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  چكيده

و است جويان انجام شده دانش آموزيشخصيتي و مهارتهاي متعددي در زمينه تاثير آموزش كارآفريني بر ابعاد پژوهش

ميزان  :هدف آموزان صورت پذيرد.تاثير آموزش كارآفريني بر ابعاد مشاركت فضايي دانشاين توجه نسبت به  الزم است

تا ميزان  بررسي شود آن و كمك به حل مشكالت مدرسهدر امور  آموزاندانش فضايي مشاركتبر  كارآفريني ثير آموزشتا

ابزار  .شناخته شود مانند شهرها، روستاها و محيط زيست، باالترسطوح فضاهاي  در آموزان براي مشاركتآمادگي دانش

دانش آموز پايه يازدهم به  53 	بينكه  باشداي ليكرت ميگزينه 5پرسشنامه در قالب طيف  ،ها براي تحقيقگردآوري داده

روش كرونباخ با مقدار ا ب پرسشنامه پايايي .آموز پايه دهم به عنوان گروه گواه توزيع شددانش 47 	عنوان گروه آزمايش

تفاوت دو گروه 	براي سنجش  Uآزمون من ويتنياز  .ندنمود تاييد دانشگاهي خبره كارشناسان را آن روايي	و 894/0

 در ميزان تأثير آموزش كارآفريني بر ميزان توانمندي	گروه ، همچنين آزمون همبستگي براي مقايسه دواهآزمايش و گو

متغير كار  5عدم وجود تفاوت بين گروه آزمايش و گواه در  يعني:فرضيه صفر .دوشمياستفاده  مشاركت در امور مدرسه

توان تأثيرگذاري در گروه دوستان 	مشاركت در امور مدرسه و	توان بحث و ارزيابي،	ها،حلتوان بيان مشكالت و راه	تيمي،

نشان و مشاركت در امور مدرسه 	هابين افزايش توانمندي نتايج از آزمون همبستگي اسپيرمن .و بر اولياي مدرسه، رد شد

 بر متغير وابسته موثر است سو آموزش اين در بهتر از گروه گواه است معناداريگروه آزمايش در اين بخش به طور  داد:

  .نمايندمشاركت  مدرسهدر مديريت فضايي كه د قادرنو مايل آموزان دانش و

  .كتاب كارگاه كارآفريني و توليد، 6دبيرستان فرهنگ  ،فضايي آموزش كارآفريني، توانمندسازي، مشاركت :هاكليدواژه
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  مقدمه

آورد به يكي از ميو اينكه آموزش تغييرات بعدي را در پي  تواند موجب تغيير رفتارها گرددميترديدي نيست كه آموزش 

 گردند و در نهايتميبراي چه ميزاني از تغييرات فراهم  هