يادگيري،
تجهيزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شايستگيها ،مواد آموزشي ،و استاندارد ارزشيابي است که دانشآموز
را براي دســتیابی به اهداف و شایســتگیهای فنیوحرفهای هدایت میکند .قلمروی برنامةدرسي در
حوزة آموزشهاي فنیوحرفهای ،دنياي كار و دنياي آموزش است(اسمعیلی.)1394 ،
بســیاری از کشــورها ،مؤسســات ملی و بینالمللی ،مدرســهها و کالجها ،انجمنهایحرفهای،
اتاقهای بازرگانی ،شــرکتها و ســازمانهای مشــاورهای ،برای اجرای آموزشهــای فنی مبتنی بر
شایســتگی ،مدلسازی شایستگی ،توسعه وارزیابی صالحیت حرفهای مبتنی بر شایستگیاند(مولر،31
 .)2017شایســتگی از مفاهیم خاص مهارتآموزی اســت که امروزه در قلمرو برنامهریزی درسی به
کار میرود (مرجانی .)1395 ،شایستگی (صالحیت) در لغت به عنوان درخور ،سزاوار ،قابلپذیرش،
کفایت کننده ،و آمادگی کافی برای وارد شــدن به حرفهای خاص مطرح شــده است(مومنی مهموئی،
32
شریعتمداری و نادری .)1387 ،با بررسی تعریفهای گوناگون از صاحبنظران و محققان مانند فیلد
و درایسدیل ،)1991( 33کرسنر 34و همکاران( ،)1997گاراوان 35و مک گوی )2001( 36مفهوم شایستگی
ی از دانش ،مهارتها و نگرشهاســت که ویژگیهای شــخصیتی و جنبههایی از
مجموعة منســجم 
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عملکرد حرفهای را که بر رشد شایستگیها تأثیر می گذارد نیز در بر میگیرد(هدایتی ،ملکی ،صادقی
و ســعدی پور 1395 ،به نقل از کوئنن ،داچی و برگمن« .)2015 ،37منظور از شایســتگی مجموعهای
ترکیبــی از صفات ،توانمندیها و مهارتهای ناظر به همة جنبههای هویت (عقالنی ،عاطفی ،ارادی
و عملی) اســت که متربیان بهمنظور درک و عمل برای بهبود مســتمر موقعیت خود (برای دستیابی به
مراتب حیات طیبه) باید آنها را کسب کنند .شایستگی را میتوان بر حسب سطح و لزوم کسب آنها
توســط عموم افراد جامعه به دو گروه شایســتگیهای پایه و شایستگیهای ویژه تقسیم کرد» (مبانی
نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران ،1390 ،ص.)437 .
در آموزش مبتني بر شايستگي ،شايستگيها پيامدهایي آموزشي هستند که فرايند نيازسنجي ،طراحي
و تدوين برنامةدرسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام ميشود .هدف آموزشهاي فنيوحرفهاي در
رويكرد آموزش مبتنی بر شایســتگی ،کسب حداقلي از مجموعة شايستگيهای فنیو شایستگیهای
غیرفنی است (اسمعیلی.)1394 ،
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در تدوین برنامههای درسی و تربیتی ،با رویکرد مبتنی بر شایستگی سه اصل اساسی تأکید میشود:

 èشایســتگیهایی که فراگیرندگان در پایان هر ســال تحصیلی و در پایان تحصیالت ،باید آنها را
کسب کنند.
 èترکیبی از دانش با مهارت و نگرش در یادگیری

 èارزشــیابی از صالحیــت دانشآمــوزان در بهرهگیــری از شایســتگیها در محیــط کار
واقعی(ایتهادوچین ،38بکالی ،39آجانا 40و قاسمی.)2017 ،
سينگال ،41رستوگی 42و سونیتا )2005( 43دقیق بودن ،هدفمندی ،توجه به ویژگیهای فردی ،نتیجه
محور بودن ،مشــارکت فراگیر در راهبردهای یادگیری و ارزشیابی عملکردی را برخی از ويژگيهاي
آموزش مبتني بر شايستگي معرفی کردند(سينگال و همكاران .)2005 ،هدف از طراحی برنامة درسی
مبتنی بر شایستگی این است که اطمینان حاصل شود دانشآموزان پس از اینکه ترکیبی الزم از دانش،
مهارتها و تواناییها را کســب کردند ،تواناییهای خود را نشــان دهند .دانشآموزان این مهارتها
را با انجام فعالیتهای یادگیری به دســت میآورند .فعالیتهــای یادگیری باید با محتوای مطالعات
انجام شــده مرتبط باشند .به طور خالصه ،یادگیری یادآوری صالحیتها و دستورالعملهای رفتاری
آنهاســت که باید از طریق فعالیتهای یادگیری دورة تحصیل به دســت آید .این فعالیتها با منابع
دانش در ارتباطاند که مواد اولیة یادگیری هستند .تدوین برنامة درسی مبتنی بر شایستگی شش مرحله
دارد:
 )1مفهومسازی؛
 )2برنامهریزی؛
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 )3جمعآوری دادهها؛

 )4تجزیهوتحلیل دادهها و ایجاد فهرستی از صالحیتها؛
 )5تدوین برنامة درسی مبتنی بر شایستگی؛

 )6تدوین برنامههای کاربردی و ارزشیابی(نیکولوف ،44شوکاوا 45و کواچوا.)2014 ،46
آبا آنا )2013( 47به نقل از نورتون ،)1987( 48فوستور )1990( 49و دلکر )1990( 50برنامههای درسی
مبتنی بر شایستگی را شامل چهار ویژگی کلیدی عنوان میکند:
 )1مهارتها با دقت انتخاب میشوند؛

 )2از دانش و مهارت در فرایند آموزش به صورت تلفیقی استفاده میشود؛

 )3مواد آموزشی برای پشتیبانی از کسب شایستگی به دقت انتخاب میشوند؛
 )4از روش آموزش یادگیری در حد تسلط استفاده میشود (آبا آنا.)2013 ،

مؤمنی مهموئی و همکاران ( ،)1387در پژوهشــی با عنوان برنامة درســی مبتنی بر شایستگی در
آموزش عالی ،پژوهش ســينگال و همكاران ( )2005با عنوان برنامهريزي درســي مبتني بر شايستگي
براي برنامههاي فني و حرفهاي را بررســی کردهاند به نقل از آنها ،ويژگيهاي طراحي برنامة درسي
آموزش مهارتی مبتني برشايستگي را در هفت محور بیان میکنند:
 )1تمركز بر عملكرد شغلي به جای محتواي آموزشی؛
 )2تناسبسازی محتوا با نیازهای شغلی؛

 )3پرهیز از تفکیک اجزا و عناصر محتوا به شکل سنتی؛
 )4کاربردی کردن محتوای آموزشی؛

 )5طراحی درسهای کاربردی برای رویارویی با موقعیتهای ویژة شغلی؛
 )6تدوین محتوای آموزشی برای استقالل در عملکرد؛

 )7افزایش قابلیتهای تدریس معلمان به عنوان تسهیلگران آموزشی(مؤمنی مهموئی و همکاران.)1387 ،

در آموزش مبتني بر شايســتگي ،بر شايســتگيهاي حرفهاي تمرکز میشود(اســمعیلی.)1394 ،
از حرفــه تعریفهای گوناگونــی وجود دارد :در فرهنگ فارســی معین ،تعریــف حرفه بهصورت
پیشــه ،کسبوکار و صناعت بیان شده و در فرهنگ فارسی دهخدا ،برای واژة حرفه ،تعاریفهایی
همچون پیشــه ،شــغل ،صناعت که روزی بدان بهدســت آرند ،کار و کســب آمده اســت .در قانون
نظــام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای ،و مهارتی ،حرفه بخشــي از نظام چارچوب صالحيت
حرفهاي عنوان شده و در استاندارد طبقهبندی بینالمللی مشاغل و حرف -ایسکو ،سازمان جهانی
کار  ،2008حرفه به عنوان مجموعهاي از مشــاغل تعریف شــده اســت .حرفــة مکانیک صنایع از
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حرفههای زمینة صنعت اســت و در گروه بزرگ حرفههای مکانیک قرار دارد .فرد شــاغل در حرفة
مکانیــک صنایــع بهطور معمول در شــرکتهای تولیدی و ســاختوتولید کار میکنــد و به تعمیر
تجهیزات و ماشــینآالت متنوع میپردازد .بازرســیهای منظم برای تشخیص دستگاههای معیوب،
نگهداری از تجهیزات و دســتگاه از وظایف اصلی شــاغلین در حرفة مکانیک صنایع است .حرفة
مکانیک صنایع در ســطح تکنیســینی میتواند به عنوان اســتادکار در هنرستانها در فرایند آموزش
نقش مؤثر ایفا کند .حرفة مکانیک صنایع مجموعهای از مشاغل مرتبط با نگهداری ،تعمیر و نصب
ماشــینها و دســتگاههای صنعتی در ســطوح  2 ،1و 3مهارت میباشــد .وظایف این حرفه معموال
شــامل تعمیر و انجام اتصاالت ،عایق بندی ،جوشکاری ،ماشینکاری ،تعمیر تجهیزات الکترونیکی
و برقــی ،نصب و تراز کــردن تجهیزات و تعمیر ماشــینهای پنوماتیکــی ،هیدرولیکی و مکانیکی
است(ایســکو .)2008 ،نمونهای از شــغلهایی که در توسعه حرفهای حرفة مکانیک صنایع گزارش
شــده شــامل ،مکانیک تعمیر و نگهداری کارگاهها ،مکانیک ساختمان ،مهندسی تجهیزات ،مهندسی
تعمیــر و نگهــداری ،مکانیک تعمیر و نگهداری ،سرپرســت تعمیر و نگهداری ،تکنســین تعمیر و
نگهداری و کارگر تعمیر و نگهداری اســت .برخی از کارهایی که مکانیســین مکانیک صنایع انجام
میدهد عبارتاند از:
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 èجابه جایی دســتگاهها وتجهیزات برای بازیابی و حذف قطعات معیوب ،با اســتفاده از باالبرها،
جرثقیلها و ابزارهای دستی.

 èانجام تعمیرات روزمره مانند بررسی موتورها ،نقالهها ،بررسی سطوح مایع ،جایگزینی فیلترها یا
انجام سایر اقدامات تعمیر پیشگیرانه.
 èتشخیص مشکالت مکانیکی و تعیین نحوة اصالح آنها ،کنترل طرحها ،اصالح راهنما و تفسیر
کاتالوگ قطعات.
 èانجام تعمیرات ماشینآالت و تجهیزات با استفاده از ابزارها و انجام تستهای الزم(اونت.)51

تاکنون در زمینة چارچوب برنامة درســی پژوهشهای متعددی صورت گرفته اســت .مارش
( ،)2004منطــق یــا برنامــة کار ،محــدوده و شــاخصهاي حیطــة برنامة درســی ،اهــداف کلی،
دســتورالعملهایی بــراي طراحی درس ،محتــوا ،راهبردهــای یادگیري ،دســتورالعملهایی براي
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی ،معیارهایی بــراي صدور مدرك تحصیلی در موضوعات درســی ،و
کارهــای توســعهای آینده را از عوامل تشــکیل دهندة چارچوب برنامة درســی میداند .در ســال
 ،2017دفتر آموزش جهانی یونســکو گزارشــی با عنواننمونهای از چارچوب برنامة درســی ملی
منتشــر کرد که در آن قلمرو ،مأموریت برنامهریزی ،اهداف ،فلسفة آموزشوپرورش ،ساختار برنامة
درســی ،شایســتگیها ،راهبردهای یادگیری ،راهبردهای تدریس ،و ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی
52
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به عنوان اجزای چارچوب برنامة درســی ملی مورد توجه قرار گرفتهاند .چارچوب برنامة درســی
یک برنامة ســازماندهی شــده یا مجموعهای از اســتانداردها یا نتایج یادگیری اســت که محتوای
مشــخصی را با توجه به استانداردهای روشــن و قابل تعریف برای دانشآموز تعریف میکند(سند
چارچــوب حوزههای تربیــت و یادگیری .)1397 ،چارچوب برنامة درســی معمو ًال شــامل مقدمه
و زمینة کنونی ،بیانیههای سیاســت آموزشــی ،بیانیة اهداف و نتایج آموزشــی /اســتانداردها برای
هر سطح ،ســاختار نظام آموزشوپرورش ،ســاختار محتوای برنامة درســی ،زمینههای یادگیری و
موضوعــات ،اســتانداردهای منابع الزم برای اجــرا ،روش آموزش ،ارزیابی و گزارش پیشــرفت
تحصیلی دانشآموزان است .با این حال ،یکی از مزایای هر چارچوب ،رویکرد انعطافپذیری آن
اســت و عناصر را میتوان به آن افزود یا حذف کرد(راهنمای تدوین برنامة درســی فنیوحرفهای،
 .)2018گزارشهــای ارائه شــده از پژوهشهای مرتبط ،به لحاظ اجزای چارچوب برنامة درســی
تفاوتهایی دارند اما اغلب آنها در اجزای چارچوب شــامل منطق برنامة درســی ،حدود و ثغور
برنامه ،و عناصر اصلی برنامة درســی اشــتراکاتی دارند .البته در پژوهشهای انجام شده ،همچنان
نبود چارچوب برنامة درســی مبتنی برشایستگی مشهود است و تنها در مواردی ،از نتایج به الگوی
آموزش مبتنی برشایستگی اکتفا شده است.
در ســالهای اخیر ،آموزش مبتنی بر شایستگی از موضوعات مورد توجه پژوهشهای مطالعات
برنامة درســی بوده اســت :برنامة درســی مبتنــی بر شایســتگی در آموزش عالی مؤمنــی مهموئی و
همکارانش()1387؛ طراحي و تدوين برنامهریزی درسی در آموزشهای فنیوحرفهای ،قسمت اول:
دنياي كار اســمعیلی()1394؛ الگوي برنامة درســی پودمانی بر پایة اســتاندارد شایســتگی حرفهاي،
چهاربند()1391؛ آموزش مبتنی بر شایســتگی پل ارتباطی بین تئوری و عمل ،نعمتی دهکردی ،گلی
و برخــورداری ()1395؛ طراحی الگوی آموزش دانشــگاهی مبتنی بر شایســتگی ،برای رشــتههای
علوم انســانی کدخدایی و همکارانش ()1397؛ طراحی و اعتباریابی الگوی برنامة درســی مبتنی بر
شایســتگی برای دورة کارشناسی ارشــد رشتة برنامة درســی هدایتی و همکاران ()1395؛ راهنمای
تدوین برنامة درســی فنیوحرفهای ،تیپــیاسدی[)2018( 53]TPSD؛ آموزش حرفهای و تخصصی
مبتنی بر شایســتگی ،مولر ()2017؛ سنجش شایستگی در عملکرد تخصصی(حرفهای) بین رشتهها و
تخصصها ویمر و منتسوکی.)2016( 54
در پژوهشهای مذکور ،به مفهوم شایســتگی و مؤلفههای آن ،پیشینة رویکرد شایستگی ،مقایسة
دو نوع برنامة درســی و گذر برنامة درســی سنتی به برنامة درســی مبتنی بر شایستگی ،ویژگیهای
برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی و اســتلزامات آن پرداخته شده اســت .البته در تعدادی از این
پژوهشها و پژوهشهای دیگر ،ویژگیهای عناصر برنامة درســی مبتنی برشایســتگی عنوان شــده
است.
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جدول  .1تعدادی از پژوهشهای مورد مطالعه به زبان فارســی و زبان انگلیسی در ارتباط با ویژگیهای عناصر برنامة درسی
مبتنی بر شایستگی

پژوهش
راهنمای تدوین
برنامة درسی
فنی وحرفهای

نگارندگان
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خالصة نتایج

اهداف برنامة درسی را شامل استانداردسازی ساختار و قالب برنامة درسی ،تدارک راهنمایی
تیپیاسدی
ی داند .همچنین ،تکالیف کاری را معادل
برای کمیتههای برنامة درسی ،و شایستگیهای فنی م 
()2018
ی داند و برای آن ویژگیهایی زیر را برشمرده است؛ قابل اندازهگیری بودن قابل
شایســتگی م 
مشاهده بودن ،دارای روش منحصر به فرد بودن ،قابل شکستن به سه یا چند مرحلة دارای نقطه
آغاز و پایان ،و دارای خروجی مشخص.

کیفیت بخشی آموزش
مبتنی بر شایستگی
برای آموزش
فنیوحرفهای

آباآنا
()2013

ویژگیهای اهداف برنامة درســی مبتنی بر شایستگی شامل این موارد است :استانداردهای
روشنی که قابل سنجش باشند ،دارای قابلیت آموزش افراد با مهارتهای قابل انتقال ،متناسب
با مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان.

تغییر به سوی
پیامدهای یادگیری

55

سدفاپ
()2009

فراگيرندگان از استقالل بيشتري برخوردارند .محيط يادگيري به گونهاي فراهم ميشود كه
برانگیزاننده و فعالكننده باشــد و يادگيري را به يك تجربة اجتماعي و مشاركتي تبديل كند.
به ايجاد شايستگيهايي از قبيل مسئوليتپذيري ،نوآوري ،اعتمادبهنفس ،انعطافپذيري ،خود
ارزيابي و استقالل در فراگيرنده منجر مي شود .رويكرد پيامد محور دارد ،و معلمان را به استفاده
از ابزارهاي آموزشــي خالقانه تشویق میکند و تفويض اختيار میکند و مسئوليت بيشتري به
آنها ميدهد .در رويكرد پيامد محور ،يادگيري متناســب با سرعت شخصي فراگيرنده صورت
ميگيرد و وابســته به زمان و مكان يادگيري نيســت ،و انعطافپذير اســت .همچنین ،شامل
تركيبی از يادگيري نظري و یادگیری عملي است.

بیانیة
یوهشتمین
س
کنفرانس عمومی

فرانسه
()2015

فرایندهای یادگیری باید شامل مهارتهای پایه نیز باشند و درک افراد را از جنبههای علمی،
فناورانه ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیســت محیطی ،اقتصادی و ســایر جنبههای اجتماعی افزایش
دهند .آمــوزش و تربیت فنیوحرفهای باید كل نگر و همه جانبه باشــد و مهارتهای عرضی
(غیرفنی) و کار آفرینی ،مهارتهای ایمنی و بهداشت کار ،پیشرفت فرهنگی ،زندگی شهروندی
مســئوالنه و توســعة پایدار و نیز آگاهی از حقوق كار را نیز شامل شود .انواع متفاوت یادگیری
مبتنی بــر كار ،از جمله مهارتآمــوزی در حین كار ،یادگیری خارج از زمــان كار (الحاقی)،
کارآموزی و کارورزی نیز باید ترغیب شوند .کیفیت یادگیریهای مبتنی بر كار باید ارتقا داده
شود و در صورت لزوم ،به کمک یادگیری مدرسهای یا سایر یادگیریهای دیگر کامل شود.

استانداردهای
شایستگی
برای آموزش
فنیوحرفهای

وهبا
()2013

شایستگیها در چهار سطح دسته بندی میشوند:
ســطح یک ،آگاهی :از دانســتنیهای پایه ،داراي آگاهي و توانا در كار به صورت تنها تحت
سرپرستی سطح پايه ،و توانا در فهرست كردن ،تشخیص ،سؤال كردن ،توانایی كسب اطالعات،
و نیازمند سرپرست.
سطح دو داشــتن دانش فنی انجام كار ،توانایی انجام كار بدون سرپرستی به طور مستقل،
توصیف ،مشاركت ،توضیح ،كار با استفاده از خطوط راهنما و تشخیص زمان ارجاع به راهنما.
ســطح ســه مهارت :ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران ،توانایی برنامهریزی و تحلیل،
پاسخ گویی در برابر كارهای خود ،سروكار داشتن با سطح وسیعی از كارها و فعالیت ها ،كشف
راههای افزایش مشاركت خود و دیگران ،فراهم كردن خطوط راهنما و هدایت ،ارائة شایستگی
به دیگران ،و تعیین چشم انداز بیرونی.
سطح چهار ،تسلط :خبرگی در انجام كار و آموزش دیگران ،ایجاد ،نوآوری ،سازگاری ،عیب
یابی ،هدایت و راهنمایی دیگران ،و اقتباس چشم انداز بلندمدت.

56
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جدول ( .1ادامه)

پژوهش

نگارندگان

خالصة نتایج

استفاده از رویکرد
آموزش مبتنی بر
شایستگی برای
ارزیابی مشکالت
آموزشی و اشتغال

ایت
هادوچین
و همکاران
()2017

رویکرد مبتنی بر شایستگی سه هدف اساسی را دنبال میکند .تأکید بر شایستگیهایی که
فراگیرندگان باید در پایان هر سال تحصیلی و در پایان تحصیالت کسب کنند .تأکید بر ترکیبی
از دانش با مهارت و نگرش در یادگیری توســط دانشآموز و تأکید بر ارزشــیابی از صالحیت
دانشآموزان در بهرهگیری از شایستگیها در محیط کار واقعی.

ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی

ویتی
و گستون
()2008

برنامهریزی درسی
و طرح درس در
یو
آموزش رسم 
تربیت نیروی انسانی

میرزابیگی
()1389

انتخاب هدفهای کلــی؛ طبقهبندی اهداف؛ تجزیة اهداف کلی بــه اهداف جزئی؛ تنظیم
مجموعهای از اهداف متناســب؛ گزینش ســایر عناصر برنامة درسی؛ دقت در رعایت مجموعة
اهداف در مرحلة اجرا؛ ارزشیابی برنامة درسی بر اساس مجموعة هدفها.

طراحی و اعتباریابی
الگوی برنامة درسی
مبتنی بر شایستگی
برای دورة کارشناسی
ارشد رشتة برنامة
درسی

هدایتی و
همکاران
()1395

اهداف در برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی باید قابل اندازهگیری باشند؛ بیانگر کیفیت
عملکرد یادگیرنده باشند؛ بهطور ویژه بیان شده باشند؛ قابل دستیابی باشند؛ شرایط عملکرد را
بیان کنند؛ محدودة زمانی نیل به آنها مشخص شده باشند؛ استانداردهای یادگیری و سطوح
عملکرد در آنها اعمال شده باشد.
فعالیتهای یادگیری باید مشــارکتی و گروهی باشند؛ تلفیقی باشند؛ ارتباط با دنیای کار
را تشــویق و تسهیل کنند؛ تمرین (با تأکید بر مهارتها) جایگاه ویژهای در آنها داشته باشد؛
تسهیلگر؛ پیوند بین نظر و عمل باشند؛ درگیری با محتوا و مواد یادگیری را افزایش دهند.

57
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ارزیابی باید بر اساس اصول زیر باشد:
ارزشیابی در زمان کوتاه معتبر ،قابلاطمینان ،انعطافپذیر ،عادالنه و ایمن.

هدف نهایی بر چگونگی عملکرد فراگیرنده در محیط کار مورد نظر توجه دارد؛ برای زندگی
فینچ و
برنامهریزی درسی در
آموزش فنیوحرفهای کرانکیلتن 59فرد مفید اســت؛ واقعی است بر جنبههای کلیدی اشتغال تأکید دارد؛ اهداف توانمندسازی بر
( )1390/1939چیزی تمرکز دارند کــه دانشآموزان باید آن را بیاموزند تا بتوانند هدف نهایی را انجام دهند.
در واقع ،هدف توانمندســازی ،دانشآموزان را از نقطة آغــاز آموزش به نقطة پایان آن هدایت
میکند .این هدف ممکن اســت بر دانش پایة مبتنی بر واقعیــت ،آگاهی ،مهارتهای پایه یا
نگرشها متمرکز شود.
یادگیری مدرســهمحور به آمادهســازی اغلب فراگیرندگان برای اشــتغال ،بر فعالیتهای
یاددهی -یادگیری در فضای کالس درس و آزمایشــگاه تمرکز دارد .انتقال از مدرسه به محیط
کار از طریق یادگیری مدرســهمحور و با اســتفاده از بهکارگیری زمینههــای کاری از طریق
گذراندن دورههای کارآموزی بهوسیلة فراگیرندگان صورت میگیرد .بر دستیابی به سطح باالی
ی و مهارت از طریق یادگیری درســت تمرکز میکند .تجربههای یادگیری
ی و دانش علم 
علم 
مدرسه ای با تجربههای ،صنعت و جامعه ،با ابداع راههایی که یادگیری مدرسهمحور را حمایت
و تقویت کند ،پیوند مییابند.
برخی نمونههای فرصتهای یادگیری کار محور عبارت اند از :گردش محیط کار ،سایهبهسایه
بودن (همراهی) مربی ،مربیگری ،آموزش مشارکتی ،خدمات یادگیری اجتماعی ،آموزش ضمن
خدمت و استاد شاگردی.
در ارزیابی شایســتگی فراگیرندگان ،مدرس باید معیارهای ویژهای در اختیار داشــته باشد
که هر یک از شایســتگیها را تعریف کند .معیار مربوط به هر شایســتگی باید منعکسکنندة
دو موضوع باشــد؛ یکی ســطح قابلقبول عملکرد و دیگری شــرایط مربوط به آن .هر یک از
فراگیرندگان باید تا حد امکان بهطور کام ً
ال عینی بر اســاس واقعیترین اســتانداردهای عملی
موجود ارزیابی شوند.
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جدول ( .1ادامه)
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نگارندگان
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خالصة نتایج

محتوای برنامه در تمام موارد باید پیرو اهداف آموزشــی جامعی باشــد و به صورت عملی
آزاد ،اسمعیلی
تحلیل نتایج
کنگرههایبینالمللی و محمدعلی .طراحی شــود .از این رو در آن نیازهای خاص شــغلی ،به خصوص مشاغل جدید و مشاغلی
که دســتخوش تغییر میشــوند و به طور اخص اســتفاده از فناوریهای اطالعاتی-ارتباطی
()1391
در حوزة آموزش
نوین ،به عنوان ابزاری برای افزایش ســودمندی همة حرفه ها از جمله مشــاغل ســنتی ،در
فنیوحرفهای
نظر گرفته شود.
مبانی برنامهریزی
آموزش متوسطه

موسی پور
()1395

معیارها و اصول انتخاب محتوای برنامه عبارتاند از :تناسب با هدفهای تعیین شده ،تناسب
با نیازها و عالقههای یادگیرنده ،تناسب با نیازها و موضوعات مهم جامعه ،تناسب با پیشرفتهای
ی و فناوری.
علم 

طراحی و
اعتباربخشیچارچوب
نظری ارزشیابی
شایستگی محور بر
اساس مبانی نظری
سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش

خوشخلق
()1395

ارزشیابی پیشــرفت تربیتی فرایند محور :جمعآوری و تحلیل نظامدار شــــواهد دربارة
فرایند دســتیابی یادگیرنده به مراتبی از شایســتگیها یا نتایج یادگیری بهمنظور قضاوت و
ارائة بازخورد برای اصالح و هدایت عملکرد در طول پایه یا دورة تحصیلی .ارزشیابی پیشرفت
تربیتی نتیجهمحور :جمعآوری و تحلیل نظامدار شــواهد دربارة میزان دســتیابی یادگیرنده
به مراتبی از شایســــتگیها یا نتایــــج یادگیری بهمنظور قضــاوت و تصمیمگیری دربارة
ارتقای آنان :الف) به دورهها (به صورت اهداف دوره) .ب) به پایههای باالتر (به صورت اهداف
خاص پایه) در دورههای اول و دوم متوسطه .ارزشیابی پیشــرفت تربیتی با رویکرد تلفیقی:
تلفیق شــواهد و نتایج حاصل از ارزشیابی فرایندمحــــور و نتیجهمحور بهمنظور قضاوت و
تصمیمگیــری برای ارتقای یادگیرنــــدگان به پایة تحصیلی باالتــر در دورههای اول و دوم
متوسطه

در اکثر پژوهشها به اســتانداردهای مربوط به دنیای کار توجهی نشــده اســت و به جز مطالعات
یوحرفهای در نظام جدیدآموزشی ،به شایستگیهای غیرفنی کمتر
انجام شده در تعدادی از رشتههای فن 
توجه شده است .همچنین ،به الگو و روش تدوین اهداف مبتنی بر شایستگی ،و فعالیتهای یادگیری
مبتنی بر شایســتگی اشاره نشده اســت .به غیر از استاندارد مدون سازمان آموزش فنیوحرفهای که در
خصوص حرفة مکانیک صنایع در سال  ،1375به شیوة سنتی نه شایستگی محور تهیه شده است ،برای
آموزش حرفة مذکور در ســطوح صالحیت حرفهای 1و ،2در داخل کشــور برنامة مدونی تنظیم نشــده
اســت .در مقابل ،تعدادی از محققان و مؤسســات پژوهشی خارج از کشــور ایران ،برای نمونة برمبچ
و کلید ،)2014( 60کالج میسیســیپی ،)2014( 61مؤسسة ملی کار آفریقای جنوبی ،)2017( 62دانشگاه
کار ایاالت متحده )2010( 63و مرکز ملی تحقیقات آموزشــی ایاالت متحده ،)2010( 64نســبت به ارائة
چارچوب برنامة درســی رشتة مکانیک صنایع شامل دانش فنی و مهارتهای فنی ،پیامدهای یادگیری،
مدیریــت پــروژه و کارتیمی ،ایمنی و بهداشــت و مدیریت منابع در حرفة مکانیــک صنایع که غالب ًا به
صورت پیمانههای یادگیری و سرفصلهای آموزشی اشاره شده است ،پرداختهاند و کمتر به ویژگیها و
روش تدوین عناصر برنامة درسی در رشتة مذکور توجه شده است .بدیهی است ،در طراحی چارچوب
ی و توجه به گزارههای اسناد باال دستی کشور ،از جمله برنامة درسی ملی،
برنامة درسی ،اقتضائات بوم 
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از عوامل مهم در تهیه و تصویب برنامة درسی محسوب میشوند که باید مورد توجه قرار گیرند.
در ادامة مقاله ،پس از مرور سؤاالت و روش پژوهش و ارائة یافتهها ،در بخش بحث و نتیجهگیری،
به اجزای چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع و ویژگیهای عناصر اصلی
برنامة درسی پرداخته میشود.
هدف پژوهش طراحی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
است و سؤاالت پژوهش عبارتاند از:
 .1چارچوب مطلوب برنام ة درسی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
کدام است؟
 .2میزان توافق صاحبنظران (برنامهریزان درســی ،خبرگان و هنرآموزان) در خصوص اجزای
اصلی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع چگونه است؟

روش تحقیق

هــدف از ایــن پژوهش ،طراحی چارچوب برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک
صنایع دورة دوم متوســطه بهمنظور تدوین برنامة درســی رشــتة مذکور از طریق احصای عناصر و
ویژگیهای چارچوب برنامة درســی آموزش مبتنی برشایســتگی با اســتفاده از تحلیل منابع و فن
دلفی 65اســت .رویکرد تحقیقی حسب مفهوم و ماهیت تحقیق آمیخته 66یا ترکیبی است و هدف آن
کاربردی اســت ،اما برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شدهاســت(نادری و سیف
نراقی .)1397 ،به این ترتیب که نگارندگان با مطالعة تعداد سی و پنج منبع و سند مطالعاتی داخلی
و خارجی مرتبط با آموزش فنیوحرفهای و برنامة درســی ،با رویکرد شایستگی نسبت به احصای
عناصر و ویژگیهای چارچوب مبادرت کردند .اسناد مورد مطالعه به بازة زمانی سالهای  1380تا
 1397برای اســناد فارسی و معادل آن برای اسناد انگلیسی مربوطاند .اسناد به روش فیش برداری
و ماتریس مفهومی مطالعه و تحلیل مفهومی شــدند .ســپس با توجه به گزارههای اســناد باالدستی،
تعدیالتــی در آنهــا صورت گرفــت و مواردی به آنها اضافه شــد .این مطالعــات مبنای طراحی
پرسشــنامه و هدایت محتوایی اظهار نظر متخصصان فن دلفی شــد .فن دلفی رویکردی پژوهشی
برای دســتیابی به اجماع نظر متخصصان در یک موضوع ،از طریق پرســشنامه و ارائة بازخورد به
آنهاست(حبیبی ،سرفراز و ایزدیار.)2014 ،
برای بررسی روایی محتوایی و روایی ساختاری پرسشنامة دلفی در مرحلة پیش مطالعه مورد
تأییــد متخصصان قرار گرفت .برای بررســی پایایی پرســشنامه ،ضریب آلفــای کرانباخ ()0/924
محاســبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه است(خدایاری .)1396 ،سپس برای گردآوری اطالعات،
پرســشنامه در اختیــار متخصصان قرار گرفــت .جامعة مورد مطالعه شــامل ترکیبی از افرادی بود
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کــه با توجه بــه ماهیت موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص و تجربه بودند .نمونهها متشــکل
از  14نفر متخصص برنامهریزیدرســی رشــتههای گروه مکانیک 14 ،نفر هنرآموز رشــتة مکانیک
دارای تجربه در طراحی برنامههای رشــتههای گروه مکانیک درســی و  16نفر از شــاغالن حرفة
مکانیــک صنایع دارای تجربه در آموزش رشــتة مکانیک صنایع در پنج ســال گذشــته بودند که به
صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شــدند .در دور اول دلفی ،نخســت موضــوع پژوهش تببین و
ســپس ایدة اولیه توســط مشارکتکنندگان تولید شــد و پس از دخالت اطالعات حاصل از تحلیل
اســناد و پس از حذف موارد تکراری و کاربرد واژگان یکسان ،چارچوب اولیه استخراج شد و در
نهایــت چارچوب مورد توافق اعضای دلفی احصا و ارائه شــد .در روش دلفی ،برای دســتیابی به
میزان اتفاق نظر متخصصان ،از آزمون رتبههای دبلیو کندال اســتفاده میشــود .ضریب هماهنگی
دبلیوکندال 67معیاری از اجماع اســت که سطح اجماع بین اعضای دلفی را نشان میدهد(اسماعیلی
کیا و مالنظری.)1394 ،
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یافتههای پژوهش

به سؤال پژوهش عبارت بود از :چارچوب مطلوب برنامة درسی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک
صنایع در دورة دوم متوسطه کدام است؟ همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،نگارندگان با استفاده از مطالعه
و تحلیــل منابع مرتبط و جمعآوری نظرات متخصصان و خبــرگان فن ،به طراحی چارچوب مذکور
اقدام کردند .اجزای این چارچوب شامل منطق برنامة درسی ،کارکرد برنامة درسی ،محدوده و قلمرو
برنامة درســی ،الگوی طراحی برنامة درســی و مؤلفههای اصلی برنامة درســی شامل اهداف برنامة
درســی ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روشهای ارزشــیابی اســت .به گزارههای چارچوب برنامة
درســی ،مؤلفههای برنامة درســی به همراه روابط و ویژگی آنها در بخش بحث و نتیجه گیری اشاره
میشود.
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طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه
 éسیاستهای کلی نظام در حوزة آموزش تربیت
فنی و مهارتی
 éقانون نظام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای
و مهارتی

 éمبانی نظری تعلیموتربیت
 éساحت های تعلیموتربیت
 éحوزه های تربیت و یادگیری

 éاهداف دورة متوسطه
 éاهداف شاخه
فنیوحرفهای

 éاستاندارد بینالمللی طبقهبندی مشاغل
ایسکو ۲۰۰۸
 éاستاندارد بینالمللی آموزش ایسکو ۲۰۱۳

اهداف
منطقی بودن ،کاربردی و مفید بودن ،واضح و روشن بودن ،قابلیت دستیابی و قابل
اندازهگیری ،واقعبینانه ،کلنگر و ترکیب مناسبی از دانش مهارت و نگرش ،دارای سطح
متناظر با الگوی هدفگذاری برنامة درسی ملی ،تلفیقی از شایستگیهای فنی و غیرفنی.
استاندارد
شایستگی حرفة
مکانیک صنایع
 éنیازسنجی شغلی
 éتوسعه حرفهای
 éتحلیل حرفه
مکانیک صنایع
 éتعیین
شایستگیهای فنی
و شایستگیهای
غیر فنی
 éتلفیق
شایستگیها
 éتعیین
استانداردهای
عملکرد هر
شایستگی

استاندارد
ارزشیابی حرفة
مکانیک صنایع

محتوا
دارای ساختار تجویزی ،نیمه تجویزی و غیر تجویزی ،منطبق با موقعیتهای واقعی حرفه
در دنیای کار ،دارای ســازماندهی متناسب با زمان آموزش و سطوح صالحیت حرفهای
ملی ،جذاب ،جامع و متناســب با عالقه و اســتعداد های هنرجویان رشتة شاخصهای
ارزشیابی با رویکرد شایستگی و فاقد مطالب اضافی ،واقعی و مبتنی بر اقتضائات دنیای کار،
تلفیقی از شایستگیهای فنی و غیرفنی حرفة مکانیک صنایع ،دارای ساختار سه وجهی
متناســب با نیازهای منطقه ،به روز و فنآورانه ،پودمانی ،شامل مشخصات استانداردهای
فضا ،مواد و تجهیزات و شامل شاخص های خود ارزیابی ،تأکید بر موارد ایمنی ،بهداشتی
و حفاظتی.

چارچوب نظری برنامة درسی مبتنی
بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در
دوره متوسطه دوم

 éتعیین واحدهای
شایستگی برای
ارزشیابی
 éتحلیل
استانداردهای
عملکردی
 éتعیین روش ها و
ابزارهای سنجش
 éتعیین مقیاس
های ارزشیابی
 éتدوین الگوهای
گواهینامهشایستگی

 éجدولها
 éعنوانها
 éزمان آموزش

فعالیتهاییادگیری
قابلیت اجرا ،متناسب با زمان و سطوح مهارتی ،تقویتکننده و برانگیزانندة فعال ،بهرهمندی
از روشهای مشارکتی ،تعامل با هنرجویان ،محتوا و هنرآموز ،مفید ،واقعی بودن ،کلنگر،
منعطف ،برخوردار از روشهای نوین یادگیری فعال اکتشــافی و مشارکتی و استفاده از
نرمافزارهای تعاملی ،تعامل با کارفرما ،ارتقاء اخالق حرفهای ،مسئولیتپذیری ،نوآوری ،تفکر،
خود ارزیابی و اعتماد بنفس ،یادگیری پروژهای و نمونه کار ،تلفیقی از شایستگی فنی و غیرفنی.

ارزشیابی
ناظر بر تحقق شایستگیها متناسب با سطوح صالحیت حرفهای ملی ،منطبق بر اصول
حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،عملکردگرا ،کلنگر ،یادگیرندهمحور دارای بازخورد
ســازنده در ابزار ها و روشهای ارزشیابی مالک بودن استانداردهای عملکرد حرفهای در
رشتة مکانیک صنایع ،مســتمر و عملکردی مبتنی بر واقعیتهای حرفه در دنیای کار،
نتیجهمحور و فرایندمحور با توجه به شایستگیهای حرفهای مکانیک صنایع ،خودآگاهی و
خودارزیابی ،منصفانه و عاری از شرایط اضطرابآور.

کارکرد

الگوی برنامة درسی

محدوده و قلمرو

منطق برنامة درسی

شکل  .1چارچوب نظری برنامة درسی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
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در پاســخ به ســؤال میزان توافــق صاحبنظران در خصوص مؤلفههای اصلــی چارچوب برنامة
درســی مبتنی بر شایستگی رشــتةمکانیک صنایع چگونه اســت ،جدول 2میزان فراوانی و درصد نظر
ی که حدود 74
صاحبنظران را دربارة مطلوب بودن چارچوب برنامة درســی نشــان میدهد ،به طور 
درصد متخصصان حوزة برنامة درســی و  72درصد هنرآموزان و  71درصد متخصصان فن ،گزینههای
خیلــی زیاد و زیــاد را انتخاب کردهاند و تنها کمتــر از یک درصد متخصصان حوزة برنامة درســی و
هنرآموزان و یک درصد متخصصان فن ،گزینههای کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت هر ســه گروه ،اجزای چارچوب برنامة درســی مبتنی برشایستگی رشتةمکانیک صنایع در
دورة دوم متوسطه را مناسب دانستهاند.

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه

جدول  .2توزیع و درصد فراوانی پاسخ صاحبنظران دربارة تناسب اجزا و گزارههای چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی
رشتة مکانیک صنایع

رتبه ها
گروههای مورد بررسی

کم

زیاد

متوسط

خیلی زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

برنامهریزان درسی

3

0/60

126

25/00

258

51/19

117

23/21

هنرآموزان

4

0/79

135

26/79

244

48/41

121

24/01

متخصصان فن

7

1/22

155

26/91

261

45/31

153

26/16

در تحلیل اســتنباطی ،برای پاسخ به ســؤال دوم پژوهش ،از آزمون دبلیو-کندال استفاده شد .در
آزمون دبلیوکندال ،چنانچه ضریب کندال بیشــتر از  0/7باشــد ،توافق قوی ،در صورت برابری با 0/5
توافق متوسط و کمتر از  0/3توافق ضعیف بین خبرگان وجود دارد(حبیبی و همکاران .)2014 ،جدول
 3نشان میدهد ضریب کندال در همة عوامل بیشتر از  0/7است .بنابراین ،در تأیید عوامل چارچوب
بین صاحبنظران توافق باالیی وجود دارد .عالوه برآن ،از آنجاکه در همگی مؤلفههای چارچوب در
سطح خطاپذیری  5درصد و درجة آزادی  ،3مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05است و مقدارهای
بهدســت آمده از آزمون خی دو از مقدار جدول (مقدار  )7/82بزرگتر اســت ،لذا فرض تحقیق مبنی
بر توافق نظر متخصصان حوزة برنامة درسی ،هنرآموزان و متخصصان فن پذیرفته میشود.
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طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه

جدول  .3میزان توافق صاحبنظران با استفاده از ضریب هماهنگی کندال

آمار خی دو

ضریب کندال ()W

اجزا

ردیف

1

منطق برنامه

63/230

0/788

2

کارکرد برنامه

57/446

0/718

3

محدوده و قلمرو برنامة درسی

147/584

0/738

4

اهداف برنام ة درسی

37

0/925

5

الگوی طراحی برنام ة درسی

173/501

0/868

6

محتوای برنام ة درسی

59/045

0/738

7

فعالیتهای یادگیری

89/007

0/742

8

جدول برنامة درسی

98/327

0/819

9

ارزشیابی

137/501

0/868

سطح معناداری0/0001 :

بحث و نتیجهگیری
همانطــور که نتایج ایــن تحقیق نشــان داد ،چارچوب برنامة درســی مبتنی
برشایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه دارای اجزای منطق برنامة
درســی ،کارکرد برنامة درســی ،محدوده و قلمرو برنامة درسی و مؤلفههای اصلی
برنامة درسی شامل اهداف برنام ة درسی ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روشهای
ارزشیابی است .در ادامه ،محتوای اجزای چارچوب و مؤلفههای برنامة درسی و
ویژگیهای آن به اختصار آورده شدهاست ،با این توضیح که "منطق برنامة درسی"
بــه چرایی و ضرورت طراحی برنامة درســی مبتنی برشایســتگی رشــتة مکانیک
صنایع تأکید دارد" ،محدوده و قلمرو برنامة درسی" به عناصر برنامة درسی و انواع
22
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شایســتگیهای مرتبط با رشتة مکانیک صنایع اشــاره دارد ،و در "الگوی تدوین
برنامة درســی" ،مراحل طراحی برنامة درســی رشــتة مکانیــک صنایع با رویکرد
شایستگی مشخص شدهاست .همچنین ،مؤلفههای برنامة درسی چارچوب برنامة
درســی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک صنایع ویژگیهایی دارد که هر مؤلفه نام
برده شدهاســت .یکپارچگی و انسجام چارچوب از زاویة سازگاری اجزا ،تحت
عنــوان روایی کلی و هر یک از عنوانها و محتوای آنها با شــاخصهای روایی
درونی مؤلفهها مورد توجه قرار گرفتهاند .اعتبار بیرونی گزارهها در تمامی بخشها
به صورت اسنادی مشخص شده است.
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 منطق برنامة درسی

آمــوزش فناوری ،کار و مهارتآموزی به پیشــرفت فردی ،افزایش بهرهوری،
مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کسب درآمد حالل ،کاهش فقر ،افزایش
درآمد و توسعهیافتگی میانجامد .حرفة مکانیک صنایع از حرفههای زمینة صنعت
اســت .فرد شــاغل در این حرفه به طور معمول در شــرکتهای تولید ،و ساخت
و تولیــد کار میکند و تجهیزات و ماشــینآالت متنوع را تعمیــر میکند با تحلیل
اطالعات مرکز آمار از روند اشــتغال در حرفة مکانیــک صنایع ،میانگین نیروی
انسانی مورد نیاز در این حرفه در سطوح مختلف صالحیت حرفهای ملی ،حدود
پنج هزار نفر در ســال برآورد میشــود .از آنجاکه یکــی از مأموریتهای اصلی
وزارت آموزشوپرورش تربیت نیروی انســانی در ســطح کارگر ماهر در شــاخة
یوحرفهای اســت و تأسیس رشتة مکانیک صنایع به دلیل فقدان رشتة تحصیلی
فن 
و حرفــهای در شــاخة فنیوحرفهای در دورة دوم متوســطه ،توســط برنامهریزان
آموزشــی و سیاستگذاران آموزشی توصیه شده است ،گزارههای اسناد باالدستی
در ســالهای اخیر و مطالعات انجام شــده ،بر تدوین برنامههای درسی مبتنی بر
شایستگی تأکید دارند .لذا در جهت توسعه و آموزش مناسب هنرجویان این رشته
با هدف کسب شایستگیهای مورد نیاز دنیای کار ،طراحی برنامة درسی مبتنی بر
شایستگی در رشتة مکانیک صنایع ضروری است.
یافتههــای حاصل از تحلیل داده ها نشــان داد ،بین گروههای مورد بررســی
(برنامهریــزان درســی ،هنرآموزان و خبــرگان حرفه) در ارتباط با مناســب بودن
گزارههای منطق برنامة درســی توافق وجود دارد و به لحاظ مبانی نظری طراحی
رشــته ،ضرورت و الزامات مربوط به طراحی برنامة درســی مبتنی بر شایستگی
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در رشتة مکانیک صنایع با مفاد اسناد مرتبط با حوزة آموزشهای فنی وحرفهای،
از جملــه برنامة درســی ملی جمهوری اســامی ایــران( ،)1391قانون اهداف و
وظایــف وزارت آموزشوپرورش( ،)1366سیاســتهای کلی اشــتغال (،)1390
ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش( ،)1390قانون نظام جامع آموزش و تربیت
فنیوحرفــهای و مهارتــی ( ،)1396تحلیل نتایج کنگرههــای بینالمللی در حوزة
آموزش فنیوحرفهای ( )1391سازگار است.
 کارکرد برنامة درسی و محدوده و قلمرو برنامة درسی

کارکرد برنام ة درسی مبتنی بر شایستگی مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
عبارت اســت از تربیت کارگر ماهر مکانیک صنایع در ســطوح  1و  2صالحیت
حرفهای ملی ،متناسب با نیازهای بازارکار و همچنین فراهم کردن شرایط هدایت
و راهنمــای حرفهای – تحصیلی هنرجویان رشــتة مکانیک صنایع برای ســطوح
باالتر صالحیت حرفهای.
محدودة برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی مکانیک صنایع شــامل موارد زیر
است:
استاندارد شایستگی حرفة مکانیک صنایع ،استاندارد ارزشیابی حرفة مکانیک
صنایع ،اســتاندارد آموزش حرفة مکانیک صنایع ،نیازســنجی آموزشی ،اهداف،
جدول درسها ،استاندارد فضا و تجهیزات درسها ،توالی شایستگیهای عمومی،
شــیوة ارزشیابی پیشرفت درسها ،منابع ،مواد و رسانههای یادگیری ،جدولهای
اهــداف و محتوا ،فعالیتهــای یاددهی–یادگیری شایســتگیها ،فرایند اصالح و
بهبود برنامة درسی ،فرایند تهیة منابع آموزشی.
قلمرو برنامة درســی شــامل شایســتگیهای فنــی ،شایســتگیهای غیرفنی،
شایستگیهای فناوری اطالعاتوارتباطات و شایستگیهای مربوط به یادگیری
مادامالعمــر در حرفــة مکانیــک صنایع اســت .شايســتگيها بر اســاس نوع در
برنامة درســي رشتة مکانیک صنایع به شایســتگیهای پایه در برنامة درسی ملی،
شایستگیهای عمومی ،شایستگیهای غیر فنی محوری دنیایکار ،شایستگیهای
یادگیری مادامالعمر حرفة مکانیک صنایع ،و شایستگیهای فنی دنیایکار در حرفة
مکانیک صنایع دستهبندی میشوند.

24

 ëشمارة 71
 ëسال هجدهم
 ëپاییز 1398

جدول  .4شايســتگيهای فنی رشــتة مکانیک صنایع حاصل از تحلیل استانداردهای حرفه و
جمعبندی نظرات متخصصان حرفه
تعمیر اتصال
پیچ و مهره

تعمیر
اتصال خار

تعمیر
اتصال چسب

تعمیر
اتصال پرچ

تعمیر
اتصال لحیم

جوشکاری

ماشینکاری

سنگزنی

مونتاژکاری

تعویض و
تعمیر شیرآالت

تعویض و تعمیر شفتها
و بادامکها

تعویض و تعمیر
چرخ تسمه

تعویض و تعمیر
چرخ زنجیر

تعویض و تعمیر
چرخ دنده

تعویض و تعمیر فنرها
و یاتاقان ها

تعمیر پخش کنندههای
هیدرولیکی و پنوماتیکی

تعویض و
تعمیر
سیلندرها

تعویض و
تعمیر
شیرها

تعویض و
تعمیر
عملگرها

تعویض و
تعمیر
رلهها

سیمکشی

تعویض و تعمیر
قطعات الکتریکی

تعویض و تعمیر
قطعات الکترونیکی

تعویض و
تعمیر درایورها

تعمیر
تابلوهای برق

تعمیر سیستم انتقال
قدرت

تعمیر قطعات
متحرک و نوارهای
نقاله

تعمیر تیرک ها و
ابزارگیرها

تعمیر سیستم کالچ
و ترمز

تعمیر سیستمهای
خنک کاری

نصب ماشینهای ابزار

نصب باالبرهای
صنعتی

نصب دستگاههای
صنعتی

نصب میکسر و
نوارهای نقاله

نصب
کورههای صنعتی
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برخــی از شایســتگیهای غیر فنی که بــا حرفة مکانیک صنایــع در ارتباطاند
عبارتاند از :شایســتگیهای تفکر ،ارتباط مؤثر ،مديريت كاروكیفيت ،كارآفريني،
اخالقحرفهای (امانتداری ،مسؤلیتپذیری ،وفای به عهد ،درستکاری ،بهرهوری)،
يادگيريمادمالعمر ،كاربرد فناوري و محاســبه .یافتههــای حاصل از تحلیل دادهها
نشان داد ،در ارتباط با مناسب بودن گزارههای کارکرد ،محدوده و قلمرو چارچوب
برنامة درســی بین گروههای مورد بررســی توافق وجــود دارد و به لحاظ توجه به
گزارههــای مخاطبان برنامة درســی ،تربیت نیروی کار ماهــر و راهنمایی و هدایت
تحصیلی با مواد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای و مهارتی ()1396
و برنامة درسی ملی( ،)1391و به لحاظ شایستگیهای فنی و غیرفنی رشتة مکانیک
صنایع با ایسکو ،سازمان جهانی کار( ،)2008همسویی وجود دارد.
 الگوی برنامة درسی

الگوی برنام ة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک صنایع در دورة دوم
متوسطه بر اساس اقتضائات دنیای کار ،دنیای آموزش و مبانی نظری طراحی برنامة
درسی مبتنی بر شایستگی به صورت در هم تنیده و در شکل  2ارائه شدهاست.
الگوی تدوین برنام ة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک صنایع از سه
بخش تشــکیل میشود .1 :استاندارد شایستگی حرفة مکانیک صنایع؛ .2استاندارد
ارزشــیابی حرفة مکانیک صنایع؛  .3اســتاندارد آموزش حرفة مکانیک صنایع .در
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بخش اول ،نیازسنجی شغلی ،توسعة حرفهای و تحلیل حرفة مکانیک صنایع انجام
میشــود .در بخش دوم ،شایســتگیها گروهبندی و روشها و ابزار سنجش حرفة
مکانیک صنایع تعیین میشــوند .بخش ســوم شامل نیازســنجی آموزشی ،تدوین
اهداف آموزشــی ،طراحــی درس ،تعیین فعالیتهــای یادگیری ،انتخــاب مواد و
رســانههای یادگیری ،تعیین محتوا و تعیین شیوههای ارزشیابی است .هر بخش به
صورت ســندی مجزا ،پس از اعتباربخشــی و اعمال پیشنهادهایی صاحب نظران،
منتشر میشود .هر سه سند استاندارد شایستگی حرفه ،استاندارد ارزشیابی حرفة و
استاندارد آموزش حرفة مکانیک صنایع با هم مرتبط و در تعاملاند.
خاســتگاه استاندارد شایستگی ،حرفه است و استاندارد ارزشیابی ،حرفة دنیای
کار اســت .به عبارت دیگر ،تعیین شایســتگیهای حرفه از طریق مطالعه و تحلیل
شــرایط و اقتضائات حرفة مکانیک صنایع و مشاغل وابسته به آن در محیط واقعی
کار و با مشــارکت خبرگان شــاغل در حرفة مکانیک صنایع اســت .اصول ناظر بر
برنام ة درسی شامل دین محوری ،تقویت هویت ملی ،اعتبار نقش یادگیرنده ،اعتبار
نقش مرجعیت مربــی ،اعتبار نقش پایهای خانواده ،جامعیــت ،توجه به تفاوتها،
تعادل ،یادگیری مادامالعمر ،جلب مشــارکت و تعامل ،یکپارچگی و فراگیری است
که برنامهریزی به صورت هماهنگ و درهم تنیده در برآن تأکید میشــود و رویکرد
آن فطرتگرایی توحیدی اســت که در الگوی هدفگذاری و شایســتگیهای پایه
به آن توجه میشــود .هر شایســتگی ترکیب مناســبی از دانش ،مهــارت و نگرش
است و اجزای آن به صورت در هم تنیده و منسجم آموزش و ارزشیابی میشوند.
شایســتگیهای فنی و شایســتگیهای غیرفنی در حرفة مکانیک صنایع به صورت
تلفیقی ارائه میشوند .با توجه به ارتباط و تعامل طولی و عرضی مراحل ،در داخل و
بیرون هر بخش ،فراینداعتباربخشی و اصالح در هر مرحله انجام میشود .یافتههای
حاصل از تحلیل داده ها نشان داد ،بین گروههای مورد بررسی در ارتباط با مناسب
بودن اجزا و مراحل الگوی تدوین برنامة درسی توافق وجود دارد و به لحاظ ساختار
در ســه بخش استاندارد شایستگی حرفه و اســتاندارد ارزشیابی حرفه و استاندارد
آمــوزش حرفه ،با مفاد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای و مهارتی،
مادة  ،4بند  )1396( 4ســازگاری دارد .به لحاظ اصول ناظر ،با ســند برنامة درســی
ملی( )1391و از منظر مبانی نظری و نیازسنجی با نتایج پژوهشهای مؤمنی مهمویی
و همکاران( ،)1387تاک ،)2007( 68نیکولوف و همکاران( ،)2014کدخدای(،)1397
و راهنمای تدوین برنام ة درسی فنیوحرفهای ( )2018همسویی و همخوانی دارد.
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 اهداف

اهــداف برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک صنایــع در دورة
دوم متوســطه در ســه ســطح هدف کلی رشــته ،اهداف کلی هر درس و اهداف
توانمندســازی هر شایستگی تعریف میشــود .اهداف هر سطح با توجه به منابع
هدف گزینی متناظر آن سطح از اســتاندارد شایستگی حرفه ،استاندارد ارزشیابی
حرفــه ،اهداف دورههای تحصیلی ،اهداف شــاخة تحصیلی و اهداف حوزههای
یادگیری تدوین میشود .الگوی هدفگذاری برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی
ایران و توجه به شایســتگیهای پایه در تدوین اهداف مالک عمل است .اهداف
آموزشی با رویـکرد شایستگی ،عباراتی منطقی و واقع بینانه ،صریح و روشن ،قابل
دســتیابی ،قابل اندازهگیری ،دارای زمان بندی ،کلنگر و ترکیبی از دانش ،مهارت
و نگرش ،دارای ســطوح ،متناظر با الگوی هدفگذاری برنامة درسی ملی ،تلفیقی
از شایســتگیهای فنی و غیرفنی ،پشتیبان وظایف و شایستگیهای فنیوحرفهای
هســتند .یافتههای حاصل از تحلیل داده ها نشــان داد بین گروههای مورد بررسی
(برنامهریــزان درســی ،هنرآموزان و خبــرگان حرفه) در ارتباط با مناســب بودن
گزارههای اهداف برنامة درســی توافق وجود دارد و به لحاظ ویژگیهای اهداف
در برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی ،این نتیجه با نتایج پژوهشهای هدایتی و
همــکاران( ،)1395فینچ و کرانکیلتن ( ،)1390/1999موســیپور ( ،)1395آبا آنا
( )2013و راهنمای تدوین برنامة درســی فنیوحرفــهای ( )2018همخوانی و به
لحاظ انواع شایســتگیها با آیین نامة آموزشــی دورة دوم متوســطه ( )1395و به
لحاظ تدوین اهداف تفصیلی و روش آن با برنامة درســی ملی جمهوری اسالمی
ایران( ،)1391همخوانی و همسویی دارد.
اهدافدورةتحصیلی
سطوحشایستگیدرحرفةمکانیکصنایع
وظایفحرفهدرحرفةمکانیکصنایع
تکلیفکاریدرحرفةمکانیکصنایع
استانداردعملکردشایستگیدرمکانیکصنایع
عناصرشایستگیدانش ،مهارت،نگرش

ارتباط
با خود

ارتباط
با خدا

ارتباط ارتباط
با خلق با خلقیت

تعقل
علم
عمل

هدفکلیرشتةمکانیکصنایع

ایمان

اهداف هر پودمان

اخالق

اهداف کلی هر درس

اهدافهرشایستگی
اهدافتوانمندسازی

شکل  .3الگوی هدفگذاری پیشنهادی در رشتة مکانیک صنایع مبتنی برشایستگی ،برگرفته از
الگوی هدف گذاری برنامة درسی ملی (.)1391
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تعقل در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
تعقل در ارتباط با خود :کشف
 éکشف و تحلیل عملکرد ابزار ،تجهیزات ،ماشین آالت و فناوریهای مرتبط با حرفة مکانیک صنایع؛ توجه
دقيق به وظایف و کارهای شغلی و حرفهای خویش و تواناییها در كار خود در انجام وظایف شغلی وتوجه به ايمني
و بهداشت محيطي مرتبط با مکانیک صنایع
ایمان در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éایمــان در ارتباط با خود :ایمان به نقش تربیتی کار؛ ایمان به عمل صالح به عنوان راهی برای رســیدن به
مرتبهای از حیات طیبه؛ ايمان و باور آگاهانه به توانمنديهاي فردي براي پيشرفت حرفهاي؛ برخورداري از روحية
اعتمادبهنفس و استقالل در كار؛ باور آگاهانه به تعلق منابع مادي و ثروتهاي ملي به خداوند
 éایمان در ارتباط با خلقت :باور داشتن محیط زیست به عنوان خلقت خداوند و محافظت از آن؛ باور داشتن
نقش مؤثر انسانها در تغییرات محيط زيست؛ باور به حق داشتن نسلهای آینده براي استفاده از منابع.
علم در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éعلــم در ارتباط با خود :شــناخت دانش؛ مهــارت و نگرش مورد نیاز مراحل کاری شایســتگیهای فنی و
شایســتگیهای غیر فنی حرفة مکانیک صنایع؛ شــناخت اصول مشــتری مداری؛ دانش انواع فناوری در حرفة
مکانیک صنایع؛ شــناخت الزم براي توســعة حرفهای و ادامة تحصيل در دورههاي باالتررشــتة مکانیک صنایع؛
شــناخت كارآفريني و ويژگيهاي آن؛ آگاهی از خطرات شــغلی و دانش ایمنی دستگاهها ،وسایل و تجهیزات در
حرفة مکانیک صنایع.
عمل در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éعمل در ارتباط با خود :شایستگی کار با ابزار و وسایل در محیط کار؛ انجام وظایف و کارهای شغلی مربوط
به حرفة مکانیک صنایع؛ شایستگی کار با دستگاهها؛ برنامهريزي براي ايجاد كسب و كار؛ رعایت ایمنی و بهداشت
فردی و محیطی؛کاربست فناوری مناسب در انجام وظایف شغل.
 éعمــل در ارتباط با خلقت :دفع و امحای مواد و پســماندها بــه روش اصولی؛ دفع آلودگی صوتی ،فیزیکی،
شیمیایی؛ مشاركت در جلوگيري از خسارت زيست محيطي به دليل فعاليتهاي كسبوكار؛ تالش در توسعة منابع
اقتصادی کشور؛ شایستگی کاربست مفاهیم توسعة پایدار در محیط کاری.
اخالق در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éاخالق در ارتباط با خدا :تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت؛ درستكاري در انجام كار
 éاخالق در ارتباط با خلق :انجام کارهای محول شده با دقت کامل؛ ارزش قائل شدن به انجام کارها در گروه
کاری؛ پرهیز از رفتار مغایر با قانون کار؛ توجه به ساماندهی محیط کار بهصورت مشارکتی؛ ارزش قائل شدن به
تجربة کار واقعی؛ پایبندی به حقوق همکاران شــغلی ؛ رعایت اصول مشتری مداری؛ ترجیح هدف گروه كاري بر
اهداف شخصی؛ برخورداری از روحیة تعاون؛ مشخص كردن رفتار اخالقي و قانوني.
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 محتوا

قلمرو و جهتگیری محتوا در راســتای تحقق اهداف و شایســتگیهای لحاظ
شده در برنام ة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
به گونهایســت که شایســتگیهای فنی و غیرفنی در قالب ساختار تجویزی ،نیمه
تجویزی و غیرتجویزی ،با توجه به اســتعداد و عالقههای هنرجویان و شــرایط و
نیازهای هنرســتان ،منطقهای و ملی را شامل میشود .مواد و رسانههای یادگیری بر
اساس محتوای شایستگیها و پیچیدگی سطوح صالحیت مطابق با سیاستهای تولید
مواد و رســانههای یادگیری برنامة درســی ملی تدوین میشود .محتوا باید متناسب
با استعداد و عالقة هنرجویان ،جذاب ،منعطف ،واقعی و مبتنی بر اقتضائات دنیای
کار ،تلفیقی از شایستگیهای فنی و غیرفنی حرفة مکانیک صنایع ،دارای ساختار سه
وجهی ،متناسب با نیازهای منطقهای ،به روز و فناورانه ،پودمانی ،شامل مشخصات
و استانداردهای فضا و مواد و تجهیزات ،شامل شاخصهای خودارزیابی و فضای
آموزشی ،شامل موارد ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی باشد .دارای سازماندهی مناسب
و مطابــق با فناوری روز حرفة مکانیک صنایع باشــد و برخــوردار از فعالیتهای
یادگیری اســت که محتوای دانشــی و مهارتی و نگرشی مراحل کاری مربوط به هر
شایســتگی را پشتیبانی میکند و متناسب با زمان آموزشی و فاقد اطالعات اضافی
اســت و فضا و تجهیزات و شــاخصهای ارزشیابی را به روشــنی نشان میدهد.
یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد بین گروههای مورد بررسی درارتباط با
مناسب بودن گزارههای مربوط به محتوای برنامة درسی توافق وجود دارد و به لحاظ
ویژگیهای محتوای مبتنی بر شایستگی در رشتة مکانیک صنایع با نتایج پژوهشهای
مولر( ،)2017کوئنن و همکاران( ،)2015هدایتی و همکاران( ،)1395مومنی مهموئی
و همــکاران( ،)1387آزاد و همکاران ،)1391( .ملکی ( ،)1383میرزابیگی (،)1389
موســیپور ( ،)1395فینچ و کرانکیلتن ( )1390/1999و برنامة درسی ملی ()1391
همسویی و همخوانی وجود دارد.
 جدول درسها

جدول درسهای رشــتة مکانیک صنایع در چهار دســته خوشة درسی تدوین
شد .1 :شایستگیهای عمومی .2 ،شایستگیهای پایة فنی .3 ،شایستگیهای فنی،
 .4شایســتگیهای غیر فنی .دســته بندی درسها و زمان اختصــاص یافته به هر
درس با آیین نامة آموزشی دورة دوم متوسطه ( )1395انطباق دارد.
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جدول  .6جدول درسهای پیشنهادی رشتة مکانیک صنایع ،مطابق با چارچوب جدولهای برنامة
درسی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش.
رشتة تحصیلی:
مکانیک صنایع

ردیف

دامنة محتوایی

1

تربیت دینی
و اخالقی

2

3
4

کد رشتة تحصیلی:
...
پایه 10

نام درس

تعليمات ديني
(ديني ،قرآن و
اخالق) 1

ساعت

2

عربی ،زبان قرآن 1

1

2

نام درس

تعليمات ديني
(ديني ،قرآن و
اخالق) 2

ساعت

2

عربی ،زبان قرآن 2

1

2

پایه 12

نام درس

تعليمات ديني
(ديني ،قرآن و
اخالق) 3
عربی ،زبان قرآن 3

زمینه
...
ساعت

2
1

2

زبان و ادبیات فارسی

فارسی 1

زبان هاي خارجي

زبان خارجي 1

خوشة درسها:
مطالعات اجتماعی

2

زبان خارجي 2

2

-

-

جغرافيای عمومي
و استانشناسي

2

علوم اجتماعي

2

تاريخ معاصر

2

2

تربيتبدني 2

2

تربيتبدني 3

2

-

انسان و
محيط زيست

2

سالمت
و بهداشت

2

تربيتبدني 1

5

خوشة درسها:
انسان و سالمت

6

خوشة درسها:
انسان و مهارتهای
زندگی

7

خوشة درسها:
شایستگیهای
غیر فنی

8

خوشة درسها:
شایستگیهای پایة فنی
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
زیست شناسی)

9

خوشة درسها:
شایستگیهای فنی

-

-

-

-

-

برنامة ویژة مدرسه

-

آمادگی دفاعی

3

2

مديريت خانواده
و سبك زندگي

2

الزامات محیط کار

2

کارگاه نوآوری و کار
آفرینی

2

اخالق حرفهای

2

-

-

درس انتخابي
(-1کاربرد
فناوریهای نوین
-2مدیریت تولید

2

-

2

درس پایه

4

درس پایه

4

درس پایه

2

ایجاد و تعمیر قطعات
اتصاالت مکانیکی

8

تعمیر
ساز و کارهای
هیدرولیکی و
پنوماتیکی

8

تعمیر و نگهداری
ماشینهای ابزار
و ماشینآالت
دستگاههای صنعتی

8

تعمیر سازو کارهای
مکانیکی

8

تعمیر سیستمهای
برقی

8

2

نصب ماشینهای
ابزار ،ماشین آالت
صنعتی

8

دانش فنی پایه
جمع

فارسی 2

فارسی 3

درس انتخابي
( -1هنر  -2تفكر و
سواد رسانهاي)

درس مشترک گروه

10

گروه تحصیلی
... :
پایه 11

کد گروه:
...

1

40

-

-

دانش فنی تخصصی

-

-

8

کار آموزی رشته

تجمیعی

جمع

40

جمع

40
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*

زمینه ســازی برای اجرای بند  5-5سند تحول بنیادین و بند  13-2برنامة درسی ملی
مشــتمل بر عنوانهایی مانند :پژوهش و ارائة خالقانه(ســمینار) ،یادگیری پروژه محور و
آموزش مهارت تأمین معاش حالل (ساالنه  50تا  100ساعت)
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 فعالیتهای یادگیری
راهبردهای یادگیری برنام ة درســی مبتنی بر شایســتگی رشتة مکانیک صنایع
در دورة دوم متوســطه بر فرصتهای تربیتی تدارک یافتهای ناظر است که هنرجو
برای کسب شایســتگیهای الزم نیازمند بهکارگیری آنهاســت .فعالیتها باید با
توجه به محدوده و قلمرو شایســتگیهای رشــتة مکانیک صنایع طراحی شود و
قابــل اجرا بودن فعالیتهای یادگیری در محیط یادگیری از مهمترین ویژگیهایی
است که در هنگام طراحی به آن توجه میشود .انتخاب فعالیتهای یادگیری باید
به گونهای باشد که تقویت انگیزة هنرجویان را دربرداشته باشد .به این منظور ،از
روشهــای همآموزی و بازدید از مراکز صنعتی مربــوط به حرفة مکانیک صنایع
مؤثر است .همچنین ،استفاده از نرم افزارهای تعاملی ،ایجاد فرصتهای نوآوری
و خالقیت و روشهای اکتشافی در یادگیری فعال ،در آموزش مبتنی بر شایستگی
رشــتة مکانیک صنایع تأکید میشود .ارائة رویکرد یادگیری مشارکتی در تدریس،
فراهم کردن شــرایط تعادل مؤثر هنرجویان با هنرآموز و محتوا و محیط یادگیری،
و بهرهمندی از فناوریهای نوین در آموزش مبتنی بر شایستگی در حرفة مکانیک
صنایع توصیه میشود.
مبانی طراحی فعالیتهای یادگیری ســاخت یافته در رشــتة مکانیک صنایع،
اســتاندارد آموزش حرفه اســت .اهداف توانمندسازی هر شایستگی و استاندارد
عملکرد هر شایستگی منابع اصلی تدوین فعالیتهای یادگیری ساخت یافته برای
این رشتهاند .نحوة تعامل هنرجو با سایر هنرجویان ،هنرجو با هنرآموز یا هنرجو
با محتوا و محیط یادگیــری ،امکانات و تجهیزات در الگوی طراحی فعالیتهای
یادگیری ساخت یافتة رشتة مکانیک صنایع به شرح زیر است:
راهبردهای
یاددهی -یادگیری

انتخاب نحوۀ
تعامل هنرجو
باهنرجویان

بررسی
اهداف توانمندسازی
از لحاظ

باهنرآموزان
بامحتوا

انتخاب مواد و
رسانههاییادگیری

انتخاب فضا
و تجهیزات

فعالیتیادگیری
ساختیافته

اجزایشایستگی
سطحیادگیری

شکل  .4الگوی پیشنهادی طراحی فعالیتهای یادگیری ساخت یافتة رشتة مکانیک صنایع
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یافتههــای حاصــل از تحلیل دادهها نشــان داد بین گروههای مورد بررســی
درارتباط با مناســب بودن گزارههای مربوط به محتوای برنامة درسی توافق وجود
دارد و ویژگیهــای فعالیتهای یادگیری مبتنی بر شایســتگی در رشــتة مکانیک
صنایــع با نتایــج پژوهشهــای کوئنن و همــکاران( ،)2015نعمتــی دهکردی و
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همــکاران( ،)1395هدایتی و همکاران( ،)1395ملکی ( ،)1383فینچ و کرانکیلتن
( ،)1390/1999مومنی مهموئی و همکاران ( ،)1387ســدفاپ ( ،)2009راهنمای
تدوین برنامة درسی فنیوحرفهای ( )2018و برنامة درسی ملی ( )1391همسویی
و همخوانی دارد.

 روشهای ارزشیابی
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی و تربیتی در برنامة درســی مبتنی بر شایستگی
مکانیک صنایع دورة دوم متوســطه بر تحقق شایســتگیها و دســتیابی به سطوح
شایستگیها و صالحیت حرفهای ملی در حرفة مکانیک صنایع ناظر است .مالک
کسب شایســتگیحرفهای ،استاندارد ارزشیابی حرفة مبتنی بر استاندارد عملکرد
حرفة مکانیک صنایع درتکالیفکاری در سطوح مهارتی است.
آگاهي( 69سطح اول مهارت) :در این سطح ،فرد آگاهیهای پایه را دارد و تنها
ی تواند کار کند .ویژگیهای این ســطح عبارتاند از :شناســایی
تحت نظارت م 
ابتدایی فهرست کردن ،تشخیص ،تفکر دقیق و آموزش جستجوی اطالعات.
دانش( 70سطح دوم مهارت) :در این سطح ،فرد چگونگی انجام کار را میداند
و میتواند بدون نظارت مســتقل کار کند .ویژگیهای این سطح عبارتاست از:
توصیف ،مشارکت ،توضیح و کار با دستورالعملها.
مهارت( 71ســطح ســوم مهارت) :فرد ماهراســت و توانایی آموزش و تربیت
دیگران را دارد .برنامهریزی و تجزیهوتحلیل ،مسئولیتپذیری در محیط کار خود،
رسیدگی به طیف وسیعی از فعالیتها و وظایف ،ارائة راههایی برای افزایش سهم
خود و دیگران ،ارائة راهنمایی و مربیگری به دیگران ،ترسیم چشم انداز بیرونی و
نشان دادن ابعاد شایستگی به دیگران ،از ویژگیهای سطح سوم هستند.
تسلط( 72سطح چهارم مهارت) :در سطح چهارم ،هنرجو درکار خبره است و
توانایی آموزش مربیگری به دیگران را دارد .سازگاری ،ایجاد ،نوآوری ،عیبیابی،
ارائة راهــکار و راهنمایی دیگران (به عنوان متخصص) ،تعریف اســتانداردهای
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جدیــد ،چشــمانداز وســیع و بلند مــدت ،و پیشبینی و برنامهریــزی پیشرو از
ویژگیهای این سطح هستند.
ضمن رعایت اصول حاکم بر ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی -تربیتی در برنامة
درســی ملی ،اصول خاصی همچون عملکرد گرایی ،کل نگری ،یادگیرنده محوری

و بازخورد ســازنده در اجرای چارچوب ارزشیابی از شایستگی برخوردار است.
یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد بین گروههای مورد بررسی درارتباط با
مناسب بودن گزارههای مربوط به ارزشیابی برنامة درسی توافق وجود دارد و این
نتایــج ،به لحاظ ویژگیها ،با یافتههای کوئنن و همــکاران( ،)2015وهبا(،)2013
آبــا آنا ( ،)2013ایت هادوچیــن ( ،)2017خوشخلق ( ،)1395مومنی مهموئی و
همکاران( ،)1387فینچ و کرانکیلتن ( ،)1390/1999ویمر ( )2016و ســند برنامة
درسی ملی( )1391همسویی و همخوانی دارد.
بــا توجه به بند  4از مادة 4قانون نظام جامــع آموزش و تربیت فنی ،حرفهای
و مهارتی مبنی بر تدوین اســتانداردهای شایســتگی و ارزشیابی وآموزشی حرفه
برای آموزش حرفه درســطوح صالحیت حرفه ،تفاوت عمده ،تدوین چارچوب
برنامة درســی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه با سایر
برنامههای درســی مدون شــده در تأکید بر توســعة حرفهای ،ســطوح صالحیت
حرفهای ،تلفیق شایســتگیهای فنی و غیرفنی و ترکیب مناسبی از دانش ،مهارت
و نگرش در فرایند تدوین چارچوب برنامة درسی است.
«چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی در رشتة مکانیک صنایع در دورة
دوم متوســطه» با هدف ارائة معیارهایی برای تولید برنامة درســی رشتة مکانیک
صنایع و اجزای مرتبط با آن تدوین شــده اســت .مخاطبان این ســند کارشناسان
برنامهریزی درســی رشــتة مکانیک صنایــع و هنرآموزان مجری آن هســتند .این
چارچوب برای اولین بار در سطح کشور و پس از ابالغ قانون نظام جامع آموزش
و تربیــت فنی ،حرفهای و مهارتی تدوین شــده اســت .با توجه بــه فقدان برنامة
درسی رشــتة مکانیک صنایع ،تدوین چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی
رشــتة مذکور به صورت اختصاصی ،اقدامی مؤثر برای تدوین برنامة درسی رشتة
مکانیک صنایع محســوب میشــود .عالوه بر ارائة چارچوب برنامة درسی مبتنی
برشایستگی در رشتة نمونة مکانیک صنایع ،ارائة الگوهای تدوین اهداف ،تدوین
فعالیتهای یادگیری ،تعامل شایســتگیهای فنی با شایســتگیهای فنی و الگوی
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تدوین برنامة درسی از نوآوریهای این پژوهش محسوب میشود .نبود دسترسی
به اســناد برنامههای درســی مبتنی برشایســتگی سایر کشــورها و نبود دسترسی
مناســب به خبرگان فن رشتة مکانیک صنایع که در آموزش رشته نیز تجربه داشته
باشند ،از محدودیتهای این پژوهش بود.
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بــا توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،به متخصصان برنام ة درســی پیشــنهاد
میشود:
 èبا توجه به ضرورت تهیة برنام ة درســی رشتة مکانیک صنایع ،از چارچوب
برنام ة درسی برای تدوین برنام ة درسی رشتة مذکور استفاده کنند.
 èنتایج ارزشیابی از برنام ة درسی مبتنی بر شایستگیرشت ة مکانیکصنایع ،پس
از تدوین و در مرحلة اجرا برای بهبود این چارچوب برنام ة درسی مؤثرند.
 èبرنامهریزان درسی سایر رشتهها که تاکنون چارچوب برنام ة درسی و برنام ة
درســی نداشــتهاند ،میتوانند با ویژهســازی این چارچوب بــرای حرفه یا
رشتههای مذکور ،برای تدوین برنام ة درسی مبتنی بر شایستگی ازآن استفاده
کنند.
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ارائة الگوی تناسب آموزشهای
فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار
از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد
بر اساس نظریة داده بنیاد
کاظم برزگر بفروئی

محسن شاکری

**

*

محمدعلی جمشیدی

***

چكيده:
مقالة حاضر در پی ارائة الگویی برای تبیین تناســب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار
از دیدگاه صاحبان صنایع شــهر یزد است .به لحاظ کفایت نداشتن مدلهای ارائه شده در ادبیات
موجود برای تبیین تناســب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار و برای به دست آوردن
دادههایی متناســب با زمینة مورد مطالعه ،از روش کیفی نظریة داده بنیاد استفاده شد .دادههای
مطالعه از مصاحبه با  14نفر از صاحبان صنایع و مدیران سازمان فنیوحرفهای شهر یزد گردآوری
شــد .با طبقهبندی مفاهیم ،مقولههای فرعی و محوری و یافتن مقوله محوری با استفاده از روش
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،مقولههای شکل دهندة الگوی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای
با نیازهای بازارکار و روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی ظهور یافت که شــامل موجبات ع ّلی
(هفت مقوله) ،مقوله محوری (هم راســتایی آموزش ها) ،راهبردها (هشت مقوله) ،شرایط محیطی
(شش مقوله) ،ویژگیهای زمینهای (چهار مقوله) و پیامدها (سه مقوله) میشود.
بر اســاس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت با استفاده از راهبردهای نیازسنجی ،مشارکت
ذینفعان ،آموزش مربیان ،همکاریهای داخلی و خارجی ،آیندهپژوهی شغلی ،آمایش سرزمینی و
برنامهریزی ،آشنایی کارآموزان با بازارکار ،و مشاوره و هدایت شغلی ،میتوان تناسب آموزش های
فنیوحرفهای با نیاز های بازارکار را محقق کرد.

كليد واژهها:

آموزش فنیوحرفهای ،نیازهای بازارکار ،نظریة داده بنیاد

 ïتاريخ دريافت مقاله97/9/22 :

 ïتاريخ شروع بررسي97/11/8 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/9/4 :
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مقدمه

آمادهســازی جوانان برای بازارکار یکی از مســئولیتهای کلیدی نظام آموزشــی کشورهاســت
(فورســتر و بول .)2018 ،1بر همین مبنا ،تربیت نیروی انســانی متخصص و کارآمد و استفادة بهینه از
آن ،در مرکز توجه برنامهریزان قرار گرفته اســت (خواجه شــاهکوهی ،عباســی و خوش فر.)1391 ،
پایین بودن ســطح مهارتها ،طرفداران آموزشهای حرفهای و آموزشهای کالســیک را به نوعی به
تقابل کشاندهاســت .ســرعت تغییرات فناوری و انتظار بازارکار از نیروی ماهر و به تبع آن تشــدید
ضــرورت آموزشهای حرفهای در قالــب آموزشهای حین کار هم ،به شــدت این تقابل دامن زده
اســت ،به گونهای که در بســیاری از کشورهای در حال توســعه (به ویژه کشورهای آسیایی) انتخاب
بین آموزشهای عمومی و حرفهای یک تصمیم دشــوار قلمداد میشــود (یونسکو ،2010 ،به نقل از
ســلیمی .)1393 ،آموزش فنیوحرفهای بــه عنوان یک راهحل کارآمد بــرای کاهش بیکاری جوانان
مورد توجه سیاســتگذاران قرار گرفته اســت (بلونیوا ،بیلینا ،و راسانوســکی .)2015 ،2آموزش ،به
ویژه آموزشهای فنیوحرفهای ،وســیلهای در خدمت به نیازهای توســعهای جامعه است (کاووسی،
 .)1387یکی از جنبههای مثبــت آموزشهای فنیوحرفهای و دورههای کارآموزی ،تحرک اجتماعی
جوانان و کاهش بیکاری آنان است (اندرسون .)2018 ،3آموزههای فنیوحرفهای ،فعالیتهایی هستند
که فرد را برای احراز شــغل ،پیشــه و کســب و کار آماده میکنند یا کارایی و توانایی وی را در انجام
آنهــا افزایش میدهند (خالدی و رفعتی .)1391 ،آموزشهای فنی وحرفهای ابزار مهمی برای بهبود
پویایی ،انطباقپذیری و بهرهوری نیروی کار اســت .به همین دلیل ،در افزایش توان رقابت بنگاههای
اقتصــادی ،صنعتــی و تولیدی نقش دارد و زمینــة کاهش نبود توازن در بازارکار را فراهم میســازد
(خواجه شاهکوهی و همکاران.)1391 ،
بیشــتر کشــورهای جهان برای تقویت آموزشهای فنیوحرفهای تالشهای گســتردهای را آغاز
کردهاند (احمدی و آتشک .)1394 ،اصالح نظام آموزش فنیوحرفهای به عنوان ابزار مهمی برای تربیت
و افزایش کارایی و بهرهوری نیروهای انســانی بهمنظور زمینه ســازی اصالحات و توســعة اقتصادی،
میتواند از اولویتهای اصلی نظام آموزشی کشور باشد (خالقی .)1391 ،افزایش کیفیت آموزشهای
فنیوحرفهای به باالرفتن کارایی و کارآفرینی نیروی انسانی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در
جهت بهبود کیفیت زندگی مردم کمک میکند.
تحقق این هدف در مرحلة اول مســتلزم شــناخت نیازهای در حال تغییر بازارکار (نیازســنجی) و
کارایی و انعطافپذیری نظام آموزشی است (جلیلیان ،مهرعلیزاده و مرعشی .)1396 ،بر اساس توصیة
یونســکو ،همة کشــورها به یک خط مشی منسجم آموزشی نیاز دارند ،به نحوی که در آن ،آموزشهای
فنیوحرفهای به عنوان بخشی اساسی از این سیستم یکپارچه دیده شده باشد .این در حالی است که از
جمله مشــکالت مطروحه در بخش آموزش فنیوحرفهای ،به ویژه در کشور ما ،مشخص نبودن الگوی
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توســعة کشور و در نتیجه نامشخص بودن جهتگیری مناسب آموزشهای فنیوحرفهای است (ربیعی
و خادمی ورنامخواســتی .)1392 ،در کشورهای موفق در زمینة آموزشهای فنیوحرفهای ،مانند آلمان،
ونزوئال ،چین ،ایتالیا و هلند ،به جای تأکید بر دانش حرفهای ،به مهارت های حرفهای تأکید میشــود.
در برخی از این کشــورها آموزشهای فنیوحرفهای میشــود بر اســاس نیاز جامعه ارائه میشود .لذا
مطالعات نظرســنجی ،ارزشــیابی و تحقیقات در این زمینه مورد اســتفادة برنامهریزان است( .سپه پناه،
فرشادیان ،ایمانی هرسینی و ظاهری.)1394 ،
بهکارگیــری یک رویکــرد نظاممند در ایجاد رشــتههای آمــوزش فنیوحرفهای جدیــد مبتنی بر
فناوریهای نو ،این اطمینان را در پی دارد که رشتههای آموزشی جدید و تمهیدات پشتیبانی مورد نیاز،
به طور مستمر در چارچوبی مؤثر و کارآمد توسعه مییابند (احمدی و آتشک.)1391 ،
آموزش فنیوحرفهای در نقطة اتصال با اقتصاد جامعه قرار دارد و به طور مستقیم در خدمت اقتصاد
است .بنابراین ،توجه به عرضة دورههای آموزش فنیوحرفهای بازار محور ،از مهمترین چالشهای پیش
روی نظامهای فنیوحرفهای اســت .آموزش فنیوحرفهای به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود و با
توجه به هزینهبر بودن ،باید بتواند خود را با نیاز بازارکار و تغییرات فناوری منطبق سازد (امیری.)1388 ،
دویچر و وینتر )2018( 1در پژوهش خود دریافتند ،در طول آموزشهای حرفهای ،عملکرد کارآموزان
در آزمــون دانش و توانایــی حرفهای ،به طور معناداری بهبود می یابــد و این کمک میکند کارآموزان
صالحیت کار در یک حوزة مشخص را کسب کنند.
زیلیچ )2018( 5در پژوهش خود تأثیر اصالحات آموزشــی اجرا شده در سالهای  1975-1976و
 1977-1978در کرواسی را بر پیامدهای آموزشی و بازارکار بررسی کردهاست .نتایج حاکی از آن است
که اصالحات بر انتظارات افراد از بازارکار تأثیر مثبتی نداشته است.
یافته های پژوهش بهروزی ( )2014حاکی از آن اســت که آموزشهای فنیوحرفهای به دســتیابی
کارآموزان به شــغل خوب و رضایتمندی آنان از کارشــان منجر نمیشــود .نتایــج پژوهش جلیلیان و
همکاران ( )1396نشان داد ،بین عملکرد موجود آموزشهای فنیوحرفهای با وضعیت مطلوب (نیازها
و محورهای آموزش شناساییشدة دارای اولویت) شهرستان خرمشهر ،انطباق وجود ندارد.
ســپه پناه وهمکاران ( )1394در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که شــاخص اشــتغال در
بخش صنعت ،پس از گذراندن دوره های مهارتی و کســب شــغل به  27/33درصد رســیده اســت.
همچنین ،مشــخص شــد که  68/29درصد از مشــاغل کســب شــده ،پس از دوره ،ارتباط کاملی با
دورة مهارتی داشــته اســت .ســلیمی ( )1393در پژوهش خود به این نتیجه رســید که آموزشهای
فنــی وحرفهای موفق شــدهاند نقش به نســبت موفقی در پــرورش نیروی کار ماهر یــا همان تولید
ســرمایة انســانی و تربیت نیروی انســانی خوداشــتغال و کارآفرین داشته باشــند و میتوانند ابزار
و راهــکار اصلی تولید ،توســعه و بهســازی ســرمایة انســانی باشــند .یافتههای پژوهــش ربیعی و
شمارة ë 71
سال هجدهم ë
پاییز ë 1398

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

ارائة الگوی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس نظریة داده بنیاد

41

نشریة علمی ـ پژوهشی

42

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

ارائة الگوی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس نظریة داده بنیاد

همکاران ( )1393نشــان میدهد ،موانع ســازمانی بیشــترین مانع کارآفرینــی و موانع فردی کمترین
مانــع در میــان مهــارت آموختگان دوره هــای فنیوحرفهای هســتند .نتایج پژوهــش آیتی و فتحی
( )1393نشــان داد ،برنامة درســی (مهارتهــای عمومی) آموزشهای فنیوحرفــهای در اکثر موارد
کامــ ً
ا و تــا حد زیادی بــا نیازهای بازارکار منطبق اســت و در مواردی هم انطباقی دیده نمیشــود.
خواجه شکوهی و همکاران ( )1391به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل مؤثر بر اشتغال به
کار آموزشدیدگان مراکز آموزش فنیوحرفهای جویندة کار در استان گلستان ،به ترتیب عبارتاند از:
گویههای بیارتباط دانش نظری ارائه شده در دورة آموزشی با نیاز بازارکار ،نداشتن تجربة علمی کافی
در طول دوران آموزشی و تناسب نداشتن رشتة تحصیلی با رشتهای که در دورة آموزش فنیوحرفهای
گذرانــده اند .نویــدی و برزگــر ( )1391در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که دربارة فلســفه،
اهداف ،سیاســتهای کالن ،راهبردها و جایــگاه قانونی دورههای کاردانی آمــوزش فنیوحرفهای،
ابهامهــا و تعارضهــای متعدد وجود دارد .کمیت و کیفیت منابع انســانی ،امکانات کالبدی و فضای
آموزشی آموزشکدهها رضایت بخش نیست .ویژگیهای شناختی و عاطفی اغلب دانشجویان و فارغ
التحصیالن با انتظارات رشتة آنها هماهنگ نیست.
بیکاری حدود  28درصدی افرادی که به امید اشتغال زودتر و بهتر به آموزشکدهها روی آوردهاند،
از وجود مسئله جدی حکایت میکند .خالدی و رفعتی ( )1391در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که مقایســة اثربخشی آموزشهای رســمی و غیررسمی گویای آن است که در حالت کلی ،آموزشهای
غیررسمی( ،مراکز فنیوحرفهای) نسبت به آموزشهای رسمی از نظر تأثیر و توانمندی شغلی و افزایش
مهارت شاغالن مزیت دارند.
نتایج پژوهش امیری ( )1388نشــان داد دورههای آموزشی ســازمان فنیوحرفهای به طور کامل
بر نیاز بازارکار نیســت مهمترین علــل نبود انطباق بین دورههای آمــوزش فنیوحرفهای با نیازهای
بازارکار ،به روز نبودن ســرفصل های آموزشــی ،تجهیزات و مواد آموزشــی و نبود ارتباط ســازمان
آموزش فنیوحرفهای با صنعت ،در تدوین برنامههای آموزشــی است .کاووسی ( )1387در پژوهش
خود به این نتیجه رســید که  17/4درصد از گروه نمونة فنیوحرفهای و  15درصد از گروه نمونة کار
و دانش ،در مشــاغل مرتبط با رشــتة تحصیلی اشتغال دارند و بهطور کلی پسران بیشتر از دختران در
مشــاغل مرتبط با رشــته تحصیلی اشتغال دارند .همچنین ،نتایج نشــان دادند که بخشی از مشکالت
اشتغال فارغالتحصیالن فنیوحرفهای به محدودیت های بازارکار و قسمتی هم به چگونگی برنامههای
آموزشی مربوط میشود.
نتایج پژوهش قدیمی مقدم ( )1378حاکی از آن اســت که میان آموزش فنیوحرفهای و بازارکار
اســتان رابطة چندانی سمنان وجود ندارد .نتایج پژوهش نفیسی ( )1378حاکی از آن است که گسترش
آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار متناسب نیست.
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در تناســب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار عوامل زیادی نقش دارند .نیازســنجی،
ارتبــاط بــا صنعت ،کیفیت آموزشهــا ،تأمین و تخصیص منابــع مالی ،مدرســان و ویژگیهای آنها،
برنامههای درســی ،ساختار ســازمانی ،قوانین و مقررات از جمله عوامل شناسایی شدهاند .این عوامل
بــه لحاظ پژوهشــی دارای اعتبار هســتند ،ولی چند نکتــه را باید مورد توجه قــرار داد :اول اینکه هر
تحقیق از روششناسیهای متفاوتی بهرهگرفتهاست؛ دوم اینکه موقعیتها و جوامع هدف این تحقیقات
متفاوت بوده اند؛ نکتة دیگر اینکه عوامل شناســایی شده بسیار پراکنده و به اقتضائات زمانی ،مکانی و
موقعیتی وابسته بودهاند .بنابراین میتوان استدالل کرد که اعتبار این عوامل مستقل از زمینه نبودهاست
و این مبین وجود شکاف اصلی در ادبیات موجود است .این نکته ،کاربردپذیری نتایج تحقیقات را در
موقعیتهای متفاوت از زمینة مورد بررســی دچار مشکل میســازد .لذا تحقیق حاضر با کاربرد روش
شناســی مناســب (نظریة داده بنیاد) در پی پاســخ به این سؤال اســت که الگوی مناسب برای تناسب
آموزشهــای فنیوحرفــهای با نیازهای بازارکار در جامعة ایران به طور عام و در شــهر یزد به صورت
خاص و متناسب با موقعیت و زمینة فرهنگی آن چیست؟
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روششناسی

بــه دلیل محدود بــودن پژوهشها و روش نبودن مفاهیم شــکل گرفته برای تناســب آموزشهای
فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار و برای دستیابی به توصیف عمیق از تجربهها ،ادراکات و نگرشهای
صاحبان صنایع و مدیران فنیوحرفهای شــهر یزد و منظور تبیین ابعاد توســعهای و شــرایط حاکم و
پیامدهای آن ،از روش کیفی نظریة داده بنیاد استفاده شده است .روش تحقیق نظریة داده بنیاد شیوهای
از پژوهش کیفی است که بهوسیلة آن ،با استفاده از یک دسته داده ،نظریهای تکوین مییابد؛ به طوری که
این نظریه در یک سطح وسیع ،یک فرایند ،یک عمل یا یک تعامل را تبیین میکند .این روش استقرایی
و اکتشافی است و به پژوهشگران حوزههای گوناگون امکان میدهد به جای اتکا به نظریههای موجود،
خود به تدوین نظریهای از طریق تحلیل مقایسهای مشاهدات ،اقدام کنند و از آنجاکه این نظریه از دادهها
برخاسته است ،با موقعیت مورد مطالعه متناسب است و تبیین بهتری از نظریههای موجود برای موقعیت
نامعین فراهم میآورد (بازرگان.)1387 ،
از آنجا که تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار یکی از موضوعات مهم و اثرگذار
جامعه است ،با مدیران صنایع و مدیران سازمان فنیوحرفهای شهر یزد ،با هدف کشف الگوی تناسب
آموزشهــای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار ،مصاحبههایی ترتیب داده شــد .منظور از آموزشــهای
فنیوحرفهای در این پژوهش ،آموزشهایی اســت که در مراکز سهگانة سازمان فنیوحرفهای شهر یزد
بــرای کارآموزان هنرســتانهای کار و دانشآموزشوپرورش و کارآموزان آزاد برگزار میشــود .برای
جلوگیری از سوگیری ،ابزار نیمهساختمندی با  12سؤال حول محور ابعاد ،ویژگی ها و مؤلفه های تناسب
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آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار ،عوامل مؤثر بر الگوی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای
بــا نیازهــای بازارکار و نیز راهبردهای متناســب کردن آموزشهای فنیوحرفهای بــا نیازهای بازارکار
در قالب ویژگیها و الزامات ،افراد و گروههای درگیر ،موانع و عوامل تســهیلگر تناســب آموزشهای
فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار ،تغییرات ایجاد شــده و موارد مشــابه مطرح شد که محتوا ،راهبردها،
شــرایط زمینهای و محیطی و نیز پیامدهای تناســب آموزشهای فنیوحرفهای بــا نیازهای بازارکار را
استخراج میکند .مدت زمان انجام مصاحبهها بین  60تا  120دقیقه و به صورت حضوری بود که موارد
مطروح شده به شکل صوتی ضبط و بعد از آن پیادهسازی شد.
مشارکتکنندگان در تحقیق حاضر 14 ،نفر از صاحبان صنایع و مدیران سازمان فنیوحرفهای شهر
یزد بودند که برمبنای منطق تکرار (گال ،بورگ و گال )1396 ،و بهمنظور ساخت نظریة هدفمند انتخاب
شدند و با عنوان نمونهگیری نظری (استراوس و کربین )1395 ،از آن یاد میشود .مبنای انتخاب صاحبان
صنایع و مدیران سازمان فنیوحرفهای شهر یزد ،ایجاد حداکثر گوناگونی در پاسخ به سؤاالت ،بهمنظور
تکوین نظریه بود .در این راســتا تالش شد از صاحبان صنایع متفاوت استفاده شود و مصاحبهها تا آن
جا ادامه پیدا کرد که اشــباع 6در اطالعات گردآوری شــده حاصل شود .در فرایند گردآوری اطالعات،
بهتدریج مفاهیم و گزارهها در این خصوص انباشــته میشــدند تا اینکه از مصاحبة دهم جمعبندی و
بررسی گزارهها ،به مقولة اصلی «همراستایی آموزشها» رهنمون شد؛ بعد از آن نیز سعی شد سؤاالت
بعــدی در حول و حوش آن تنظیم و ادامه یابند .در مصاحبة دوازدهم تا حدودی اشــباع نظری دادهها
محرز شــده بود ،ولی بــرای اطمینان از این موضوع و پرکردن حفرههــای مفهومی مدل ،مصاحبهها تا
مصاحبة چهاردهم هم ادامه یافت .برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،یعنی دقیق بودن یافتهها از
منظر پژوهشگر ،مشارکتکنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش (کرسول و میلر ،)2000 ،7از راهبردهای
تطبیق توســط اعضا ،8بررســی همکار 9و مشارکتی بودن و انعکاسپذیری پژوهشگر استفاده شد که در
طول آنها برخی از مشارکتکنندگان گزارش نهایی مرحلة نخست ،فرایند تحلیل یا مقولههای به دست
آمده را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز کردند .چند تن از استادان علوم تربیتی به یافتهها را
بررسی و دربارة آنها اظهار نظر کردند .به طور همزمان ،در تحلیل و تفسیر دادهها از مشارکتکنندگان
کمک گرفته شد و با توجه به پیشینة محقق در حوزة علوم تربیتی ،سعی شد تحقیق با تکیه بر پرسیدن
ســؤاالت بــاز و نیز کدگــذاری با ذهن باز و با توجه به مســئلة اصلی پژوهــش در قالب مدل نظاممند
«استراوس و کربین» به پیش رود تا در حدامکان از سوگیریها احتراز شود.

یافتهها

در تحلیل مرحلهای یافتهها با اســتفاده از تکنیکهای تحلیلی اســتراوس و کربین ( ،)1395مفاهیم
بهعنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه ،پاراگراف ،عبارت و جمالت مورد توجه قرار گرفتند
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و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگرافها ،تالش شــد کدهای باز
استخراج شوند .از طریق کدگذاری باز 1024 ،مفهوم به دست آمد که با طبقهبندی آنها 50 ،مقولة فرعی
شکل گرفتند .این مقولهها در مرحلة کدگذاری محوری ،حول  29مقولة اصلی طبقهبندی شدند (شکل .)1
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مرحلة کدگذاری باز 1024 :گزارة مفهومی اولیه

مرحلة کدگذاری محوری  29گزارة مقولة اصلی و  50مقولة فرعی
 ëالف .موجبات علی .1 :توجه به اســتانداردهای کمی و کیفی آموزش؛  .2حرفهمندی؛  .3توجه به نیازهای بازارکار؛  .4توســعه
متوازن آموزش فنیوحرفهای؛  .5انگیزش؛  .6بهرهگیری از شیوهها و امکانات مناسب آموزشی؛  .7نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت.

 ëب .راهبردها .1 :نیازسنجی؛  .2مشارکت ذینفعان؛  .3آموزش مربیان؛  .4همکاریهای داخلی و خارجی؛  .5آینده پژوهی شغلی؛
 .6آمایش سرزمینی و برنامهریزی (آمایش سرزمینی ،برنامهریزی)؛  .7آشنایی کارآموزان با بازارکار؛  .8مشاوره و هدایت شغلی صحیح

 ëپ .ویژگیهای زمینهای .1 :درک ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنیوحرفهای؛  .2مالیه آموزش فنیوحرفهای؛  .3ساختار سازمان
فنیوحرفهای؛  .4پایگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی.

 ëت .شــرایط محیطی .1 :محیط فرهنگی اجتماعی؛  .2محیط سیاســی؛  .3محیط کالن سیاســتگذاری؛  .4محیط اقتصادی؛
 .5محیط فناوری؛  .6محیط بینالمللی.

 ëث .پیامدها .1 :پیامدهای فردی؛  .2پیامدهای سازمانی؛  .3پیامدهای اجتماعی.

پدیدة اصلی (مقولة محوری) :همراســتایی آموزش ها (همراســتایی آموزشها با وضعیت اشــتغال ،همراستایی آموزشها با
برنامههای اقتصادی و توسعة صنعتی ،همراستایی آموزشها با پیشرفت تکنولوژی ،همراستایی آموزشها با نیازهای سنی).

مراحل کدگذاری انتخابی :ابعاد شش گانة مدل

شرایط علّی ()7؛ مقولة اصلی همراستایی آموزشها (همراستایی آموزشها با وضعیت اشتغال ،همراستایی آموزشها با برنامههای
اقتصادی و توسعة صنعتی ،همراستایی آموزشها با پیشرفت تکنولوژی ،همراستایی آموزشها با نیازهای سنی)؛ مقولة راهبردها ()8؛
ویژگیهای زمینهای ()4؛ شرایط محیطی ()6؛ پیامدها ()3
شکل  .1فرایند مدیریت دادهها و تکامل مدل در سه مرحلة کدگذاری

در طــول فراینــد کدگذاری انتخابــی و فرایند تلفیق برای یکپارچهســازی و پاالیــش نظریه ،متن
مصاحبههای انجام شده چندین بار بررسی شد .و بعد از مشخص شدن مقولة مرکزی (پدیدة اصلی) و
استفاده از آن برای نزدیک کردن مقولهها ،عبارتها و ایدههایی که بیانگر روابط بین مقولههای اصلی و
فرعی بودند ،مورد توجه قرار گرفتند .بر همین اساس ،روابط بین مقولههای اصلی و الگویی پارادیمی
تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار شکل گرفت .در نهایت مقولههای آشکار شده در
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قالب ابعاد شش گانة مدل پارادایمی ،با روابطی که بین آنها وجود دارد ،به این صورت شکل گرفتند:
شرایط علّی (هفت مقوله) ،مقولة اصلی (همراستایی آموزشها) ،راهبرد (هشت مقوله) ،شرایط محیطی
(شش مقوله) ،ویژگیهای زمینهای (چهار مقوله) و پیامد (سه مقوله)( ،شکل .)2
شرایط محیطی:
 .1محیط فناوری  .2محیط بینالمللی

 .3محیط اجتماعی ـ فرهنگی  .4محیط سیاسی

 .5محیط اقتصادی  .6محیط کالن سیاستگذاری

شرایط ع ّلی

پدیدة اصلی

 .1توجه به
استانداردهای کمی و
کیفی آموزش

همراستایی آموزشها

 .1نیاز سنجی

 ëهمراستایی آموزشها
با وضعیت اشتغال

 .3توجه به نیازهای
بازارکار

 ëهمراستایی آموزشها
با برنامه های اقتصادی و
توسعة صنعتی

 .3آموزش مربیان

 .4همکاریهای داخلی
و خارجی

 ëهمراستایی آموزشها
با پیشرفت تکنولوژی

 .6آمایش سرزمینی و
برنامهریزی

 .2حرفهمندی

 .4توسعة متوازن
آموزش فنیوحرفهای
 .5انگیزش

 .6بهره گیری از
شیوهها و امکانات
مناسب آموزشی

 ëهمراستایی آموزشها
با نیازهای سنی

 .7نظام ارزشیابی و
تضمین کیفیت

راهبردها
 .2مشارکت ذینفعان

 .5آیندهپژوهی شغلی

 .7آشنایی کارآموزان با
بازارکار

 .8مشاوره و هدایت
شغلی صحیح

ویژگیهای زمینهای:
 .1درک ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنیوحرفهای
 .2مالیة آموزش فنیوحرفهای
 .3ساختار سازمان فنیوحرفهای
 .4پایگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی

شکل  .2الگوی پارادایمی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار
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پیامدها
 .1پیامدهای فردی

(رضایتمندی،
پیشرفت شغلی)

 .2پیامدهای سازمانی

(بهره وری ،توسعة
منابع انسانی،
جذب فراگیرندگان،
نگهداشت نیروی کار،
پاسخگویی)

 .3پیامدهای اجتماعی

(خود اتکایی،
کارآفرینی و
اشتغالزایی ،توسعة
پایدار اقتصادی،
تحرک و عدالت
اجتماعی)

مالحظه میشــود که در ایــن الگو کانون توجه اطالعرســانان (مقولة کانونــی) پدیدة اصلی یعنی
همراســتایی آموزشهاســت .پدیدة اصلی عبارت از مقولهای اســت که به ما میگوید «چه چیزی در
جریان اســت» .اطالعرسانان ،این پدیده را از طریق موجبات علی آن توضیح میدادند و میخواستند
بیان کنند چه موجباتی در فرایند شــکلگیری این پدیده تأثیر دارند و این فرایند در کدام زمینه و با چه
ویژگیها و در چه شــرایط محیطی صورت میگیرد و چه مداخالت و راهبردهایی میتوانند بر آن اثر
بگذارند (فراستخواه.)1387 ،
در تحقیق حاضر« ،همراســتایی آموزشها» مقولهای اســت که همــة عوامل و تأثیرات در جهت
توصیــف آن حرکــت میکنند .این مقوله عبارت از درجهای اســت که صاحبان صنایع شــهر یزد ،این
آموزش ها را متناسب با نیازهای بازارکار میدانند .همراستایی آموزشها شامل همراستایی با وضعیت
اشتغال ،برنامههای اقتصادی و توسعة صنعتی ،پیشرفت تکنولوژی ،و نیازهای سنی است.
چگونگی اکتشاف مقولة اصلی را میتوان به چندین نقلقول از مصاحبهشوندگان ارجاع داد .یکی از
مصاحبهشوندگان ،اینگونه این مفهوم را رساند« :باوجود ارتقای دانش فنی در حوزة صنعت و ارتقای
دانش فنی در کشــاورزی کشور و تعریف شغلهای جدید در حوزههای فناوری ،متأسفانه آموزشهای
فنیوحرفــهای از نظر کیفی تغییر قابل مالحظهای نکردهاند و دورههای آموزشــی موجود پاســخگوی
نیازها شغلی نیستند و یا آموزشهای ارائه شده با بازارکار موجود متناسب نیست و کارآموزان از دانش
و مهارت کافی برخوردار نیســتند» .یکی دیگر از مصاحبهشــوندگان چنین اظهار نظر کرد« :با توجه به
جهانیشدن صنعت و همچنین پیشرفت تکنولوژی و واردات تکنولوژی و واردات دستگاههای پیشرفته،
بــه خصوص در بخــش صنعت ،آموزش مهارتهــای فنیوحرفهای به دلیل به روز نبودن و نداشــتن
آموزشی مطابق با تکنولوژیهای به روز و پیشرفتة جهان ،از کیفیت و اثر بخشی مناسب
استانداردهای
ِ
برخوردار نیست».
میتوان گفت که ســرمایة انسانی مورد نیاز بخشهای مختلف نظام اجتماعی زمانی فراهم میشود
که نوعی تطابق بین نیازها و آموزشها وجود داشــته باشد (سلیمی .)1393 ،بنابراین ،خلق شرایطی که
بتواند آموزشهای هم راســتا با نیازهای ذینفعان را ارائه کند ،تناســب آموزشهای فنیوحرفهای را با
نیازهای بازار کار افزایش خواهد داد.
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بحث

 موجبات ع ّلی
موجبات علّی شــامل عواملی است که به طور مستقیم به پدیدة اصلی همراستایی آموزشها منجر
میشوند .موجبات علّی خود از هفت مقولة اصلی تشکیل یافته است:
 èتوجه به استانداردهای کمی و کیفی آموزش :توجه به استانداردهای کمی و کیفی آموزشهای
شمارة ë 71
سال هجدهم ë
پاییز ë 1398

47

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

ارائة الگوی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس نظریة داده بنیاد

فنیوحرفهای یکی از مهمترین مقولههایی اســت که به طور مستقیم تناسب آموزشهای فنیوحرفهای
بــا نیازهای بازارکار را در پی دارد و بیتوجهی به آن ،دســتیابی به هدف متناسبســازی آموزشها با
نیازهای بازارکار را ناممکن میسازد .مصاحبهشوندگان دربارة آن چنین اظهارکردهاند« :کیفیت دورههای
آموزشی مراکز فنیوحرفهای با استانداردهای موجود در بازارکار متناسب نیست و بازدهی و اثربخشی
الزم آموزش در بخش صنعت را ندارد البته این موضوع به تجدید نظر در استاندارهای آموزشی مربوط
میشود .باید در تدوین استاندارد تجدید نظر کرد و مطابق با آنها و شرایط بازارکار مباحث را تدوین
و تدریس کرد».

 èحرفهمندی :تحقیات آراسته و محمودیراد ( )1382نشان داد ،مهارتهای تخصصی در آموزش
اثربخش ایفای نقش میکنند .مقولة حرفهمندی شــامل حرفهمندی مربیان و حرفهمندی مدیران اســت.
مصاحبهشوندگان دربارة آن چنین گفتهاند« :مربیان آموزش فنیوحرفهای باید برای افزایش مهارت خود
در راســتای هدف ســازمان تالش کنند و همچنین با افزایش توانایی و مهارت در رشتههای متنوع فنی
و خدماتی ،به باال رفتن کیفیت آموزشهای فنیوحرفهای کمک کنند» .برنامهریزی کارا ،ســازماندهی
کارا ،ارزشیابی کارا ،ویژگیهای فردی مدیر ،روابط انسانی واجتماعی مدیر و همکاران او و مهارتهای
ذیربط ،در افزایش کارایی واحد آموزشی تأثیر گذارند.
 èتوجه به نیازهای بازارکار :توجه به نیازهای بازارکار در سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشهای
فنیوحرفهای ،به طور مستقیم و بیواسطه آموزشها را با نیازهای بازارکار متناسب میکند .در این باره
مصاحبهشــوندگان چنین اظهار کردند« :با توجه به اینکه کارآموزانی که برای اســتخدام به این کارخانه
معرفی میشوند ،از آموزشهای الزم برخوردار نیستند ،الزم است مسئوالن مراکز آموزش فنیوحرفهای
آموزشهایی را ارائه کنند که مورد نیاز بازارکار باشد».

 èتوســعة متوازن آموزشهای فنیوحرفهای :سیاستگذاری توسعة آموزش فنیوحرفهای باید
به نحوی صورت گیرد که تمامی مناطق بتوانند از مزایای آنها بهرهمند شوند و بخشهایی از جامعه
مجبور نباشند برای دستیابی به این آموزشها ،هزینههای مازاد بپردازند .مصاحبهشوندگان در این باره
بیان کردند« :توســعة نامتوازن آموزشهای فنیوحرفهای یکی از مهمترین موانع تناسب آموزشهای
فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار اســت»« .نداشــتن دسترســی کامل دانشآموزان ،به ویژه دختران
روستایی ،به آموزشهای فنی وحرفهای ،از موانعی است که باید به آن توجه داشت».
 èانگیزش :انگیزهها نیازها ،تمایالت و سائقهای رفتاری هستند که مبین چرایی رفتار افرادند و
اساســ ًا بر رفتار مقدم هســتند (لیزیو و ویلسون .)2009 ،10مقولة انگیزش شامل انگیزش کارآموزان و
انگیزش ســرمایه گذاران اســت .مصاحبهشوندگان در مورد آن گفتند« :به هر شکل ،تغییر نگاه جامعه
باید به واسطة اقداماتی برای ایجاد انگیـــزة الزم در افراد شکل گیرد .لذا ضرورت فرهنگسازی در
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ارتباط با مزیتهای سیستم آموزش دوگانة فنیوحرفهای همـراه بـا کـار ،ضروری به نظر میرسد».
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ارائة الگوی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس نظریة داده بنیاد

 èبهرهگیری از شــیوهها و امکانات مناسب آموزشــی :توجه به بودجههای تحقیقاتی و تجهیز
آزمایشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی به امکانات به روز و کافی میتواند زمینهساز حضور بانشاط
و مؤثر پژوهشــگران در برآورده کردن انتظارات ذینفعان از مراکز آموزشــی باشد .مصاحبهشوندگان
در مــورد آن اینگونه گفتند« :خالقیت متولیان آموزشهــای فنیوحرفهای در ارائة آموزشها کیفیت
آموزشها را باال میبرد و مهارتآموزان را بیشــتر جذب میکند .الزم به ذکر اســت ،اگر خالقیت در
آموزشهای مطابق با تکنولوژی روز و منطبق با نیازهای بازارکار باشــد ،میتواند تأثیر بســزایی در
مهارتآموزی بگذارد».
 èنظام ارزشــیابی و تضمین کیفیت :ارزیابی کیفیت به عنوان ابزاری است که مؤسسهها و نهادها
اهداف برنامههایشــان را با نتایج اندازهگیری شــدة آن مقایســه میکنند (تریپاثی و جیــوان.)2009 ،11
مصاحبهشوندگان در مورد آن گفتند« :نبود نظام تضمین و کنترل کیفیت درآموزشهای فنیوحرفهای از
چالشهای فرا روی تناسب آموزشها با نیازهای بازارکار محسوب میشود».

 راهبردها
مطابق نظر اســتراوس و کربین ،راهبردها ،اعمال ،تعامالت و کنشهایی هســتند که افراد در عمل
عادی و مدیریت موقعیتها در هنگام مواجهه با مســائل به کار میبرد؛ رفتارهایی که مردم ،ســازمانها
و جوامع انجام میدهند یا میگویند (اســتراوس و کربین .)1395 ،در این پژوهش هشــت دسته راهبرد
اساســی برای انجام مداخله شناسایی شد :نیازسنجی؛ مشارکت ذینفعان؛ آموزش مربیان؛ همکاریهای
داخلی و خارجی؛ آیندهپژوهی شــغلی؛ آمایش ســرزمینی و برنامهریزی؛ آشنایی کارآموزان با بازارکار؛
مشاوره و هدایت صحیح شغلی.

 èنیازسنجی :نیازســنجی دقیق و مداوم میتواند نیازهای جامعه به نیروی انسانی مورد نیاز را در
همة بخشها تأمین کند .مصاحبهشوندگان در مورد آن اینگونه بیان میکردند« :مبنای منطقی هر برنامه
وجود نیاز یا مجموعهای از نیازهاست .برنامهریزان آموزشهای مهارتی در مراکز آموزش فنیوحرفهای
ناگزیرند برای تدوین برنامهها و طرحهای آموزشی خود ،با نیازهای بازارکار متناسب باشند و نسبت به
جمع آوری و تحلیل اطالعات در خصوص بازارکار منطقه اقدام کنند که در سالهای اخیر تا حدودی
اینگونه رفتار شده است».

 èمشارکت ذینفعان :در این مقوله ،مصاحبهشوندگان بر مشارکت ذینفعان به دلیل نقش مؤثر آنها
در رویارویی و مواجهة مؤثر با چالشها تأکید دارند .تصدیقی ( )1381مشــارکت را فرایندی می داند
کــه افراد در گروههای تعامل ،با ارتباط اثربخشــی تالش میکنند با بــه میدان آوردن تواناییهای ذهنی
و روحی خود ،برای مســئله یا هدف خود راهحل یا راهبردهای مناســب پیدا کنند .مصاحبهشــوندگان
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دربــارة آن چنین اظهار کردنــد« :مدیرانی که به کارکنان خود اعتماد و اطمینــان میکنند و آن ها را در
تصمیمگیریها مشارکت میدهند و محیطی به وجود میآورند که کارمندان در آن قدر و منزلت ،احترام،
احســاس شــخصیت ،امنیت و آرامش کنند ،میتوانند انجام کار را از نظر کمیت و کیفیت به باالترین
درجة سودمندی برسانند».
 èآموزش مربیان :نیازهای بازارکار همراه با تغییرات محیط دچار تغییر میشوند .رفع نیازهای جدید
مســتلزم آن است که مربیان به طور مســتمر از آموزشهای به روز برخوردار شوند .مصاحبهشوندگان
درباره آن چنین اظهار کردهاند« :دانش کافی نداشتن مربیان برای آموزش حرفههای جدید ،با توجه به
نیاز بازارکار ،از چالشهایی است که باید با تأمین و تربیت مربیان مورد نیاز سازمان ،و تنظیم و اجرای
برنامههای آموزشی کاربردی (کارگاهی) و ارتقا دهندة دانش فنی مربیان و آشنا کنندة آنان با فناوریهای
جدید ،بر آن فائق آمد».

 èهمکاریهای داخلی و خارجی :سازمان فنیوحرفهای همانند سایر مؤسسههای آموزش عالی
باید با بخشهای گوناگون ،به خصوص صنعت ،در ارتباط باشد .به هر حال ،همکاریهای دوجانبة این
دو نهاد فعالیت هایی را در بر میگیرد که هیچ کدام از آنها به تنهایی قادر به انجام دادن آنها نیســتند
(شفیعی و آراسته .)1383 ،مصاحبهشوندگان دربارة آن چنین گفتند« :به هر حال ،امروزه چه بخواهیم و
مناسب مهارت و فناوری ،بدون اتکا به منابع نفتی ،نقشی شایسته
چه نخواهیم ،ناگزیریم با دیپلماســی
ِ
در اقتصاد جهانی ایفا کنیم .کســب جایگاه مناســب در منطقه و جهان مستلزم شناخت و تعیین اصول
دپیلماسی مهارت و فناوری است».

 èآیندهپژوهی شــغلی :در محیط متغیر امروزی ،بســیاری از مشــاغل ،در برهة زمانی کوتاهی
امکان زیســت خود را از دســت میدهند و مشــاغل جدیدی جایگزین آنها میشوند .در این باره،
مصاحبهشوندگان اظهار کردند« :نشناختن آیندة حرفهها و مشاغل آینده ،فناوری اطالعات ،روباتیک،
نانوتکنولوژی ،فناوری زیســتی ،اســتفاده از انرژیهای نو وتربیت نیروی مناســب و توانمند با این
مشــاغل و حرفههای جدید آینده ،از موانع تناســب آموزش های فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار
هستند».
 èآمایش سرزمینی و برنامهریزی :آمایش سرزمین یعنی ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان ،فضا و
فعالیت که دربارة انسان «مدیریت» مطرح است ،دربارة فضا «اقلیم» و دربارة فعالیت مقولة «برنامه و
برنامهریزی» برجسته میشود (خنیفر .)1389 ،هدف اساسی از مدیریت و برنامهریزی آمایش سرزمین،
توزیع فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و ظرفیتهای آشــکار و پنهان ،با توجه به تحوالت و
دگرگونیهــای زمان و نیازهاســت که به طور عمده با دیدی درازمــدت و بهمنظور بهرهبرداری بهینه از
امکانات آن و همچنین هویدا کردن و مســئولیت خاص هر منطقه براســاس توانمندیها و قابلیتهای
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آن بهطور هماهنگ با دیگر مناطق است (نسل سراجی و همکاران1396 ،؛ به نقل از عابدینی.)1396 ،
مصاحبهشوندگان در مورد آن اینگونه بیان میکردند« :سازمان آموزش فنیوحرفهای باید برنامهریزیهای
آموزشی را تحت عنوان معادلة آموزش ،تولید و بازاریابی و فروش در هر استان ،متناسب با ظرفیتهای
اســتان و بر اساس آمایش سرزمین ،برنامهریزی کند تا برنامهها براساس نیازهای هر منطقه شناسایی و
آموزشها بر همان اساس صورت گیرند».
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 èآشــنایی کارآموزان با بازارکار :آشــنایی کارآموزان با بازارکار از مهمترین راهبردهایی اســت
که میتوان برای دســتیابی به هدف متناســب ســازی آموزشها با نیازهای بازارکار از آن بهره جست.
مصاحبهشوندگان در مورد آن اینگونه گفتند« :ناآشنایی کارآموزان فنیوحرفهای با بازارکار ،قبل و حین
انتخاب رشتة مهارتی ،از موانع تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار است .در این باره
پیشنهاد میشود یک دفترچة اطالعاتی کامل در مورد نیاز انواع شغلها و نیاز کارگاهها تهیه و در اختیار
مراجعان گذاشته شود».

 èمشاوره و هدایت شغلی صحیح :پیشبینی منابع انسانی و توجه به تفاوتهای فردی و هدایت
آنها به سمت شکوفایی در راستای تأمین نیروی انسانی ،کاری بسیار سخت است و هماهنگی زیادی
را میطلبد .برخی مشــاغل برای افراد سربهزیر و ساکت مناسباند ،درحالیکه برخی دیگر برای افراد
برونگرا و سازگار مناسب به نظر میرسند (علیآبادی1392 ،؛ به نقل از عابدینی .)1396 ،مصاحبهشوندگان
در مورد آن اینگونه گفتند« :مراکز آموزش فنیوحرفهای باید برای افزایش میزان اثربخشی ،به کارآموزان
مشاوره و هدایت شغلی بدهند تا آموزش متناسب با استعداد و قابلیت فرد انجام شود».

 ویژگیهای زمینهای
آموزشهای فنیوحرفهای از بســترهایی متأثر است که در آن راهبردهای تناسب این آموزش ها با
نیازهای بازارکار شکل میگیرند و در نهایت هم اثرات آنها در راهبردها و پیامدها ظاهر خواهند شد.
در مطالعــة حاضر ،ویژگیهای زمینهای در قالب چهار مقولــة «درک ارزش مهارت و جایگاه آموزش
فنیوحرفهای ،مالیة آموزش فنیوحرفهای ،ســاختار ســازمان فنیوحرفهای ،پایگاه اطالعاتی به روز و
نظام منسجم مهارتی» ،شناسایی شدند.

 èدرک ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنیوحرفهای :یکی از مهمترین بسترهایی که راهبردهای
ایجاد تناسب میان آموزشهای فنیوحرفهای و نیازهای بازارکار میتوانند در آن تحقق پیدا کنند ،درک
ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنیوحرفهای اســت .مصاحبهشوندگان دراینباره چنین گفتند« :سنگ
زیربنای موفقیت ،به درک افراد ،شرکتها و دستگاههای دولتی از ارزش مهارتها وابسته است .بیشتر
افراد و سازمانها باید متقاعد شوند که موفقیت درآینده به ارتقای سطح مهارتها وابسته است .اگر افراد
و سازمانها باور کنند که ارتقای مهارتها ارزشمند است ،آن را در اولویت قرار میدهند».
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 èمالیــة آموزش فنیوحرفهای :راههای متعددی را میتوان تعییــن کرد که از طریق آنها منابع
میان برخوردارشــوندگان از خدمات آموزشــی و عرضهکنندگان خدمات آموزشی اختصاص مییابد
(نادری .)1383 ،مصاحبهشوندگان در مورد آن چنین گفتند« :از آنجا که آموزش فنیوحرفهای نسبت
به آموزشهای عمومی پرهزینهتر است ،دولتها در توسعة این آموزشها نقش تعیین کنندهای دارند.
این بدان معنی است که دولتها باید در تخصیص منابع مالی به آموزش فنیوحرفهای توجه ویژهای
را به این آموزشها معمول دارند ،چرا که سرمایهگذاری نامناسب بازده مناسب نخواهد داشت».
 èســاختار سازمان فنیوحرفهای :ساختار ســازمانی باید به گونهای باشد که دو کار مهم انجام
دهد .این ســاختار باید در مورد مســئولیت ها چارچوبی ارائه دهد .همچنین ،باید بتواند بین ارکان
اصلی ســازمان ارتباط برقرار کند و ســازمان را به صورت مجموعهای منســجم و واحد درآورد که
همة فعالیتهای درون آن هماهنگ باشــند (دفت .)1378 ،مصاحبهشــوندگان دربارة آن چنین گفتند:
«ســاختار مدیریت در آموزشهای فنیوحرفهای باید انعطاف کافی داشــته باشــد و آمادگی الزم را
برای تغییر ،با توجه شرایط بازارکار و حرفهها و صنایع داشته باشد ،بر روابط افقی در ساختار مراکز
فنیوحرفــهای ،به جای روابــط عمودی ،تأکید کند .همچنین ،قائم به فرد نباشــد ،یعنی با جابهجایی
مدیر ســازمان ،محیط ســازمان فعالیت خود را به نحو احسن انجام دهد و در راستای پیشبرد اهداف
سازمان حرکت کند».
 èپایگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی :امروزه بدون داشتن یک پایگاه اطالعاتی به روز
و نظام منســجم مهارتی نمیتوان سیاستها و برنامههای کارآمدی را برای آموزشهای فنیوحرفهای
تدارک دید .مصاحبهشــوندگان دربارة آن چنین اظهار کردند« :دســتیابی به این سیاســتها و راهبردها
زمانی میســر است که قوانین و مقررات موجود همگرا باشــند و دستگاه یا نهاد معینی را برای اجرای
دورههای آموزش فنیوحرفهای تعیین کنند و به رسمیت بشناسند تا تغییرات رفتاری مورد نظر به نحو
مطلوب ایجاد کنند و کلیة برنامههای آموزش با محوریت اجرایی آن نهاد و با بهرهگیری از امکانات الزم
به اجرا درآیند .تداخل وظایف و نبود انســجام ،وجود ضوابط و قوانین متفاوت برای مقاصد واحد و
یکپارچه نبودن ،ازآفتهای نبود انسجام در نظام مهارتی است».
 شرایط محیطی
تحلیل مصاحبهها نشــان میدهد ،عالوه بر شــرایطی که به طور مســتقیم همراستایی آموزشها را
متأثر میســازند ،عواملی وجود دارند که این شــرایط مرتبط هســتند و تداوم داشــتن یا نداشتن آن را
موجب میشــوند (استراوس و کربین .)1395 ،موجبات علّی پدیدة تناسب آموزشهای فنیوحرفهای،
نه در خأل ،بلکه در شــرایط محیطی شــکل مــی گیرند .در نتیجه ،توضیح فرایند تناســب آموزشهای
فنیوحرفهای ،به فهم شرایط محیطی نیاز دارد .در مطالعة حاضر ،شرایط محیطی از شش مقولة اصلی
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 èمحیط فرهنگی-اجتماعی :فرهنگ مهمترین سطح شرایط محیطی را تشکیل میدهد (فراستخواه،
 .)1387مصاحبهشــوندگان در این مــورد اینگونه اظهار نظر کردند« :با توجــه به مدلهای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی هـر جـامعه و تفـاوتهـای بنیـادین روشهـای آموزش کشورها ،در ابتدا الزم است
برای بومیسازی نظام آموزش دوگانة فنیوحرفهای ،همـــراه بـــا کـــار در ایران و انطباق آموزشها با
شرایط موجود کشور ،تالش شود تا بتوان برای حل مشکل بیکاری و ارتقای ســـطح مهـارت نیـروی
کار گامهای مؤثری برداشت».
 èمحیــط سیاســی :درجوامعی مانند ایران کــه دولت به دالیل تاریخی و ســاختاری نقش مهمی
در شــکلگیری شــرایط محیطــی آن دارد ،ویژگیهای ســاختی -کارکردی دولت میتوانــد در فرایند
مهارتآمــوزی تأثیر مثبت یا منفی بگذارد (فراســتخواه .)1387 ،مصاحبهشــوندگان در این باره چنین
گفتند« :دولت میتواند با تخصیص پاداش سیاسی بابت تأثیر مثبت اقتصادی و اجتماعی آموزشهای
فنیوحرفهای ،نقش مؤثری در برطرف کردن نیازهای بازارکار ایفا کند».

 èمحیط کالن سیاست گذاری :سیاســتگذاری آموزشی دولتها یکی از نخستین فعالیتهای
سیاستگذاری در حیطة ادارة امور عمومی است ،زیرا مبدأ جامعهپذیری و تحرک افراد جامعه به سوی
دیگر سیاستها به شمار میرود (نیازآذری ،اسماعیلی شاد و ربیعی دوالبی .)1390،مصاحبهشوندگان
در مورد آن گفتند« :نبود سیاستگذاری سازمانی برای بسترسازی مناسب آموزشهای فنیوحرفهای
مطابق با بازارکار و روشن نبودن راهبرد تحقیقاتی درازمدت سازمان ،از جمله موانع درون سازمانی
هستند».
 èمحیط بینالمللی :جهانی شدن و بینالمللی شدن آموزش فنیوحرفهای آن را در شرایطی رقابتی
قرار میدهد و ضرورت توجه به کیفیت آن را بیشتر می کند .مصاحبهشوندگان در این باره بیان کردند:
«امروزه آنچه اقتصاد جهانی را بیش از پیش تحت تأثیر خود قرار میدهد ،بازارهای کار و اشتغال ملی
و بینالمللی هستند که هر روز متفاوتتر و متنوعتر از قبل میشوند».

 èمحیــط فناوری :در محیطی که به طور مداوم فناوریهای جدید ،به بازار عرضه میشــوند ،این
ضرورت احســاس میشــود که بهمنظور همگام شدن با تکنولوژیهای جدید ناچار به آموزش افرادی
هستیم که میخواهند از این فناوریها بهرهمند شوند .مصاحبهشوندگان گفتند« :توجه نکردن به چگونگی
امــکان بــه روز نگهداری کارگاهها وتجهیــزات فنی این مراکز ،در عصری کــه فناوریها و روشها به
سرعت قابل تغییرند وتغییر وتبدیل تجهیزات در هر مرحله اعتبارات قابل توجهی نیاز دارند».
 èمحیط اقتصادی :در اقتصاد توســعه یافته صنعت رشــد خواهد یافت .در نتیجه ،مشاغل صنعتی
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افزایش مییابند و به دنبال آن بازارکار نیروی انسانی این بخش افزایش خواهد یافت .مصاحبهشوندگان
دربــارة آن گفتند« :آموزشهای فنیوحرفهای ،به ســبب انعطافپذیری نشــئت گرفته از خصیصههای
بــازارکار و اوضاع اقتصادی کشــور و نیز به دلیل ایجاد مهارتهــای الزم در افراد برای توانایی احراز
مشاغل ،نقش بسزایی در اشتغال دارد».
 پیامدها
مطابق الگوی پارادایمی استراوس و کربین ( )1395انجام یا عدم انجام هر عملی که بهمنظور اداره یا
حفظ وضعیتی از سوی فرد یا افرادی انتخاب شوند ،پیامدهای خواسته یا ناخواستهای را پدید میآورند.
پیامدها در پژوهش حاضر شامل سه دستة کلی میشوند :فردی ،سازمانی و اجتماعی.
 èپیامدهای فردی :یعنی نتایجی که فرایند تناســب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار
برای افراد شــرکتکننده در آموزش در پی خواهد داشــت .در پژوهش حاضر ،پیامدهای فردی از دو
مقولة رضایتمندی و تعهد کارکنان و پیشــرفت شغلی تشکیل شده است .مصاحبهشوندگان دربارة آن
چنین گفتند« :در مورد پیامدهای تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار میتوان به ورود
افراد به بازارکار و دســتیابی به شغلهای پایدار و با ثبات ،افزایش نیروی کار خالق و کارامد ،افزایش
اشــتغال مولد ،بهبود فضای کســب و کار ،استفادة بهینه از فرصتهای شغلی ،و افزایش کارایی نیروی
انسانی اشاره کرد».
 èپیامدهای سازمانی :پیامدهای سازمانی به بروندادهای اشاره دارد سازمانهاییکه افراد آن ها از
این آموزشها برخوردار میشوند .این برونداد ها عبارتاند از :مقوالت بهرهوری ،توسعة منابع انسانی،
جذب فراگیرندگان ،نگهداشت نیروی کار ،و پاسخگویی .مصاحبهشوندگان دربارة آن چنین بیان کردند:
«تربیــت افراد کارآفرین ،کارآمــد و دارای فرهنگ غنی از اخالق و وجدان کاری ،افزایش تواناییهای
دانش ،مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدودة وظایف شغلی ،باال بردن توانایی
الزم برای اشــتغال در حرفة مورد نظر ،بازدهی آموزشهای فنیوحرفهای در میانمدت و کوتاهمدت و
ارتقای مهارت نیروی کار شــاغل ،از پیامدهای تناســب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار
است».

 èپیامدهــای اجتماعی :پیامدهــای اجتماعی به بروندادهایی که فراتر از فرد اســت و اجتماع را
نیز در بر میگیرد و شــامل مقوالت خوداتکایی ،کارآفرینی و اشــتغالزایی ،توســعة پایدار اقتصادی،
تحرک و عدالت اجتماعی میشــود .مصاحبهشوندگان دربارة آن چنین اظهار نظر کردند« :انتظار میرود
با متناسبسازی آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار بتوان اهدافی چون هزینة کمتر ،بازدهی
تکنولوژی ،باالبردن زمینة خود اتکایی و
سریع تر اقتصادی ،انعطافپذیری و قابلیت انطباق با تغییرات
ِ
کارآفرینی ،بهره وری بیشتر و دستیابی به حد اکثر راندمان تولید را محقق ساخت».
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«طراحی الگوی تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازارکار» هدف
اصلــی پژوهش حاضر بود .در این راســتا ،از رویکرد پژوهشــی کیفی بهره بردیم.
پژوهشــگر از طــرح نظاممند نظریة داده بنیاد (اســتراوس و کربیــن )1395 ،برای
شناسایی پدیدة تناسب آموزشهای فنیوحرفهای با نیازهای بازار کار بهره گرفته و
با تحلیل دادههای کیفی ،در سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،به طراحی
الگوی پارادایمی پژوهش دست یافته است .الگوی پارادایمی حاکی از آن است که
پدیدة اصلی همراستایی آموزشها تحت تأثیر عواملی از قبیل توجه به استانداردهای
کمی و کیفی آموزش ،حرفهمندی ،توجه به نیازهای بازارکار ،توسعة متوازن آموزش
فنیوحرفهای ،انگیزش ،بهرهگیری از شــیوهها و امکانات مناســب آموزشــی ،نظام
ارزشــیابی و تضمین کیفیت ایجاد میشــود و بدون وجود و کارکرد درســت آنها،
دســتیابی به تناسب آموزش ها ممکن نیســت .در این میان ،راهبردهایی از دیدگاه
مصاحبهشــوندگان و بــا عنایت به تجربهها و ادراک آنــان از وضعیت آموزشهای
فنیوحرفهای بهدســت آمد که عبارتاند از :نیازسنجی ،مشارکت ذینفعان ،آموزش
مربیــان ،همکاریهای داخلی و خارجی ،آینده پژوهی شــغلی ،آمایش ســرزمینی
و برنامهریزی ،آشــنایی کارآموزان با بازارکار ،مشــاوره و هدایت شــغلی صحیح.
ایــن راهبردها در تناســب آموزش هــا با نیاز بازارکار نقش شــایان توجهی دارند.
ولی برای اســتقرار و پیاده ســازی آن نباید از نقش شــرایط محیطی از قبیل محیط
اقتصادی ،محیط سیاسی ،مسائل فرهنگی -اجتماعی ،محیط کالن سیاست گذاری،
محیط بینالمللی ،محیط فنــاوری و همچنین نقش ویژگیهای زمینهای مانند درک
ارزش مهارت و جایگاه آموزش فنیوحرفهای ،مالیة آموزش فنیوحرفهای ،ساختار
سازمان فنیوحرفهای ،پایگاه اطالعاتی به روز و نظام منسجم مهارتی غافل شد .در
نهایت ،با وجود این کنشها و واکنشها و با دستیابی به آموزشهای متناسب با نیاز
بازارکار ،باید منتظر پیامدهایی در سطح فردی ،سازمانی و اجتماعی باشیم .بازارکار
ایران با چالشهای عدیدهای روبهرو ســت .باال بودن نرخ بیکاری ،ارتباط نداشتن
نظام آموزشــی با بازارکار ،نبود تعادل در بازار از لحاظ جنسیتی ،سنی و تحصیلی،
ترکیب نامتناسب شــاغالن از نظر تحصیل و مهارت و توزیع نامتناسب نیروی کار
در بخشهای اقتصادی ،از جملة این مشکالت هستند (امیری .)1388 ،تحصیالت
زمانــی به افزایش کارایی افراد منجر میشــوند که ضمن توجــه به مباحث نظری،
جنبههای کاربردی آموزش را نیز در نظر گرفته باشند (نفیسی .)1379 ،آموزشهای
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فنیوحرفــهای با توأمان کردن آموزشهای علمی و نظری این امکان را برای افراد
آموزشدیده فراهم میکنند که همسویی بیشتری با نیازهای بازارکار داشته باشند و
از این طریق امکان بیشــتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی
فراهم شود (افروزمنش و شمسایی.)1393 ،
برخــی از محدودیتهــای پژوهش عبارتاند از :بهرهمند نشــدن از نظرات
مهارتآمــوزان .از آنجــا کــه آموزشهای فنیوحرفــهای برنامهای اســت برای
مهارتآموزان و کمک به آنها ،شــاید وجود نظرات آنان مدل و استنباط دیگری
را ایجاد کند؛ بهرهمند نشــدن از نظرات سیاست گذاران حوزة فنیوحرفهای .این
افــراد به دلیل فعالیت زیــاد در این حوزه ،اطالعات فراوانــی در اختیار دارند و
کمک آنها میتواند الگو را کاملتر کند؛ در نهایت ،فراهم نبودن شرایط برگزاری
مصاحبه های جمعی به صورت گروههای کانونی نیز از دیگر محدودیت های این
پژوهش بود .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهاد میشود:
 .1آموزشهای فنیوحرفهای بر اســاس نیازســنجی دقیق و مداوم طراحی و
اداره شوند.
 .2تمامی ذینفعان در طراحی و اجرای سیاســتها مشارکت داشته باشند.
 .3تعامــات و همکاریهــای داخلــی و بینالمللــی با تمامی ســازمانها و
افرادی که میتوانند به ایجاد تناســب آموزشهــا با نیازهای بازارکار کمک
کنند ،در دستور کار قرار گیرد.
 .4آینده پژوهی شــغلی مبنای سیاســتگذاری حوزة آمــوزش فنیوحرفهای
قرار گیرد و به طور مستمر پیگیری شود.
 .5سیاســتهای توســعة آمــوزش فنیوحرفهای بر مبنای آمایش ســرزمینی
طراحی شــوند و توازن توســعة ایــن آموزش ها در تمام نقاط کشــور در
دستور کار قرار گیرد.
 .6برنامه های متنوعی برای آشــنایی کارآموزان با بازارهای کار طراحی شود
تــا بتوان پیوند مناســبی میان این آموزش ها بــا نیازهای بازارکار بهوجود
آورد.
 .7برای رفع کمبودهای آموزشهای فنیوحرفهای ،منابع مالی مشــخص تأمین
شوند و تخصیص یابند.
 .8مشــاوره و هدایــت شــغلی صحیــح جــزو جدایــی ناپذیــر آموزشهای
فنیوحرفهای تعریف شود.
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طراحی الگوی آموزش
کارآفرینانه در مدارس
محمدتقی طغرایی

*

سید سعید میرواحدی

**

سمیه هاشمی

***

چكيده:
امروزه تقریب ًا در تمام کشــورهای توسعهیافته و درحالتوسعه در همة پایههای تحصیلی ،آموزش و
ترویج کارآفرینی جایگاه ویژهای دارد ،بهطوریکه نوآوری در ابعاد گوناگون نظام آموزشی زمینهساز تربیت
و پرورش نسلی خالق و چندبعدی است .هدف اصلی پژوهش حاضر «طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه
در مدارس» است .بهمنظور دستیابی به این منظور ،روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی با استفاده از نظریه
برخاسته از دادهها است .جامعة آماری ،شامل مسئوالن و متخصصان حوزة آموزشوپرورش ،متخصصان
حوزة مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و همچنین صاحبنظران حوزة آموزش
کارآفرینی اســت که با بهرهگیری از الگوی نمونهگیری نظــری و با انجام  30مصاحبة عمیق ،یافتههای
پژوهش به اشباع نظری رسید .نتایج پژوهش نشان میدهد« ،آموزش مبتنی بر خلق ارزش» مقولة محوری
آموزش کارآفرینانه است که متأثر از عوامل سببساز نگرش کارآفرینانة معلم ،مسئوالن و تصمیمگیران
در حوزة آموزش مدرســه و والدین اســت .مهمترین عوامل زمینهای ،جو کارآفرینانه ،طراحی محیط
بازیگونه ،طراحی فضاهای جذاب در مدرسه به همراه شرایط محیطی الزم همچون هوشیاری کارآفرینانه،
برنامهریزی آموزشی و آگاهی کارآفرینانه است .این عوامل به اجرا و اتخاذ راهبردها و اقدامات الزم ،برای
آموزش همراه با انجام یادگیری کارآفرینانه ،تکالیف کارآفرینانه ،تیمهای کارآفرینانه ،شوق کارآفرینانه،
تعامل مدرسه با دنیای واقعی ،ارزشیابی انعطافپذیر و چندجانبه و تأکید بر شناخت و فراشناخت کمک
میکند .درنهایت «خلق ارزش جدید ،تربیت دانشآموز خالق ،نوآور و چندبعدی و دانشآموز توانمند-
بامهارت» پیامدها و برونداد اصلی آموزش کارآفرینانه در مدارس اســت که طی آن دانشآموزان با قرار
گرفتن در مسیر آموزش صحیح تحصیلی و شغلی ،به خلق ارزش برای خود و جامعه میپردازند.

كليد واژهها:

آموزش کارآفرینی ،آموزش کارآفرینانه ،مدرسه ،خلق ارزش ،نظریة برخاسته از دادهها

 ïتاريخ دريافت مقاله97/10/29 :

 ïتاريخ شروع بررسي97/12/1 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/4/19 :

* استادیار گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)m.toghrayee@aui.ac.ir. ..........................................................................................................
** اســتادیار گروه کارآفرینی دانشــگاه عالمــه طباطبایــیmirvahedi@atu.ac.ir. ........................................................................................................................................
*** دانشآموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی فرهنگی دانشگاه هنر اصفهانsomayeh.hashemi00@gmail.com. ...............................................................................

این مقاله مستخرج از پایاننامة کارشناسیارشد خانم سمیه هاشمی با عنوان «طراحی مدل بومی مدرسة کارآفرین» است.
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طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس

مقدمه

کارآفرینی موتور محرکة توسعة اقتصادی کشورهاست و کارآفرینان موفق ،قهرمانان ملی و سازندگان
دنیاییهای جدید خوانده میشــوند (لوکا و کازن .)2011 ،1اهمیت کارآفرینی به حدی اســت که نقش
حمایتی دانشگاهها از آموزش کارآفرینی را دلیل توسعة کشورهایی همچون آمریکا ،آلمان و ژاپن تلقی
میکنند (ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه .)2016 ،2به عقیدة ریزا و ورام )2011( 3تعداد نشریات
علمی مربوط به حوزة آموزشوپرورش کارآفرینی در ســال  2010نســبت به ســال  2000بیش از 300
درصد افزایش داشته است.
یکی از زیربناهای اصلی در توسعة کارآفرینی ،توجه خاص به تقویت نظام آموزشی است .امروزه
تقریب ًا در تمام کشــورهای توســعهیافته و درحالتوســعه در همة پایههای تحصیلی آموزش و ترویج
کارآفرینی جایگاه ویژهای دارد .آموزش کارآفرینانه در ایران که اجرایی و عملیترین راهبرد برونرفت
از بنبســتها و مشــکالت اقتصادی و اجتماعی کشــور اســت ،ازیکطرف به الگوگیری از برنامهها،
خطمشیها و تجربیات کشورهای پیشرفته ،و از طرف دیگر در نظر گرفتن شرایط بومی کشور نیاز دارد.
یکــی از الزمههای آموزش کارآفرینانــه در مدارس ،اهمیت دادن به قوة ابتکار و خالقیت دانشآموزان
در محیطهای آموزشــی است .چراکه بیشتر محیطهای آموزشــی ،بر محتوا -محور یا در برخی موارد
آموزشــگر -محور هســتند .در این خصوص «دیویــد مک کلند »4بیان میکند کــه عامل عقبماندگی
اقتصادی کشــورهای درحالتوســعه مربوط به درک نکردن و بیتوجهی بــه خالقیتها و مهارتهای
منحصربهفرد هر شــخص اســت (الکــوس .)2013 ،5بنابراین یکی از مهمتریــن راهبردهای یاددهی و
یادگیری آموزش کارآفرینانه ،نظام آموزش رسمی است؛ چراکه در کنار ابعاد نظری ،ابعاد عملی شالودة
آموزش عملگرا است.
وانــگ و ونــگ )2004( 6اذعان دارند که آموزش کارآفرینی بــه مثابة یکی از عوامل تعیینکننده در
کمک به افراد برای فهم و درک و برانگیختن نظریة کارآفرینانه است .بنابراین از متون آموزش کارآفرینی
در شــکلدهی آموزش کارآفرینانه میتوان اســتفاده کرد (اکیدن و ژاســا .)2006 ،7آموزش کارآفرینانه
از ماهیتی نظاممند برخوردار اســت و در پی دگرگونســازی کلیت نظام آموزشــی اعم از آموزشگران،
فراگیرندگان ،هدفها ،محتوا ،شــیوه و ارزیابی تدریس ،ســازماندهی فنــاوری و تلفیق کارآفرینی در
تاروپود نظام آموزشــی اســت .این اقدام میتواند در برخورداری نظــام آموزشوپرورش از قابلیتها
و ملزومات موردنیاز در راســتای کارکردهای متفاوت اعم از آموزشــی ،پژوهشــی ،مدیریت ،خدمات
اجتماعی و غیره با جنس و ماهیت کارآفرینانه کمککننده باشد (الکوس ،الندویست و ویلیامز میدلتون،8
.)2013
یکی از دالیل بیکاری دانشآموختگان ،عدم کســب مهارت و یادگیری اســت که با نوع آموزش و
نظام آموزشــی ارتباط مستقیم دارد .کشورهای پیشرفته ،از جمله آمریکا ،ژاپن ،آلمان و فنالند آموزش
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کارآفرینی را محور اساســی برنامههای آموزشــی خود بهویژه در پایههای ابتدایی (ســازمان همکاری
اقتصادی و توســعه )2016 ،خود قرار دادهاند و با این کار عم ً
ال به دانشآموختگان خود میآموزند که
چگونه در حین یادگیری علم ،کار کنند .بهعبارتدیگر به آنها میآموزند که چگونه یک ایده یا یک فکر
تازه را به محصولی جدید تبدیل کنند .مدرســه با مجموعة عوامل ،ســاختار ،مواد درسی و برنامهریزی
آموزشــی نهادی اســت که دانشآموزان بیش از یکســوم عمر و توان خود را از  6تا  18سالگی آنجا
میگذرانند؛ بنابراین نقش بسیار ارزنده و اثربخشی را در جهتدهی به مسیر تحصیلی -شغلی آنان ایفا
میکند .در این راســتا مهمترین ویژگی مدرسه ،محتوای آموزشــی ،ترویج کارآفرینی ،تناسب محتوای
آموزشی با تواناییها و عالقه دانشآموزان ،ایجاد تفکر و مهارت کار تیمی ،ایجاد انگیزه و عالقه برای
انجام کار تحقیق و پژوهش و استفاده از روشهای نوین تدریس بهجای روشهای سنتی است .آنچه
توجــه خاصی به آموزش نظاممنــد و صحیح کارآفرینانه را ضرورت میبخشــد ،توجه به آمار و ارقام
دیدهبان جهانی کارآفرینی 9در تبدیل آموزش به کارآفرینی است که ایران بین کشورهای حوزة خاورمیانه
رتبة هشــتم را دارد .این در حالی اســت که میانگین تبدیل آموزش به کارآفرینــی در میان زنان دارای
تحصیالت زیر متوسطه در ایران ،رتبة یکی مانده به آخر و قبل از فلسطین است .با توجه به تحلیل این
آمار ،کشور ایران بین  60کشور عضو رتبة  32را ازلحاظ تبدیل آموزش به کارآفرینی دارد و در مقایسه
با میانگین ،تبدیل آموزش قبل از متوسطه به کارآفرینی ایران نسبت به میانگین جهانی در رتبة پایینتری
است (دیدهبان جهانی کارآفرینی.)2014 ،
بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس است .با توجه
به نبود الگوی جامع آموزش کارآفرینانه ،شناخت چیستی و چگونگی عناصر ،اجزا و مقولههای آموزش
کارآفرینانه است و در نظر دارد به سؤال اصلی زیر پاسخ دهد:
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 èالگوی آموزش کارآفرینانه برای مدرسه چگونه است؟ و از چه عناصری تشکیل شده است؟

مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 آموزش کارآفرینی
آموزش کارآفرینی ترکیبی از یادگیری تجربی ،آشــنایی با ســاختار مهــارت و مهمتر از همه ،تغییر
نگرش را فراهم میکند (بگر .)2011 ،10هنگامیکه کارآفرینی وارد آموزش میشود ،در طول زمان نظام
آموزشی نیز به تغییر نیاز پیدا میکند .در آموزش کارآفرینی ،دانشآموزان میتوانند بسیار باانگیزه شوند
و برای دیگران مبتنی بر دانشــی که به دست میآورند ،ارزش خلق (ایجاد) کنند (طغرایی ،میرواحدی،
هاشــمی و محمدی .)1397 ،این موضوع میتواند به آموزش صحیح منجر شود و بهصورت کاربردی،
ارتباط عناصر دانش موردبحث را نشان بدهد (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.)2016 ،
دو اصطــاح رایــج در آموزش مباحــث کارآفرینی عبارتانــد از« :آموزش مهــارت تجارت و
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کســبوکار» و «آموزش کارآفرینی» .از آموزش مدیریت و تجــارت عمدت ًا در نظام آموزشوپرورش
انگلستان (اروپا) استفاده میشود و بیشتر بر پیشرفت شخصی ،ذهنیتها ،مهارتها ،تواناییها و مباحث
مالی متمرکز است .درحالیکه آموزش کارآفرینی در نظام آموزشوپرورش آمریکا بهصورت تمرکز بیشتر
در زمینة راهاندازی یک شرکت و یا خوداشتغالی تعریف شده است (الکوس .)2015 ،در سوئد و بالکان
اصطالح «یادگیری کارآفرینی» غالب ًا معادل «آموزش مهارت تجارت» به کار برده میشود (هدر ،لوبیک
و نوال2011 ،11؛ لفلر و فاک الندویســت .)2013 ،12در فنالند از عبارتهای «آموزش کارآفرینی داخلی
و آموزش کارآفرینی خارجی» اســتفاده میشود (سیکواللینو ،راسکوارا ،اکیواکو ،مسیال و رایسکوال،13
 .)2010آموزش کارآفرینی داخلی مترادف آموزش مهارت تجارت و آموزش کارآفرینی خارجی مترادف
آموزش کارآفرینی اســت که دو دیدگاه کام ً
ال متفاوت از کارآفرینی را نشــان میدهد .یکی را «گسترده»
و دیگــری را «محدود» نامگذاری کردهاند .در تعریف محدود از آموزش کارآفرینی ،کارآفرینی متضمن
شناسایی فرصت ،توسعة کسبوکار ،خوداشتغالی و درنهایت تبدیلشدن به یک کارآفرین است (فایول
و گیلی2008 ،14؛ الکوس .)2017 ،طبق تعریف گســترده ،کارآفرینی مشــتمل بر توسعة فردی ،خالقیت،
اعتماد نفس ،ابتکار داشــتن ،عملگرایــی و مجموعهای متنوع از شایســتگیها و مهارتهای عملی و
کاربردی اســت (ســافین و همکاران .)2016 ،15اینکه از کدام تعریف و رویکرد استفاده میشود ،عمیق ًا
تحت تأثیر اهداف آموزشــی ،مخاطبان هدف ،محتوای دورة آموزشی ،روشهای تدریس و روشهای
ارزیابی دانشآموزان است و به ایجاد تنوع گستردهای از رویکردها میانجامد.
هــوگ و گیلبرت )2017( 16در پژوهش خود با محوریت «آموزش از طریق تفکر طراحی» نشــان
دادند که تجربة دانشآموز و نتایج یادگیری از طریق آموزش طراحی در محیطهای باز و سازنده که در
آن طنز بهعنوان یخشــکن اجتماعی ،و نقش بازی بهعنوان ابزار یادگیری تجربی مطرح هســتند ،اثرات
قابلمالحظــهای به همــراه دارد .یک نتیجة مهم این طرح ارائة روند کاهــش موانع در محیط یادگیری
دانشآموزان برای راحتی در یادگیری خود و پاســخگویی اســت بهعالوه ،طراحی یک ســفر آموزشی
هدفمند یادگیری مشــترک بین دانشآموزان و معلمان اســت .این مطالعه موردی نشان میدهد چگونه
تفکر طراحی میتواند رضایت دانشآموزان را از شــیوة یادگیری از طریق یکپارچهســازی پنج عامل
کلیدی مانند مفاهیم ســاختگرایی ،عدالت و انصاف ،طنز و ایفای نقش در برنامههای درسی باال ببرد.
یورهنسن و شــانکی )2013( 17در پژوهشی نشان دادند که آموزش کارآفرینی در مدرسههای متوسطه،
با اســتفاده از تمایز بین سه روش آموزشی شامل :آموزش در مورد کارآفرینی ،آموزش برای کارآفرینی
و آموزش از طریق کارآفرینی انجام میشود .همچنین یافتههای آنها نشان میدهد که حدود  90درصد
مدرسههای متوسطة نروژ ،آموزش کارآفرینی را متناسب با مناطق جغرافیایی همراه با انجام پروژههای
محلی ارائه میدهند .الرت ،اندرســون و ون برگ )2015( 18دریافتند که در ســوئد اثرات طوالنیمدت
آموزش کارآفرینی در دبیرستان در عملکردهای کارآفرینانه دانشآموزان در دوران پسادبیرستان همچنان
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وجود دارد .بینکس ،استاکی و ماون )2006( 19نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش کارآفرینی
پارادایمی جدید و نوآورانه برای آموزش در مدرسه ارائه میدهد.
درمجموع ،پژوهشهای انجامشده نشان میدهند که مقایسة میان روشهای آموزش سنتی و آموزش
کارآفرینانه بهصورت کامل و جامع انجام نشده است و فقط به تدریس آموزش کارآفرینی بهعنوان یک
رویکردی جدید در مدرسه اشاره شده است.
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روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی اســت و با توجه به روش گردآوری اطالعات پژوهش کیفی
از نوع نظریة برخاسته از دادهها است که هدف آن ،دستیابی به توصیفی از تجارب ،نگرشها و ادراک
شرکتکنندگان برای شناســایی ابعاد آموزش کارآفرینانه در مدارس است .بنابراین میتوان بیان کرد با
استفاده از روش تحقیق کیفی و الگوی استقرایی و انجام مصاحبههای عمیق ،مفهوم (اجزا) ،عناصر و
مقولههای الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس شناسایی میشوند .جامعة آماری پژوهش شامل مسئوالن
و متخصصان حوزة آموزشوپرورش ،متخصصان حوزه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،روانشناسی،
جامعهشناســی و همچنین صاحبنظران حوزة آموزش کارآفرینی است .جهت استخراج الگوی نهایی
پژوهش از روش نظاممند اشتراوس و کوربین )1998( 20استفاده شده است ،زیرا این روش ساختاریافته
است و به الگویی قابل آزمون میانجامد .در پژوهش حاضر در راستای موضوع موردمطالعه و با توجه
به اهداف تعیینشــده ،نمونههایی انتخابشده که متناسب با شــاخصها و مالکهایی از جمله تجربه
در حــوزة آموزشوپــرورش ،تحصیالت مرتبط ،نگرش کارآفرینانه و ســابقه فعالیت در حوزة آموزش
کارآفرینی اســت .بنابراین انتخاب نمونه بر مبنای الگوی نمونهگیری نظری میباشد (شارمز)2006 ،21
که امکان کشــف گوناگونیها را به حداکثر برســاند و مقولهها را از لحاظ ویژگیها و ابعاد ،غنی سازد.
درنهایت فرآیند نمونهگیری با انجام  30مصاحبه به اشــباع نظری رســید .در این پژوهش مصاحبه هر
فرد بهطور متوسط  2/5ساعت به طول انجامید و روند اشباع دادهها از مصاحبة بیستم آغاز شد .فرایند
مقولهســازی و کدگذاری تا جایی ادامه یافت که دادهها به بهترین شکل تبیین شود .همچنین در فرآیند
پژوهش تالش شــد نوعی نظریة عمومی و انتزاعی در مورد فرایند کنش یا تعامل بین افراد بر اســاس
دیدگاههای مشــارکتکنندگان در پژوهش مطرح شــود .این فرایند شامل استفاده از مراحل گردآوری و
پاالیش دادهها و در نظر گرفتن رابطة متقابل بین طبقهبندی مقولهها است .درنهایت ،فرایند تجزیهوتحلیل
دادهها مطابق نمودار  ،1در ســه مرحله کدگذاری بــاز (مطالعة پدیده از طریق جزئی کردن اطالعات و
شــکلبندی مقولهها) ،کدگذاری محوری (انتخاب یک مقولة کدگذاری باز که بر اســاس تحلیل دادهها
بیشترین ارتباط را با سایر مقولهها داشته باشد) و کدگذاری انتخابی (تدوین مدل دربارة رابطة مقولههای
بهدستآمده در الگوی کدگذاری محوری) انجام گرفت.
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تجزیهوتحلیل دادهها و بحث

در جدول  1اطالعات جمعیتشــناختی نمونههای تحقیق نشــان داده شده اســت .طبق دادههای
توصیفــی 60 ،درصــد نمونه را مــردان و  40درصــد را زنان تشــکیل میدهند .همچنیــن  40درصد
مشــارکتکنندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری هســتند که ســابقة تدریس و آموزش در مدرسهها و
دانشگاهها را دارند.
جدول  .1آمار توصیفی مربوط به دادههای جمعیتشناختی

شاخصهای آماری
جنسیت

تحصیالت

رتبة علمی
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فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مرد

18

60

60

زن

12

40

100

زیردیپلم -دیپلم

3

10

10

کاردانی

3

10

20

کارشناسی

3

10

30

کارشناسی ارشد

9

30

60

دکتری

12

40

100

دانشآموز کارآفرین

3

10

10

معلم و مربی

8

26/67

36/67

مدیر

3

10

46/67

کارشناس و مشاور آموزش

1

3/33

50

رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل

1

3/33

53/33

استادیار

10

33/33

86/66

دانشیار

2

6/67

93/33

کارآفرین (حوزة آموزشوپرورش)

2

6/67

100

سابقة فعالیت

زیر  5سال

5

16/67

16/67

 5تا  10سال

15

50

66/67

باالی  10سال

10

33/33
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در نمودار  ،1فرایند دســتهبندی و پاالیش دادهها در ســه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی
نمایش داده شدهاند.
 کدگذاری باز

 ۱۶۰گزاره مفهومی اولیه در فرایند کدگذاری باز

 کدگذاری محوری

مرحلة کدگذاری محوری شــامل  ۲۵مقوله :شــامل عوامــل علّی :نگرش
کارآفرینانــة معلم ،نگــرش کارآفرینانة والدین ،نگرش کارآفرینانة مســئوالن
و تصمیمگیرندگان مدرســه .مقولة محوری :خالقیــت مبتنی بر خلق ارزش،
محتوای مسئلهمحور ،چالشــی و کاربردی روشهای تدریس خالق و پیشرو،
رویکرد خالقانه و نوآورانه در کتابهای درسی (محتوای کارآفرینانه) .راهبردها
و اقدامات :آموزش به همراه انجــام ،تکالیف کارآفرینانه ،تیمهای کارآفرینانه،
شوق کارآفرینانه ،یادگیری کارآفرینانه ،تعامل مدارس با دنیای واقعی ،ارزشیابی
انعطافپذیر و چندجانبه ،تأکید بر شناخت و فراشناخت .عوامل زمینهای :جو
کارآفرینانه ،طراحی محیط بازیگونه ،طراحی فضاهای جذاب آموزشی .شرایط
محیطی :هوشــیاری کارآفرینانه ،برنامهریزی آموزشی ،آگاهیهای کارآفرینانه.
پیامدها و نتایج :خلق ارزش جدید ،تربیت دانشآموز خالق ،نوآور و چندبعدی،
پرورش دانشآموزان توانمند -با مهارت.

 کدگذاری انتخابی

مرحلة کدگذاری انتخابی شامل شش مؤلفة اصلی :طراحی
مدل آموزش کارآفرینانه در مدارس مشتمل بر :مقولة محوری
( 4مقوله) ،شرایط علی ( 4مقوله) ،راهبردها ( ۸مقوله) عوامل
زمینهای ( 3مقوله) شــرایط محیطی ( 3مقوله) و پیامدها و
نتایج ( 3مقوله)

نمودار  .1فرایند دستهبندی و انتقال دادهها در سه مرحلة کدگذاری

 مقولة محوری :آموزش مبتنی بر خلق ارزش
مقولــة محوری (اصلی) مقولهای اســت که همــواره در دادهها ظاهر میشــود و دیگر مقولهها
بــه آن مرتبط میشــوند .مقولــة اصلی الگوی آمــوزش کارآفرینانه ،آموزش مبتنــی بر خلق ارزش
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اســت؛ بهطوریکه شــرکتکنندگان در فرایند انجام مصاحبهها شرط اصلی و الزامی برای انجام و
پیاده شــدن آمــوزش کارآفرینانه را آموزش مبتنی بر خلق ارزش بیــان کردند .تعریفهای مختلف
کارآفرینی و تغییرات حاصل در رویکردهای آموزشــی نصیحت کردن به معلمان را در مورد اینکه
چطور به آموزش کارآفرینانه نزدیک شوند ،دشوار کرده است .برویات و جولین )2001( 22معتقدند
که بررسی کارآفرین (یا تیم) بهتنهایی ،ذات ًا اشتباه است؛ همانطور که صرف ًا از کارآفرین ،کارآفرینی
حاصل نمیشــود .کارآفرینی بیشــتر در مورد تغییر و یادگیری است .کارآفرین با محیطی که موجب
تغییــرش میشــود تعامل دارد و از طریــق اقداماتش خلق ارزش میکنــد .آموزش و خلق ارزش
بهعنوان دو جنبة اصلی کارآفرینی دیده میشوند .این دیدگاه نسبت به بسیاری از تعریفهای دیگر
کارآفرینی ،بیشــتر با الگوی یادگیری هدفمند مدرســه مطابقت دارد .چراکه اســاس تعریف حاصل
از آمــوزش کارآفرینانه متکــی بر خلق ارزش جدید بهعنوان یک هــدف اصلی برای دانشآموزان
اســت .بهعالوه به آنها امکان ایجاد ارزش برای ذینفعان خارج از مدرسه را میدهد و به توسعة
شایســتگیهای کارآفرینی ،بدون در نظر گرفتن اینکه آیا ارزش ایجادشــده موفق بوده اســت یا نه
منجر میشــود (الکوس .)2015 ،بر طبق رویکرد آموزش مبتنی بر خلق ارزش اگر مداخله آموزشی
بــه دانشآموز امکان یادگیری خلق ارزش جدید برای دیگران را بدهد (گروه خودش و معلمان را
شامل نشود) ،قطع ًا آموزش کارآفرینانه است .این امر از طریق ایجاد ارزش واقعی برای افراد دیگر
بهعنوان بخشــی رســمی از برنامة درســی یا با یادگیری در مورد اینکه چطور برای دیگران ارزش
ایجاد کنند میتواند صورت بگیرد .بر این اســاس آموزش کارآفرینانه عبارت اســت از« :طراحی
محتوا ،روشها و فعالیتهای حمایت از خلق دانش ،شایســتگیها و تجربههایی که ممکن اســت
امکان شــروع و شــرکت در فرآیند خلق ارزش کارآفرینانه را به وجود آورد» (موبرگ ،استنبرگ و
ویســتیگارد .)2012 ،23این تعریف آموزش کارآفرینانه به تعریف شــین و ونکاترامن )2001( 24از
کارآفرینی متکی اســت« :کارآفرینی زمانی صورت میگیرد که شــما بر اســاس فرصتها و ایدهها
عمل کنید و آنها را به ارزش برای دیگران تبدیل کنید .ارزش ایجادشــده میتواند مالی ،فرهنگی
و اجتماعی باشد».
مفهوم خلق ارزش کارآفرینی در این تعریف ضمنی و تلویحی اســت .یعنی ارزش ایجادشــده
باید جدید باشد ،اما همچنین بهنوعی ابتکار عمل از طرف خالق ارزش نیاز دارد که مستلزم کسب
منابع موردنیاز برای ایجاد ارزش اســت .این فرایند باید توســط پیشــروان آن یعنی دانشآموزان
مدیریت شــود و اینکه این مبتکر مســئولیت ریسک شکســت کارش را نیز به عهده گیرد و درصدد
شناســایی دالیل شکســت و رفع آن باشــد .یکی از مصاحبهشــوندگان در این زمینه اذعان کرد که
«خلق ارزش بیشــتر در بطن جامعه و زندگی واقعی رخ میدهد و بســیار به شادی مردم ربط دارد.
زیــرا کمــک به دیگران نهتنها به ســاخت زندگی ،بلکه به احســاس معنادار ،مشــارکت و تعامل و
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رضایت از زندگی نیز منجر میشود».
مهمتریــن عناصر آموزش مبتنی بر خلق ارزش عبارتاند از:
الــف .خــاق محور بودن روش تدریــس :مقولهای کــه میتواند به پــرورش تفکر خالق و
خالقیــت در دانشآموزان بیانجامد ،خالق محوربودن روش تدریس اســت .روش تدریس باید در
دانشآموزان انگیزه ،احســاس ،شــوق حضور و یادگیری در کالس را ایجاد کند .طبق نظر یکی از
مصاحبهشــوندگان« :دانشآمــوزان باید مطالب و مفاهیم را از طریــق روشهای تدریس خالق و
جدیــد مانند قصهگویــی ،نمایش خالق ،انجام کارهای هنری ،بازدید از مکانهای گوناگون ،گردش
و تفکر در طبیعت و...که متناســب با محتوای درســی و دورة تحصیلی آنان است ،یاد بگیرند».
روشهــای تدریس ســنتی در مدرســه کــه عموم ًا بر تدریس یکطرفة معلم اســتوار اســت،
دیگــر پاســخ گوی نیــاز دانشآموزان نیســت .کالس درس بایــد از حالت یکنواختــی و منفعل
بــودن دانشآموزان خارج شــود .دانشآموزان در تدریس درسها بــه روشهای خالق و جدید
و پیادهســازی آموزش کارآفرینانه باید نقش فعال و مشــارکتی داشــته باشند .تدریس و یادگیری
در کالس بایــد رابطــة دوطرفــه میان معلــم و دانشآموزان باشــد و دانشآموزان را در مســیر
پــرورش خالقیــت هدایت کند .بنابراین تفویض اختیــار در روش تدریس باید مدنظر قرار گیرد.
روشهــای تدریــس خالقانه باید به ایجاد انگیــزه در دانشآموزان منجر شــوند .بهعبارتدیگر،
انگیزه محور باشــند کــه از آن جملهاند :روشهــای تدریس مبتنی بر بــازی ،قصهگویی ،نمایش
خالق ،کارهای هنری (ســفال ،کاردســتی و ،)...روش تدریس کارگاهــی ،روش تدریس مبتنی بر
کار تیمی و مشــارکت فعاالنه ،اســتفاده از فناوری روز در تدریــس ،توجه به روشهای تدریس
خــارج از کالس متناســب با محتوای آموزشــی ماننــد روش تدریس مبتنی بر تفکر و مشــاهده
در طبیعــت ،یادگیــری در محیط واقعــی ،اردوها و بازدیدهــای هدفمند دانشآمــوزان از مراکز
صنعتــی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ،...دعوت از ارزشآفرینــان (کارآفرینان) و متخصصان
حوزة خالقیت و ایدهپردازی به مدرســه .همچنین یکــی از پیشزمینههای روش تدریس خالق،
ایجاد محیطی مشــوق و برانگیزاننده اســت که به تقویت و هدایــت دانشآموزان به تفکر خالق
(درگیر کردن احســاس و عاطفه در آموزش) منجر شــود .از دیگر عوامل مؤثر در روش تدریس
خالق عبارتاند از :ارزشــیابی انعطافپذیر و چندجانبه از دانشآموزان؛ مشــارکت فعاالنة آنان
در کالس بــه روشهای گوناگون ،مانند پرسشوپاســخ بــا مثالهای واقعــی و کاربردی ،تحلیل
کردن ،بحث و گفتوگو ،مناظره ،اســتفاده از مطالعات موردی و ســخنرانی در تدریس ،و بازگو
کردن شــرححال کارآفرینان بومی موفق در کالس؛ تلفیق شــیوة آموزش بهصورت نظری -عملی؛
اســتفاده از الگوهــای عملی و اجرایی برای حل مســائل در کالس ،مصاحبــه با یک کارآفرین و
ایدهپــرداز و ارائه گــزارش آن در کالس .به نظر یکی از مصاحبهشــوندگان «باید از افراد موفق
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و کارآفریــن بهصــورت پارهوقت بــرای معلمی اســتفاده کنیم ،زیرا عالوه بــر اینکه دغدغه پول
و حقــوق کــم را ندارد ،میتواند تجربیات خــود را در اختیار بچهها قــرار دهد .از طرف دیگر،
چون بهطور عملی کار کرده اســت ،لذتها و ســختیهای کارآفرینی را بهخوبی برای بچهها بیان
میکند .مواجهشــدن بچهها با نمونه واقعی در روحیه و رفتار آنها تأثیرگذار اســت».
ب .رویکرد خالقانه و نوآورانه ،در کتابهای درســی (محتوای کارآفرینانه) :محتوای آموزشی
خالقانــه و نوآورانه یعنی تأکید بــر کاربردی بودن ،مفید بودن و یادگیری تجربی و واقعی مطالب مبتنی
بــر الگوی دانــش ،مهارت و نگرش تا دانشآمــوزان بتوانند از مطالب آموزشــی بهصورت خالقانه و
نوآورانه در جهت شناسایی مشکالت و رفع نیازهای خود و دیگران استفاده کنند .بر طبق نظر یکی از
مصاحبهشــوندگان« :تمرکز محتوای آموزشــی باید بر این باشد که دانشآموزان متناسب با بازار کار ،و
جامعة روز خودشــان تربیت شــوند .در نظام آموزشی فعلی نهتنها نیازهای االن نادیده گرفته میشوند؛
بلکــه بلکه آموزش برای نیازهای آینده ایــن بچهها را نداریم .مهارتها و ویژگیهای دانشآموختگان
مدرسهها و دانشگاهها باید بر نیازهای حال و آینده منطبق شوند».
در ایــن خصــوص الزم اســت محتوای کتابها بــا ترکیب مطالب تئوری کمتــر و جنبة عملی و
کاربردی بیشــتر که به پرورش و تقویت قوة خالقانه و نوآورانه دانشآموزان بیانجامد ،تدوین شــوند.
همچنین محتوای آموزشی باید مطابق با نیاز روز جامعه باشد و بتواند نیاز آنان را در جامعه پاسخ دهد.
برای مثال ،چند تن از مصاحبهشوندگان معتقدند« :ریاضی باید بهگونهای باشد که بچهها را با مسائل و
مشــکالت جامعه درگیر ســازد و مهارت حل مسئله را یاد دهد نه یک ریاضی انتزاعی در خأل باشد که
هیچ ربطی به زندگی ندارند».
محــور محتوای کتابها باید یادگیری عملی ،و دوری از حفظیات و رویکرد کارآفرینی باشــد؛
زیرا محور کارآفرینی ،محور خالقیت اســت .محتوای کتابها باید دانشآموزان را به تفکر خالق،
نگاه متفاوت ،اندیشــیدن غیرمعمول (جســتوجوی راهحلهای مختلف برای حل مســئله بهجای
ایــن تفکر که تنها یک راهحل وجود دارد) ،تحقیق و بررســی پیرامــون موضوعهای متفاوت ،قرار
گرفتن در محیطهای واقعی ،تمرین کردن روشهای تقویت تفکر خالق ،دیدن و بررسی مسائل از
زاویههای مختلف ،و درنهایت فعالیت عملی وادارد .بهطورکلی محتوای آموزشی باید دانشآموزان
را به ســمت خلق ارزش در هر رشتة تحصیلی و شغلی هدایت کند.
بــر طبق پژوهشهــای انجامگرفته ،در نظامهای آموزشــی برای تدوین محتــوای اثربخش در
کتابهای آموزشی باید در کنار «رویکرد وظیفهمدار» ،از «رویکرد رفتارمدار» نیز بهره گرفت .زیرا
رویکرد وظیفهمدار تنها بر تواناییهای ویژة کسبوکار ،مانند بازاریابی ،امور مالی و غیره تمرکز دارد
درحالیکه توجهی به مهارتهای حل مسئله ،تفکر انتقادی و طراحی و پرورش خالقیت و نوآوری
ندارد (درنووسک ،کادون و مونیکس .)2009 ،25مطالعات نشان دادهاند که محتوای اثربخش مشتمل
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بر دانش ،مهارتها و شایستگیهای کارآفرینانه بر افزایش فعالیتهای کارآفرینانة افراد اثر مستقیم
و مثبت دارد و باعث توسعه اقتصادی و بهبود کمی و کیفی فعالیتهای کارآفرینانه در آینده خواهد شد
(فاک الندویست ،هالبرگ ،لفلر و اسبدبر.)2011 ،26
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 شرایط ع ّلی
شرایط علّی رویدادهایی هستند که موقعیتها ،مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خلق میکنند.
بهعبارتدیگر منظور از شــرایط علی ،رویدادها یا اتفاقاتی هســتند که بر پدیده اثر میگذارند و به
بروز آن منجر میشوند .شرایط علی در قالب سه مقولة نگرش کارآفرینانة معلم ،نگرش کارآفرینانه
تصمیمگیرندگان و مســئوالن مدرسه و نگرش کارآفرینانه والدین نامگذاری شدهاند.

الف .نگرش کارآفرینانه معلم ،والدین ،مســئوالن و تصمیمگیرندگان مدرســه :از مقولههای
اصلــی و سببســاز الگــوی آمــوزش کارآفرینانــه ،نگــرش کارآفرینانــه معلمــان ،مســئوالن و
تصمیمگیرندگان مدرســه است .معلمان بهطورکلی از جمله تأثیرگذارترین افراد در پرورش و رشد
خالقیت دانشآموزان در مدرســه هســتند .نقش معلم در کالس درس و در شــکل دادن به محیط
یادگیــری ارتبــاط نزدیکی با نظریههای دانش و یادگیری دارد کــه بهنوبة خود با ادراک حرفهای و
نگرش او در ارتباط است .یکی از مصاحبهشوندگان در این زمینه اذعان کرد« :معلمان گروه مرجع
دانشآموزان هســتند .دانشآموزان از آنها الگو میگیرنــد و حرف معلم را میپذیرند .اگر معلمان
فعالیتهای کارآفرینانه و خالقانه داشــته باشند خیلی روی دانشآموزان تأثیرگذار است .چون آنان
نقشــههای فکری آدمها را میســازند .اگر معلم در کالس بگویــد درس بخوانید تا در جای خوبی
اســتخدام شــوید ،این یعنی معلم روحیة کارآفرینی ندارد .درحالیکه اگر معلم بگوید :برای خودت
شــرکت بزنی تا آیندة خوبی داشته باشی و ...روی نگرش بچهها تأثیر میگذارد».
اگــر معلــم نگــرش کارآفرینانه داشــته باشــد ،میتوانــد منعکسکنندة باورهــا و ارزشهای
کارآفرینانــه و درنهایت نگرش کارآفرینانه به دانشآموزان باشــد کــه این موضوع میتواند به بروز
رفتــار کارآفرینانــه در دانشآموزان بیانجامــد .همچنین نگرش کارآفرینانه معلم باعث میشــود که
دانشآموزان به تفکر خالق تشــویق شــوند .نگرش کارآفرینانة معلم به ایجاد تیمها و شبکهسازی
پویایی متشــکل از معلمانی از مدرســههای متفاوت (راهاندازی مراکز و پژوهشــکدههای علمی)،
ارتبــاط و تعامــل نزدیک معلمان با یکدیگر ،اســتفادة اثربخــش از شــبکههای ارتباطی (بیرونی)
معلمان ،تشــویق معلمان به برقــراری ارتباط اثربخش با صنعت و جامعــه ،و حمایت از ایدههای
معلمــان نیاز دارد .عالوه بر این ،بهمنظور پیشــگیری از ایجاد دوگانگــی رفتاری در دانشآموزان،
بهخصوص در پایههای ابتدایی ،الزم اســت که ارتباط نزدیک و اثربخشــی میان والدین و مسئوالن
مدرســه برقرار شــود تا ضمن همافزایی ،الگوی یکپارچة یادگیری و آموزش در مدرسه ،خانواده و
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جامعه برقرار شــود .البته الزم اســت رســانه نیز نقش خود را در این زمینه بهخوبی ایفا کند .معلم
نبایــد فقط انتقالدهندة دانش باشــد بلکه دانشآموزان باید مشــارکت فعاالنــهای در ارائة مطالب
داشــته باشــند .الزم است معلم نقش مربی و راهنما را داشته باشــد و به همراه والدین و مسئوالن
آموزشــی ،دانشآموزان را به نگاه و تفکر جدید ،روشهای آموزشــی جدید ،جســتوجوگری و
یافتن فرصتها و ارائه ایدههای جدید تشــویق کند.
 شرایط زمینهای یا مداخلهگر
شــرایط زمینهای شــرایطی است که راهبردها و اقدامات را به شــکل همبافتی تحت تأثیر قرار
میدهنــد .بر این اســاس با افراد مشــارکتکننده در فرایند مصاحبه بهصورت ضمنی ســؤالهایی
مطرح کردیم .شــرایط زمینهای در قالب سه مقوله شناسایی شدند.

الف .جو کارآفرینانه :جو کارآفرینانه یعنی محیطی که مشــوق و محرک دانشآموزان به انجام
کارهایی ازایندســت باشــد :بیان افکار و نظرات بهصورت آزادانه؛ ارائه افکار خالق؛ ایده دادن؛
نقد و بررســی کردن ایدهها؛ آموزش و یادگیری از طریق ارائه مطالب؛ بحث و گفتوگو بهصورت
تیمی و با معلم و مســئوالن؛ تبادل میان فردی اطالعات در حوزههای مختلف؛ مشارکت ،همکاری،
همدلی در انجام کار تیمی .مســئوالن مدرســه و معلمان هم باید به کار درســت آنان اهمیت دهند.
همچنیــن جو کارآفرینانه یعنی اســتقبال و حمایت از ایدههای خالقانــه و انتقادی دانشآموزان و
معلمان در مدرســه ،تعامل نزدیکبین دانشآموزان با معلمان و مســئوالن مدرسه و حرکت مدرسه
به ســمت یک ســازمان یادگیرنده؛ بهطوریکه دانشآموزان ،معلمان و مســئوالن مدرسه در فرایند
مستمر و پویای یادگیری قرار گیرند.

ب .طراحی محیط بازیگونه« :در آموزشوپرورش بســیاری از کشــورها ،بچهها صرف ًا درس
تئــوری نمیخوانند ،بلکــه از دورههای پایین تا باال روزهای را بــه کار در کارگاه بهصورت عملی
و کار در مدرســه اختصاص میدهند .نظام آموزشــی باید حالت بازی محور باشــد .کارهای عملی
زیاد مثل گردش ،شــرکت در اردوهای هدفمند ،بازی و  ...داشــته باشــد .بچهها از حداقل ساعت
 8تا ســاعت  13سر کالس مینشــینند ،بدون تحرک چندانی و مدام مینویسند ،بهاینترتیب خسته
میشوند و از مدرسه گریزان میشوند».
بــر طبق نظر اکثر مصاحبهشــوندگان ،یکــی از مقولههای قابلتوجه شــرایط زمینهای که نقش
بســزایی در آموزش کارآفرینانه دارد ،طراحی محیط بازیگونه اســت .محیــط یادگیری مفرح باید
عــاوه بــر خارج ســاختن دانشآموزان از خمودگی و کســالت ،با تحرک و پویایــی دانشآموزان
همراه باشــد و به آنان اجازه دهد آزادانه فکر کنند ،به آزمونوخطا دســت بزنند ،و در قالب بازی
تجربــه کنند زیرا آموزش توأم با لذت میتواند زمینهســاز خالقیت و ایدهپردازی شــود .در چنین
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محیطــی اختیاراتی به دانشآموزان واگذار میشــود کــه بتوانند به روشهای مختلــف به تولید و
طراحــی دانش ،یادگیری مطالب در قالب بازیهای تیمی ،مســابقه ،نمایــش و غیره بپردازند .یکی
از روشهای یادگیری و ایجاد لذت از آموزش ،بازی اســت .یعنی دانشآموزان مطالب ،تکالیف و
فعالیتها را در قالب بازی در محیط کالس ،مدرســه ،آزمایشگاه و کارگاه ،بدون چارچوب رسمی
و با فضای باز یاد بگیرند .ســاختار رسمی و بدون انعطاف ،اجازة تحرک و پویایی ،متفاوت بودن،
متفــاوت فکر کردن و متفاوت عمل کردن را نمیدهد و نمیتواند دانشآموز خالق پرورش دهد.
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ج .طراحــی فضاهای جذاب آموزشــی« :از کالسهای درس با مقــداری خالقیت میتوان
بهگونهای متفاوت با ســازماندهی مجدد میزها و صندلیها در شــیوهای انعطافپذیر و خودبهخود
بر اســاس نیازهای تکالیف استفاده کرد .مدرسهای در فنالند ،بسیار هدفمند به تنظیم مجدد کالس
درس ،بــا خریــد نیمکتهــا و جدولهای دور برای ترویــج کار تیمی ،جدول مثلثــی که میتواند
بهراحتی به شــکل دایره درآید و جدولهای دارای ارتفاع انعطافپذیر پرداخته است».

در آمــوزش کارآفرینانه محیط آموزشــی باید جذاب از محیطهای آموزشــی فعلی (خشــک،
غیرمنطعف ،یکنواخت و فاقد احساس و عاطفه) و متفاوت طراحی شود .بهعبارتدیگر با طراحی
فضاهای جذاب در مدرســه ،اعم از برپایی مسابقههای ایدهپردازی ،ایدهیابی ،کاربردی کردن ایده،
جشنوارة قهرمانان دانشآموز (در سطح مدرسه ،منطقه ،استان و کشور) ،نمایش ،بازی تیمی ،جشن
و درنهایت رویدادهای کارآفرینی میتوان در دانشآموزان نشــاط ،تحرک ،پویایی ،شــوق ،اشتیاق،
و احســاس و عاطفــه ایجاد کرد و آنان را به مشــارکت فعال ،همکاری ،همدلــی ،انجام کار تیمی،
پرورش تفکر خالق و ایدهپردازی واداشــت؛ زیرا آنان با انجام دادن و تجربه کردن در محیطهای
واقعی به شناســایی و پرورش اســتعدادها ،مهارتها و پرورش خالقیت دســت مییابند .همچنین
ســاختار کالسهای درس در مدرســه و خارج از مدرســه (قرار گرفتن در مکانهای متناســب با
مطالب آموزشــی که شــامل آموزش همراه با تفریــح و بازدیدهای هدفمند اســت) باید جذاب و
بهگونــهای خالقانه طراحی شــود تا دانشآمــوزان در محیط واقعی آموزش ببینند و تجربه کســب
کننــد و خلق ارزشــهای جدید در عمــل اتفاق بیفتد .بر طبــق نظر چند تن از مصاحبهشــوندگان:
«در مدرســه باید رویدادهای کارآفرینی مانند برپایی بازارچههای کارآفرینی ،بازیها و مســابقات
خالقیت ،ایدهپردازی و ...برگزار شوند تا عالوه بر ایجاد نشاط در مدرسه ،دانشآموزان بتوانند در
محیطهای شبیهسازیشــده به تجربههای عملی دست یابند».
 شرایط محیطی
شــرایط محیطی تســهیلکننده یا محدودکنندة راهبردها و اقدامات هستند .این شرایط ،اجرای
راهبردها را تســهیل و تســریع میکنند یا بهعنوان یک مانع در اجــرای آنها خلل ایجاد میکنند و
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بهصورت نامنظم و غیرمســتقیم بر راهبردها اثر میگذارند .شــرایط محیطی ،شرایط علّی را تغییر یا
تخفیف میدهد .عوامل محیطی در قالب ســه مقولة «هوشیاری کارآفرینانه»« ،برنامهریزی آموزشی
مبتنی بر کارآفرینی» و «آگاهی کارآفرینانه» به شــرح زیر شناسایی شدند:
الف .هوشــیاری کارآفرینانه و برنامهریزی آموزشی :شــرایط محیطی تأثیرگذار بر راهبردها،
هوشیاری کارآفرینانة مســئوالن ،مدیران ،معلمان و دانشآموزان است .هوشیاری کارآفرینانه یعنی
تربیــت افــرادی که بتوانند فرصتها و تغییرات را آگاهانه احســاس کنند و نســبت به جمعآوری،
تبدیــل و انتخــاب اطالعاتــی که میتوانند به یک فرصــت جدید و نوآورانه منتهــی به یک اقدام،
روش ،محصول یا خدمت نوآورانه منجر شــود ،اقدام کنند .بهعبارتدیگر با تدوین سیاســتهایی
در تولید و طراحی کتابها و تدوین قوانین و مقررات به تربیت دانشآموزانی بپردازند که قادر به
جمعآوری اطالعات و تجربهها از طریق تمرین و عمل در مدرســه و خارج از آن باشند.
ب .آگاهی کارآفرینانة مســئوالن و دســتاندرکاران حوزة آموزشوپرورش :این مقوله نیز
نقش بســیاری در حرکت بهســوی الگوی آموزش کارآفرینانه دارد و الزم اســت برنامهریزیهای
آموزشی با محوریت کارآفرینی طراحی و اجرا شود .طبق نظر یکی از مصاحبهشوندگان« :در کشور
ما هر وقت یک مشکل سیاسی ،امنیتی یا اقتصادی پیش میآید ،بالفاصله انواع شوراها ،کارگروهها
و همایشها تشــکیل میشــوند که چطور با این مسئله برخورد شــود .و راهکارهایی برای برطرف
کردن مشــکل طراحی میکنند .ولی هیچوقت فکر نکردهایم مسئلة آموزشوپرورش مسئلهای است
که در بلندمدت با حیات ملی و حتی امنیت ملی در بلندمدت در ارتباط اســت .بنابراین الزم است
از طریــق نهادهای مرکزی ذیربط آموزشوپرورش مثل وزارت آموزشوپرورش ،وزارت علوم و
فناوری ،و ...باید کمیتههایی متشــکل از خبرگان و متخصصان برنامهریزی درســی تشکیل شوند و
بهطور مســتمر به اصالح و بازبینی درسها بپردازند».
 راهبردها و اقدامات
راهبردها و اقدامات ،طرحها و کنشهایی هســتند که به اجرایی شــدن آموزش کارآفرینانه در
مدارس کمک میکنند .راهبردها و اقدامات در قالب هشــت مقوله به شرح زیر شناسایی شدهاند:
الــف .آموزش به همــراه انجام :یکــی از راهبردهــای عملیاتی پیادهســازی الگوی آموزش
کارآفرینانــه« ،روش آموزش به همراه اجرا( »27عمل) اســت .آمــوزش (یادگیری) به همراه انجام
مســتلزم قرار دادن دانشآموزان در تیمهای میانرشــتهای اســت .همچنین تعامل اثربخش با افراد
خــارج از مدرســه راهی برای توســعة شایســتگیهای کارآفرینــی در میان دانشآموزان اســت.
دانشآمــوزان مطالب آموزشــی را باید بهصــورت عملی انجام دهند و محتواهای آموزشــی را در
عمــل تجربه کنند .آموزش به همراه انجــام یعنی آموزش با یاد دادن و یادگیری مهارتها از طریق
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انجــام دادن و تجربه کردن؛ تأکیــد بر تجربه کردن مطالب بهصورت عملی توســط دانشآموزان و
درنهایــت اینکه دانشآموزان آنچه را که یاد میگیرند ،بهصورت واقعی در محیط مدرســه و خارج
از آن تجربه کنند.
دانشآموزان باید آگاه شــوند که کاربرد مطالب آموختهشــده در زندگی آنان چیســت ،چه نیاز
یــا مســئلهای از زندگی خــود و دیگــران را میتوانند حل کننــد ،و آموزش مبتنی بــر یادگیری از
اشــتباهات بهطوریکه اشتباهات ،آنان زمینهساز دست یافتن به راهحل صحیح و در نتیجه موفقیت
آنان باشــد چگونه اســت .تقویت محیط یادگیری فیزیکی بهگونهای که مدرسه به کارگاهی عملی و
آزمایشــگاهی برای انجام کار عملی مجهز شود ،بسیار ضروری است .دانشآموزان نباید بهصورت
محــدود و فقط در ســاعات خاصی در برنامة ماهانه یا ســاالنه به انجــام کار عملی در کارگاهها و
آزمایشگاهها مبادرت ورزند.
برگــزاری دورههای کارورزی مهارتمحور ،با توجه بــه اینکه این دورهها خارج از چارچوب
رســمی نشستن و گوش دادن است ،برای دانشآموزان بسیار لذتبخش است .دورههای کارورزی
عالوهبر افزایش مهارتهایی مانند برقراری ارتباط با دیگران ،امکان تجربه کردن در فضای واقعی
را به دانشآموزان میدهد .این دورهها باعث هماهنگی ذهن با حرکات بدن ،و ایجاد تنوع و لذت
از آموزش ،و تحرک و پویایی ،و افزایش انگیزه و نشــاط ،در دانشآموزان میشــود و درنهایت به
پــرورش تفکر خــاق در آنان میانجامد .رویکرد آموزش به همــراه انجام ،در طی فرایندی که در
حال شــکلگیری و تکامل اســت ،عادتهای یادگیری را از طریق اجــزای آموزش صحیح ممکن
میکند .این فرایند ابتکار ،مســئولیتپذیری و کار تیمی را نیز ارتقا میدهد .کار تیمی ذات ًا به تعامل
متکی اســت و باید بهگونهای هدفمند خروجی آن برای دیگران ،هم جدید و هم باارزش باشــد.
در اصل یادگیری به همراه انجام را میتوان فرایندی عاطفی و انگیزشــی در نظر گرفت که در
آن سطح انگیزه به این موارد بستگی دارد:
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 .۱چه اقداماتی صورت گرفتهاند؛
 .۲چه آموزشی رخ داده است؛
 .۳چه ارزشی به وجود آمده است.

پژوهشهای روانشناســانه نیــز توضیح میدهند که چرا و چگونه رویکــرد یادگیری با ایجاد
ارزش ،انگیــزه را افزایش میدهد .پژوهشهای مذبور نشــان دادهاند که انگیزة دانشآموز و لذت
بردن از طریق انجام اقداماتی که هم قابلکنترل و هم باارزش هســتند ،افزایش مییابد و مشــارکت
در فعالیتهای هدفمحور ،باارزش و چالشــی میتواند به ایجاد احساســات قوی ،اعتمادبهنفس،
شــادی و انگیزه در آنان بینجامد (کانتور و سندرسون.)2003 ،28
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ب .تکالیــف کارآفرینانه :تکالیف کارآفرینانه ابتــدا باید برای دانشآموزان خلق ارزش کند و
ســپس بــرای دیگران ارزش به وجــود آورد .بهعبارتدیگر ،تکالیف باید پروژه محور ،چالشــی و
مســئلهمحور ،کاربردی و تقاضامحور باشــد .یعنی دانشآموزان میباید پروژههایی در مدت زمانی
مشــخص در ارتباط با مراکز صنعتی ،پژوهشــی ،بازرگانی ،خدماتــی ،فرهنگی و غیره انجام دهند.
بهعالوه ،تکالیف باید مســئله محور باشــند؛ یعنی بتوانند دانشآموزان را به شناسایی و حل مسائل
در جامعــه واقعی ترغیب کند .همچنین تجربه محور باشــد ،یعنــی دانشآموزان را به تجربه عملی
وادارند .تکالیف کاربردی نیز یعنی بتوانند راهکارهای عملیاتی و نوآورانهای برای پاســخگویی به
نیازها و حل مشکالت جامعه طراحی و ارائه کنند .تکالیف باید خالق محور باشند به این معنی که
دانشآموزان را از طریق تفکر انتقادی و خالقانه به پژوهش و اکتشــاف پدیدههای جدید متناســب
بــا حوزه عالیق و استعدادشــان تشــویق کنند .یکی از مصاحبهشــوندگان با تخصــص کارآفرینی
در ایــن زمینه معتقد اســت« :تکالیف بایــد کاربردی و متناســب با نیاز دانشآمــوزان ،فرصتها
و ظرفیتهــای مدرســه ،منطقــه و محیط پیرامون آنان تهیه شــوند .بهطوریکه عــاوه بر یادگیری
کاربرد آنها در زندگی ،بتوانند ایدهها و راهحلهای خالقانهای برای حل مســائل و مشکالت ارائه
دهند».
ج .تیمهــای کارآفرینانه :تیمهــای کارآفرینانه یعنــی عدهای که در قالب تیمها و شــبکههای
کارآفریــن بــا هدفی مشــترک بــرای کاری مشــترک در جهــت ایجــاد ارزش تالش میکوشــند.
بهعبارتدیگر ،نیاز است که اتاق بحث و گفتوگو میان دانشآموزان و نیز دانشآموزان با معلمان
برای تبادل اطالعات در جهت انجام بهتر کارها و فعالیتها در مورد موضوعهای گوناگون مدرسه
و جامعه در مدرســهها تشــکیل شود« .دانشآموزان باید برای حل مســائل پیرامون در محیطهایی
مانند مدرســه ،طبیعت ،آزمایشــگاه ،کتابخانه و غیره تیمهایی پویا و خالق تشکیل دهند و ایدههای
خالقانه ارائه دهند».
چ .شوق کارآفرینانه :فضای کالس و مدرسه باید بهگونهای باشد که در دانشآموزان و معلمان
تحرک ،انگیزه و نشــاط ایجاد کند .بهعبارتدیگر ،این فضا محیطی باشــد که بتواند انگیزه و مشوق
الزم برای ایده دادن ،بروز خالقیت ،مشــارکت فعال ،نشــاط جسمی و روحی ،پویایی و تحرک در
دانشآموزان به وجود آورد .مســابقههای «از ایده تا عمل» با همکاری معلم ،مســئوالن مدرســه و
آموزشوپرورش طراحی شــوند ،به ارزش مالی و معنوی ایدههای دانشآموزان اهمیت داده شــود
و زنجیــرة حمایت از دانشآموزان ایدهپرداز ،خالق و کارآفرین به وجود آید.
ح .یادگیری کارآفرینانــه :یادگیری کارآفرینانه یعنی معلم و دانشآموز بهصورت مشــترک در
تولید علم مشــارکت داشته باشند .یادگیری کارآفرینانه شــامل جلسههای انعطافپذیر ،یادگیری از
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اشــتباهات ،یادگیری مشــارکتی معلم و دانشآموز ،یادگیری تعاملی ،یادگیری تحقیقاتی ،کارآموزی
شــناختی ،یادگیری معنادار ،یادگیری خدماتی و یادگیری معتبر است.
یکی از عوامل زمینهســاز یادگیری کارآفرینانه توجه به محیط فیزیکی و ذهنی یادگیری اســت.
محیط یادگیری ذهنی به معنی این موارد اســت :احســاس و تجربــة کارآفرینی در محیط یادگیری؛
یادگیــری از طریق انگیزة درونی و خود انگیزشــی دانشآموزان؛ مهیاکردن شــرایط تفکر خالقانه؛
ایجــاد لــذت آموزش از طریق تشــویق نقاط قوت؛ ایجاد احســاس مفید بودن و تشــویق به نگاه
متفاوت به حل مســائل در دانشآموزان .محیط یادگیری فیزیکی نیز به این معنا تعریف شده است:
یادگیری در محیطهای غیررســمی و منعطف؛ فضاهای مناســب برای انجام کار تیمی؛ آزمایشــگاه
و کارگاه عملی ،ســاختار و چیدمان مناســب کالسها؛ تناســب رنگ کالسها با محتوای آموزشی
و ســاختار خالقانة مراکز رشــد و کارآفرینی« .یادگیری باید از طریق مشــاهده ،انجام دادن ،تجربه
کــردن ،تفکر کردن و ...در محیطهای آموزشــی ،خدماتی ،هنری و...صورت گیــرد .همچنین معلم
باید با دانشآموزان در یاددادن و یادگرفتن مطالب مشــارکت داشــته باشد و فرایند یادگیری توأم با
یکدیگر انجام گیرند».
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خ .تعامــل با دنیای واقعــی :یکی از عناصر اصلی آموزش کارآفرینانــه تعامل دانشآموزان با
دنیای واقعی خارج از مدرســه اســت .بهمنظور پیادهســازی اثربخش الگوی آمــوزش کارآفرینانه
الزم اســت مدرســه با محیط اطراف و جامعه در ارتباط باشــد .تعامل با دنیای واقعی یعنی تعامل
و همکاری مدرســهها با یکدیگر ،تعامل با مدرســههای کشورهای دیگر با اســتفاده از برنامههای
آمــوزش از راه دور ،بازدید معلمان از مدرســههای گوناگون ،تعامل معلمان با ســایر همصنفیها،
تعامل دوجانبه بین مدرســهها با شــرکتها و کارخانهها ،تعامل مدرسه با صنعت از طریق بازدیدها
و انجام پروژههای مربوط و درنهایت ،تعامل با جامعه از طریق بحث و گفتوگو پیرامون مســائل
روز جامعه و حل مشکالت آن.
شــاخص اصلی آموزش ،رشــد تواناییهای نوآورانه و کارآفرینانه دانشآموزان اســت که به
جامعــه و اقتصاد بازار متکی اســت .طبق نظر مصاحبهشــوندگان« :شــهرکهای صنعتی ،علمی و
تحقیقاتــی ،بنیــاد علمی نخبگان ،اتاق اصنــاف و بازرگانی و ...باید با مدرســهها در تعامل متقابل
باشــند و از دانشآموزان صاحب فکر حمایت کنند .همچنین آموزشوپرورش با ســایر دستگاهها
در تعامل باشــد تا آنها از آموزشوپرورش حمایت جدی (نه تبلیغاتی) داشــته باشند و بستر تهیه
امکانــات فراهم شــود ،بهاینترتیب هم دانشآمــوزان ما به ازای خارجی آموزشــهای خود را در
مدرســه در محیطهای واقعی لمس و درک میکنند ،هم بســیاری از مشکالت سازمانهای مربوطه
توسط دانشآموزان خالق برطرف میشود .از همه مهمتر دیگر به بودجة کالن نیازی نخواهد بود».
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د .ارزشیابی انعطافپذیر و چندجانبه :ارزشیابی باید در جهت ایجاد انگیزه به دانشآموزان و
نه گرفتن خطا از آنان انجام شود .ارزشیابی چندجانبه و انعطافپذیر باید متناسب با دانشآموزان،
محتواهای آموزشــی ،شــرایط محیط پیرامون انجام شود تا دانشآموزان را به یادگیری بیشتر همراه
بــا ایجاد انگیزه هدایت کند .ارزشــیابی انعطافپذیر و چندجانبه بایــد در طول فرایند آموزش به
روشهای متفاوت انجام گیرد و صرف ًا به ارزشــیابی پایان سال ختم نشود.
همانگونه که چند تن از مصاحبهشــوندگان بیان کردهاند« :شــیوة ارزشــیابی میتواند از طریق
مشــاهدة مســتقیمی که معلم روی کار فراگیرنده دارد ،و در فرایند کار انجام شــود و فقط به پایان
کار ختم نشــود .ارزیابی باید در امتداد آموزش باشــد نه مانع فرد .مث ً
ال نگوییم ما میخواهیم تو را
بیندازیم که ادامه ندهی یا بدهی .فرایند آموزش باید بهوســیلة ارزشــیابی تکمیل شود و ارزشیابی
نباید پایان کار باشــد» .همچنین« :شیوة ارزشــیابی در حین فرایند کار باعث میشود که فراگیرنده
مرتــب کار خــود را ارزیابی کند .چون به دنبال آن اســت که کارش در فرآینــد کار به بهترین نحو
باشــد .پس خــودش ناظر خود اســت ،خودش ارزیاب اســت و با توجه بــه بازخوردهایی که از
معلــم خــود میگیرد ،ســعی میکند که هر مرحله را طــوری انجام دهد که مراحل بعــد بهتر انجام
شوند».
در این زمینه الزم است جوی در مدرسه ایجاد شود که بدون ترس و تمسخر دیگران و با هدف
شناســایی استعدادهای خود ،به ارزشیابی خود بپردازد .در این صورت تواناییها و ضعفهای خود
را شناســایی میکنند و در جهت حفظ و تقویت تواناییها میکوشند .الزم است ارزشیابی بر اساس
میزان تالش و کوشــش ،ارائه راهحلهای خالقانه و نوآورانه ،مسئولیتپذیری ،مشارکت در کالس و
فعالیتهای مدرســه ،انجام کار عملی ،روشهای تدریس خالقانه ،ارائه محصول یا خدمات خالقانه
در جهت رفع مشــکل یا نیاز خود ،خانواده ،مدرســه و جامعه صورت گیرد .همچنین ارزشــیابی از
دانشآموزان باید بهصورت معرفی تیمهای برتر انجام شود.
ذ .آموزش مبتنی بر شناخت و فراشناخت :آموزش مبتنی بر شناخت یعنی دانشآموز باید یاد
بگیــرد و آموزش مبتنی بر فراشــناخت یعنی دانشآموز باید بفهمد کــه به چه صورت یاد میگیرد.
یادگیــری مطالــب و مفاهیــم در دانشآموزان متفاوت اســت .معلم نباید به همــة دانشآموزان به
یــک روش آموزش دهد .روشهای فراشــناخت دانشآموزان نیز با هم متفاوت اســت (بعضی از
دانشآمــوزان مطالــب را با تمرکز ،برخی با حفظ کردن ،عدهای بــا انجام دادن و برخی نیز مطالب
را بهصورت شــهودی یاد میگیرند) .بر این اســاس وقتی معلم الگوی فراشناخت دانشآموزان را
شناســایی کند ،متناسب با آن میتواند روش تدریس خود را نیز طراحی کند.
 پیامدها و نتایج
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پیامدها و نتایج شــامل عوامل مشــهود و نامشــهودی اســت که بعد از اجرایی شــدن آموزش
کارآفرینانه ،برای دانشآموزان ،مدرسهها ،خانوادهها و جامعه ایجاد میشوند .در فرایند کدگذاری،
ســه مقوله بهعنوان پیامدها و برونداد آموزش کارآفرینانه به شرح زیر شناسایی شدهاند:
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الف .تربیت دانشآموزان خالق ،نوآور و چندبعدی :دانشآموزان بازیگران اصلی در آموزش
کارآفرینانه هســتند .دانشآموزان باید در محیطهای واقعــی یادگیری قرار گیرند و با موضوعهایی
نظیــر چگونگــی پرورش تفکــر انتقادی (اجازة ســؤال کردن و مســائل را از زاویههــای مختلف
موردبررســی قرار دادن) ،تفکر خالق (مسائل را با نگاه متفاوت و روش جدید و نو بررسی کردن)
و تفکر نوآورانه در جهت رشــد فکری و رفتاری خود آشــنا شوند .در کالس و مدرسه باید محیط
یادگیری ذهنی ایجاد شــود و تفکر خالق ،خالقیت ،ایدهپردازی و نوآوری دانشآموزان از ســوی
همکالســیها ،معلمان و مسئوالن مدرسه مورد تشویق قرار گیرد.
در چنیــن محیطــی عالقه و انگیــزة دانشآموزان برانگیخته میشــود که ایــن موضوع به تفکر
خالقانــه و ایدههای نوآورانه میانجامد .در این صورت آنان یــاد میگیرند که در جمع قرار گیرند
و بدون ترس از انتقاد یا ســرزنش از ســوی دیگران ،آزادانه تفکر و نقد و بررسی کنند و ایدههای
خالقانه خود را بیان دارند .همچنین آنان از اشــتباه و خطا کردن در جهت رســیدن به بلوغ فکری
و خالقیت اســتفاده میکننــد .دانشآموزان باید بتوانند با محتوا ارتباط مناســب برقرار کنند و این
زمانی میســر میشــود که محتوا متناســب با نیاز واقعی آنان ،جامعه و مهارتهای موردنیاز زندگی
تدوین شــود .در این صورت آنان به افرادی چندبعدی که تواناییها و مهارتهای مختلف دارند،
تبدیل میشــوند و میتوانند در مســیر زندگی حرفهای قرار گیرند .درنهایت آنان در مسیر تحصیلی
و شــغلی میتوانند ابتدا برای خود و سپس برای دیگران ارزش خلق کنند.

ب .خلــق ارزش جدید« :مدرســه باید به دنبال ایجاد خلق ارزش باشــد .یعنــی نتایج کارها
بایــد به خلق ارزش در مدرســه و جامعه منتهی شــوند .مثــ ً
ا هدف از برگزاری مســابقه باید هم
یادگیری مهارت توســط دانشآموزان باشــد و هم حداقل قســمتی از مشــکالت خود مدرســه یا
محیط پیرامون آن حل شــود» .دانشآموزان به واســطة آموزشهای کارآفرینانه یاد میگیرند که با
شناسایی استعدادها ،تواناییها و عالقههای خود ،بتواند در هر شغل و حرفه ،روشها و سبکهای
جدید ایجاد کنند و نوآوری داشــته باشــند .آنان بهواســطة انجام آموزشهای کاربردی و عملی در
کارگاهها و آزمایشــگاهها میتوانند به شناســایی نقاط قوت و ضعف و مشــکالت و فرصتها در
رشــته تحصیلــی خود و محیط اطــراف بپردازند و در پــی خلق فرصتهای جدیــد خواهند بود.
بهعبارتدیگر دانشآموزانی تربیت میشــوند که بتوانند ارزش اقتصادی (تولید محصول یا خدمت
جدید ،خلق ثروت و اشتغال) ،ارزش اجتماعی (خدمت کردن به دیگران ،رفع معضالت و بزههای
شمارة ë 71
سال هجدهم ë
پاییز ë 1398

77

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس

اجتماعی) و ارزش فرهنگی (تأکید و ترویج ارزشها و باورها ،هویت ،رسوم) در مدرسه و جامعه
ایجاد کنند .اگر کارآفرینی هســتة اصلی مدرســه در نظر گرفته شود ،تغییر که مفهومی جدید است،
در شیوههای آموزشی ،روشهای تدریس ،معلمان ،کارکنان و ...ایجاد میشود و این به خلق ارزش
میانجامد (موسلی.)2019 ،29

ج .پــرورش دانشآمــوز توانمند -بامهارت« :ما بایــد دانشآموزانی تربیت کنیــم که بتوانند
در آینــده فرصت شــغلی بــه وجود آورند ،نه اینکه منتظر اســتخدام و شــغل آماده از قبل باشــد.
دانشآموزان باید بتوانند از دانشی که یاد گرفتهاند به اشتغال برسند و کارآفرین شوند» .این عقیدة
بســیاری از مصاحبهشــوندگان بود .دانشآموزان با آموزشهای کارآفرینانه ،نهتنها به مهارتهایی
از قبیــل مهارت تصمیمگیری ،حلمســئله ،هدفگذاری ،تفکر انتقادی ،تفکــر خالق و غیره مجهز
میشــوند ،آنها بلکه مهارتها و توانمندیهای علمی ،کاربردی و تقاضامحور را نیز فرامیگیرند.
در نتیجه میتوانند و میدانند چگونه فکر خالق و ایدهپرداز خود را کاربردی کنند و محصوالت و
خدمات خالقانه و نوآورانه در جامعه عرضه کنند .درنهایت مبتنی بر این مهارتها میتوانند برای
خود و ســپس دیگر افراد جامعه ارزش خلق کنند و دنیای بهتری برای خود و دیگران پدیدآورند.
افــراد توانمنــد و بامهارت با مجهز شــدن به هوشــیاری و آگاهــی کارآفرینانــه ،فرصتی در جهت
اشــتغالزایی در حوزههــای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خلق میکننــد .بهعبارتدیگر ،با فکر و
نگاه متفاوت و نو به بررسی مسائل ،مشکالت ،نیازها و فرصتهای محیط اطراف میپردازند و از
آنها در جهت خلق ارزش استفاده میکنند.

نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر الگویی بــرای آمــوزش کارآفرینانه در مــدارس ارائه داده
اســت .بر مبنای اطالعات حاصل از تحقیق با اســتفاده از راهبرد نظریة برخاسته
از دادههــا ،ابعــاد و مؤلفههای آمــوزش کارآفرینانه در مدارس بــا تحلیل دقیق و
منسجم شناسایی و در پایان الگوی جامع آموزش کارآفرینانه در مدارس طراحی
شــد .آموزش کارآفرینانه ایجــاد ترکیبی از یادگیری تجربی ،توســعة مهارتها و
مهمتر از همه ،تغییر در شــیوة تفکر افراد را امکانپذیر میســازد (میکیچ ،ساتا و
هوویتنوچ .)2019 ،30بر این اســاس آموزش کارآفرینانه عبارت است از« :الگوی
جدید آموزشی مبتنی بر انگیزه که در آن دانشآموز محور کلیدی آموزش است
و همة دانشآموزان باید روی تواناییها 31و تمایالتشــان 32کار کنند تا بتوانند
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ارزشــی برای خود و سپس سایر افراد جامعه ایجاد کنند (خلق ارزش جدید).
هدف اصلی این الگوی آموزشــی تربیت دانشآموزان خالق و انعطافپذیر،
نوآور ،فرصتگرا ،فعال ،پیشــگام و حساس نســبت به تغییر محیط پیرامون و
چندبعدی است».
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عوامل زمینهای
 جو کارآفرینانه
 طراحی محیط بازیگونه
 طراحی فضاهای جذاب آموزشی

پیامدها و نتایج
 خلق ارزش جدید
 تربیت دانشآموز
خالق ،نوآور و
چندبعدی
 پرورش دانشآموز
توانمند -بامهارت

راهبردها و اقدامات
 آموزش به همراه
انجام
 تکالیف کارآفرینانه
 تیمهای کارآفرینانه
 شوق کارآفرینانه
 یادگیری کارآفرینانه
 تعامل با دنیای واقعی
 ارزشیابی انعطافپذیر
و چندجانبه
 تأکید بر شناخت و
فراشناخت

مقوله محوری
آموزش مبتنی بر
خلق ارزش:
 خالقیت مبتنی بر
خلق ارزش
 محتوای مسئلهمحور،
چالشی و کاربردی
 روشهای تدریس
خالق و پیشرو
 رویکرد خالقانه و
نوآورانه در کتابهای
درسی (محتوای
کارآفرینانه)

شرایط ع ّلی
 نگرش کارآفرینانه
معلم
 نگرش کارآفرینانه
مسئوالن مدرسه
 نگرش کارآفرینانه
تصمیمگیرندگان
مدرسه
 نگرش کارآفرینانه
والدین

شرایط محیطی
 هوشیاری کارآفرینانه
 برنامهریزی آموزشی
 آگاهی کارآفرینانه
نمودار  .2الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس

پــس از طبقهبنــدی و ســازماندهی دادههــا ،انجــام مقایســههای مــداوم و
رفتوبرگشــتهای متوالی میان جمعآوری و تحلیــل دادهها و همچنین بهرهگیری
از ادبیات پژوهش ،ابعاد و مؤلفههای آموزش کارآفرینانه شناســایی شدند .نگرش
کارآفرینانة معلم ،مسئوالن ،تصمیمگیرندگان مدرسه و والدین بهعنوان «عوامل علّی»؛
شمارة ë 71
سال هجدهم ë
پاییز ë 1398

79

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس

جــو کارآفرینانه ،محیــط بازیگونه ،و فضاهای جذاب آموزشــی بهعنوان «عوامل
زمینهای» و آمــوزش کارآفرینانه در مدارس و هوشــیاری کارآفرینانه ،برنامهریزی
آموزشــی و کارآفرینانه بهعنوان «شــرایط محیطی آموزش کارآفرینانه» در مدارس
ارائه شــد .آمــوزش مبتنی بر خلــق ارزش که مقوله محــوری و اصلی در آموزش

کارآفرینانه در مدارس اســت ،بر راهبردها و اقدامــات «آموزش به همراه انجام»،
تکالیف کارآفرینانه ،تیمهای کارآفرینانه ،شــوق کارآفرینانــه ،یادگیری کارآفرینانه،
تعامل با دنیای واقعی ،ارزشــیابی انعطافپذیر و چندجانبه و تأکید بر شــناخت و
فراشــناخت استوار اســت .درنهایت خلق ارزش جدید ،تربیت دانشآموز خالق،
نوآور و چندبعــدی و پرورش دانشآموز توانمنددارای مهارت ،بهعنوان پیامدها و
نتایج آموزش کارآفرینانه در مدارس شناسایی شدند.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشی
درنهایت ،با توجه به جدیدبودن موضوع مورد مطالعه ،نتایج این پژوهش خالی
از نقصان نیســت و انجام پژوهشهای دیگر بــرای افزایش اعتبار نتایج حاصل از
این پژوهش توصیه میشــود .بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشهایی در آینده حول
محورهای زیر انجام گیرند:
 .1طراحی و سنجش مدل یادگیری کارآفرینانه در مدارس؛
 .2شناسایی و سنجش سازههای خلق ارزش در الگوی آموزش کارآفرینانه؛
 .3ارائة الگوی عملیاتی آموزش مبتنی بر خلق ارزش،
 .4بررسی اجزا و ابعاد آموزش کارآفرینانه در مدارس با رویکرد آمیخته.
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تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر
برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون
بر روحیة کارآفرینی دانشآموزان:
یک طرح ترکیبی النهای همزمان
لیال حشمتی فر

*

محمدجواد لیاقت دار

**

احمد عابدی

***

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 :

* دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه اصفهانl.heshmatifar@edu.ui.ac.ir...................................................................................................................................
** استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)JAVAD@edu.ui.ac.ir ............................................................................................................................
*** دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهانa.abedi@gmail.com................................................................................................................................................................
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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
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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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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
خود با استفاده از اینترنت
مجهز به اینترنت
در 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
در منزل
بــرای هریــک از
به محصول (مؤلفة
مســتقل بودند ،تا از این طریق
دانشآموزان
اســتقاللطلبی و
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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تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانشآموزان :یک طرح ترکیبی النهای همزمان

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
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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
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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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و راه حل برای آنها آشکار میشد با خوشحالی ادامه میدادند در این شرایط دانشآموزان مزبور در
کالس مدام از مربی خود میخواستند که به آنها کمک کند.
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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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چكيده:
«شهر یادگیرنده» مفهومی جدید است که هدف آن بسیج منابع برای یادگیری همة شهروندان
در تمام طول عمر و همة مکانها اســت تا موجب رشد فردی ،توسعة اقتصادی و انسجام اجتماعی
افراد شود .این مفهوم ابعاد و مؤلفههای متفاوتی دارد که توسط محققان و نهادهای گوناگون استخراج
شدهاند .در این تحقیق به بررســی ابعاد و شاخصهای شهر یادگیرنده از دیدگاه «شورای یادگیری
کانادا»« ،کمیســیون اروپا» و «مؤسسة یادگیری مادامالعمر یونسکو» ،و با تأکید بر مفهوم یادگیری
مادامالعمر پرداخته شده اســت .نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و جامعة آماری پژوهش 20،نفر از
متخصصان حوزة آموزش رسمی و استادان دانشگاهی در محدودة مطالعاتی شهر قزوین بود.
پس از جمعبندی ،مؤلفههای نهایی شهر یادگیرنده در پنج بعد که شامل «نظام آموزشوپرورش
رســمی»« ،یادگیری در جوامع و خانوادهها»« ،یادگیری در محل کار»« ،فناوری و کیفیت یادگیری»
و «فرهنگ یادگیری» اســت ،استخراج و به روش «تحلیل سلسله مراتبی ( »)AHPو توسط نرمافزار
«اکسپرت چویس» مورد تجزیهوتحلیل قرار و اولویتها در هر بعد مشخص شد .نتایج تحقیق نشان
میدهند که مهمترین ابعاد شهر یادگیرنده ،یادگیری رسمی و یادگیری در جوامع و خانوادههاست و بر
اساس آن مهمترین مؤلفهها عبارتاند از« :گسترش آموزش رسمی»« ،استفاده از مربیان آموزشدیده»،
«حمایت از آموزش گروههای محروم»« ،تشویق یادگیری مداوم در خانواده و جامعه» و «یادگیری از
طریق رسانهها و فرهنگها» که با توجه به شرایط کشور برای دستیابی به شهر یادگیرنده میتواند در
اولویت قرار گیرد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله98/2/8 :

شهر یادگیرنده ،یادگیری مادامالعمر ،روش تحلیل سلسله مراتبی ،شاخصهای یادگیری
 ïتاريخ شروع بررسي98/3/4 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/9/6 :

* دانشجوی دکترا ،شهرسازی ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین .ایران mu3fi@yahoo.com..............
** استاد ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران :ایران (نویسنده مسئول) es_shieh@iust.ac.ir ....................................
*** استادیار ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی .قزوین .ایرانm_khatibi@qiau.ac.ir...................................
* *** استادیار ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی .قزوین .ایران navidsaeidirezvani@yahoo.com ....
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شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای شهر یادگیرنده با تأکید بر یادگیری مادامالعمر

مقدمه

یادگیری بخش جداییناپذیری از زندگی است .یادگیری به معنای انباشتن ،اندیشیدن و استفاده از
دانش ،مهارتها و نگر های پیچیده است؛ بهگونهای که فرد یا گروه بتواند سازگاری فعالی با محیطهای
در حال تغییر خود داشته باشد .شـــهر امـــروز نیز درواقع حاصل انباشـــت تجربیـــات و یادگیـری از
زندگـــی ،الزامـــات و نیازهای آن در تمام طول تاریخ شهرنشـینی خـود بـــوده اسـت (ثامنی و براتی،
 .)1390مقولــة یادگیری در قرن جدید که فناوری اطالعات و رســانهها مرزهای جهان را محو کرده و
آن را به «دهکدة جهانی» تبدیل کرده است ،جایگاه ویژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است.

«تعلیموتربیت در جهان قرن بیست و یکم دیگر تنها در مفهوم کالس درس ،و تخته و گچ خالصه
نمیشــود ،بلکه دانشاندوزی در قالبها و روشهایی گوناگــون موردتوجه قرار دارد .در جهانی که با
تغییرات گســترده همراه است ،دیگر اســتفاده از منابع محدود اطالعات انباشتهشده در دوران آموزش
رســمی و بهکارگیری آنها در مواقع لزوم در آینده قابلاتکا نیســت .تمام این عوامل ایجاب میکنند که
یادگیری به یک دورة مشخص از زندگی افراد محدود نشود .تأثیرات این رویکرد موجب شده است تا
پارادایم جدیدی مبتنی بر یادگیری پیوسته در تمام طول عمر فرد ،بهعنوان یادگیری مادامالعمر و با شعار
ز گهواره تاگور دانش بجوی ،شکل بگیرد» (افضل نیا ،اشکوه وکلوی 1389 ،ص.)59 .
در دهـــة « 1950سـازمان ملـل متحـــد» آمـوزش را نیازی اساسـی شـناخت و آن را عنصر اصلی
توســـعة معقول عنوان کرد .بر این اســاس و در راستای همگانی کردن آموزش ،مفاهیمی چون جامعة
یادگیری ،شهر ،شهرک و منطقة یادگیری در ادبیات بینالمللی مطرح شدند .ایدة جامعة یادگیرنده از اواخر
دهة  1960بهعنوان یک مفهوم موردبحث قرار گرفت .در ســال  1972این مفهوم در گزارش یونســکو
توسط «کمیسیون بینالمللی توسعه آموزشوپرورش» ،به ریاست ادگار فور ،زیر عنوان «یادگیری بودن:
جهان آموزشوپرورش امروزه و فردا» انتشار یافت .این گزارش استدالل کرد که آموزشوپرورش دیگر
امتیاز نخبگان نیست و تنها برای یک گروه سنی قابلاجرا نیست؛ بلکه باید تمام جامعه و تمام عمر فرد
را در بربگیرد .تمرکز مرکزی در یادگیری مادامالعمر مستلزم تغییر پارادایم از ایدة «آموزشوپرورش» به
سمت مفهوم «یادگیری» است (یانگ و یوروزو .)2015 ،1هدف از ترویج سیاست یادگیری مادامالعمر
در ابتدا ،ایجاد یک محیط محلی بهتر ،و سپس ،ایجاد یک محیط یادگیری برای ارتقای کیفیت زندگی،
و در مرحلة بعد ایجاد شــهری اســت که در آن مردم یاد میگیرند ،رشد میکنند و با هم زندگی میکنند
(کوان و اسچید.)2009 ،2
«یک شهر ،شهرک یا منطقة یادگیری ،نقش کلیدی یادگیری در توسعة رفاه عمومی ،ثبات اجتماعی
و رضایت فردی را به رســمیت میشناســد و درک میکند و تمام منابع انســانی ،فیزیکی و نهایی خود
را خالقانه و حســاس بهمنظور توسعة کامل ظرفیت انسانی همة شهروندان برای درک و واکنش مثبت
به تغییر بســیج میکند»(النگ ورث ،2006 ،3ص .)21 .بنابراین شــهر یادگیری به تمام ابعاد یادگیرنده
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توجه دارد و برای بررســی این ابعاد میباید شــاخصهای تأثیرگذار بر آموزش همگانی را استخراج،
اولویتبندی و بومیسازی کرد .افراد و مؤسسههای بسیاری به استخراج شاخصهای یادگیری همگانی
دســت زدهاند و میتوان گفت که موضوع مشــترک در همة این بررســیها ،توجه بــه مفهوم یادگیری
مادامالعمر اســت .بر این اســاس شــاخصهای یادگیری مادامالعمر زیربنای ایجاد یک شهر یادگیرنده
خواهد بود و با سنجش اهمیت این شاخصها میتوان مسیر دستیابی به شهر یادگیرنده را هموار کرد.
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در مورد شاخصهای تأثیرگذار بر شهر یادگیرنده تاکنون تحقیقات اندکی در کشور صورت گرفتهاند
و بیشتر پژوهشهای صورت گرفته به تبیین موضوع و تشریح مفاهیم و اصول شهر یادگیرنده پرداختهاند
درحالیکه در پژوهشهای خارجی موضوع شــهر یادگیرنده به شــکل وســیعی تشریح شده است ،اما
منابعی که به شــرح شــاخصهای آن پرداختهاند ،کم بودهاند که میتوان علت را در نوظهور بودن این
مفهوم جست جو کرد .در بیان این مفهوم ،هاگز و تاید )1998( 4جامعة یادگیری را یک آرمان یا توصیف
قابلدستیابی میدانند .همچنین اظهار میدارند که ،مناطق و استانها اگر میخواهند که در اقتصاد جهانی
رو به رشد امروزی شایسته باقی بمانند ،جامعة یادگیری برای آنها ضروری است.

النگورث ( )1999شــهر یادگیرنده را بهعنوان یک مفهوم جغرافیایی مورداســتفاده قرار میدهد
و آن را شــامل شهرســتانها ،نواحی و حتی روستاهایی میداند که ســاختارهای اقتصادی ،سیاسی،
آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی خود را بهسوی رشد ظرفیتهای انسانی و استعدادهای همة
شهروندان ،کنترل و یکپارچه میکند .این در حالی است که دوک )2010( 5شهر یادگیری را بیشتر یک
ایده میداند تا اینکه توصیفی از مکان یا مکانهای واقعی باشد .اما یونسکو ( )2015شهر یادگیرنده
را مســتلزم رویکردی واقعگرایانــه و عملیاتی برای بهکارگیری یادگیــری مادامالعمر میداند و آن را
فرایندی ادامهدار و مستمر میداند و برای این شهرها ،مجموعهای از شاخصها و ویژگیها تعریف
کرده است.
برخی از پژوهشهای دانشــگاهی نیز به شــهرهای یادگیرنده و معیارهای آن پرداختهاند .بهعنوان
نمونه ،در بحث ارائة مدل مفهومی موضوع ،کریمی ،نصر اصفهانی و شریف ( )1392در پژوهش خود
مدلــی مفهومی را برای جامعة یادگیرندة ایرانی ارائه دادهاند؛ جامعهای که به روشهای متفاوت انگیزة
یادگیری ،توانایی خودرهبری در یادگیری و یادگیری چگونه یادگرفتن را در افراد پرورش میدهد .ضمن
اینکه میان بخشهای گوناگون آموزش رسمی آن ارتباط درونی وجود دارد و آموزشهای غیررسمی و
یادگیری اتفاقی یا لحظهای نیز توسعه داده میشوند.

از طرف دیگر ،سارا سلمانزاده ( )1394به مفاهیم ،اصول و بسترهای شکلگیری شهرهای یادگیرنده
و شهرهای علم و فناوری اشاره کرده است و راهکارها و پیشنهادهایی را در راستای ارتقای آنها ارائه
میدهد .و در تحقیقی مشابه ثامنی و براتی ( )1390به بررسی مفهوم شهر آموزشدهنده و ضرورتهای
پیادهسازی آن در شهر تهران پرداختهاند.
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در تحقیقات جدیدتر به نقش شهرها و مناطق یادگیری در ایجاد «تابآوری شهری» و «شهرهای
هوشــمند» اشاره شده است .که از آن جمله میتوان به تحقیقات بنکه و همکارانش )2018( 6با هدف
بررسی تأثیر مناطق یادگیری در تابآوری شهری در نتیجة نزدیکی جغرافیایی ،فرهنگی و اجتماعی ،و
مقالة ژوانگ و همکارانش )2017( 7با هدف توصیف و تجزیهوتحلیل ویژگیهای محیطهای یادگیری
معمول در شــهرهای هوشــمند و همچنین رابطة این محیطها با یکدیگر اشاره کرد .در تحقیق حاضر
مؤلفههای شهر یادگیرنده با توجه به ادبیات مطرح در تجربههای جهانی جمعآوری و جمعبندی سپس
از توسط متخصصان بر اساس اهمیت ،اولویتبندی شدهاند.

مبانی نظری

به سبب اهمیت و پیچیدگی مفهوم یادگیری ،از آن تعریفهای متفاوتی به دست دادهاند .بااینحال،
معروفترین تعریف برای یادگیری این اســت« :یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبت ًا پایدار در رفتار یا
توان رفتاری که حاصل تجربه است ،گفته میشود و نمیتوان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه
بر اثر بیماری ،خستگی یا داروها پدید میآید ،نسبت داد( ».السون و هرگنهان 1374 ،8ص.)30 .

آمــوزش اما با یادگیری تفاوت دارد و به هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحریزیشــدهای گفته
میشــود که هدف آن آســان کردن یادگیری در یادگیرندگان است .در این تعریف بر آموزش بهصورت
فعالیتها یا اقداماتی که از ســوی آموزشدهنده طراحی میشــوند و هدف آنها ســهولت بخشیدن یا
کمک کردن به یادگیری یادگیرندگان اســت ،تأکید شده است .درصورتیکه یادگیری فعالیتی است که از
ســوی یادگیرنده انجام میگیرد و خود او در شــکلگیری آن دخالت مستقیم دارد و نقش آموزشدهندة
صرف ًا فراهم آوردن شرایط و امکاناتی است که یادگیری را آسان میسازد (پیشین).
در مفهومی گســتردهتر ،یادگیری مادامالعمر مطرح میشــود که رویکردی چندبعدی از خودآموزی
است و در سراسر دورههای زندگی فرد جریان دارد .این یادگیری به انگیزه افراد وابسته است و از منابع
شخصی ،منابع کاری و خودکارآمدی تأثیر میپذیرد« .یادگیری مادامالعمر میتواند از شکل و روشهای
بسیاری فرا گرفته شود؛ از شرکت در کالسها گرفته تا گوش دادن به نوارهای صوتی بهصورت مستقیم،
مطالعه و کار روی پروژههایی که ظرفیت افراد را به حداکثر ممکن آن برساند» (نوروزی وند.)27 :1393 ،

یادگیری مادامالعمر در فضای جامعة یادگیرنده عینیت مکانی مییابد :شهر ،شهرستان یا منطقهای که
همة منابع خود را در تمام بخشهای شهری به کار میگیرد تا افراد آن شهر را به رشد فردی ،اجتماعی،
فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی برساند و انسجام اجتماعی باالتر رود و باعث موفقیت شهروندان شود.
(گج )2011 ،9در یک شــهر یادگیرنده باید تنوعی از فرصتهای یادگیری قابلدسترســی باشــند .اینکه
یادگیرنده آنها را کجا ،چه زمانی ،چگونه و از چه کسی میخواهد ،بسته به رضایت و موافقت خود او
دارد( .النگورث)2006 ،
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الف .نظریههای مرتبط با یادگیری
مفهوم یادگیری ،آموزشوپرورش و تعلیموتربیت ،ضمن تفاوتهای معنایی ،عموم ًا بهعنوان عاملی
از فرایند رشــد انســان از ابتدای زندگی او مطرح هســتند .این مفاهیم در طول زمان تکامل یافتهاند و
در عصر حاضر نیز همچنان در حال طی کردن مراحل تکوینی و بلوغ خود هســتند .مفهوم «آموزش»
در طول تاریخ از جنبههای گوناگونی موردبحث و بررســی قرار گرفتهاســت که تفکیک این نظریات و
دســتهبندی آنها ،به دلیل نزدیکی و اشتراکات مفهومی ،عم ً
ال غیرممکن مینماید .اصول تعلیموتربیت،
فلســفة آموزشوپرورش ،روانشناسی یادگیری و فناوری آموزشی واژگانی هستند که در زمینة آموزش
و یادگیری به کار گرفتهاند و میتوان آنها را در چهار گروه دستهبندی کرد .برخی از اندیشمندان جنبة
اخالقی و مذهبی آموزش را مورد تأکید قرار دادهاند ،برخی دیگر با استفاده از علوم رفتاری به بررسی
مفهــوم آموزش و یادگیری پرداختهاند و برخی نیز با نگرشهای فلســفی بــه این موضوع پرداختهاند.
دیدگاههــای متأخــر که عمری کمتر از نیم قرن دارند به ابعاد همه جانبــة یادگیری و وجة اجتماعی آن
پرداختهاند که ضمن تکامل فردی انســان ،به انسجام اجتماعی و تقویت اقتصادی جوامع و بهطورکلی
جامعة یادگیرنده منجر میشود .البته به نظر میرسد که میتوان این نگرشها را در طول یکدیگر نیز قرار
داد و آنها را سیر تحول و تکامل مقوله آموزش و یادگیری تصور کرد .در این مقاله دیدگاههای متأخر
به لحاظ ارتباط نزدیکتر با موضوع شهر و شهروند موردبررسی تفصیلی قرار گرفته است.
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طی قرن گذشته ،یادگیری در قلمرو نظریههای تربیتی و روانشناسی مطالعه شده است .همة این
نظریهها ،یادگیری را پدیدهای میبینند که موجب توسعة فردی میشود« .در تئوری و عمل آموزشی،
قرن بیســتم بهعنوان قرن فرد توصیف شــده است که بر اساس نظریههای رشــدی پیاژه 10یادگیرنده
بهعنوان «تنها جستوجوگر دانش» موردتوجه قرار میگرفته ،توصیف شده است» (فلدمن،2000 ،11
ص( 9 .در مقابل ،تأثیر فزایندة تئوری ســازه گرایی اجتماعی ویگوتســکی 12به دور شــدن از تمرکز
فردگرایانه اشــاره دارد؛ به بخشی که سهم دیگران را در یادگیری هر فرد میشناسد ...بهطور خالصه،
حرکتی از «عصر فرد به عصر اجتماع» آغاز شــده اســت( .فلدمن )2000 ،نظریة یادگیری اجتماعی
بندورا 13نیز مبین نقش فعال یادگیرنده در بافت اجتماعی و یادگیری از طریق الگوهای رفتاری جامعه
اســت .بنابراین جوامع یادگیری مظهر این جنبش و هدف هســتند .فلســفة اساسی جوامع یادگیرنده
غالب ًا به دیویی 14و شناخت او از اهمیت ماهیت اجتماعی یادگیریهای انسانی نیز نسبت داده میشود
(کیلپاتریک ،جونز و بارت.)2003 ،15

هرچند برخی از محققان ،همچون النگورث ،فلســفة تشــکیل جوامع یادگیرنده را به دورة افالتون
نســبت میدهند .وی نگاهی همهجانبه به یادگیری داشــته و معتقد است جامعه یادگیری در صورتی به
وجود خواهد آمد که تمام منابع شهر یا منطقه برای ایجاد آن بسیج شوند .النگورث ویژگیهای اصلی
یک جامعة یادگیری را به شرح زیر برمیشمارد:
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 .1شــامل یک شبکة منســجم از چندین محیط یادگیری است (یادگیری محدود به ساختمانهای
مدرسه نخواهد بود).
 .2مرزهای بین محیطهای یادگیری را دربر میدارد (یادگیری به جامعه وصل خواهد شد).

 .3حس مکان و هویت یادگیرنده را فراهم میکند و ارتباط اجتماعی بین فراگیرندگان را تقویت
میکند.
 .4بهسرعت با انواع نیازهای یادگیری سازگار میشود و با تفاوتهای یادگیرندگان انطباق مییابد.

 .5امکان مطالعة عمومی و تخصصی را فراهم میآورد و یادگیری غیررســمی را تقویت میکند.
(النگورث.)2006 ،
اما آنچه در سالهای اخیر در بحث پیرامون جامعة یادگیرنده مدنظر است ،ماهیت مادامالعمر بودن
یادگیری در قلمرو زندگی اجتماعی اســت« .یادگیری مادامالعمر مترادف نوینی برای یادگیرنده است و
دســتاورد رشد تصاعدی اطالعات اســت( ».مهرمحمدی و همکاران« .)92 :1390 ،جوامع بهصورت
روزافزونی در حال تبدیلشــدن به جوامع یادگیری هســتند ،تا بدینوسیله شــهروندان خود را ،هم در
عرصة اقتصاد جهانی قدرتمند سازند و هم باعث پویایی بیشتر انجمنهای اجتماعی ،فرهنگی و دولتی
خود شوند» (نوروزی وند.)1393:12 ،

از اواخر قرن بیستم ،دورهای که ایدة جامعة یادگیری اهمیت یافت و رواج پیدا کرد ،دیدگاههای زیادی
دربارة آن ارائه شده است .بسیاری از صاحبنظران ،با مطالعات تطبیقی ،پیمایشی و مرور متون تخصصی
جامعة یادگیری را توصیف کردهاند .در اکثر بیانیههای خطمشــی بــرای تحقق جامعة یادگیری ،ادراکات
ابزاری و شغلی از آموزش جای گرفتهاند و فرایندهای آموزش لیبرال و رهاییبخش کمتر دنبال میشوند.
در مقابل ،عدة دیگری با بررسی جهانیشدن و پیامدهای آن نتیجه گرفتهاند ،نظام جهانی شدهای که اکنون
در آن قرار داریم ،به جامعة یادگیری و یادگیری مادامالعمر نیاز دارد و انکار این نیاز غیرواقعبینانه خواهد
بود( .جارویس )2008 ،16اکنون بسیاری از تئوری پردازان نگاه اقتصادی به یادگیری مادامالعمر و افراط در
پذیرش جامعة یادگیرنده را بهعنوان بازار یادگیری رد کردهاند .آنها دربارة مدل مطلوب جامعة یادگیرنده
تذکر میدهند که باید از مدل اقتصادی فراتر رفت .بااینحال ،مربیان لیبرال دارای دیدگاهی متفاوت از یک
جامعة یادگیرنده هستند .به گفتة آنها ،جامعة یادگیرنده جامعهای تحصیل شده ،متعهد به شهروندی فعال،
دموکراسی و فرصتهای برابر است (ادواردز)2002 ،17
«به اعتقاد بســیاری از حامیان ایدة جامعة یادگیرنده ،یکــی از واضحترین توصیفها ،مدل جامعة
یادگیری یونســکو اســت» (کریمی و همکاران .)45 :1392 ،در ســال  1972این مفهوم توسط گزارش
«کمیســیون بینالمللــی توســعة آموزشوپرورش» به ریاســت فــور 18تحت عنــوان «آموختن برای
زیســتن :جهان آموزشوپرورش امروز و فردا» در یونســکو مطرح شــد .اینگونه اســتدالل میشد که
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آموزشوپرورش دیگر امتیازی برای قشر مرفه جامعه محسوب نمیشود .همچنین به سن خاصی تعلق
ندارد ،بلکه ضرورت دارد تا کل اجتماع و سراسر زندگی افراد را در برگیرد .گزارش فور از دولتهای
عضو یونســکو خواسته بود تا به بازنگری ســاختارهای آموزشی خود در دو محور اساسی توجه کنند:
نخست ،جامعة یادگیرنده ،جامعهای است که در آن همة نهادها و سازمانهای رسمی دولتی و خصوصی
بهعنوان فراهمکنندة آموزش تلقی شــوند ،و دوم ،همة شــهروندان در جریان یادگیری قرار گیرند و از
فرصتهای فراهمشده در جامعة یادگیری برخوردار شوند (نوروزی وند.)1393 ،
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ژاک دلور ،19رئیس ســابق «کمیســیون بینالمللی آموزشوپرورش برای قرن  ،»21در گزارشــی که
با عنوان «یادگیری ،گنج درون» ( )1996منتشــر کرد ،چهار ســتون را زیربنای آموزشوپرورش معرفی
میکرد تا به کمک آن هیچ یک از اســتعدادهای انســانی که همچون گنجینهای در نهاد هر انسانی نهفته
است ،بالاستفاده باقی نماند و به فعلیت برسد .این بنیانها عبارتاند از:
 .1یادگیری برای دانستن؛

 .2یادگیری برای انجام دادن؛

 .3یادگیری برای باهم زیستن؛

	.4یادگیری برای زیستن (دلور.)1996 ،
«گزارش دلور در پی ردپای گذشتة خود ،یادگیری مادامالعمر را بهعنوان الگوی آموزشی آینده ،تبلیغ
میکند .اما این اصطالح جدید را با عنوان «یادگیری در طول زندگی» وارد کرد .این تفاوت ظریف ،اما
اساسی ،بسیار مناسب انتخاب شد .فراتر از بعد زمان  -بعد عمودی (طول عمر) - 20آن شامل بعد افقی
(دامنه عمر) 21اســت که در همة زمینههای زندگی اتفاق افتاده و بر ایدة یادگیری بهعنوان پیوستار تأکید
میکند» (الفرت ،2016 ،22ص )7 .این چهار بنیان یادگیری در مکانی عینیت به خود میگیرند که بیانگر
همة جوانب زندگی افراد باشــد .یادگیری برای دانســتن عمدت ًا در محیط آموزش رسمی رخ میدهد و
یادگیری برای انجام دادن به محیط کار ،و یادگیری برای با هم زیستن اشاره به محیط اجتماعی انسانها
اشــاره دارد .یادگیری برای زیســتن نیز بر محیطهای کسب مهارتهای فردی تأکید دارد که معمو ًال در
محیط خانه و خانواده رخ میدهد .درمجموع میتوان گفت این چهار ستون یادگیری به ساختار اصلی
شــهر یادگیرنده اشــاره دارند .در ادامه به بررسی معیارهای شــهر یادگیرندة موجود در ادبیات جهانی
پرداخته خواهد شد.
ب .بررسی معیارهای سنجش شهر یادگیر
در این بخش به بررسی معیارهای سنجش میزان یادگیری در جوامع بر مبنای دیدگاه شهر یادگیرنده
میپردازیم .مبنای انتخاب این شاخصها میزان تأثیر آن در یادگیری همگانی و یادگیری مادامالعمر در
بخش وســیعی از جامعة انسانی (شهر) اســت .در زمینة معیارهای شهر یادگیرنده تحقیقات گوناگونی
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بهویژه در دهههای اخیر صورت گرفتهاند که مدل شهر یادگیرنده را تشریح کردهاند و هر یک دارای مزایا
و معایبی است .برخی از محققان توصیه کردهاند که بهجای تأکید بر یک مدل ،میتوان ترکیبی از آنها را
بهصورت مدل جدیدی از جامعة یادگیرنده پیشنهاد کرد .برخی نیز در حوزة نظری با مطالعات اسنادی
به بررســی این مؤلفهها پرداختهاند .از طرف دیگر نهادهای متفاوتی اعم از ملی ،منطقهای و بینالمللی
نیز در حوزة عملی و به شــکلی وسیعتر به بررسی و تعیین شاخصهای اندازهگیری یادگیری همگانی
پرداختهاند که از بین این نهادها «انجمن یادگیری کانادا» (در سطح ملی)« ،کمیسیون اروپا» (در سطح
منطقهای) و «مؤسسة یادگیری مادامالعمر یونسکو» (در سطح بینالمللی) ،به دلیل مقیاسهای متفاوت
و تحقیقات مستمر و نظامیافته انتخاب شدهاند و سعی شده است با ترکیب این شاخصها مدل عملی
جامعتری برای شهر یادگیرنده ارائه شود.
ویژگیهای کلیدی شهر یادگیرنده از دیدگاه سازمان ملل متحد

«کنفرانس بینالمللی شــهر یادگیرنده» در اکتبر ســال  2013در پایتخت چین با همکاری ســازمان
یونســکو ،وزارت آموزشوپرورش چین و شــهرداری پکن برگزار شــد .هدف از این کنفرانس بسیج
شهرها در جهت ترویج یادگیری مادامالعمر برای همه بهعنوان عامل برابری ،عدالت ،انسجام اجتماعی
و رفاه پایدار بود .در این کنفرانس با بهرهگیری از آرم سازمان یونسکو ،ساختار شهر یادگیرنده نشان داده
شده است .این ساختار از سه بخش تشکیل شده است :بخش اول شرایط ایجاد شهر یادگیرنده را نشان
میدهد؛ بخش دوم اجزای تشکیلدهندة شهر یادگیرنده را نشان میدهد که شامل شش حوزه میشود؛
و در بخش سوم به مزایای ایجاد شهر یادگیرنده پرداخته شده است.

مزایای ایجاد شهر یادگیرنده
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فرهنگ پرتکاپوی یادگیری در زندگی

افزایش کیفیت و برتری در یادگیری

استفاده گسترده از فنّاوریهای نوین یادگیری

یادگیری مؤثر در محل کار

احیاء مجدد یادگیری در خانوادهها و جوامع

یادگیری فراگیر در نظام آموزش

شرایط اساسی برای ایجاد شهر یادگیرنده

اجزا تشکیلدهنده شهر یادگیرنده

اراده سیاسی قوی و تعهد
حکومت و مشارکت همه اعضا
بسیج و استفاده از منابع

نمودار  .1چارچوب و ویژگیهای شهر یادگیرنده (مأخذ :مؤسسة یادگیری مادامالعمر یونسکو)2013 ،23
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با توجه به اندازهگیری میزان پیشــرفت در راه ایجاد یک جامعة یادگیرنده ،کانادا اولین کشــور در
جهان اســت که در سال  2006با اصطالح «شــاخص یادگیری کانادا ( »25)CLIمعرفی شد که معیار
اندازهگیری ســاالنة پیشــرفت کانادا در دستیابی به شــهر یادگیرنده اســت« .محققان کانادایی چنین
شــاخص و معیار سنجشی را توسعه دادهاند که به نظر میرسد ،برای اندازهگیری فعالیتهای یادگیری
در سطح ملی ،منطقهای ،خرد منطقهای و شهری مناسب است( ».بنکه و همکاران )2018 ،چارچوب
مفهومی شاخص یادگیری کانادا از چهارستون یادگیری که ژاک دلور برای یونسکو طراحی کرده ،الهام
گرفته شده است و طیف کامل یادگیری را نشان میدهد :یادگیری دانش؛ یادگیری کار؛ یادگیری برای
زندگی کردن؛ یادگیری برای بودن .شــاخصهای آماری مورداستفاده در شاخص یادگیری کانادا برای
انتخاب بهترین طیف فراگیر یادگیری مطابق با این چارچوب چهار ســتون ارائه شده است (آزبورن،
کرنز و یانگ.)2013 ،26
امتیاز کلی شــاخصها نشــاندهندة وضعیت یادگیری مادامالعمر در کانادا و بسیاری از شهرها و
جوامع روســتایی اســت .این مدل از نتایج هفت معیار (پنج معیار اجتماعــی و دو معیار اقتصادی)،
شامل سواد بزرگساالن ،توسعة آموزش دوران کودکی ،سالمت جمعیت ،مسئولیت محیطی ،مشارکت
رأیدهندگان ،درآمد ،و بیکاری استفاده میکند .شاخص یادگیری کانادا شامل  17شاخص و  26معیار
خاص ،نمرههای عددی را برای بیش از  4500اجتماع در سراسر کانادا تولید میکند (انجمن یادگیری
کانادا« .)2010 ،ارزش باال نهتنها نشاندهندة وضعیت یادگیری است بلکه به این معنی است که یک
منطقه یا جامعه دارای شــرایط یادگیــری الزم برای موفقیت از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اســت»
(فوســت ،کلر ،مککی و اوســتری« )2011 ،27شــاخص یادگیری ترکیبی کانادا معیار ساالنة پیشرفت
کانادا در یادگیری مادامالعمر و بر اســاس بســیاری از شــاخصهای آماری اســت که منعکسکنندة
وضعیــت آمــوزش مادامالعمر در جوامع محلــی ،محل کار ،خانوادهها یا مدرســهها کانادا اســت»
(جوســوک )2015 ،28و ابزار اندازهگیری بیســابقهای اســت که بیان میکند چگونه یادگیری در تمام
جنبههای زندگی برای موفقیت افراد ،جوامع و کل کشور بسیار مهم است .یادگیری مادامالعمر شامل
توســعة دانش ،مهارتها و ارزشها در تمام مراحل زندگی یک فرد از اوایل کودکی تا بزرگســالی
اســت و همة جنبههای زندگی یک فرد را شــامل میشود؛ از جمله نقش او در جامعه ،عملکردش در
محل کار ،رشد فردی و رفاه فیزیکی.
شاخصهای شهر یادگیرندة کمیسیون اروپا
«شــاخص یادگیری مادامالعمر اروپایی )ELLI( 29اساســ ًا بهمنظور تدوین بعضی از منشــورهای
اولیه برای مناطق یادگیری ،منشــورهایی که نشــاندهندة تعهد یک شهر-منطقه برای بهبود فرصتها و
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روشهای یادگیری همة ساکنان آن بود ،ارائه شد» (نمث )2019 ،30شاخص یادگیری مادامالعمر اروپایی
بهصورت تئوری بر اســاس چهار پایة یادگیری یونســکو شــکل گرفته و با الهام از رویکرد کانادایی،
شــاخص مشــابهی برای اتحادیة اروپا با توجه به نشانهای کلی از نحوة عملکرد یادگیری مادامالعمر و
پیشرفت در هر کشوری از منطقه است« .راهبرد لیسبون 31که بهعنوان دستور کار لیسبون یا فرایند لیسبون
نیز شــناخته میشــود ،یک برنامه اقدام و توسعه بود که در ســال  2000برای اقتصاد اتحادیة اروپا بین
سالهای  2000تا  2010انجام شد .گفتمان یادگیری مادامالعمر نیز از سال  2000تحت تأثیر هدفهای
اتحادیة اروپا برای ایجاد پویاترین اقتصاد دانشبنیان در جهان و تأمین انسجام اجتماعی در دستور کار
قرار گرفت» ( .اهلرز)2017 ،32

توســعة شــاخص یادگیری مادامالعمر اروپا در سال  2007آغاز شــد و اولین نتایج آن در سال
 2010به اطالع عموم رســید تا وضعیت و نقش یادگیری مادامالعمر در کشــورهای عضو اتحادیة
اروپا روشن شود « .شهروندان ،جامعة مدنی ،کارفرمایان و سیاستگذاران در تمام سطوح میتوانند
از این اندازهگیری برای به دســت آوردن تصویر اولیه یا نشــانهای از نحوة عملکرد کشور یا منطقة
خود در رابطه با دیگران اســتفاده کننــد .بنابراین میتوان آن را بهعنوان مبنایی برای آغاز بحث در
مورد یادگیری در هر کشــور یا منطقه ،و بحث در مورد چگونگی تشویق مشارکت بیشتر و ارزیابی
عملکردهای خوب به حســاب آورد .شــاخص یادگیری مادامالعمر اروپا یک ســنجش ســاالنه از
وضعیت یادگیری در سراسر مراحل زندگی و در سراسر محیطهای یادگیری مدرسه ،جامعه ،محیط
کار و زندگی خانوادگی اســت .شاخص یادگیری مادامالعمر اروپایی شامل اندازهگیری یادگیری در
چهار حوزة متفاوت از چارچوب یونســکو میشود که توســط ژاک دلور تکمیل شده است .شامل
یادگیــری دانش ،یادگیری انجام دادن ،یادگیری برای زندگی کردن با یکدیگر و یادگیری شــخصی.
ایــن شــاخص نقش یادگیــری را نه صرفــ ًا از طریق نظامهای آموزشــی ،بلکه در تمــام جنبههای
فعالیت انســانی موردتوجه قــرار میدهد و به صراحت نتایج موفقیتآمیز یادگیری را در انســجام
اجتماعی جوامع کارامد تشــریح میکند .شــاخصهای تحلیلشــده ابزار نظارت مؤثر برای ایجاد
مناطق یادگیری هســتند و ذینفعان برای تصمیمگیری از آنها بهطور فعال اســتفاده میکنند (یوآن،
آنیشنکو ،پریما و پتروشنکو.)2017 ،33
یادگیــری مادامالعمر اروپایی ترکیبی از  36شــاخص برای تدوین شــاخص کلی و همچنین چهار
زیرمجموعه اســت؛ شاخصهایی که از منابع متفاوت داده شدهاند و منعکسکنندة طیف گستردهای از
فعالیتهای یادگیری ،مانند مشــارکت در آموزش و آموزش رســمی ،مهارتهای سوادآموزی ،کارکنان
شرکتکننده در آموزش حرفهای ،استفاده از اینترنت ،مشارکت مدنی و فعالیتهای فرهنگی است .این
شــاخصها مبتنی بر این فرض اساسی هستند که یادگیری با هدف ضمنی یا صریح بهبود رفاه افراد یا
جوامع صورت میگیرد.
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نتایج کلی شاخصهای یادگیری مادامالعمر اروپایی نشان میدهد که کشورهای شمال اروپا ،شامل
دانمارک ،سوئد و فنالند و عالوه بر این ،هلند ،باالترین رتبه را کسب کردهاند و گروه بعدی کشورهای
کمتر از حد متوســط اتحادیة اروپا از کشــورهای جنوب و شــرق اروپا هستند و از جمهوری چک تا
لهستان متغیرند .کمترین نتایج نیز مربوط به کشورهای جنوب و شرق اروپا ،از جمله مجارستان ،یونان،
بلغارســتان و رومانی اســت .نمودار  2وضعیت شــاخصهای یادگیری مادامالعمر در کشورهای عضو
اتحادیة اروپا در سال  2010را نشان میدهد.
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نمودار  .2وضعیت شاخصهای یادگیری مادامالعمر در کشورهای عضو اتحادیة اروپا در سال 2010
مأخذ)http://www.cesifo-group.de/DICE/fb/cXfsHYaR :
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روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث گردآوری دادهها از نوع توصیفی است و هدف آن ارزیابی مفاهیم و معیارهای
تعیین شــده در ارتباط با تحقیق بوده اســت .در روند جمعآوری اطالعات از مطالعات اســنادی متون،
گزارشها ،کتابها و پایاننامهها و مقاالت فراخور موضوع استفاده شد .از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح
و بهموقع میتواند تأثیر بسزایی در رسیدن به هدف باشد ،ضرورت وجود تکنیکی قوی که بتواند انسان
را در این زمینه یاری کند ،کام ً
الً محســوس اســت .یکی از کارآمدترین این تکنیکها «فرایند تحلیل
35
سلســله مراتبی »34اســت که برای اولین بار توسط توماس آل ساتی در ســال  1980مطرح شد .این
تکنیک بر اســاس مقایســههای زوجی بنا شده است و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران
میدهد.
ســاختار کلی این فرایند از ســه جزء هدف ،معیارها و گزینهها تشکیل شده است .و قضاوتها با
کمی یک تا نه بدینصورت ســنجیده میشوند که ابتدا اهمیت معیارها نسبت به هدف و سپس
مقادیر ّ
ارجحیت گزینهها نسبت به هریک از معیارها در ماتریهای مقایسههای زوجی ارائه میشود .درنهایت
نیز وزن معیارها و گزینهها مشــخص میشــود از مزایای این روش نســبت به ســایر روشها میتوان
بهســادگی و قابلدرک بودن آن ،امکان محاسبة ناسازگاری قضاوتها ،ساختار سلسله مراتبی فرایند و
کمی و کیفی اشاره کرد .یکی دیگر از دالیل انتخاب این روش ،ساختاری
امکان در نظر گرفتن معیارهای ّ
اســت که برای مشــارکت گروهی فراهم میکند ،برای تلفیق قضاوتهای متفاوت افراد ،ماتریسهای
مقایسههای زوجی تمام افراد دریافت میشوند و سپس اوزان نسبی معیارها و گزینهها به دست میآید.
در این تحقیق پس از تهیة پرسشنامه ،جامعة آماری به تعداد  20نفر شامل افراد مندرج در جدول1
انتخاب شد.
جدول  .1مشخصات پرسشگران
جامعة هدف

تعداد

میزان تحصیالت

متخصصان حوزة آموزش (شهرداری ،آموزشوپرورش و )...

10

فوقلیسانس و باالتر

استادان دانشگاهی (رشتههای شهرسازی ،علوم تربیتی،
جامعهشناسی ،روانشناسی و )...

10

فوقلیسانس و باالتر

افــراد موردمطالعه شــامل  9مرد و  11زن بودند .میانگین ســنی آنان 38 ،ســال بــود که  75درصد
فوقلیســانس و  25درصد دکترا داشــتند 12 .نفــر ( 60درصد(از این افراد که بیشــترین تعداد جامعة
موردمطالعه را تشکیل میدادند ،در رشتة تحصیلی شهرسازی تحصیل کرده بودند و بقیه فارغالتحصیالن
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رشــتههای تحصیلی گوناگون ،از جمله علوم اجتماعی ،روانشناســی ،علوم تربیتی ،اقتصاد و فناوری
آموزشی بودند.
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در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،شاخصی به نام «نرخ ناسازگاری» توسط نرمافزار «اکسپرت
چویس »36محاســبه و اعالم میشــود که برای بررســی مفهوم پایایی اســتفاده میشــود .این شاخص
بهگونهای طراحی شــده اســت که ناسازگار و متناقض بودن پاسخهای خبرگان را نشان میدهد و بدین
ترتیب میتوان به نامناسب بودن پرسشنامه و پاسخها پی برد .و در حالتی که ناسازگاری از حدنصاب
اعالمشده (ده درصد) بیشتر باشد ،الزم است ارزیابیها دوباره انجام شوند.

یافتهها

با بررســی شاخصهای سه نهاد ملی ،منطقهای و بینالمللی شورای آموزش کانادا ،کمیسیون اروپا
و ســازمان یونســکو و تلفیق نتایج ،ابعاد و مؤلفههای شهر یادگیرنده به دست آمد .که در جدول  2ارائه
شــدهاند .نتایج جدول بیانگر آن اســت که بسیاری از مؤلفههای شــهر یادگیرنده از دیدگاه این نهادها
مشترک بودهاند و تنها در برخی موارد تفاوتهایی مشاهده میشوند.
جدول  .2ابعاد و مؤلفههای شهر یادگیرنده بر مبنای نظر نهادهای مرتبط با موضوع
مؤلفه

بعد

مأخذ

نظام آموزشوپرورش رسمی

گسترش دسترسی به مراقبت و آموزش در دوران کودکی

)2013(ELLI )2015(UNESCO

گسترش دسترسی به آموزش از سطح ابتدایی تا باالترین سطح

)2015(UNESCO

گسترش دسترسی و مشارکت در آموزش بزرگساالن

)2015(UNESCO

حمایت از گروههای محروم

)2015(UNESCO

افزایش خروجی تحصیالت متوســطه و کاهش نرخ ترک تحصیل در
دبیرستان
تأمین زیرساختهای آموزش رسمی
مهارتهای سوادآموزی جوانان و دستاوردهای دانشگاهی
سهولت دسترسی به مؤسسههای یادگیری

)2010( CLI )2013(ELLI
)2013(ELLI
)2013(ELLI )2010(CLI
)2010(CLI
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جدول ( .2ادامه)
بعد

یادگیری در خانواده و جامعه

مؤلفه

مأخذ

دسترسی به مراکز یادگیری اجتماعی (فرهنگسرا ،کتابخانه و )...

)2015(UNESCO )2010(CLI

ایجــاد انگیزش در مردم برای شــرکت در فعالیتهــای یادگیری در
خانواده و جامعه

)2015(UNESCO

یادگیری از طریق فرهنگ مبتنی بر شــناخت تاریخ ،فرهنگ و دانش
بومی جامعه

,)2013(ELLI )2015(UNESCO
)2010(CLI

یادگیری از طریق ورزش مشــارکت در فعالیتهای ورزشــی و اوقات
فراغت

)2010(CLI )2013(ELLI

مشارکت در تربیت و آموزش مداوم
یادگیری خودگردان از طریق رسانه و قرارگیری در معرض رسانههای
سنتی و جدید

)2010(CLI )2013(ELLI

تشویق تعادل کار و زندگی

)2013(ELLI

دسترسی به اینترنت با سرعت باال

)2010(CLI

اطمینان از دسترسی تمام اعضای نیروی کار ،به فرصتهای گستردة
یادگیری
حمایت از ایجاد سازمانهای یادگیرنده

یادگیری در محل کار

118

)2013(ELLI

)2015(UNESCO
)2015(UNESCO

ســرمایهگذاری کارفرمایان و اتحادیههای کارگــری برای حمایت از
یادگیری در محل کار

)2015(UNESCO )2010(CLI

ارائة فرصتهای یادگیری مناسب به جوانان و بزرگساالن بیکار

)2015(UNESCO

خروجی آموزشوپرورش حرفهای رسمی بهصورت مستمر و غیرمستمر

CLI )2013(ELLI
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مشارکت در آموزشوپرورش غیرحرفهای مرتبط با شغل

)2013(ELLI

یادگیری در محیط کار

)2013(ELLI

دسترسی به مکانهای آموزش حرفهای

)2010(CLI

جدول ( .2ادامه)
مؤلفه

بعد

مأخذ

آموزش معلمان و مربیان برای استفاده از فناوریهای نوین

)2015(UNESCO

گسترش دسترسی شهروندان به ابزارهای  ICTو برنامههای یادگیری

)2015(UNESCO

فناوریها و کیفیت یادگیری

دسترسی به اینترنت دارای پهنای باند مناسب

)2010(CLI

ترویــج تغییر الگــو از آموزش بــه یادگیری خالقیــت و مهارت در
آموزشوپرورش

)2015(UNESCO

استفاده از مربیان آموزشدیده در دورههای ابتدایی و متوسطه ،آموزش
بزرگساالن و آموزش مداوم

)2015(UNESCO

افزایــش آگاهی از ارزشهای معنوی ،اخالقی و فرهنگی مشــترک ،و
باالبردن سطح تحمل تفاوتها

)2015(UNESCO

پرورش محیطی دوستانه و یادگیرنده

)2015(UNESCO

فرهنگ یادگیری

حمایت از رویدادها و جشنوارههای عمومی مشوق یادگیری و استفاده
از همة رسانهها برای ترویج یادگیری

)2015(UNESCO

ارائه اطالعات ،مشــاوره و حمایت از همه شــهروندان و تحریک برای
یادگیری از راههای مختلف

)2015(UNESCO

گســترش سیستمهای آموزشی که تمام اشــکال یادگیری را تشویق
نموده و اعتبار میبخشد.

)2015(UNESCO

مشارکت شهروندی فعال در کار برای سازمانهای داوطلبانه یا خیریه،
عضویت در احزاب

)2013(ELLI

زندگی چند فرهنگی (افزایش تحمل ،اعتماد و باز بودن)

)2013(ELLI

مشارکت در شبکههای اجتماعی (دوستان ،بستگان ،همکاران ،و )...

)2013(ELLI

یادگیری از فرهنگهای دیگر

)2010(CLI

دسترســی به نهادهای اجتماعــی (کتابخانهها ،باشــگاهها ،نهادهای
مذهبی و )...
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)2010(CLI

نتایج جدول  2را میتوان بهصورت نمودار نیز نشــان داد .مؤلفههایی که دارای بار مفهومی مشــابه
هســتند ،حذف شــدهاند و درنهایت مدل تحقیق که بیانگر ساختار شهر یادگیرنده است ،شامل  5بعد و
 30مؤلفه ساخته شد.
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شهر یادگیرنده

فرهنگ یادگیری

فناوریها و کیفیت
یادگیری

یادگیری در محل کار

یادگیری در خانواده و
جامعه

نظام آموزشوپرورش
رسمی

ترویج جشنواره های
یادگیری

آموزش فناوریهای
یادگیری به معلمان

کاربه فرصتهای یادگیری

دسترسی همة نیروهای

مراکز یادگیری اجتماعی

دوران کودکی

مشاوره و تحریک
یادگیری از تمام راهها

دسترسی شهروندان به
ابزارهای ICT

سرمایه گذاری کارفرمایان

سیاستهای تشویقی
یادگیری در خانواده

آموزش ابتدایی تا عالی

افزایش ظرفیت فرهنگی

اینترنت با پهنای باند

ارائة فرصتهای یادگیری
به بیکاران

فعالیتهای فرهنگی

آموزش بزرگساالن

مشارکت شهروندی
فعال و داوطلبانه

ترویج تغییر الگوی
آموزش به یادگیری

آموزش حرفهای شغلی

ورزش و سرگرمی

آموزش گروههای محروم

شبکه های اجتماعی

ایجاد محیط دوستانة
یادگیرنده

آموزش غیرحرفهای
مرتبط با شغل

هها
رسان 

مهارتهای جوانان

تعامالت بین فرهنگی

سازمانهای یادگیرنده

سیاست تعادل کار
و زندگی

دسترسی به نهادهای
اجتماعی(کتابخانه و)...

دسترسی به مکانهای
آموزش حرفهای

نمودار  .1مدل تحقیق

در این مرحله بهمنظور اولویتبندی مؤلفههای شهر یادگیرنده ،از «مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی»
استفاده شده است .این مدل با مقایسة زوجی بین معیارها بر اساس میزان اهمیت و تأثیر آنها بر فرایند
مسئلة موردنظر ،شاخصها را وزن دهی میکند .به این منظور ،شاخصهای تعیین شده بهصورت زوجی
و سلسله مراتبی در قالب پرسشنامه تهیه ،و توسط  20نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با حوزة
آموزش و اســتادان حوزههای مرتبط به فراخور ابعاد مســئله ،تکمیل شدند .درنهایت ،پس از محاسبة
میانگین پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار «اکسپرت چویس» شدند و وزن نهایی شاخصها به ترتیب
اهمیت به شرح جدول  4تعیین شده است.
جدول  .3وزن ابعاد شهر یادگیرنده به ترتیب اهمیت
بعد

120

وزن

رتبه

نظام آموزشوپرورش رسمی

0.281

1

یادگیری در خانوادهها و جوامع

0.259

2

فرهنگ یادگیری

0.166

3

فناوریها و کیفیت یادگیری

0.153

4

یادگیری در محل کار

0.141
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0.281
0.259
0.166
0.153
0.141

نظام آموزشوپرورش رسمی
یادگیری در خانوادهها و جوامع
فرهنگ یادگیری
فناوریها و کیفیت یادگیری
یادگیری در محل کار
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نمودار  .2نتایج نرمافزار اکسپرت چویس :اهمیت ابعاد متفاوت شهر یادگیرنده در مقایسه با یکدیگر
جدول  .4وزن مؤلفههای شهر یادگیرنده
رتبه

بعد

1

نظام آموزشوپرورش رسمی

2

یادگیری در خانوادهها و جوامع

3

مؤلفه

وزن

فرهنگ یادگیری

گسترش آموزش دوران کودکی

0.319

گسترش آموزش از سطح ابتدایی تا باالترین سطح

0.274

حمایت از گروههای محروم

0.201

مهارتهای سوادآموزی جوانان و دستاوردهای دانشگاهی

0.125

گسترش مشارکت در آموزش بزرگساالن

0.08

تشویق یادگیری مداوم در خانواده و جامعه

0.210

یادگیری از طریق رسانه

0.189

یادگیری از طریق فرهنگ

0.162

تعادل کار و زندگی

0.128

یادگیری از طریق ورزش و سرگرمی

0.119

دسترسی به اینترنت پرسرعت

0.109

مراکز یادگیری اجتماعی (فرهنگسرا ،کتابخانه و )...

0.082

سازگاری

0.01

0.005

ارائة اطالعات ،مشــاوره و حمایت از همة شهروندان و تحریک برای یادگیری از راههای 0.187

گوناگون

گسترش نظامهای آموزشی که تمام شکلهای یادگیری را تشویق میکنند و اعتبار میبخشد0.162 .
زندگی چند فرهنگی (افزایش تحمل ،اعتماد و )...

0.149

دسترسی به نهادهای اجتماعی (کتابخانهها ،باشگاهها ،نهادهای مذهبی و )...

0.125

مشارکت شهروندی فعال و داوطلبانه در کار برای سازمانهای خیریه و عضویت در احزاب 0.109
مشارکت در شبکههای اجتماعی (دوستان ،بستگان ،همکاران ،و )...

0.105

یادگیری از فرهنگهای دیگر

0.104

0.01

حمایت از رویدادها و جشــنوارههای عمومی مشوق یادگیری و استفاده از رسانهها برای 0.061

ترویج یادگیری
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جدول ( .4ادامه)
رتبه

بعد

4

فنآوریها و کیفیت یادگیری

5

یادگیری در محل کار

مؤلفه
ترویج تغییر الگو از آموزش به یادگیری خالقیت و مهارت در آموزشوپرورش

وزن

سازگاری

0.345

اســتفاده از مربیان آموزشدیده در دورههای ابتدایی ،متوسطه و بزرگساالن و آموزش 0.205

مداوم

پرورش محیطی دوستانه و یادگیرنده

0.136

آموزش معلمان و مربیان برای استفاده از فناوریهای نوین

0.130

گسترش دسترسی شهروندان به ابزارهای  ICTو برنامههای یادگیری

0.108

دسترسی به اینترنت دارای پهنای باند

0.076

دسترسی تمام نیروهایی کار به فرصتهای یادگیری

0.182

حمایت از ایجاد سازمانهای یادگیرنده

0.177

دسترسی به مکانهای آموزش حرفهای

0.141

سرمایهگذاری و حمایت کارفرمایان از یادگیری در محل کار

0.140

خروجی آموزشوپرورش حرفهای رسمی

0.136

ارائة فرصتهای یادگیری برای جوانان و بزرگساالن بیکار

0.123

مشارکت در آموزشوپرورش غیرحرفهای مرتبط با شغل

0.101

0.01

0.01

نتایج اولویتبندی ابعاد شــهر یادگیرنده نشــان داد که بعد یادگیری رســمی و یادگیری در جوامع
و خانوادههــا بــه ترتیب با ضریب اهمیــت  0/281و  0/259در اولویتهای اول و دوم و ابعاد فرهنگ
یادگیری ،فناوریها و کیفیت یادگیری ،و یادگیری در محل کار در اولویتهای بعدی قرار دارند.
بنابراین برای ایجاد یک شهر یادگیرنده الزم است ،ضمن تقویت یادگیری رسمی و افزایش سرمایهگذاری
در این بخش ،بســترهای الزم برای یادگیری در خانوادهها و جامعة شــهری مهیا شود .از آنجا که دورهای
طوالنی از عمر افراد به فراگیری آموزشوپرورش رســمی میگذرد و ســعی بر آن است که این آموزشها
مشــمول همة شــهروندان شــود و از طرف دیگر ،در تحقیقات نهادهای یادشده در تحقیق و همچنین در
چارچوب نظریات محققان در زمینة یادگیری مادامالعمر ،یادگیری برای دانستن که به معنای یادگیری رسمی
است ،از ابتدای زندگی شخص محقق میشود ،بنابراین قرارگیری این بعد از شهر یادگیرنده در اولویت اول،
قابل توجیه است .یافتههای تحقیق مؤید آن است که در نظام آموزش رسمی ،حمایت از گروههای محروم
از تحصیل اهمیت دارد و میباید شرایط حضور این افراد را در محیطهای آموزشی رسمی فراهم آورد.
همچنین به دلیل اینکه زمان زیادی از زندگی افراد در محیط خانه و محیط شهری میگذرد ،یادگیری
در خانــواده و جامعــه نیز که معرف یادگیری مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی با هدف در کنار هم
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زیستن است ،در اولویت دوم قرار گرفته است .در این بعد از شهر یادگیرنده ،تشویق افراد به یادگیری
مداوم بیشترین وزن را دارد که گویای لزوم پرداختن به سیاستهای تشویقی یادگیری درون خانوادهها
و جوامع است .یادگیری از طریق رسانهها که بیشتر بهصورت غیررسمی و اتفاقی است نیز در این بعد
از شهر یادگیرنده دارای اهمیت است و بر فراهم کردن زیرساختهای آن را تأکید میکند.
در بعــد فرهنــگ یادگیری ،نهادینه شــدن فرهنگ یادگیری مادامالعمر در جامعــه از طریق افزایش
تعامالت فرهنگی و تشــویق افراد به یادگیری از راههای گوناگون و توسعة نظامهای آموزشی متنوع به
همراه حمایت از خردهفرهنگهای موجود در جامعة شهری و افزایش ظرفیت همزیستی آنها در کنار
افزایش دسترســی به نهادهای اجتماعی دارای محتوای آموزشــی ،همچون کتابخانهها و باشگاهها ،در
اولویت این بعد از شــهر یادگیرنده قرار دارد .ترویج خودیادگیری و اســتفاده از مهارت و خالقیت در
یادگیــری ،به همراه بهکارگیــری فناوریهای نوین و افزایش کیفیت یادگیری از طریق ایجاد محیطهای
دوستانة یادگیری نیز موضوعهایی هستند که در این تحقیق در اولویت ایجاد یک شهر یادگیرنده در بعد
فناوریها و کیفیت یادگیری قرار گرفتهاند.
در بعد پنجم شهر یادگیرنده که از نظر نتایج این تحقیق دارای اولویت کمتری نسبت به ابعاد دیگر
اســت ،درنهایت برای دستیابی به توسعة اقتصادی و هماهنگی با اقتصاد دانشبنیان ،در محیطهای کار
میباید به فراهم آوردن شــرایط یادگیری برای همة نیروهای کار و تشــویق سازمانها برای تبدیلشدن
به سازمانهای یادگیرنده دست زد .در جدول  4مهمترین مؤلفههای هر کدام از پنج بعد یادگیری که از
نتایج تحقیق به دست آمدهاند ،نشان داده شده است.
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بحث و نتیجهگیری
شــهر یادگیرنده مفهومی جدید اســت که در دهههای اخیر توسعهیافته و عالوه
بر صاحبنظران و محققان ،نهادهای ملی ،منطقهای و بینالمللی نیز به تشــریح ابعاد
آن و یافتن مؤلفهها و شــاخصهای آن پرداختهاند .این نهادها یادگیری را در کانون
توســعة اقتصادی و اجتماعی قرار دادهاند و شاخصهای شهر یادگیرنده را بر اساس
آن بنیانگذاری کردهاند ،از طرف دیگر ،یادگیری مادامالعمر وجه مشــترک بسیاری از
تحقیقات انجامشده در زمینة شاخصهای شهر یادگیرنده محسوب میشود و اعتقاد بر
این است که یادگیری عالوه بر همه مکانی ،باید مستمر و همیشگی باشد.
در تحقیق حاضر بر این اســاس ،اولویتبندی مؤلفههای شهر یادگیرنده صورت
گرفته اســت .نتایج حاصل بیانگر اهمیت یادگیری رســمی و یادگیری در محیطهای
خانواده و اجتماع است .بیشترین تأثیرات آموزشی انسان در سنین ابتدایی و محیطی
که در آن رشد میکند ،صورت میگیرد .یادگیری در این حالت بیشتر بهصورت رسمی
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و برنامهریزی شــده اســت و بنابراین گسترش آموزش رســمی و همگانی کردن این
یادگیریهــا اولویــت دارد .این موضوع در نظریات جــان دیویی که تعلیموتربیت را
بهعنوان بازسازی مداوم و گستردة تجربة انسانی ،و مدرسه را نمونة سادهشدة جامعه
میداند ،منعکس شده است.
بخــش عمدة دیگری از زندگی افــراد جامعه در محیط زندگی فردی و اجتماعی
میگذرد که یادگیری در این محیطها غالب ًا غیررسمی و اتفاقی است .این موضوع نیز در
نظریات ویگوتسکی و بندورا که بر بعد اجتماعی یادگیری تأکید دارند ،منعکس شده
است .اهمیت گسترش مرزهای یادگیری به محیط اجتماعی و تقویت ارتباط اجتماعی
یادگیرندگان با فراهم کردن زمینههای ورزش و سرگرمی شهروندان ،موضوعی است که
با تحقیقات النگورث نیز همسویی دارد .بنابراین در این حالت ،رویکردهای تشویقی
در محیط خانواده و جامعه شهری ،و گسترش ابزارهای رسانهای که ابزار انتقال مفاهیم
آموزشی محسوب میشوند و افراد پیوسته در معرض آنها قرار میگیرند ،میتواند در
اولویت سیاستهای گسترش شهر یادگیرنده قرار گیرد .عالوه بر این ،تقویت فرهنگ
یادگیری و اشــاعة آموزههای دینی بهویژه در کشــور ما که مروج یادگیری مادامالعمر
برای همه میباشــد میتواند به افزایش یادگیری در محیط جامعة شهری کمک کند.
نکتة قابل تعمق این است که فناوریهای یادگیری بهتنهایی نمیتوانند به تشکیل یک
شهر یادگیرنده منجر شوند و کیفیت یادگیری را افزایش دهند .پیشنیاز این تأثیرگذاری
تغییر الگو از آموزش به یادگیری و گسترش محیطهای دوستانه است .بهعبارتدیگر،
برای ایجاد یک شهر یادگیرنده ،ضمن تربیت مربیان و معلمان آموزشدیده و آشنا با
فناوریهای آموزشی ،باید آموزش داوطلبانه و خودیادگیری در اولویت قرار گیرد.
نتایج دیگر این تحقیق بیانگر آن است که اعمال سیاستهای یادگیری با هدف
ایجاد اقتصاد دانشبنیان و توجه صرف به توسعة اقتصادی نیز از اولویت کمتری در
ایجاد یک شــهر یادگیری برخوردار اســت؛ موضوعی که محققانی همچون ادواردز
خواهان عدالت آموزشی بین همة افراد هستند ،بر آن تأکید دارند .در خاتمه بر اساس
نتایج حاصل از مطالعات بهعملآمده و یافتههای پژوهش باید گفت :در جامعة شهری
کمی در سالهای اخیر
ایران که در آن آموزش رســمی بهویژه آموزش عالی به لحاظ ّ
افزایش چشمگیری یافته اســت ،ارتقای کیفیت آموزشهای رسمی برای جوانان و
ایجاد فرصتهای یادگیری غیررســمی در محیط جامعه و خانواده ،و ارتقای فرهنگ
یادگیری مادامالعمر ،بهویژه برای کودکان و بزرگســاالن میتواند در دستیابی به شهر
یادگیرنده در اولویت قرار گیرد.
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بیانگیزگیتحصیلی
دانشآموزان پسر دورة متوسطة اول
نواحی روستایی:
یک مطالعة داده بنیاد
درنا صادقی

*

سمیه خدارحمی

**

حسن مؤمنی

***

چكيده:
بیانگیزگی تحصیلی یکی از معضالت و آســیبهای جدی کنونی نظام آموزشی کشور در تمام
سطوح تحصیلی اســت .بدین نظر ،هدف پژوهش حاضر ،مطالعة کیفی پدیدة بیانگیزگی تحصیلی
دانشآموزان دورة متوســطة اول در نواحی روستایی و ارائة نظریهای داده بنیاد است .جامعة آماری
شامل دانشآموزان پسر متوســطة دورة اول در کالسهای هفتم ،هشتم و نهم در نواحی روستایی
شهرســتان دهلران در سال تحصیلی  1396-97هستند .شرکتکنندگان در پژوهش  1 7دانشآموز
بودند که به شیوة هدفمند انتخاب شدند و در مصاحبههای نیمه ساختاریافته شرکت کردند .فرایند
تحلیل دادهها شامل سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی (گزینشی) بود .بهاینترتیب ،مرحلة
کدگذاری باز به تعداد  59مفهوم اولیه منجر شــد که با حذف و تعدیل کدهای همســان ،در مرحلة
دوم به تعداد  27مضمون تقلیل یافتند و با انجام پاالیش مفاهیم ،هشت مقولة اصلی شامل «سرمایه
خانواده»« ،میدانهای متقاطع»« ،منش و سبک تدریس معلم»« ،خود پنهان»« ،پرسهزنی متنوع»،
«چالشهای تردد»« ،اشــکال و تناقضات نظام ارزیابی» و «تقلیلگرایی سواد به خواندن و نوشتن»
شکل گرفتند .در پایان ،به استناد مقوالت اصلی کشفشده ،مقولة مرکزی پژوهش ،یعنی بیانگیزگی
تحصیلی ،به مثابة فقر رفتاری ،نهادی و فرهنگی تعیین و در قالب یک نظریة داده بنیاد ترسیم شد.
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مقدمه و طرح سؤال

انسان موجودی در حال یادگیری است و پایة تمامی تالشهای او برای تحقق یادگیری ،چیزی جز
انگیزه و هدفمندی نمیتواند باشد .انگیزه از طریق آنچه مسبب حرکت انسان میشود تا انتخاب کند،
درگیر یک فعالیت شــود و آنچه باعث انجام کنش یا رفتار میشــود ،فهمیده میشود (دورنی و یوشید،1
 .)2011درواقع ،انگیــــزه آن چیــــزی اســت کــه بــــه یادگیرنده انرژی میدهد ،فعالیـتهـای او را
هدایت میکنـد و دالیلی برای حرکت رفتارهاست (طالبزادگان1378 ،؛ گای 2و همکاران.)2010 ،
انگیــزة تحصیلی عامل مهم پیشبینیکننــدة کیفیت کار دانشآموزان در مدرســه و مواجهة آنان با
تکالیف درسی است (سیمپسون و پچی .)2009 ،3نتایج برخی تحقیقات مبین رابطة موفقیت تحصیلی
و انگیزة تحصیلی است .برای مثال ،بلوم 4رابطة بـــین انگیـــزه و پیـــشرفت تحـصیلی را  54درصد و
گوروگلو و وال برگ 5آن را حدود  34درصد ذکر کردهاند (سیف .)1390 ،ژانگ 6و همکاران ( )2013نیز
معتقدند ،فراگیرندگان با انگیزة درونی باال ،فرسودگی کمتری دارند .همچنین ،در گزارشی دیگر نیز ذکر
شــده است 70 ،درصد کسانی که ترک تحصیلکردهاند ،علت این تصمیم خود را بیانگیزگی و نداشتن
انگیزه عنوان کردهاند (براید جیلند ،دیلیلو و موریسن.)2006 ،7
درواقــع ،یکی از معضالت جدی آموزشوپرورش ،حتی در ســطح جهــان ،بیعالقگی نوجوانان
و جوانان نســبت به فعالیتهای تحصیلی و اشــتیاق به یادگیری و در کل حضور شــاداب در مدرسه و
کالس درس اســت (گرین دمرس و پیلی تایر .)2003 ،8این موضوع در کشورهای درحالتوسعه بیشتر
نمــود دارد .در نظام آموزشوپرورش کشــور ما نیز این موضوع ،شــایع ،فراگیــر و در تمامی دورههای
تحصیلی یکی از مهمترین آســیبها و چالشهای بغرنج و جدی اســت .گالیهها و شکوههای معلمان
مبنی بر بیانگیزگی دانشآموزان نسبت به انجام وظایف مرتبط و محول شده و نوعی بیاعتنایی ،خود
بهتنهایی جدیت مســئله را نشــان میدهد .از ســوی دیگر ،نبود انگیزه در تحصیل ،عالوه بر خســران
نیروها و امکانات مادی و معنوی ،نوعی رکود علمی و عقبماندگی را در پی خواهد داشــت .در باب
اهمیت موضوع کافی اســت به این گزاره توجه که اگر تمامی امکانات و بســیج منابع مالی از فیزیکی
تا انســانی یعنی معلم ،در خدمت دانشآموز اســت ،پس بیانگیزگی دانشآموز به معنای نابودی کلیة
این منابع اســت .درواقع ،یکی از پیامدهای اجتنابناپذیر بیانگیزگی در فراگیرندگان ،ضعف تحصیلی
به شــکلهای گوناگون از قبیل توجه نکردن به درس ،اهمال در انجام تکالیف ،بیتوجهی به یادگیری،
تجدیدی ،مردودی ،و حتی ترک تحصیل خواهد بود.
استان ایالم یکی از استانهای کمتر توسعهیافته در غرب کشور است که با دارای روستاهای متعدد
و پراکنده ،در جنوب اســتان واقع شده است .روســتاهای متعدد زیادی (بیشتر عرب نشین) در حوالی
شهر موسیان از توابع شهرستان قرار دارند که با فاصلة زیادی از هم قرار گرفتهاند .گاهی دانشآموزان
در پی نبود مدرسة دورة متوسطه ،به علل گوناگون از جمله جمعیت کم ،مجبورند با طی مسافت طوالنی،
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برای تحصیل به روستاهای دیگر رفتوآمد کنند .مشاهدههای میدانی و اظهارات معلمان در دورههای
تحصیلی نشان میدهند بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان بسیار زیاد است و گاهی با غیبتهای مکرر
و حتی ترک تحصیل همراه میشــود (ســپیدنامه ،مؤمنی و ســلیماننژاد .)1395 ،متأسفانه تاکنون هیچ
پژوهشی در این حوزه انجام نگرفته است و هیچ اطالعاتی از میزان آن وجود ندارد.
مرور بیشــتر تحقیقات صورت گرفته در ســطح کشور نشان میدهد بیشــتر آنها بهطور مستقیم به
موضوع بیانگیزگی تحصیلی نپرداختهاند .بلکه مصداقهای دیگری از موضوع و رابطة آن را با متغیرهای
دیگــر بررســی کردهاند برای نمونه طــرحوارة درمانی و انگیزش تحصیلی (ســجادی ،گل محمدیان و
حجتخواه )1395 ،فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی (عظیمی ،پیری و زوار،
 )1393راهبردهای شــناختی و فراشــناختی و انگیزش تحصیلی (پورطاهریان ،خسروی و محمدیفر،
 )1393حمایــت اجتماعــی و بیانگیزگی دانشآموزان (مازیاری و کاشــف  ،)1393واقعیت درمانی و
کاهش سهلانگاری تحصیلی (محسنزاده ،جهانبخشی و کشاورز افشار ،)1394 ،انگیزش تحصیلی و
اشتیاق به مدرســه (زالیی و قربانی ،)1393 ،جامعهپذیری و انگیزش تحصیلی (رستگارخالد،)1390 ،
انگیزش تحصیلی و انگیزة پیشرفت و محیط آموزشی (حیدری ،عسگری ،ساعدی و مشاک )1394 ،و
رابطة عوامل فردی -اجتماعی و انگیزش تحصیلی (عباسزاده ،علیزاده اقدام و کوهی.)1387 ،
نکتة درخور توجه دیگر این است که پدیدة بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان بیشتر در محیطهای
شــهری انجام گرفته اســت و محیطهای روستایی کنکاش نشــده .محیط روستا آبستن محرومیتهای
بیشــتری است و همین نکته برای مطالعة چنین محیطی الزم است .لذا بررسی بیانگیزگی تحصیلی با
روش میدانی و کیفی میتواند در بطن موضوع رسوخ کند و با استفاده از مصاحبههای عمیق اطالعاتی
حاصل کند که البته ممکن اســت در صــورت بهکارگیری روش کمی ،نادیده ،کــمارزش یا غیر مرتبط
تشخیص داده شوند.
با عنایت به مطالب مطرحشــده ،هدف اصلی پژوهش حاضر «مطالعة پدیدة بیانگیزگی تحصیلی
دانشآموزان دوره متوسطة اول» است و بر همین مبنا ،سؤال محوری پژوهش عبارت است از «شناسایی
دالیل بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان و تحلیل آن».
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 پیشینة موضوع

الف .مطالعات فارسی
سجادی ،گل محمدیان و حجت خواه ( )1395در تحقیق خود روی دانشآموزان دختر متوسطة دوم
بدین نتیجه رســیدهاند که طرح وارة درمانی روی انگیزش تحصیلی اثربخش است .حیدری ،عسگری،
ساعدی و مشاک ( )1394نشان دادهاند که بین انگیزة پیشرفت تحصیلی با محیط آموزشی و بین انگیزش
تحصیلی با محیط آموزشی رابطة مثبت معناداری وجود دارد .همچنین ،انگیزة پیشرفت تحصیلی بهترین
شمارة ë 71
سال هجدهم ë
پاییز ë 1398

129

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان پسر دورة متوسطة اول نواحی روستایی :یک مطالعة داده بنیاد

پیشبینیکنندة ارتباط دانشجو با محیط آموزشی است .سیاهپوش ،ارجمند ،جعفری و فربغالئی ()1390
در تحقیــق خود به این نتیجه رســیدهاند که ســاعات مطالعه ،جنس ،طبقة اجتماعــی والدین و میزان
عزتنفس ،به ترتیب در پیشبینی متغیر پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان ســهم بیشتری دارند .حسینی
طباطبایی و قدیمی مقدم ( )1386در تحقیق خود عنوان کرده است که انگیزة تحصیل در دختران نسبت
به پسران بیشتر و نگرش آنان نسبت به تحصیل مثبتتر است و بین پیشرفت تحصیلی و سه متغیر انگیزة
تحصیلی ،نگرش به تحصیل و اعتمادبهنفس رابطه وجود دارد .مازیاری و کاشــف ( )1393در تحقیقی
با عنوان مدل ساختاری بیانگیزگی دانشآموزان در فعالیتهای تربیت بدنی ،جذاب و ارزشمند نبودن
فعالیتهای تربیت بدنی را مهمترین دالیل بیانگیزگی در درس تربیت بدنی عنوان کردهاند .مسعودیفر
( )1388در تحقیق خود در مورد بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان متوســطة خراسان رضوی بر میزان
ارزشهای درونی ،میزان خودکارآمدی ،میزان عزتنفس ،میزان واکنشهای عاطفی ،میزان واکنشهای
گروههای مرجع و میزان انتظارات معلم بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر انگیزه یا بیانگیزگی تحصیلی
اشــاره کرده است .دایریپور ( )1391نشان داده اســت ،متغیرهای پیشبین ،عوامل فردی (عزتنفس
تحصیلی ،ســامت روان و خود پنداره تحصیلی) عوامل درون مدرســهای (عملکرد رفتاری ،آموزشی
معلم ،و فضا و امکانات آموزشــی مدرســه) و عوامل برون مدرســهای (حمایــت اجتماعی والدین و
همســاالن) در انگیزش و پیشرفت تحصیلی مؤثر بودهاند .کاوسیان ،فراهانی ،کدیور ،هومن ،شهر آرای
و ولیاله ( )1386در تحقیق خود که مطالعة به نســبت جامعی از نظر پوشــش در سطح کل کشور بوده
است ،متغیرهای نگرش دانشآموز به تحصیل و مدرسه ،ادامة تحصیل و تعامل با همساالن را بهعنوان
بهترین پیشبینی کنندههای مؤثر در بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان مؤثر دانستهاند .روحی ،حسینی،
بادله شموشکی و رحمانی انارکی نیز ( )1386در تحقیقی به این نتیجه رسیدهاند که بین انگیزة تحصیلی،
جنسیت و رشتة تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
ب .مطالعات خارجی
آکای )2017( 9در تحقیــق خود با عنوان بیانگیزگی دانشآموزان متوســطة ترکیه در یادگیری زبان
انگلیســی ،به مواردی نظیر محیط کالس و مواد درسی دورة تحصیلی ،نداشتن عالقة عمیق و نوع نگاه
به معلمان ،بهعنوان عوامل بیانگیزگی تحصیلی اشــاره کرده اســت .رابین )2017( 10در تحقیق خود به
این نتیجه اشــاره میکند که سبک فرزندپروری مقتدرانة 11والدین ،در قیاس با سبکهای سهلگیرانه و
استبدادی عملکرد تحصیلی باالتری را در فرزندان در پی داشته است .علی و پاتان )2017( 12در تحقیق
خود به محتوا و مواد درســی دوره بهعنوان برجســتهترین علت بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان در
یادگیری درس زبان در پاکستان اشاره کردهاند .کرایج بوم ،ویالرل ،وع و هیکهاسن )2016( 13در تحقیق
خود به این نتیجه اشاره کردهاند که نقطة مشترک داشتن دانشآموزان با والدینشان ،بهطور قابلتوجهی

130

 ëشمارة 71
 ëسال هجدهم
 ëپاییز 1398

مزیتهایی در پیشرفت تحصیلی آنها دارد .ام .فاله و ام .هلولی )2014( 14در تحقیقی که هدفش بررسی
کاهش سطح تحصیلی دانشآموزان بوده است ،نتیجه میگیرد عملکرد ضعیف تحصیلی دانشآموزان از
معلمان بیروحیه ،تا آماده نبودن آنان دانشآموزان برای امتحانات در نوسان است .همچنین ،دسترسی به
15
منابع ،معلمان بدون روحیه و درگیری والدین در امور مدرسه ،در کاهش بیانگیزگی مؤثرند .تاناسوالس
( )2009در تحقیق خود مدعی اســت که بیانگیزگی در مدرسهها کم نیست و تعداد شاگردان بیانگیزه
در حال افزایش اســت .هاردری ،ســالیوان و کراسون )2009( 16در تحقیقی با عنوان ویژگیها و انگیزة
دانشآموزان دبیرستانی روستایی نتیجه گرفتهاند ،بین عوامل محیطی ،حمایتهای معلم و بین اوصاف
فردی نیز اهداف یادگیری و توانمندی درک شده ،قویترین پیشبین موفقیت و انگیزة دانشآموزان به
شمار میروند .لیگولت ،گرین دمرس و پلیتایر )2006( 17نشان میدهند ،انگیزة تحصیلی چندبعدی است
و چهار دلیل میتواند باعث آن شود .این دالیل عبارتانداز .1 :اعتقاد به تواناییها؛  .2اعتقاد به تالش
و کوشــش و مجاهدت؛  .3تلقی ارزش کارهای علمی؛  .4ویژگیهای فعالیتهای علمی درون مدرسه.
کائوچی و ســکای ،)2001( 18در پژوهشــی دربارة کالسهای اینترنتی انگلیســی دبیرستان ،پنج عامل
محتوای کتابهای دوره ،امکانات ناکافی مدرسه ،ضعف نمرة امتحانات ،روشهای غیرتعاملی و ضعف
در سبک آموزش و شایستگی دبیران را بهعنوان عامل مؤثر در بیانگیزگی تحصیلی ذکر کردهاند .در بین
این عوامل ،امکانات ناکافی مدرسه ،نسبت به بقیه کمتر در بیانگیزگی مؤثر بوده است .دورنی)1998( 19
نیز در تحقیقی با تکیه بر مصاحبههای نیمه ساختاریافته در دبیرستانهای مجارستان به این نتیجه رسیده
است که در بین عوامل متعدد ،بیشترین عاملی که در بیانگیزگی دانشآموزان دخالت داشته ،به ویژگیها
و شخصیت معلم مربوط بوده است.
پیشین مرتبط با انگیزة تحصیلی مؤید این است که از نظر روششناسی ،غالب آنها
بررســی متون
ِ
بــا روشهای کمی انجام شــدهاند .درواقــع ،رخنه به تجربههای افراد درگیــر در موضوع «بیانگیزگی
تحصیلی »،یک خأل در تحقیقات پیشین است .در روش مورد مطالعة آنها (کمی) محققان با فرضیههای
از پیش تدوینشــده در قالب پرســشنامههای از قبل آماده ،به کنکاش موضوع پرداختهاند و این باعث
میشود نتوان به درک و فهم عمیقی از موضوع موردمطالعه رسید.
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 چارچوب مفهومی

الف .آرای روانشناختی
بر اســاس نظریة خودتعیینی 20انگیــزة دانشآموزان تابع کیفیت یادگیــری و متغیرهای پیشبین از
قبیل یادگیری ،اهداف و حضور پیوســته در مدرســه است (ریو ،21دسی و ریان .)2004 ،در این دیدگاه،
انگیزههای درونی مقدم بر فشارهای بیرونی است .بدین معنی ،انگیزة فرد تابع حس نیاز فراگیر است و
همین نیاز او را ترغیب میکند (هاردری و همکاران .)2009 ،در این نظریه« ،درونیسازی »22به واسطة
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سه ویژگی مهم دانشآموز یعنی استقالل ،توانایی و حس تعلق تقویت میشود (بالک و دسی.)2000 ،23
این ســه عنصر خود تعیینی دانشآموز را افزایش میدهنــد (هاردری و همکاران .)2006 ،نظریة مرتبط
دیگر ،نظریة دســتیابی به هدف 24اســت که اهداف تحصیلی دانشآموزان را ترغیبکنندة دانشآموز به
یادگیری میداند .نظریة دستیابی به اهداف را میتوان در چهار نوع اهداف یادگیری ،25اهداف رویکرد-
عملکرد ،26اهداف پرهیز -عملکرد 27و اهداف آتی 28تقسیم کرد .نوع اول ،بر نفع شخصی و عالقة خود
شخص تمرکز میشود؛ نوع رویکرد -عملکرد هنگامی است که دانشآموز به خاطر فشار دیگران درگیر
فعالیتی میشود و یا حتی از آن (به خاطر نوع نگاه تحقیرآمیز دیگران) دست میکشد .در اهداف آتی،
فرد به خاطر ارزش ابزاری یادگیری و دانش کنونی بهمنظور انتفاع در آینده ،مشــغول آن فعالیت و کار
میشــود (منچ ،میلر و بریکمن .)2004 ،29بهطور اجمالی ،نظریة خود تعیینی ،فرد را در اولویت انگیزه
میپندارد ،اما نظریة دستیابی به اهداف ،نوع هدف فرد و میزان درگیری در آن را مقدم میداند.

ب .آرای جامعهشناختی
نظریة مبادله به اصل پاداش و تنبیه ناظر است؛ فرد به آن جنبههایی که پاداش به همراه دارد ،پاسخ
مطلــوب میدهــد و از جنبههایی که تنبیه در پی دارد ،اجتناب مــیورزد .نظریة مبادله به این اصل کلی
معتقد است که موجودات در هر وضعیتی رفتارهایی از خود بروز میدهند که بیشترین پاداش و کمترین
مجازات را در پی داشته باشند (ادیبی و انصاری .)1383 ،بهطورکلی ،چنانچه فراگیرنده پاداشهایی از
محصول کار خود دریافت دارد ،این میتواند انگیزههای بعدی وی و رخداد آن در آینده را سبب شود
و چنانچه بیانگیزگی وی هیچگونه تنبیهی را در پی نداشته باشد ،همین میتواند بیانگیزگی وی را ثابت
کند .پارادایم تفســیری نیز به مطالعة شرایطی مانند مطالعة محیطهای یادگیری ،چگونگی رابطة سلسله
مراتبی بین معلم و دانشآموز ،ارتباط نمادین بین معلم و دانشآموز تعامل در کالس درس (اینکه چگونه
معلمان آگاهانه یا ناآگاهانه انتظارات خود را به دانشآموزان منتقل کنند) و زبان مورداستفاده در کالس
درس (کمک به فهم رابطة بین زبان و موفقیت تحصیلی) تأکید دارد (شارعپور.)1386،

روششناسی تحقیق

یکی از روشهای متداول کیفی برای مطالعة پدیدههای اجتماعی ،روش «نظریة داده بنیاد » است.
نظریة داده بنیاد روش تحقیقی کیفی از نوع اســتقرایی اســت .در این روش ،محققان در میدان تحقیق به
جمعآوری اطالعات و دادهها میپردازند و بدین طریق نظریه شکل میگیرد (دانیکن .)2006 ،31در روش
نظریة داده بنیاد از سه نوع کدگذاری استفاده میشود :کدگذاری باز 32برای تبدیل عبارتها و جملهها که
به مفهومپردازی و مقولهپردازی میانجامد .کدگذاری محوری 33برای تقلیل مفاهیم تا به مقوالت منتهی
شود و کدگذاری گزینشی 34که طی آن یکپارچگی مفاهیم در حول یک مقوله و مقولههای موردنیاز برای
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پرورش و بسط و پاالیش در آینده در آنجا میگیرند (استراوس و کربین1391 ،ص)255 .؛ بهعبارتدیگر،
کاوش برای یافتن یک مقولة هسته و مرکزی که تمامی مقوالت قبلی را در خود جای دهد.
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 جامعه و نمونه
جامعة آماری موردنظر ،شهرســتان دهلران -مناطق روســتایی واقع در شــهر موسیان است .زیادی
روســتاها و فاصلههای بســیار زیاد و گاهی تا حدود  80کیلومتری آنهــا از هم ،از ویژگیهای جامعة
موردمطالعه اســت .حجم نمونه نیز از طریق اشــباع نظری تا  17مصاحبه حاصل شــد .با مصاحبهها و
تحلیل آنها ،ســرانجام این اطمینان حاصل شــد که انجام مصاحبههای اضافی به کشــف موارد جدید
دیگری منتهی نمیشود و این بر قاعدة اشباع نظری داللت دارد .برای اعتبار یافتهها نیز ،عالوه بر بازبینی
مجــدد مصاحبهها و مرور مفاهیــم و مقوالت ،از دو معیار رایج اعتبار دادههای کیفی «اعتمادپذیری»35
و «باورپذیری »36اســتفاده شــد .برای حصول وجه اعتمادپذیری ،از راهبرد «کنترل توســط اعضا»37
استفاده شد که به دنبال مطلوبیت بازنمایی مفاهیم و مضامین احصا شده از منظر مشارکتکنندگان است
(نوبل و اسمیت .)2015 ،38برای وجه باورپذیری که معادل اعتبار درونی در روش کمی است ،از راهبرد
گفتوگو با همتایان استفاده شد؛ متن مصاحبهها و یافتهها در اختیار یک یا چند صاحبنظر روش کیفی
که از قبل ارتباط و مشارکتی در مطالعه نداشتند قرار گرفت تا ضمن تطبیق فرایند ،به نقد آن نیز بپردازند.
سرانجام برای رعایت مالحظات اخالقی 39پژوهش در ابتدا اهداف پژوهش ،برای دانشآموزان شرح
و به آنان این اطمینان داده شــد که تمامی صحبتهایشان حول تحقیق و محرمانه است و هیچ استفادة
دیگری ندارد .حتی از اسامی مستعار استفاده خواهد شد.
 مشارکتکنندگان
برای انتخاب مشــارکتکنندگان) دانشآموزان پایههای تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم متوسطة اول)
که با روش نمونهگیری هدفمند 40انجام گرفت؛ مشــاهدة مســتقیم خود مصاحبهکننده که سالها تجربة
تدریس دارد ،در اولویت بود .دانشآموزانی انتخاب شــدند که در کالس نســبت به بقیه بیتحرکتر و
از نظر تحصیلی دچار مشــکالت عدیده بودند .همچنین ،در مرتبة دوم ،از دبیران همکار خواســته شد
دانشآموزانــی را کــه مصداقهای بیانگیزگی (نظیر بیتوجهی به درس ،حواسپرتی ،ضعف درســی،
کسب نمرات ضعیف مداوم ،و ارجاع متعدد به دفتر آموزشگاه) را داشتند ،معرفی کنند.
 نحوة اجرا و تحلیل دادهها
در این مطالعه ،با  17تن از دانشآموزان دورة متوســطة اول مصاحبه شــده اســت (جدول  .)1بعد
از معرفی موضوع و هدف به هر مخاطب ،ابتدا ســؤال پژوهش پرســیده و ســعی میشــد در فحوای
صحبتهای مصاحبهشوندگان سؤاالت فرعی مطرح شود .زمان مصاحبه از  30دقیقه تا  45دقیقه بسته
به میزان توان پاسخدهی مشارکتکنندگان ،در نوسان بوده است .بعد از اتمام فرایند مصاحبهها و رسیدن
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به نقطة اشباع نظری ،کلیة متنهای مصاحبههای ضبطشده کدبندی شدند .بدین منوال که همة جمالت
و پاراگرافهــا ،بــدون از قلم انداختن هیچ جمله و کلمهای ،کدبندی و موارد بیربط کنار زده شــدند.
هیچگونه محدودیتی در کدبندی مفاهیم وجود نداشت .درنهایت ،با چینش مطالب مصاحبهها ،تعداد 59
مفهوم اولیه و ســپس تعداد  8مقولة محوری استخراج شد .این تعداد مقوله و برخی از مؤلفههای آنان
در قالب جدول  3و نمونههایی از نحوة کدبندی جدول  2نمایان شدهاند .درنهایت ،به اتکا با مقوالت
پیشین ،مدل نهایی پارادایمی اشتراوس و کوربین مطابق شکل  1صورتبندی شده است.
جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش
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نام مستعار

سن

پایه تحصیلی

معدل سال قبل

سواد والدین

1

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

هر دو کمتر از دیپلم

2

14

هشتم

13

هر دو کمتر از پنجم

3

14

نهم

12/5

مادر دیپلم ،پدر پنجم

4

15

نهم

12/21

هر دو بیسواد

5

14

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

مادر دوم ،پدر پنجم

6

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

هر دو بیسواد

7

14

هشتم

12/62

هر دو بیسواد

8

13

هشتم

12/77

مادر دوم ،پدر سوم

9

13

هشتم

14

هر دو دیپلم

10

14

نهم

11

مادر دیپلم ،پدر بیسواد

11

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

مادر دهم ،پدر پنجم

12

14

نهم

11/52

هر دو کمتر از پنجم

13

12

هفتم

نیاز به تالش (توصیفی)

هر دو بیسواد

14

15

نهم

13

مادر هفتم ،پدر پنجم

15

14

هشتم

12/23

مادر سوم ،پدر پنجم

16

14

هشتم

11/21

مادر یازدهم ،پدر دیپلم

17

13

هفتم
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هر دو کمتر از پنجم

جدول  .2نمونههایی از کدبندی سطح اولیه (کدگذاری باز)
جمله

کدگذاری باز

پدرم تا پنجم درس خونده مادرم تا چهارم.

سرمایة نهادی (فرهنگی) خانواده

نمیتونم حفظ کنم .مطالب از یادم میرن.

ضعف یادگیری

معلمای مرد زور میارن درس بخونیم.

اقتدار معلم مرد

قبول بشم میمانم درس بخونم ،آگه مردود بشم در میام
از مدرسه.
خانواده میگن درس بخون تا چیزی یاد بگیری.
آدرســی چیزی بلد بشی بخونی ســوادی بگیری حداقل
میری شهر تابلویی چیزی بخونی.
دوستای زرنگم میگن درس بخون

تحصیل مشروط
موضع خانواده
کارکرد حداقلی سواد
منابع جهت دهنده

وقتی پنجم بودیم گفتیم به خدا ترک تحصیل میکنیم.
بیا جدامون کنید به معلما.

انتقاد ترکیبی جنسیتی

هدفم آینه یک ســوادی بگیرم در حدی که دیپلم بگیرم،
دیگه در بیام.

بسندگی تحصیل و گواهی

مرد عصابی میشه زور میاره ،ما میگیم وای دیگه درس
میخونیم

پسند اقتدارگرایی

پدر و عموم میگن درس بخون ،خودشون برای خودشون
میگن :ببین االن ما تابلویی نمیتونیم بخونیم برای خودت
درس بخون.

تجربة کمسوادی والدین

دوس دارم درس بخونــم ،ولی وقتی میگن چیزی حفظ
کن ،حوصله ندارم.

تناقض هدف و تالش

همکالسی ششمم اص ً
ال حرف نزد ،باز قبول شد.
اص ً
ال یکدفعه مردودی نکردند اونا (معلمان).
مث ً
ال اون که با من هســت تنبله ،ولی هی قبولی میزنند.
هیچ بلد نیست ،هیچ.
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قبولی آسان و بیدردسر
اعتراض به نظام ارتقا
مثالوارة نظام ارتقا
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جدول  .3کدبندی باز ،محوری و گزینشی
مدل

مقوالت باز

مقوالت محوری

سرمایة فرهنگی (نهادین)
شرایط مداخلهگر

سرمایة خانواده

شرایط زمینهای

میدانهای متقاطع

شرایط مداخلهگر

منش و سبک تدریس معلم

راهبرد (استراتژی)

خو ِد پنهان

سرمایة اجتماعی (مشارکت اجتماعی)
سرمایة اقتصادی
نصیحتهای خانواده (منابع اولیه)
نصیحتهای همساالن (منابع دومین)
منابع جهت دهنده (محیط روستا)
الگوی ناب تحصیل
الگوی نامطلوب تحصیل
اقتدار مرد آموزگار
سبک تدریس عواطف محور آموزگار زن
سرزنش از خود تا دیگری
تحمل و مدارای مدرسه
پریشان احوالی
اقرار به خود
حس اجبار والدین
تحصیل مشروط محور
مزاحمت و شرارت

پیامدها

پرسهزنی متنوع

بیکاری
غیبهای غیرموجه
دزدی

شرایط علی ثانویه

چالشهای ایاب و ذهاب

نداشتن پول سرویس
نداشتن وسیلة تردد در مسیر
ناتوانی در حفظ کردن (ضعف تحصیلی)

شرایط علی

اشکال و تناقضات نظام ارزیابی

عالقة تنفرآمیز
سهولت قبولی

شرایط زمینهای
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تقلیلگرایی سواد به خواندن و نوشتن

کارکرد حداقلی سواد
بسندگی تحصیل و گواهی

شرایط زمینهای
تقلیلگرایی سواد
به خواندن و نوشتن

میدانهای متقاطع

شرایط ع ّلی

ا ِشکال و تناقضات
نظام ارزیابی

چالشهای
ایاب و ذهاب

را
هب ر
دها

پدیده
بیانگیزگی تحصیلی

منش و سبک
تدریس معلم

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان پسر دورة متوسطة اول نواحی روستایی :یک مطالعة داده بنیاد

خو ِد پنهان

پیامدها
پرسهزنی
متنوع

سرمایة خانواده

شرایط مداخلهگر

شکل  .1مدل نهایی پارادایمی اشتراوس و کوربین در شکلگیری پدیدة بیانگیزگی تحصیلی

 .1شرایط ع ّلی :اِشکال و تناقضات نظام ارزیابی
مقولة فوق که بهعنوان شــرایط علّی تعیین شــده اســت در اکثر مصاحبههای مشــارکتکنندگان به
صورتهای متفاوت اشاره شده است .این مقوله خود از اجزای «ناتوانی از حفظ کردن مطالب درسی»،
«عالقه نداشــتن به حفظ کردن» و «ســهولت قبولی» تشــکیل میشــود .یکی از مهمترین چالشهای
رویکردهای یاددهی فعلی ،موضوع حافظه محوری و حفظ کردن دانشآموزان اســت .در این مطالعه،
مشارکتکنندگان به این موضوع اشاره کردند .برای نمونه ،مشارکتکنندة زیر چنین میگوید:

« ëنمیتونــم حفــظ کنم .مطالب از یادم میــرن زود .دیگه حوصلة خوندن نــدارم .فایدهای هم
نــداره .وقتی میخونــم چندبار ،دوباره میخوام بگم ،از یادم میــرن .مثل اینکه اص ً
ال نخوندم»
(مشارکتکنندة شمارة  ،1کالس هفتم).
یا اظهارات مشارکتکنندگان دیگر:
« ëمیخوام درس بخونم ،یاد نمیگیرم خب .واال نمیدونم چرا یاد نمیگیرم .میخوام آقا درس
بخونم ،ولی فایده نداره .وقتی چیزی میخونم ،دو تا سه ساعت دیگه از یادم میره .ابتدایی کمی
بهتر بودم ،ولی دیگه راهنمایی کمی بیانگیزهتر شدم»( .مشارکتکنندة شمارة 3،کالس نهم) و «...
دوستای زرنگ خیلی فرق دارند (من  10بار میخونم حفظ نمیکنم ،ولی اونا یک بار میخونن
حفظ میکنند) من تالش میکنم ،ولی فایده نداره» (مشــارکتکنندة شــمارة  ،8کالس هشتم).
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با اســتناد به اظهارات مشارکتکنندگان ،ناتوانی در حفظ کردن مطالب درسی یکی از علل بنیادین
ضعف آنها بوده اســت که موفق نشــدن در حفظ کردن و ناتوانی در بازخورد به این ســبک ارزیابی،
بیانگیزگی دانشآموزان را ســبب شده اســت .تقریب ًا همة مشارکتکنندگان به مشکل حفظ کردن خود
اقرار نموده و نسبت به آن اظهار یأس کردهاند.
یکی دیگر از عناصر مقولة اِشکال و تناقضات نظام ارزیابی ،ابراز تنفر از حفظ کردن بوده است که
معلم از آنها در هنگام پرسش طلب کرده است .عالوه بر این ،مشارکتکنندگان میزان شدت تنفر خود
را با الفاظی از قبیل «متنفرم» و «خیلی بدم میاد» بیان کردند .برای نمونه:

« ëدوس دارم درس بخونــم ،ولی وقتی میگن چیزی حفظ کن ،حوصله ندارم .وقتی میرم پیش
معلم ،یادم مره ...به من میگن حفظ کن (نمیتونم) لحن ترشرویی» (مشارکتکنندة شمارة ،4
کالس نهم).

آخرین عنصر مقولة شــرایط علّی« ،سهولت قبولی» است .در سالهای اخیر ،شاهد تغییرات نظام
آموزشــی کشــور از سیســتم  3-3-5به  3-3 -6بودهایم .در گذار این امر ،برخی شرایط بهگونهای رقم
خورد که در عمل دانشآموزان متوســطة اول (هفتم ،هشــتم و نهم) بهراحتی و با نوعی اطمینان خاطر
به پایه تحصیلی باالتر ارتقا یابند .41همین امر موجب نوعی آســودگی خاطر دانشآموزان شــده و در
مواردی از تالش آنها کاسته است .از برخی از اظهارات مشارکتکنندگان زیر میتوان این موضوع را
استنباط کرد:

« ëبچههای سال گذشته میگفتند معلمها کار ندارند .الکی هست میریم امتحان .همش الکی هست.
کسی مردود نمیشه .معلما دوست دارن تنبلها رو مردود کنند تا دوباره درس بخونند ،ولی میگن
اداره میگه باید قبولشون کنند» (مشارکتکنندة شمارة  ،11کالس هفتم) .یا «پارسال قبول شدم.
درس نخوندم و امتحان الکی دادم» (مشارکتکنندة شمارة  ،16کالس نهم)« .همکالسی ششمم
ال حرف نزد ،باز قبول شد .تنبل تنبل رو هم قبول میزنند .اص ً
اص ً
ال یکدفعه مردودی نکردند اونا
(معلمان) هی قبولی میزنند .آره ،خوب نیست باید مردود بشه .مث ً
ال اون که با من هست ،تنبله،
ولی هی قبولی میزنند .هیچ بلد نیست ،هیچ» (مشارکتکنندة شمارة  ،13کالس هشتم).

درمجمــوع ،این مقوله حاکی از عیبها و اشــکاالت نظام ارزیابی اســت درحالیکه بر اجتناب از
حافظه محوری تأکید زیادی میشــود ،اما همچنان محتــوای کتابها و معلمان بر این وضعیت اصرار
دارند .از طرف دیگر ،تغییر و تحوالت مدام و بیش از ظرفیت نیز بر ناهماهنگیها و تشدید اشکاالت
نظام آموزشوپرورش افزوده است.
 .2شرایط زمینهای
شرایط زمینهای به بسترها و عوامل عمومی و کالنی گفته میشود که بر راهبرد تأثیر میگذارند .در
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اینجا دو مقولة «تقلیلگرایی سواد به خواندن و نوشتن» و «میدانهای متقاطع» بهعنوان شرایط زمینهای
کشف شدهاند .مقولة اول خود بر دو خرده مقولة «کارکرد حداقلی سواد» و «بسندگی تحصیل و گواهی»
اســتوار اســت .مقولة میدانهای متقاطع نیز مقوالت خردتری مانند «نصایح خانــواده» (منابع اولیه)،
«نصایح همساالن» (منابع دومین) و «منابع جهتدهنده» (منابع سومین) را پوشش میدهد .بهطورکلی،
هر دو مقولة محوری ذکرشده بر بسترهای موقعیتی فراتر از فرد و خانواده داللت دارند .بدین معنی که
این مقوالت به شیوة نیروهای جمعی و جهت دهندة فرد عمل میکنند.
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 .3شرایط مداخلهگر
شــرایط مداخلهگر به وضعیتهای خاصی گفته میشــود که بر راهبردها اثرگذارند .در این تحقیق،
شــرایط مداخلهگر دو مقولة «ســرمایة خانواده» و «منش و سبک تدریس معلم» است .مقولة محوری
سرمایة خانواده ،خود از «سرمایة فرهنگی»« ،اجتماعی» و «اقتصادی» تشکیل شده است .مقوله دیگر
نیز شامل «اقتدار مرد آموزگار» و «سبک تدریس عواطف محور آموزگار زن» هستند.
بهطور کل ،سرمایة خانواده یکی از عوامل مهم و پرورشدهندة اصلی و نهادین فرزند است .والدین
و برخورداری آنها از هر کدام از این سرمایهها بهخوبی میتواند وضعیت دانشآموز و دورنمای وی را
تعیین کند .اظهارات مصاحبهکنندگان حاکی از این است که وضعیت هر کدام از این سرمایهها نامطلوب
و ناامیدکننده اســت .بهخصوص وضعیت سرمایة فرهنگی والدین مصاحبهکنندگان بسیار ضعیف بوده
است .الزم به ذکر است ،بنا بر آرای بوردیو ،مراد از سرمایة فرهنگی ،وضعیت تحصیلی والدین و مدارک
تحصیلی آنهاست .بنا بر اظهارات زیر:

« ëپدرم تا کالس پنجم درس خونده و مادرم تا کالس چهارم ابتدایی .خودشــون میگن دیگه
نخواســتند درس بخونند» (مصاحبهشــوندة شمارة  ،17کالس هشــتم)« .برادر بزرگم تا پنجم
خونده و از مدرسه در آمد .پدرم هم اص ً
ال مدرسه نرفته و مادرم هم تا کالس سوم بیشتر درس
نخونده»ن (مصاحبهشوندة شمارة  ،10کالس نهم) .و« سه خواهر دارم ،یکی دوم راهنمایی که
تــرک تحصیلکرده ،یکی هم کوچه .دو برادر هم دارم .یکی کالس اول ابتدایی اســت .پدرم تا
چهارم درس خونده ،مادرم هم تا کالس اول ابتدایی» (مصاحبهشوندة شمارة  ،8کالس نهم).

گفتههای مصاحبهشوندگان چالش و ضعف میزان سواد والدین را که گواه بر تحصیالتی حداکثر در
حد ابتدایی است ،بهخوبی نشان میدهند .ابعاد دیگر این سرمایه نیز چنین وضعیتی دارند .برای مثال،
طبق اظهارات مصاحبهشوندگان:
« ëوضع مالی خوب نیســتیم .پدرم کارگر کشاورزی اســت .یا :وضع مالی خوبی نداریم .زمین
کشاورزی نداریم و دام هم فقط چند تا داریم» (مصاحبهشوندة شمارة  ،6کالس هفتم).
مواضع مصاحبهشوندگان در خصوص سرمایة اجتماعی نیز چنین است:
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« ëپدرم برای معامله جای دور میره .اگر برســه ،ســر میزنه  ...چندبار مدیر برای مراســم اولیا
دعوتنامه داد .به پدرم دادم ،گفت نمیتونه بیاد .باید بره دنبال کارهاش» (مصاحبهشوندة شمارة
 ،7کالس هشــتم) .یا «تا حاال پدرم و حتی مادرم به مدرســه سر نزدند .با مدرسه رابطه ندارند.
چون روستای ما دور است ،با مدرسه نیستند» (مصاحبهشوندة شمارة  ،13کالس هفتم).

بهطور کل ،مواضع مصاحبهشــوندگان در قبال ســرمایههای سهگانة خانواده ،نشاندهندة ضعف هر
کدام از آنهاست .این موضوع بر بستر و محیطی خاص داللت دارد که بر راهبردها اثرگذار بودهاند .از
دیگر یافتههای این شــرایط ،مقولة منش و ســبک تدریس معلم است .در تعریف این مقوله باید گفت،
منظور از منش ،چگونگی عواطف و دخالت آنها در تدریس و برخورد با دانشآموزان در دورة ابتدایی
بوده است .منش مرد و زن محور دو جزء اصلی منش در این مقوله هستند .بهطورکلی ،منش مرد و زن
محور در اظهارات دانشآموزان حاکی از این اســت که معلمان آموزگار مرد از منش ســختگیرانهتر و
مقتدرتر برخوردار بودهاند و در مقابل ،منش آموزگار خانم منعطفتر و سهلگیرانهتر بوده است .درواقع،
هر جا آموزگار مرد بوده اســت ،دانشآموزان بیشــتر حسابوکتاب بردهاند و حتی دانشآموزان تطمیع
امر کردهاند .برای مثال ،مصاحبهشوندة زیر دقیق ًا همین مورد را از منظر قیاس دو منش بیان کرده است:

« ëآره ،گفتم ابتدایی هم مشکل حفظ داشتم .معلما مقصر بودند .از ابتدایی زور نمیآوردند یاد
بگیریم .میگفتند اینا بچه هســتند .اگر حفظ نمیکردیــم ما هم کیف میکردیم .معلما از اول تا
کالس پنج خانم بودند .دیگه ششــم آقا شــد .فایده نداشت دیگه .تا سوم هیچی یاد نگرفتم .نه
از مردها خوشمون میاد ،مث ً
ال می گه درس بخون ،مرده  -ولی مرد عصابی میشه زور میاره ،ما
میگیم وای ،دیگه درس میخونیم اون بگه دیگه از ترس میخونم .مرد هست ،مثل زن نیست»
(مصاحبهشوندة شمارة  ،2کالس هشتم).

اظهار این دانشآموز بهخوبی خصوصیات دو جنس معلم را متذکر میشــود و کارایی منش مقتدر
مآبانه را نشان میدهد .از طرف دیگر هم ناکارآمدی منش سهلگیرانه را بیان میکند.42
 .4راهبردها :خو ِد پنهان
راهبردهای ایجادشده برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیدة تحت شرایط خاص را گویند .مقولة باال
که بهعنوان راهبرد شناســایی و تعیین شده است ،بر احساسها ،رفتارها و درونانگاریها داللت دارد.
مقولة خو ِد پنهان شــامل «سرزنش از خود تا دیگری»« ،تحمل و مدارای مدرسه»« ،پریشان احوالی»،
«اقرار به خود»« ،تحصیل مشــروط محور» و «حس اجبار والدین» اســت .یکی از ویژگیهایی که در
مطالعة دانشآموزان بیانگیزه مشاهده شد ،حاالت و رفتارهایی مرکب از روحی و روانی -اجتماعی بود
که در آنها پدیدار شــده است .این مقوله بر این امر داللت دارد که دانشآموزان بیانگیزه ،از راهبردها
و راهبرهای متفاوت ،از ســرزنش خود و تحریک عواطف منفی تا ایســتارهایی شــرطگونه نسبت به
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« ëاگــر برســم و قبول بشــم ،میمانم درس بخونــم .آگه مردود بشــم ،در میام از مدرســه »...
(مشارکتکنندة شمارة  ،1کالس هفتم) .یا دانشآموز دیگری اظهار داشت« :پارسال به من نمره
دادند ،قبول شــدم .شاید امســال ندادند ،مردود بشم .ممکنه دیگه نیام مدرسه» (مشارکتکنندة
شمارة  ،2کالس هشتم).

از نکات دیگر این مقوله میتوان به احســاس نوعی اجبار در دانشآموز بیانگیزه اشــاره کرد .از
این نوع احســاس میتوان نوعی اهمیت اجبار به خاطــر ادای احترام و اهمیت حرف والدین و حتی
فراتر از والدین ،به خاطر بســتگان درجه یک نظیر عمو ،را اســتنباط کرد .برای مثال ،میتوان اظهارات
مشارکتکنندگان زیر را در این مورد تأیید کرد:

 « ëبه خاطر حرف عمو و پدرم میام مدرسه ...یا :واال از اول نمیخواستم بیام مدرسه (راهنمایی)
دیگه به خاطر پدرم میرم و میام .همین ( »...مشارکتکنندگان شمارههای  2و  ،3کالس هشتم).

همة مفاهیم این مقوله بهنوعی به هویت دانشآموز مربوط است؛ یعنی عناصر این مقوله به بخشی
از هویت فردی دانشآموز بازمیگردد که خصایصی از بیقراری و پریشانی تا بیحالی دارد .بهطور کل،
ویژگیهایی که به خصایص روحی و فردی (هویتی) دانشآموز مربوط هستند ،در آنها مشاهده شدهاند
و همة این موارد به درون فرد مربوط میشوند و بخشی از جهان درونی (هویت فردی -روانی) وی را
تشکیل میدهند.
 .5پیامدها :پرسهزنی متنوع
پیامدهــا بهعنوان آخرین عنصر ترســیم مدل پارادایمی اشــتراوس و کوربیــن ،حاصل بهکارگیری
راهبردهاست .مقولة پیامدها «پرسه زنی متنوع» نامگذاری شده است که در دل خود سه مفهوم «مزاحمت
و شرارت»« ،بیکاری» و «سرقت» دارد .نام این مقوله بر انواعی از پرسهزنیها ،از بیکاری تا مزاحمت
دیگران و حتی دزدی داللت دارد که وجه مشترک هر سه مقولة خردتر ،نوعی گشتوگذار از سر بیهدفی
و انحراف از مدرســه اســت .برای مثال ،اظهارات مشــارکتکنندة زیر میتواند مبین همین نکته باشد:

« ëبچههایی که از مدرســه در آمدند ،مردم رو اذیت میکنند ،مزاحم همه میشن .مث ً
ال یکیشون
خیلــی پیرمردها رو اذیت میکنه میره باشــون شــوخی میکنه و باعث عصبانیتشــون میشــه
(مصاحبهشوندة شمارة  ،5کالس نهم) .یا :دوستم میگه بریم دزدی کنیم بریم از شرکتهایی که
از روستا دور هستند آهن و چیزی بیاریم و بفروشیم» (مصاحبهشوندة شمارة  ،14کالس نهم).
همچنین «،در حال حاضر بیکارم .توی خونه فقط هســتم .کاری هم که نیســت کار کنم .دیگه
همینجوری» (مصاحبهشوندة شمارة  ،12کالس هفتم).
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی تحقیق حاضر بررســی بیانگیزگی تحصیلی دانشآموزان متوســطة
اول در مناطق روســتایی بود .با توجه به ماهیت موضوع ،از روش کیفی -روش داده
بنیاد و ابزار مصاحبة استفاده شد .با اجرای مصاحبهها و کدبندی تمامی متون ،هشت
مقولة محوری بهعنوان یافتههای این پژوهش شناســایی و طبقهبندی شدند .مقوالت
محوری اصلی پژوهش عبارتاند از( :ســرمایة خانــواده ،میدانهای متقاطع ،منش و
سبک تدریس معلم ،خو ِد پنهان ،پرسه زنی متنوع ،چالشهای ایاب و ذهاب ،اشکاالت
و تناقضات نظام ارزیابی دانشآموز و تقلیل سواد به خواندن و نوشتن) .مقولة هسته
نیز بر اســاس مضمونهای پیشین ،بیانگیزگی تحصیلی بهمثابة فقر رفتاری ،نهادی و
فرهنگی تعیین شــد .مقولة هسته نسبت به مقوالت پیشین خود انتزاعیتر و از سطح
ِ
مقوالت خود پنهان و
تحلیل باالتری برخوردار اســت .فقر رفتاری بر مقوالت و زیر
پرسه زنی متنوع داللت دارند ،زیرا گونههایی از آسیبها و چالشها در حوزة رفتارها
هســتند .فقر نهادین به مشکالت و چالشهای نظام آموزشی اشاره دارد که از ارائه و
شیوة تدریس به دانشآموز تا مشکالت تردد و اشکاالت نظام ارزیابی را شامل میشود.
همچنین ،فقر فرهنگی به شیوة درک و جهانبینی اشاره دارد که روایتی تقلیلگرا از سواد
ارائه میدهد.
43
نتایج این پژوهش با برخی تحقیقات همسوست؛ در زیر سرمایة خانواده ،فابین ،
( )2015نشان داده است که محیط خانواده در انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی
دانشآموزان نقش به سزایی دارد .بدین صورت که خانوادة مراقبپذیر ،عاطفی ،درک
کنند و حمایتکننده و حتی مناسب از نظر تغذیه ،در قیاس با خانوادهای با جو ناآرام
و غیــر عاطفی و خنثا ،بر انگیزة تحصیلی فرزند خود بســیار مؤثرنــد .والدینی که در
تکالیف فرزند خود در عین حفظ نقش خود ،نقش حمایتی دارند ،در پیشبرد انگیزه و
ترغیب فرزندان خود بسیار موفقترند .عکس این قضیه نیز صادق است؛ یعنی والدینی
که در کل نســبت به تکالیف فرزندان خود بیخیال هستند ،مولد بیانگیزگی فرزندان
خود میشوند (گونیدا و کورتینا .)2014 ،44واتکینز و هووارد )2017( 45نیز در پژوهش
خود تصریح میکنند ،مداخلة والدین در انجام تکالیف خانه ،رابطة مثبت قویتری با
میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .بهطور کل ،تحقیقات نشان دادهاند که سواد
بیشتر والدین با موفقیت بیشتر بچهها توأم است و میل به ماندگاری و تحصیالت باالتر
فرزندان ،با میزان سواد بیشتر والدین ،بهخصوص مادر رابطة مستقیم دارد (استیج و مک
دونالد .)1990 ،46تعامالت میان مدرسه و اولیا یکی دیگر از عناصر سرمایة اجتماعی
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کلیدی برای افزایش پیوندها و موفقیت تلقی میشود (شور و برنهارد.)2003 ،47
49
نتیجة دیگر این تحقیق ،یافتة ناپر )2017( 48را که نشان داده رابطة معلم -شاگرد
عامل تنظیمکننده ،میزان انگیزة تحصیلی دانشآموزان است تأیید میکند .فورر ،اسکینر
و پیتــزر )2014( 50نیز معتقدنــد ،تعامالت دانشآموز با معلم خود ،قویترین اثر را بر
رفتار و ادراک دانشآموز دارد .آنها نتیجه میگیرند که ســطح انگیزة دانشآموزان هم
از درکشان از معلم و نیز رفتارهای معلمان متأثر است .رویکرد تفسیری نیز محیطهای
یادگیری نظیر چگونگی رابطة سلســله مراتبی بین معلم و دانشآموز ،ارتباط و اینکه
چگونه معلمان انتظارات خود را به دانشآموزان منتقل کنند ،مؤلفههایی بسیار مهم در
انگیزة تحصیلی و موفقیت تحصیلی میداند (شارعپور 1386،ص .)105 .لذا میتوان
گفت ،نحوة کنش بین معلم و دانشآموز در ایجاد انگیزه یا بیانگیزگی دانشآموز نقش
بسیار مهمی دارد و یکی از منابع اصلی انگیزة دانشآموزان به شمار میرود.
در رابطه با تقلیلگرایی ســواد به خواندن و نوشتن نیز باید گفت ،فرهنگ همواره
نقش اساسی و منحصربهفرد دارد .هر فرهنگی شیوههای منحصربهفرد نگاه به جهان،
خــود و دیگــران را دارد .چنین نگاهی میتواند موجــد پیامدها ،و علل موفقیت یک
گروه یا فرد شــود (پینا -واتســون ،لوپز ،اوجیدا و رودریگز .)2015 ،51مطالعات نشان
دادهاند ،تلقی و افکار افراد در مورد حوادث و رویدادها میتواند روی انگیزة تکمیل
کار و نگرششان در مورد موفقیت تحصیلی اثر بگذارد (کلوز و سولبرگ .)2008 ،52در
این تحقیق نشــان داده شد ،تقلیل ســواد به خواندن و نوشتن نوعی درک حداقلی از
ســواد است .نگرش والدین دربارة توانایی و انتظارات فرزندانشان ،به اینکه آنها چه
میزان میتوانند موفق و کامیاب شــوند ،در انگیزة تحصیلی بچهها بســیار مؤثر است.
بدیهی است ،تقلیلگرایی سواد به خواندن و نوشتن ،به بیانگیزگی نسبت به تحصیالت
باالتر منجر میشود .درواقع میتوان گفت ،ترسیم اهداف تحصیلی بهصورت اهداف
حداقلی ،بهمنزلة جهتگیریهای تحصیلی دانشآموزان اســت که مولد بیانگیزگی و
کاهش سطح انگیزه میشود .نظریة دستیابی به هدف ،اهداف تحصیلی را سبب ترغیب
دانشآمــوز به یادگیری میداند (منچ و همکاران .)2004 ،از این نظر ،تقلیل ســواد به
هدف حداقلی ،باعث میشود دانشآموز برای پیگیری امور تحصیلی خود انگیزة قوی
و کافی نداشته باشند و درنهایت به بیانگیزگی برسد.
نتیجة دیگر این پژوهش نشان داد که خو ِد پنهان ،دلیل بسیاری از رفتارها و سرزنش
توانمندی توســط خود دانشآموز بود .این یافته با تحقیق ســاکز ،ایســتان ،آویسی و
جاستیس )2016( 53همسوست که نتیجه گرفتهاند ،کفایت درک شدة دانشآموز عنصری
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مهم در تلقی «خود کارآمدی »54اســت .اینکه دانشآموز چه میزان خود را کارآمد ،با
55
مهارت و بهطورکلی توانا درک کند ،بر سطح انگیزة وی میافزاید .نظریة خودتعیینی
نیز بر این تأکید میکند که انگیزة دانشآموزان تابع کیفیت یادگیری و متغیرهای پیشبین
از قبیل یادگیری ،اهداف و حضور پیوسته در مدرسه است (ریو و همکاران .)2004 ،در
نظریة خود تعیینی ،انگیزههای درونی بر فشارهای بیرونی مقدم است .بدین معنی ،انگیزة
فرد تابع حس نیاز فراگیرنده است و همین نیاز باعث ترغیب وی میشود (هاردری و
همکاران .)2006 ،بدیهی است ،چنانچه دانشآموز حس نیاز به یادگیری و بهطور کل
انگیزة یادگیری نداشته باشد ،تعلق به یادگیری نیز پیدا نخواهد کرد و لذا از درون برای
یادگیری برانگیخته نخواهد شد.
یکــی دیگر از نتایــج این تحقیق ،یعنــی میدانهای متقاطع بــا پژوهش فورر و
همکاران )2014( ،همسوست .فورر نتیجه گرفته است ،تصور دوستان نزدیک ،همساالن
و همکالســیها نیز در انگیزة همکالســیهای خود نقش زیادی دارد .همکالسیهایی
که باانگیزه و دانشآموزان موفقی هســتند ،در انگیزة تحصیلی دوستانشان اثرگذارند.
برعکس ،همکالســیهای همســنخ که انگیزة چندانی ندارند ،بیشتر میل دارند چنین
دوستانی داشته باشند .لذا جو عاطفی همساالن بسیار مهم است.
رویهمرفته ،بنا بر ماهیت پژوهش کیفی حاضر ،قصد تعمیم وجود ندارد ،اما مطابق
یافتههای بهدستآمده میتوان استنباط کرد ،نواحی روستایی دارای بیانگیزگی تحصیلی
و نیازمند مطالعة جدی هستند و هنوز دربارة تحصیل دانشآموزان در نواحی روستایی،
مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است .با وجود این بیانگیزگی تحصیلی در روستاها
نیز وجود دارد .از طرف دیگر ،هنوز بین دانشآموزان دختر و پســر و نواحی شهری-
روستایی مقایسة تطبیقی صورت نگرفته است .لذا توصیه میشود ،بیانگیزگی تحصیلی
نواحی شهری و روستایی مقایسه شود .همچنین ،میزان بیانگیزگی با روشهای کمی
برای شــناخت آن ضروری اســت .در رابطه با نگرشها و بهطور کل دیدگاه ســاکنان
روســتایی که بیشــتر عقبة تحصیلی پایینی هم دارند ،جا دارد با برگــزاری دورههای
آموزشــی برای والدین ،این دیدگاه که ســواد صرف ًا در حد خواندن و نوشــتن کفایت
میکند ،تعدیل و اصالح شود .میتوان در مدرسهها برای اولیا کالسهایی برگزار کرد.
در این پژوهش معلوم شــد ،یکی از بسترهای رنجشآور دانشآموزان ،مشکالت
ایاب و ذهاب اســت که بر بیانگیزگی تحصیلی آنان تأثیراتی گذاشته است .به خاطر
اینکه مدرسهها در روستاها پراکندهاند و ادامة تحصیل مستلزم رفتوآمد به روستاهای
دورتر است ،نیازمند بازنگری آموزشوپرورش در هزینة سرویس است.
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 زمینه این موضوع این بود که چون تکرار پایه برای سال بعد.41
. به نوعی دانشآموزان باید قبول میشدند،وجود نداشت
 اگرچه نقاط روستایی. بسیار آرام هستند، دانشآموزان روستایی.42
 به خصوص، اما میتوان گفت دانشآموزان روستا،همگون نیستند
 بسیار امر پذیرند و چنانچه از آنها خواسته،در دور ٔه ابتدایی
 ترکیبی از منش، به عبارتی. معموالً دست به کاری نمیزنند،نشود
. راهبرد بهتری برای این دانشآموزان است،اقتدارگونه و منطف
البته این بدان معنا نیست که بهکارگیری شیوههای خشونت طلب
. این امر به هیچ وجه مراد این موضوع نیست.موفق است
43. Fabien
44. Gonida & Cortina
45. Watkins & Howard
46. Sticht & McDonald
47. Shor & Bernhard
48. Knapper
49. Student-Teacher Relationship
50. Furere, Skinner & Pitzer
51. Pina- Watson, Lopez, Ojeda & Rodriguez
52. Close & Solberg
53. Sackes, Işıtan, Avci & Justice
54. Self efficacy
55. Self-Determination Theory
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تأثیر سوادآموزی
بر افزایش سرمایة اجتماعی
و روانشناختی سوادآموزان
احمد شریفان

*

 علی باقرزاده

**

مهدی نامجومنش

***

عابدین بازگیر

****

چكيده:
هدف اصلی پژوهش حاضر که با روش نیمه آزمایشــی گــروه کنترل همراه با پیش و پسآزمون
انجام شــد ،بررسی میزان تأثیر شرکت در دورههای سوادآموزی و دریافت محتوای آموزشی مرتبط
با آن بر افزایش سرمایة اجتماعی و روانشــناختی سوادآموزان بود .به این منظور از جامعة آماری،
یعنی تمامی زنانی که در نیمة دوم سال  1396در سطح کشور در یکی از دورههای سوادآموزی (دورة
ســوادآموزی و انتقال) ثبتنام کرده و با حضور در کالس درس ،مشغول سوادآموزی بودند ،به روش
غیر تصادفی از نوع در دسترس 480 ،نفر از سه اســتان سیستان و بلوچستان ،آذربایجان غربی و
البرز انتخاب شــدند؛ بهطوریکه نیمی از آنان به گروه آزمایش ( 120نفر دورة سوادآموزی و  120نفر
دورة انتقال) و نیمی دیگر به گروه کنترل تعلق داشتند .سپس با استفاده از دو مقیاس محقق ساخته،
متغیرهای پژوهش موردسنجش قرار گرفتند.
تحلیل دادههای جمعآوریشــده با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد ،شرکت در دورههای
ســوادآموزی بهطور معنیداری بر افزایش سرمایة اجتماعی و روانشناختی سوادآموزان تأثیر دارد.
بهطوریکه با تداوم سوادآموزی میزان تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی  12/6درصد (میزان اثر در دورة
ســوادآموزی  0/502و دورة انتقال  )0/628و سرمایة روانشناختی  32/4درصد (میزان اثر در دورة
ســوادآموزی  0/327و در دورة انتقال  )0/651بهطور معنیدار افزایش مییابد .لذا ،نتیجه میگیریم:
سوادآموزی بر افزایش سرمایة اجتماعی و روانشناختی سوادآموزان زن شرکتکننده در دورههای
سوادآموزی بهطور معنیدار تأثیر دارد و با تداوم سوادآموزی بر میزان آن افزوده میشود.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله98/2/2 :

سوادآموزی ،سوادآموز ،سرمایة اجتماعی ،سرمایة روانشناختی
 ïتاريخ شروع بررسي98/3/4 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/9/6 :

* دانشجوی دکتری سنجش و اندازهگیری دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) a_sharifan2003@yahoo.com ................................................................................................
** معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزی و دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه دفاع ملی bagherzadeh.lmo@gmail.ir .......................
*** مدیرکل دفتر نظارت ،سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی و دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز mnamjoo@chmail.ir .....
**** معاون دفتر نظارت ،سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ..........
a.bazgir1346@chmail.ir
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مقدمه

در دنیای رو به رشد امروز ،جوامعی موفق خواهند بود که از نیروی انسانی توانا و خردمند برخوردار
باشــند .بر پایة نظریههای توسعه ،انسان جزو منابع جدید مولد ثروت به شمار میآید و مفهوم سرمایة
انســانی بر آن صحه میگذارد .درواقع ،سرمایة انســانی «تلفیقی »1از ویژگیهای ذاتی ،توانمندیهای
اکتسابی و تجربههای کسبشده توسط فرد در طول زندگی است و تفاوتهای موجود بین آحاد مردم
ریشه در تواناییشان در کسب توانمندیها دارد.
متوســلی و آهنچیان ( )1381اظهار میدارند :مهمترین تفاوت بین کشــورهای پیشــرفتة صنعتی و
کشورهای کمدرآمد و توسعهنیافته ،ناشی از سرمایة انسانی آنهاست .به همین دلیل ،تأمین آموزش کافی
و الزم در طول زندگی یک فرد ،به او کمک میکند با شــناخت شــرایطی که در آن قرار دارد ،خود را با
شرایط دائم ًا متغیر جامعه انطباق دهد و سازگار کند .حاصل این سازگاری ،شکلگیری انسانی قدرتمند،
کارآمد و اثربخش و فراهم کردن زندگی غنی برای افراد جامعه است.
دو اقتصاددان به نامهای شولتز )1962( 2و بیکر )1964( 3معتقدند سرمایهگذاری در سرمایة انسانی
نهتنها از طریق تراکم و انباشت آموزش ،بلکه از طریق این موارد صورت میگیرد:
 .1آموزشهای قبل از مدرسه؛
 .2آموزشهای ابتدایی ،راهنمایی تحصیلی ،دبیرستان ،مدرسههای فنیوحرفهای و تحصیالت عالی؛
 .3آموزشهای بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه؛
 .4مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی؛
 .5به دست آوردن اطالعات کافی از عرضه و تقاضای کار و خدمات؛
 .6جستوجوی کار و درآمدهای باالتر (به نقل از حسنپور رودبارکی و لبادی.)1395 ،

امروزه معلوم شــده اســت که این نوع سرمایه بخشــی جداییناپذیر از روح و جسم فرد به شمار
میرود که به تأمین و نگهداری نیاز دارد تا بتوان از اتالف آن جلوگیری کرد (عمادزاده 1375 ،به نقل از
صنوبری .)1388 ،لذا بر این اســاس ،امروزه در جوامع به افزایش بهرهوری انســان توجه خاصی شده
است و از انسان بهعنوان عنصر اصلی توسعه یاد میشود .زیرا سرمایة انسانی بهصورت دانش ،مهارت
و تخصص در افراد تجســم یافته اســت که به شکل گستردهای میتواند به افزایش بهرهوری سازمانها
و  ...کمک کند.
انســانی که در تعامل با ســایر افراد بوده است ،بهمرور بهواســطة تعامل با مردم میتواند به سرمایة
دیگری از نوع ســرمایة انسانی دست یابد .امروزه این نوع سرمایه را «سرمایة اجتماعی »4نام نهادهاند
که میتواند بستر مناسبی را برای نیل به موفقیت در تمامی جنبههای زندگی افراد فراهم کند .بنابراین،
میتوان سرمایة اجتماعی را بهعنوان درجهای از انسجام اجتماعی ،تعامالت ،اعتماد ،ارتباطات متقابل
دوطرفه ،ادراک و احساس تعهد متقابل میان اعضای یک گروه دانست (انیکس 5و بولن 2000 ،6به نقل
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از ریماز ،مرادی و ابوالقاســمی .)1394 ،با گسترش شبکههای انســانی ،اعضای گروه نوعی دارایی را
تشکیل میدهند که میتوان آن را بهعنوان نوعی سرمایه موردتوجه قرار داد .لذا بدیهی است که هر قدر
افراد بیشتری را بشناسید و هر قدر دید مشترکی بین اعضای گروه وجود داشته باشد ،سرمایة اجتماعی
غنیتری خواهید داشت (فیلد.)1386 ،7
با توجه به تعریف فوق ،میتوان گفت که سرمایة اجتماعی یک امانت یا ودیعة اجتماعی یا طبیعی
نیست ،بلکه چیزی است که باید در طول زمان و طی زندگی برای کسب آن کوشید .بهواسطة این تالش
است که امکان دسترسی فرد به منابع اقتصادی ،فرهنگی و ...از طریق ارتباطات اجتماعی فراهم میشود.
درواقع به اعتقاد بوردیو ،8سرمایة اجتماعی نوعی محصول اجتماعی ناشی از تعامل اجتماعی است.
بولن و انیکس ( ،1999به نقل از شــریفیان ثانی )1380 ،مؤلفههای مهم ســرمایة اجتماعی را چنین
برشمردهاند:
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 .1مشارکت در اجتماع؛
 .2کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی؛
 .3احساس اعتماد و امنیت؛
 .4پیوندهای همسایگی؛
 .5ظرفیت پذیرش تفاوتها؛
 .6بها دادن به زندگی؛
 .7پیوندهای کاری؛
 .8پیوندهای دولتی و خانوادگی.

نهاپیت 9و گوشال( 10به نقل از شکربیگی )1390 ،نیز سه مؤلفة ساختاری ،شناختی و رابطهای برای
ســرمایة اجتماعی در نظر میگیرند .بررسی مطالب مربوط به این سه مؤلفه نشاندهندة نوعی تعامل در
روابط اجتماعی است .بنابراین ،بهطور خالصه میتوان چنین استنباط کرد که سرمایة اجتماعی از روابط
و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی ،و تعامالت افراد با گروهها ،سازمانها و
نهادهای اجتماعی ،و همبستگی و انسجام اجتماعی حاصل میشود که حمایت اجتماعی الزم را برای
افراد و گروهها به وجود میآورد و انرژی الزم را برای تسهیل کنشها در جهت تحقق هدفهای فردی
و جمعی میسر میسازد.
بررســی پیشــینة نظری پژوهش دربارة سرمایة اجتماعی نشــان میدهد ،عوامل گوناگونی از جمله
آموزش در شکلگیری سرمایة اجتماعی مؤثرند (گلیزر 11و الیبسون 2002 ،12به نقل از ریماز و همکاران،
 .)1394در این راستا مطالعهای در قالب فراتحلیل توسط جین 13و گروت )2009( 14روی  142مطالعة
معتبــر دربارة اعتماد اجتماعــی و  268مطالعة معتبر در خصوص مشــارکت اجتماعی صورت گرفت.
میانگین اندازة اثر بهدستآمده به ترتیب برای اعتماد اجتماعی برابر  0/046و برای مشارکت اجتماعی
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برابر  0/055در مورد جامعة آماری (یک سال قبل از ورود به آموزش رسمی تا سطوح دانشگاهی) بود.
نتیجة فراتحلیل بهعملآمده نشان داد که یک انحراف معیار از سالهای تحصیلی بهاندازة  12تا  17درصد
در انحراف معیار اعتماد و مشارکت اجتماعی اثر دارد .این میزان اثر به ما اجازه میدهد از این عقیده
که آموزشوپرورش نقشــی اساسی در توسعة سرمایة اجتماعی دارد ،حمایت کنیم .بهطوریکه میتوان
اظهار داشت :یک دهه تغییر در سرمایة اجتماعی ،ریشه در سالهای مدرسه دارد .زیرا بهواسطة آموزش
شهروندی ،دانشآموزان هنجارهای پایه و مسئولیتپذیری در جامعه را بهخوبی اعمال دموکراسی یاد
میگیرند .درواقع آموزش مدرسهای و بودن در مدرسه ،شرایطی را برای دانشآموزان فراهم میکند که
آنان بتوانند بر پایة دانش شهروندی در زندگی واقعی عمل کنند.
آموزشوپرورش تنها عاملی نیســت که اعتماد به کل مردم و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را
تعیین میکند ،بلکه عامل فردی بســیار قدرتمندی است( ،نی 15و همکاران1996 ،؛ پاتنام 2000،به نقل
از جین و گروت .)2009 ،بهطورکلی تأثیر آموزشوپرورش روی سرمایة اجتماعی میتواند خودش را
در قالب ارتباطات مؤثر بین فردی و یا دوری از افراد نشــان دهد .در این راستا ،سید نورانی ،سجادی،
فروزان و جهانگرد ( )1394بر پایة بررســی خود در مورد نقش آموزش در ایجاد ســرمایة اجتماعی در
ایران ( )1360-1390نتیجه گرفتهاند که آموزش اثر مثبتی بر سرمایة اجتماعی دارد و دراینباره آموزش
پایه (ابتدایی) بیشترین اثر را داشته است.
از ســوی دیگر ،آموزشوپرورش عالوه بر افزایش ســرمایة اجتماعی ،بر ویژگیهای روانشناختی
فرد نیز اثر میگذارد که امروزه از آن بهعنوان نوع دیگری از سرمایه ،تحت عنوان سرمایة روانشناختی،
یاد میشود .وجود سرمایة روانشناختی در فرد ،نشانگر ارزیابی مثبت او از اوضاع و احتمال موفقیت
بر مبنای تالش و پشتکار برانگیخته شده است .این نوع سرمایه رابطة نیرومندی با عملکرد و شادکامی
فرد در اموری دارد که به وی محول میشوند.
لذا ،میتوان سرمایة روانشناختی را یک حالت روانشناسی مثبت و رویکرد واقعگرا و انعطافپذیر
نســبت به زندگی تلقی کرد که از چهار مؤلفة امیدواری ،خوشبینی ،تابآوری و خودکارآمدی تشکیل
17
شده است و هرکدام بهعنوان یک ظرفیت روانشناسی مثبت در نظر گرفته میشوند (لوتانز ،16یوسف
و آوولی.)1392 /2007 ،18
بنابراین میتوان اظهار داشــت سرمایة روانشــناختی یک قابلیت سطح باالی مثبت است .اگرچه
ابعاد چهارگانة فوق ممکن اســت هرکدام استقالل مفهومی داشــته باشند ،اما میتوانند که سهم نظری
منحصربهفرد و قابلاندازهگیری برای یک سازة محوری (سرمایة روانشناختی) داشته باشند که نشانگر
ارزیابی مثبت فرد از اوضاع و احتمال موفقیت بر مبنای تالش و پشتکار برانگیخته شده است.
همة ما مفهوم محیط یادگیری را میدانیم .درک روشن از مؤلفهها و ابعاد محیط یادگیری و بهکارگیری
درست آنها در تعلیموتربیت یادگیرندگان میتواند بر توسعة سرمایة روانشناختی آنان اثر بگذارد .زیرا
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بهبود و توسعة سرمایة روانشناختی بستگی زیادی به محیط یادگیری دارد.
تامــرز )2016( 19در پژوهش خود با عنوان «تأثیر فرصتهای یادگیری و ســرمایة روانشــناختی
روی خالقیــت در رفتــار کاری» ،به این نتیجه دســت یافت که بین دو متغیــر «فرصتهای یادگیری»
و «ســرمایة روانشــناختی» به میزان  0/20رابطة مثبت وجود دارد .بنابراین ،آموزش افراد به افزایش
آموختهها ،مهارتها و شایســتگیهای آنان منجر میشود .همین موضوع نیز به شکلگیری خودپندارة
مثبت در یادگیرندگان کمک میکند .در نتیجه خوشبین میشوند و امید بیشتری به تحقق هدفهایشان
پیدا میکنند ،خود را کارآمد میبیند و برای رســیدن به هدفهای زندگیشان صبوری و بردباری نشان
میدهند .یعنی تابآوری آنان در مقابل مســائل و مشــکالت فردی و بین فردی ،زندگی اجتماعی و...
افزایش مییابد .به همین دالیل اســت که جوامع مترقی در پی آموزش تمامی افراد جامعه هســتند که
حاصل آن میتواند جامعهای پویا ،مترقی و توسعهیافته را به ارمغان آورد.
در کشور ما نیز «سازمان نهضت سوادآموزی» در این راستا و با هدف تسلط سوادآموزان (بیسوادان
باالی  10سال) بر مهارتهای پایة سواد ،همراه با ارزشها و نقشهای خاص فرهنگ غالب جامعه ،از
طریق ایجاد انگیزش درونی و تداوم یادگیری بهطور مســتقل ،کوشش میکند (برگرفته از برنامة درسی
مرحلة اول آموزش بزرگساالن نهضت سوادآموزی ایران.)1390 ،
سوادآموزی در ایران ،مبتنی بر این مفهوم است که آموزش برای پیشرفت جامعه ضرورتی انکارناپذیر
دارد و جامعه زمانی میتواند به درجات باالیی از پیشــرفت دســت یابد که آحاد مردم از سواد کافی و
بهروز برخوردار باشــند .درواقع ،کسب ســواد عنصری کلیدی برای رشد و ارتقای انسان و جامعه در
همة عرصههای زندگی به شمار میآید .باید بگوییم که در طول زمان و تغییرات بهعملآمده در جوامع
و برحســب نیازهای روز آنها ،مفهوم سواد تغییر کرده است .بهطوریکه برحسب تعریف یونسکو در
ســال  :1958باســواد کسی است که به همراه درک مطلب ،توانایی خواندن و نوشتن یک جملة ساده را
در زندگی روزمرة خود داشته باشد .امروزه سواد عبارت است از کسب مهارتهای خواندن ،نوشتن و
حساب کردن و استفاده از آنکه بهتبع آن ،توسعة مشارکت مدنی و شهروندی ،بهبود سالمت و معیشت
و برابری جنسیتی به دست میآید هدفهای برنامههای سوادآموزی باید منعکس کنندة این مفهوم باشد
(کمپین جهانی سواد 2005 ،به نقل از مؤسسة آمار سازمان علمی فرهنگی ملل متحد.)1394 /2012 ،
در این راســتا نهضت ســوادآموزی ایران نیز بهعنوان مسئول اجرایی برنامة سوادآموزی در کشور،
سواد را مجموعهای از تواناییها و قابلیتهایی میداند که به افراد کمک میکند:

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تأثیر سوادآموزی بر افزایش سرمایة اجتماعی و روانشناختی سوادآموزان

 .1با اعتمادبهنفس با مســائل فردی و تنشهای گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و آبوهوایی
مواجه شوند و مسائل خود را حل کنند.
 .2تعامل و ارتباط سازندهای را با دیگران و محیط پیرامونشان برقرار کنند؛
 .3آگاهانه و با اختیار در توسعة جامعة محلی و ملی مشارکت کنند؛
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 .4اطالعات خود را مدیریت کنند ،دانش خود را افزایش دهند و با استفادة درست از آنها زندگی
خود را بهبود بخشند (سازمان نهضت سوادآموزی ایران.)1394 ،

بر پایة تعریف فوق ،میتوان چنین اســتنباط کرد که در ایران «ســوادآموز» به فردی گفته میشــود
که بیش از  10ســال ســن دارد ،از تحصیل بازمانده و فاقد مهارتهای پایة ســواد است ،و در یکی از
دورههای سوادآموزی (سوادآموزی ،تحکیم سواد یا انتقال) ثبتنام و به یادگیری مشغول است (سازمان
نهضت سوادآموزی .)1393:16 ،اما این سوادآموز مانند هر انسانی ویژگیهایی دارد که میتوانند او را
در فرایند سوادآموزی به پیش ببرند یا مانع یادگیریاش شوند.
لذا ،همانطور که از نظر گذشــت ،توســعة اجتماعی مستلزم دگرگونی عمدة اجتماعی و ساختاری
اســت و این امر نیز در گرو توسعة انسانی اســت که ریشه در گسترش تواناییهای بالقوة آحاد جامعه
دارد .درواقع ،فرایند توسعه تحت تأثیر فرایند آموزش است و پیوندی جداییناپذیر با آن دارد و آموزش
بهعنوان یک فرایند ،به خدمتی در مجموعة پیچیدهای از فعالیتهای مرتبط با توســعه تبدیل میشــود
(یونســکو .)1371 ،به همین دلیل در ســالهای اخیر ،توجه متخصصان نظامهای آموزشــی و پرورشی
(بهویژه متخصصانی که با رویکرد جامعهشــناختی مســائل و برنامههای آموزشی و پرورشی را مطالعه
میکنند) به مقولة سرمایة جوامع (بهاستثنای سرمایة اقتصادی) و ابعاد آن معطوف شده است.
از ســوی دیگر ،امروزه ســرمایههای توسعهای مرسوم ،همچون سرمایة اقتصادی ،سرمایة فیزیکی،
سرمایة محیطی ،سرمایة فرهنگی ،سرمایة اجتماعی ،سرمایة روانشناختی و ...بهعنوان عناصر کلیدی در
تحلیلهای مرتبط با توســعة جوامع موردتوجه قرار میگیرند .درواقع ،هر یک از این سرمایهها بخشی
از منابع توسعه را شامل میشوند که با هم در ارتباط هستند .در نتیجه ،میتوان سوادآموزی و آموزش
مداوم بزرگســاالن را اهرم توسعة پایدار و رکن اصلی توانمندسازی اجتماعی به شمار آورد .در واقع
با کسب سواد یا افزایش آن ،جامعه فرصتهای بیشتری بهمنظور مشارکت اجتماعی برای افراد باسواد
فراهم میکند و آنان از این طریق میتوانند در توسعة اجتماعی شرکت کنند.
عالوه بر این ،ســرمایة اجتماعی اثری مهم دارد و آن ایجاد ســرمایة انســانی در نسل بعدی است.
سرمایة اجتماعی هم در خانواده هم در اجتماع نقش مهمی را در ایجاد سرمایة انسانی در نسل در حال
ظهور ایفا میکند .در همین که کلمن ،1998( 20به نقل از نازک تبار و ویســی )1387 ،میگوید :آموزش
و یادگیری میتواند هنجارها ،مهارتها و ارزشهای ســودمند برای همکاری اجتماعی و مشارکت در
امور آن را تقویت کند و میزان متفاوتی از سرمایة اجتماعی را در افراد شرکتکننده در فرایند آموزش
و یادگیری شکل دهد.
بنابراین ،آموزشوپرورش یکی از مهمترین تعیینکنندههای ســرمایة اجتماعی است و جهتگیری
آیندة جامعه را نشــان میدهد .این آموزشوپرورش است که سرمایههای شناختی ،اخالقی ،اجتماعی
و ...را به یادگیرندگان آموزش میدهد (اف 21و فنچ 2002 ،22به نقل از جین و گروت )2009 ،و بهواسطة
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آن ،یادگیرندگان آموزشهای الزم شــهروندی را دریافت میکنند هنجارهای پایه و مسئولیتپذیری در
جامعه را بهخوبی میآموزند ،ساختار ارزشی آنان شکل میگیرد و با امید و اعتماد بیشتری برای زندگی
واقعی آماده میشوند .به همین دلیل است که مطرح میشود :آموزش انسان را به سرمایة انسانی تبدیل
میکند و عالوه بر افزایش ســرمایة اجتماعی آنان ،بر ویژگیهای روانشناختیشان نیز اثر میگذارد که
امروزه از آن بهعنوان سرمایة روانشناختی یاد میشود .یعنی سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگساالن،
اهرم توسعة پایدار و رکن اصلی توانمندسازی اجتماعی محسوب میشود.
با توجه به آنچه از نظر گذشت ،اکنون این سؤال مطرح میشود که :سهم سوادآموزی بزرگساالن،
بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده در افزایش ســرمایة روانشناختی و سرمایة اجتماعی چقدر است؟
زیرا تاکنون در این زمینه (بهویژه سوادآموزی بزرگساالن که متولی آن سازمان نهضت سوادآموزی ایران
اســت) پژوهشی انجام نشده است تا مشخص شــود که برنامههای آموزشی نهضت سوادآموزی برای
بیسوادان و کمسوادان (در قالب دورههای سوادآموزی و انتقال) تا چه اندازه در این زمینه اثرگذارند.
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روش پژوهش
جامعة آماری و نمونة پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشــی گروه کنترل همراه با پیش و پسآزمون اســت .جامعة آماری
پژوهش شــامل تمامی زنانی میشود که در نیمة دوم ســال  1396در سطح کشور در یکی از دورههای
سوادآموزی 23یا انتقال 24ثبت نام کرده و با حضور در کالسهای درس مشغول سوادآموزی بودهاند.
نمونة آماری شــامل  480ســوادآموز شد که به روش در دســترس انتخاب شدند .شیوة انتخاب و
دســتیابی به ســوادآموزان به این صورت بود که ابتدا از میان اســتانهای کشــور ،سه استان سیستان و
بلوچستان ،آذربایجان غربی و البرز به دلیل دسترسی بیشتر به افراد گروه کنترل (بهویژه افراد بیسوادی
که به کســب ســواد تمایل نداشتند) انتخاب شدند .ســپس به روش نمونهگیری غیرتصادفی از نوع در
دســترس ،برای هر دو گروه آزمایش و کنترل از هر دوره در هر اســتان  40سوادآموز و در مجموع 480
ســوادآموز (نیمی دورة ســوادآموزی و نیمی دیگر دورة انتقال) بین  10تا  49سال بهعنوان گروه نمونه
انتخاب شدند.
الزم به توضیح اســت ،افراد گروه کنترل در دورة ســوادآموزی ،بیسوادانی بودند که به کسب سواد
تمایلی نداشــتند و نمیتوانســتند یا نمیخواســتند در دورة ســوادآموزی ثبتنام کنند .از سوی دیگر،
سوادآموزان گروه کنترل دورة انتقال نیز سوادآموزانی بودند که بعد از قبولی در دورة سوادآموزی ،تمایلی
به ادامة سوادآموزی نداشتند و یا به دالیلی نتوانستهاند در دورة انتقال ثبت نام و به تداوم سوادآموزی
مشغول شوند .ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه در جدول  1آمده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی سوادآموزان گروه نمونه به تفکیک دوره و استان
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انتقال 169=n

از دو مقیاس بســته پاســخ محققســاخته برای اندازهگیری دو متغیر اصلی پژوهش ،یعنی سرمایة
اجتماعی و ســرمایة روانشــناختی اســتفاده به عمل آمد که مراحل متعددی برای ساخت آنها به این
شرح طی شد:
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 .1مطالعة منابع موجود در ارتباط با دو متغیر مذکور و ابعاد آن؛
 .2تعریف متغیرها و ابعاد آنها؛

 .3استخراج شاخصهایی برای سنجش متغیرهای موردنظر؛

 .4بحث و گفتوگو بین اعضای گروه پژوهش دربارة شاخصهای تعیینشده؛

 .5تهیة مقیاسهای اولیه برای اندازهگیری هر دو متغیر پژوهش؛

 .6تدویــن هــر یک از مقیاسها و اجــرای آنها روی تعداد محدودی از ســوادآموزان برای تعیین
متناسبسازی زبان گزارهها با سطح سوادآموزان موردمطالعه؛
 .7اصالح و بازنگری در مقیاسهای تهیهشده و اجرای دوبارة آنها در مورد سوادآموزان برای تعیین
اعتبار به معنای همسانی درونی؛

 .8اصــاح و بازنگری مجدد مقیاسها و تایپ و آمادهســازی آنها بــرای اجرای اصلی در مرحلة
پیشآزمون .بعد از طی فرایندی که از نظر گذشت ،دو مقیاس ساخته شد .از سوی دیگر ،بهمنظور
تعیین «روایی عاملی» از تحلیل عاملی تأییدی نیز اســتفاده به عمل آمد و نتیجه نشــان داد که هر
دو مقیــاس یعنی ســرمایة اجتماعی (با چهار خرده مقیاس دارای واریانس مشــترک  )48/548و
روانشــناختی (با چهار خرده مقیاس دارای واریانس مشترک  56/475درصد) بهطور جداگانه از
یک عامل کلی اشــباع شدهاند .بنابراین ،هر دو ابزار بر پایة مراحل طی شده و از نظر متخصصان
از روایی محتوایی و ســازه و اعتبار به معنای همســانی درونی (بهعنوان شاهدی بر روایی سازه)
برخوردار بودند.
الف .مقیاس سنجش سرمایة اجتماعی
این مقیاس از دو بخش جمعیتشناختی و گزارههای مرتبط با ابعاد سرمایة اجتماعی تشکیل شده
اســت .بخش اول و دوم به ترتیب دارای  12ســؤال بسته پاسخ و  21گزاره از نوع طیف لیکرت است.
اعتبار به معنای همسانی درونی مقیاس به روش آلفای کرونباخ بر پایة اجرای پیشآزمون محاسبه شد.
ضرایب اعتبار بهدســتآمده برای ســوادآموزان گروه گواه و آزمایش به ترتیب برابر  0/78و  0/84بود.
همچنین ضرایب اعتبار برای ســوادآموزان دورة انتقــال مربوط به گروه گواه و آزمایش به ترتیب برابر
 0/83و  0/75بود.
ب .مقیاس سرمایة روانشناختی
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ایــن مقیــاس  26گزاره از نــوع «طیف لیکــرت» دارد که ســرمایة روانشــناختی و ابعاد آن را
موردســنجش قرار میدهد .اعتبار به معنای «همسانی درونی مقیاس» ،به روش «آلفای کرونباخ» بر
پایة اجرای پیشآزمون محاسبه شد .ضرایب اعتبار بهدستآمده برای سوادآموزان دورة سوادآموزی
مربــوط بــه گروه گــواه و آزمایش به ترتیب برابــر  0/90و  0/89بود .همچنیــن ضرایب اعتبار برای
سوادآموزان دورة انتقال مربوط به گروه گواه و آزمایش به ترتیب برابر  0/87و  0/80بود.
همانطور که مالحظه میشــود ،ضرایب اعتبار کل مقیاسها در حد باالســت .باال بودن ضرایب
اعتبار ،حاکی از وجود همســانی درونی بین گزارههای تشــکیلدهندة هر مقیاس است .عالوه بر این،
وجود همســانی درونی باال نشــان میدهد که مجموعه پرسشهای تشــکیلدهندة مقیاس ،خصیصة
واحدی (سرمایة اجتماعی و سرمایة روانشناختی) را میسنجند.
بعد از نهاییسازی و تایپ مقیاسها ،مقیاسهای ساختهشده ،به تعداد اعضای گروه نمونه تکثیر
و در مورد آنان بهطور فردی و چهره به چهره اجرا شد.
بعــد از جمعآوری ابزارهای تکمیلشــده ،پاســخهای افــراد موردمطالعه بر پایة دســتورالعمل
نمرهگذاری ،نمرهدهی شد .سپس با استفاده از روشهای آمار توصیفی اطالعات جمعآوریشده مورد
توصیف قرار گرفت .در مرحلة بعد ،بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از «تحلیل کوواریانس» (به
دلیــل وجود پیش و پسآزمون ،فاصلــهای بودن مقیاس اندازهگیری ،و بهنجــار بودن توزیع فراوانی
نمرهها) استفاده شد.
یافتههای پژوهش
فرضیة اول پژوهش :شرکت در دورههای سوادآموزی و دریافت محتوای آموزشی مرتبط با آن بر
افزایش سرمایة اجتماعی سوادآموزان شرکتکننده تأثیر دارد.
شــاخصهای محاسبهشــده مطابق جدولهای  2و  3دربارة ســرمایة اجتماعی حاکی است که بین
میانگین نمرات دو گروه از ســوادآموزان (آزمایش و گواه) در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت مشاهده
میشود؛ بهطوریکه میزان سرمایة اجتماعی در پسآزمون گروه آزمایش افزایش یافته است.

جدول  .2شـاخصهـای توصیفی مربوط به سوادآموزان دورة سوادآموزی موردمطالعه برحسب نمرههای سرمایة اجتماعی به
تفکیک پیش و پسآزمون
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گروهها
شاخصها

گواه

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

تعداد

92

92

80

80

میانگین

54/82

70/54

53/88

51/78

خطای معیار میانگین

0/84

1/02

1/11

1/01

انحراف معیار

8/10

9/78

9/92

9

درجة کجی

-0/16

0/22

-0/19

-0/55

خطای معیار درجة کجی

0/25

0/25

0/27

0/27

درجة کشیدگی

0/89

-0/72

-0/35

-0/05

خطای معیار درجة کشیدگی

0/50

0/50

0/53

0/53

حداقل نمره

28

52

30

29

حداکثر نمره

76

92

73

71

آمارة کلموگروف  -اسمیرنف

0/08

0/09

0/06

0/10

سطح معنیدار بودن

0/19

0/08

0/20

0/05
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جدول  .3شـاخصهای توصیفی سـوادآموزان دورة انتقال موردمطالعه برحسب نمرههای سرمایة اجتماعی به تفکیک پیش
و پسآزمون

گروهها
شاخصها

گواه

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

تعداد

88

88

81

81

میانگین

57/13

72/46

57/27

51/25

خطای معیار میانگین

0/67

0/92

0/86

0/93

انحراف معیار

6/28

8/64

7/76

8/36

درجة کجی

-0/03

-0/34

0/19

0/75
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جدول ( .3ادامه)

گروهها
شاخصها

گواه

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

خطای معیار درجة کجی

0/26

0/26

0/27

0/27

درجة کشیدگی

-0/64

1/02

0/03

1/08

خطای معیار درجة کشیدگی

0/51

0/51

0/53

0/53

حداقل نمره

44

46

39

37

حداکثر نمره

70

93

78

80

آمارة کلموگروف  -اسمیرنف

0/07

0/11

0/08

0/07

سطح معنیدار بودن

0/20

0/011

0/20

0/20

قبل از تحلیل کوواریانس ،پیشفرضهای آن موردبررسی قرار گرفتند تا از برقراری مفروضههای
آن اطمینان حاصل شــود .در «آزمون کلموگروف-اسمیرنف» مشــخص شد که توزیع فراوانی نمرهها
بهنجار اســت .از ســوی دیگر« ،آزمون لوین» نیز برای یکسانی واریانسها انجام شد و نتایج آن نشان
دارند مفروضة یکسانی واریانسها در گروههای موردمطالعه برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار است.
جدول  .4آزمون لوین برای بررسی مفروضة یکسانی واریانسها

دوره

سوادآموزی

انتقال

متغیرها

F

درجة آزادی
فرضیه

درجة آزادی
خطا

سطح
معنیداری

سرمایة اجتماعی

0/779

1

170

0/379

سرمایة روانشناختی

2/290

1

170

0/132

سرمایة اجتماعی

0/147

1

167

0/702

سرمایة روانشناختی

0/620

1

167

0/432

بهمنظور آزمون معنیدار بودن تفاوت مشاهدهشــده از تحلیل کوواریانس اســتفاده به عمل آمد که
شاخصهای مربوط به آن به شرح جدولهای  5و  6است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة اجتماعی در سوادآموزان دورة سوادآموزی
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نام
متغیر
سرمایة اجتماعی

درجة
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات نمرات

نسبت

سطح معنیدار
بودن

مجذور
اتا

مجموع
منابع
تغییرات مجذورات نمرات

پیشآزمون

449.738

1

449.738

5.19

0.024

0.03

گروهها

14760.525

1

14760.525

170.333

0.001

0.502

خطا

14645.038

169

86.657

کل

678374

172

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تأثیر سوادآموزی بر افزایش سرمایة اجتماعی و روانشناختی سوادآموزان

با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس میتوان چنین اظهار داشــت که شرکت در دورة سوادآموزی و
دریافت آموزش مرتبط با آن بهطور معنیداری بر افزایش ســرمایة اجتماعی ســوادآموزان شرکتکننده
تأثیر دارد و میتوان  50/2درصد از تغییرات ســرمایة اجتماعی ســوادآموزان را بر پایة شرکت آنان در
دورة سوادآموزی تبیین کرد.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة اجتماعی سوادآموزان دورة انتقال

نام
متغیر
سرمایة اجتماعی

درجة
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات نمرات

نسبت

سطح معنیدار
بودن

مجذور
اتا

مجموع
منابع
تغییرات مجذورات نمرات

پیشآزمون

793/713

1

793/713

11/671

0/001

0/066

گروهها

19049/268

1

19049/268

280/107

0/001

0/628

خطا

11289/167

166

68/007

کل

686779

169

نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن اســت که شرکت در دورة انتقال و دریافت محتوای آموزشی
مرتبط با آن بهطور معنیداری بر افزایش سرمایة اجتماعی سوادآموزان شرکتکننده تأثیر دارد و میتوان
 62/8درصد از تغییرات سرمایة اجتماعی آنان را بر پایة شرکتشان در دورة انتقال تبیین کرد.
فرضیة دوم پژوهش :شرکت در دورههای سوادآموزی و دریافت محتوای آموزشی مرتبط با آن بر
افزایش سرمایة روانشناختی سوادآموزان شرکتکننده تأثیر دارد.
شــاخصهای محاسبهشده مطابق جدولهای  7و  8دربارة سرمایة روانشناختی حاکی از آن است
که بین میانگین نمرات دو گروه از ســوادآموزان (آزمایش و گــواه) در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت
مشاهده میشود؛ بهطوریکه میزان سرمایة روانشناختی در پسآزمون گروه آزمایش افزایش یافته است.
جدول  .7شاخصهای توصیفی سوادآموزان دورة سوادآموزی موردمطالعه برحسب نمرههای سرمایة روانشناختی به تفکیک
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پیش و پسآزمون

گروهها

گواه

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

تعداد

92

92

80

80

میانگین

70/28

94/54

71/37

80/91

خطای معیار میانگین

1/10

0/98

1/26

1/26

انحراف معیار

10/52

9/42

11/31

11/29

درجة کجی

0/03

-0/01

-0/24

-0/49

خطای معیار درجة کجی

0/25

0/25

0/27

0/27

درجة کشیدگی

-0/24

0/83

0/01

0/07

خطای معیار درجة کشیدگی

0/50

0/50

0/53

0/53

حداقل نمره

45

66

40

53

حداکثر نمره

95

118

94

107

آمارة کلموگروف-اسمیرنف

0/06

0/10

0/05

0/15

سطح معنیدار بودن

0/20

0/02

0/20

0/01

شاخصها

جدول  .8شاخصهای توصیفی سوادآموزان دورة انتقال موردمطالعه برحسب نمرههای سرمایة روانشناختی به تفکیک پیش
و پسآزمون

گروهها

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

تعداد

88

88

81

81

میانگین

73/86

98/93

75/91

69/99

خطای معیار میانگین

0/84

1/04

1/11

1/31

انحراف معیار

7/85

9/73

10/03

11/76

درجة کجی

0/11

-0/16

-0/38

0/37

خطای معیار درجة کجی

0/26

0/26

0/27

0/27

درجة کشیدگی

-0/59

-0/22

-0/59

1/17

خطای معیار درجة کشیدگی

0/51

0/51

0/53

0/53

شاخصها
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جدول ( .8ادامه)

آزمایش

گروهها

گواه

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

حداقل نمره

56

69

54

42

حداکثر نمره

90

118

95

106

آمارة کلموگروف-اسمیرنف

0/07

0/06

0/08

0/09

سطح معنیدار بودن

0/20

0/20

0/20

0/20

شاخصها
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تأثیر سوادآموزی بر افزایش سرمایة اجتماعی و روانشناختی سوادآموزان

بهمنظور آزمون معنیدار بودن تفاوت مشاهدهشده از تحلیل کوواریانس استفاده شد که شاخصهای
آن در جدولهای  9و  10آمدهاند.
جدول  .9نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة روانشناختی سوادآموزان دورة سوادآموزی

نام
متغیر
سرمایة روانشناختی

منابع
تغییرات

مجموع
مجذورات نمرات

درجة
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات نمرات

نسبت

سطح معنیدار
بودن

مجذور
اتا

پیشآزمون

1030/719

1

1030/719

10/173

0/002

0/057

گروهها

8220/539

1

8220/539

81/137

0/001

0/327

خطا

17122/494

169

101/317

کل

1364239

172

نتایج تحلیل کوواریانس بهعملآمده حاکی از این است که شرکت در دورة سوادآموزی و دریافت
آموزش مرتبط به آن بهطور معنیدار بر افزایش سرمایة روانشناختی سوادآموزان شرکتکننده تأثیر دارد
و میتوان  32/7درصد از تغییرات ســرمایة روانشناختی ســوادآموزان را بر پایة شرکت آنان در دورة
سوادآموزی تبیین کرد.
جدول  .10نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة روانشناختی سوادآموزان دورة انتقال

نام
متغیر

منابع
تغییرات

مجموع
مجذورات نمرات

درجة
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات نمرات

نسبت

سطح معنیدار
بودن

مجذور
اتا

سرمایة روانشناختی

پیشآزمون

223/813

1

223/813

1/947

0/165

0/012

گروهها

35514/937

1

35514/937

308/975

0/001

0/651

خطا

19080/766

166

114/944

کل

1277365
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نتایج تحلیل کوواریانس بهعملآمده حاکی از آن است که شرکت در دورة انتقال و دریافت محتوای
آموزشی مرتبط با آن بهطور معنیداری بر افزایش سرمایة روانشناختی سواد آموزان شرکتکننده تأثیر دارد
و میتوان  65/1درصد از تغییرات سرمایة روانشناختی آنان را بر پایة شرکتشان در دورة انتقال تبیین کرد.

بحث و نتیجهگیری
همانطور که نتایج بهدســتآمده نشان میدهند ،ســوادآموزی بر افزایش سرمایة
اجتماعی و روانشناختی سوادآموزان زن شرکتکننده در دورههای سوادآموزی بهطور
معنیدار تأثیر دارد و با تداوم ســوادآموزی بر میزان آن افزوده میشــود .نتایج حاصل
از این پژوهش با یافتههای پژوهشــی جین و گروت ( )2009مبنی بر افزایش اعتماد
26
اجتماعی بر اثر آموزشوپرورش ،و یافتههای گلیزر ،الیبسون ،شانکمن 25و کریستین
( )1999در ارتباط با تأثیر آموزش مدرسهای بر گرایش افراد به عضویت در سازمانهای
اجتماعی همخوانی دارد .بنابراین میتوان چنین استنباط کرد :بیشتر افرادی که از سواد
(حتی در سطوح عالی) بهره میبرند ،اعتماد بیشتری به سایر مردم دارند و میل بیشتری
دارند که با سازمانهای اجتماعی همکاری و در امور اجتماعی مشارکت کنند .درواقع
میتوان اظهار داشت که آموزشوپرورش در قالب سوادآموزی روی سرمایة اجتماعی
تأثیر میگذارد و میتواند خودش را در قالب ارتباطات مؤثر بین فردی نشان دهد.
از ســوی دیگر ،یافتههای این پژوهش با یافتههای تامرز ( )2016نیز همخوانی
دارد .زیــرا مطابق با پژوهشــی که او در این زمینه (رابطــة فرصتهای یادگیری و
ســرمایة روانشــناختی) انجام داد ،نتیجه گرفت که بین این دو متغیر به میزان 0/20
همبستگی مثبت وجود دارد.
بنابراین ،در تبیین یافتههای پژوهش حاضر همانطور که اف و فنچ ( ،2002به نقل
از جین و گروت )2009 ،گفتهاند ،میتوان چنین اظهار داشت :آموزشوپرورش یکی
از مهمترین تعیینکنندههای سرمایة اجتماعی است و جهتگیری آیندة جامعه را نشان
میدهد .این آموزشوپرورش است که سرمایههای شناختی ،اخالقی ،اجتماعی و ...را
به یادگیرندگان آموزش میدهد و بهواسطة آن ،یادگیرندگان آموزشهای الزم شهروندی
را دریافت میکنند و هنجارهای پایه و مسئولیتپذیری در جامعه و زندگی فردی را
بهخوبی یاد میگیرند ،ســاختار ارزشی آنان شــکل میپذیرد و با امیدواری و اعتماد
بیشتری برای زندگی واقعی آماده میشوند .درواقع ،آموزش انسان را به سرمایة انسانی
تبدیل میکند و عالوه بر افزایش سرمایة اجتماعی آنان ،بر ویژگیهای روانشناختیشان
نیــز اثــر میگذارد کــه از آن میتــوان بهعنوان ســرمایة روانشــناختی یــاد کرد.
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نکتة خاص دراینباره آن اســت که ایجاد شبکههای اجتماعی تحمیلی یا حضور
تحمیلی در کالسهای درس ،منجر به شــکلگیری سرمایة اجتماعی موقتی انجامد و
ممکن اســت در کوتاهمدت و بهصورت موقعیتی تأثیر مثبتی بر سرمایة روانشناختی
داشته باشد .درصورتیکه در شبکههای اجتماعی انتخابی یا خلقشده (که فرد به دلخواه
در آنها حضور مییابد) ،سرمایة اجتماعی افراد بهطور انعطافپذیر گسترش مییابد و
به تجلی سرمایة روانشناختی عمیق و پایدار منتهی میشود .در نتیجه ،مطابق نظر آدلر و
وان ( ،)2002افرادی که از سرمایة روانشناختی غنی برخوردارند ،توانایی بیشتری برای
تعامالت گروهی و مشارکت اجتماعی دارند .زیرا آنچه افراد را به یکدیگر پیوند میدهد
و موجب تکرار ،تداوم و افزایش تعامالت میشود ،سرمایة روانشناختی است.
وقتی به ابعاد سرمایة روانشناختی (امیدواری ،خوشبینی ،کارآمدی و تابآوری)
بهخوبی توجه کنیم ،متوجه میشویم« .امیدواری» یکی از ویژگیهای انسان است که به
او کمک میکند ناامیدی را پشت سر بگذارد ،هدفهای خود را پی بگیرد و احساس
تحملناپذیر بودن آینده را کاهش دهد« .خوشبینی» به جهتدهی به هدفهای اشاره
دارد کــه در آن بهطور معمولی پیامدهای مثبت مــورد انتظارند و این پیامدها ،عوامل
ثابت ،کلی و درونی در نظر گرفته میشــوند« .خودکارآمــدی» دریافت و داوری فرد
دربارة مهارتها و توانمندیهایش برای انجام کارهایی است که در موقعیتهای ویژه
انجام آنها ضروری است .باور او دربارة تواناییهایش برای انجام کارها ،بر چگونگی
عملکردش مؤثر اســت .درنهایت« ،تابآوری» سازگاری مثبت در واکنش به شرایط
ناگوار را در فرد شکل میدهد و فرد را توانا میسازد که بهطور مشارکتکنندهای فعال
و سازنده با نامالیمات محیطی مقابله کند و محیط مناسبی را برای خودش ایجاد کند.
بنابراین ،ســوادآموزی و آموزش مداوم بزرگساالن ،اهرم توسعة پایدار و رکن
اصلی توانمندسازی اجتماعی محسوب میشود و سوادآموزی عامل یا ابزار بالقوهای
است که میتوان از آن برای توسعة همهجانبة افراد جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و ...اســتفاده کرد .هر چه ســوادآموزی و آموزش بزرگســال در
برنامههای رشــد و توسعة کشــور از جایگاه خاصی برخوردار شود ،میتواند نقش
مؤثری در توسعة پایدار داشته باشد .به دلیل بنیادی بودن آموزش در دورة سوادآموزی
(همانطــور که یافتههای پژوهش نشــان دادند) ،الزم اســت محتوای آموزشــی با
بهکارگیــری روشهای تدریس فعال و فعالیت محور با جدیت و توجه به مخاطبان
ارائه شود .در این راستا ،تنظیم محتوای آموزشی بر پایة نیازها ،عالقهها ،تجربهها و
امور روزمرة سوادآموزان میتواند مفید واقع شود.
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Abstract
The main aim of this research was studying the effect of the learner’s participation on the literacy courses along with the relevant educational content on increasing the societal and psychological capital of the literacy learners. It was a
quasi-experimental study with with pre and post-tests control group design. The
research sample included 480 literacy learners from Sistān and Blouchestān,
West Azerbāijān and Alborz provinces who were selected purposefully from the
target population, i.e., all the persons who had registered and attended in one
of the literacy courses across the country. Half of the selected learners were assigned to the experimental group and another half were assigned to the control
group (120 basic literacy learners, 120 transition course learners). Then, the
researchers assessed the research variables, using two researcher-made scales
which had internal consistency (social capital from 0.75 to 0.84 and social capital
from 0.80 to 0.90). The results of covariance analysis revealed that the participation of the learners in the literacy courses has a significant effect on increasing
the societal and psychological capital of the participants. Also, the results of the
survey showed that the continuity of the learning literacy has 12.6 % effect size
in increasing the societal capital (0.502 in literacy courses and 0.628 in transition
courses). In addition, this continuity had 32.4% effect size in enhancing the psychological capital (0.327 in literacy courses and of 0.651% in transition course).
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Abstract
Nowadays, educational demotivation is one of the serious challenges and damages to Iran’s educational system at all levels. The aim of the present study
was to qualitatively investigate the educational demotivation among the first
cycle high school students in rural areas and to present a grounded theory. The
statistical population included the first cycle male high school students in the
rural areas of Dehlorān city in the academic year 2012-2013. The research sample included 17 students who were selected using purposeful sampling method
and based on the »theoretical saturation principle«. Also, the research instrument was the in-depth interviews. The process of data analysis included three
coding phases: open, axial, and selective. The open coding resulted in 59 initial
concepts, which were reduced to 27 themes by modifying the similar codes. In
the second phase, and through refining the concepts, the eight major categories were formed: »family capital«, »cross fields«, »teaching style«, »the hidden self«, »diverse roaming«, »traffic challenges«, »forms and contradictions of
the assessment system« and» reductionism of literacy to reading and writing«.
Finally, based on the discovered major categories, the central focus of the research, namely the academic anxiety as a behavioral, institutional and cultural
poverty was determined and a grounded theory was developed.
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Abstract
The learning city has been a new concept aimed at the mobilization of the resources for the learning of all the citizens throughout their lives and in all places
to promote the individual and economic development, and the social cohesion.
This concept has various dimensions and components, extracted by the researchers and institutions. In this research, the dimensions and indicators of
the learning city from the viewpoint of the Canadian Council for Learning, the
European Commission and the UNESCO Institute of Lifelong Learning, with
emphasis on the concept of the lifelong learning would be investigated. It was
a descriptive-analytic research. The research sample included 20 formal education experts and the University professors at the study area of Qazvin city.
The final learning city components in five dimensions, including »the formal
education system«, »learning in the communities and families«, »learning at
work«, »technology and the learning quality« and »the learning culture« have
been extracted and analyzed using AHP analysis method and the priorities have
been identified in each dimension. The results showed that the most important dimensions of the learning city are the formal learning and learning in
the communities and families. Accordingly, the most important components of
the learning city are: »the extension of the formal education«, »the use of the
trained educators«, »support for the education of the disadvantaged groups«,
»encouraging the continuous learning in the family and society« and »learning through the media and cultures« which can be prioritized according to our
country's conditions to achieve the learning city.
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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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Abstract
Nowadays, in almost all of the developed and developing countries at all educational levels, the education and promotion of the entrepreneurship have a special place,
so that innovation at the different dimensions of the education system underlies
the education of a creative and multidimensional generation. The main purpose
of the present study was designing the entrepreneurial education model at schools.
It was an applied research with grounded theory design. The research population
included all educational authorities and experts, educational management and
planning, psychology and sociology experts, as well as the entrepreneurial education authorities. Using the theoretical sampling method, research findings reached
the theoretical saturation, after conducting 30 in-depth interviews. The results
showed that the value creation - based education is the main and key dimension of
the entrepreneurial education which is influenced by the triggering factors of the
entrepreneurial attitude of the parents, schools’ authorities and decision makers
and teachers. The most important contextual factors including the entrepreneurial
atmosphere, designing the playful environment, designing the attractive spaces of
school along with the environmental conditions such as entrepreneurial consciousness, educational planning and entrepreneurial awareness help to implement and
adopt strategies and actions including training along with performance, entrepreneurial learning, entrepreneurial assignments, entrepreneurial teams, entrepreneurial curiosity, the school interaction with the real-world, flexible and multilateral evaluation, and emphasis on cognition and metacognition. Finally, creating
the new values, educating the creative, innovative and multi-dimensional student
and empowered-skillful student could be the main consequence and output of the
entrepreneurial education at school, during which the students deal with creating
value for themselves and their society, while being on the correct educational and
career path.
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Abstract
This paper aims at presenting a model, tailoring the vocational and technical education with the needs of the labor market from the viewpoint of the industries’
owners of Yazd city. The qualitative method of grounded theory was used due to
the limited models in the current literature to explain the fitness of the vocational
and technical education with the needs of the labor market and gathering the data
suitable with the study. The data was collected through interview with 14 industry
owners and vocational and technical organization managers in Yazd city. By classifying the concepts, minor and major subcategories, and finding the core category
using the open, axial and selective coding, the categories which could develop a
model for tailoring the vocational and technical education with the needs of the
labor market and the relationships among them were appeared in a paradigmatic
model. The model includes causal triggers (7 categories), Core category (training
alignment), strategies (8 categories), environmental conditions (6 categories), contextual features (4 categories) and the consequences (3 categories). Based on the
research findings, it could be concluded that the fitness of the technical and vocational education to the needs of the labor market could be realized using the strategies of need assessment, stakeholders’ participation, instructor training, internal
and external cooperation, occupational future studies, land use planning, trainees
acquaintance with the job market, along with counseling and career guidance.
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Abstract
The purpose of this study was designing a competency-based curriculum framework for the industrial mechanics' discipline at the second cycle secondary
school level. According to the concept and the nature of study, it was a mixed
methods one, with content analysis and descriptive study design; and according
to the objectives, it was an applied study.The research sample consisted of 44
curriculum experts, teachers and the elites in the industrial mechanics' discipline and 35 sources related to the topic. The data collected through the Delphi
technique was analyzed using descriptive statistics, i.e., frequency, percentage
and cumulative percentage and Kendall test. Findings of this research are a
competency-based curriculum framework for the industrial mechanics' discipline which includes the components of the logic of the curriculum, the function,
the scope and domain of the curriculum, the pattern of the curriculum design,
structure, curriculum table, the curriculum objectives, content, learning activities, methods of assessment, and the characteristics of each one. This framework
which was the result of the consensus of the authorities has been designed for
the first time in Irān, considering the propositions of the national curriculum
and the comprehensive system of the Technical and Vocational Education and
Training (TVET) as its main charateristics. The results of this research could be
used not only for designing a competency-based curriculum for the industrial
mechanics' discipline at the second cycle secondary school level, but also developing such a curriculum framework for the other TVET disciplines.
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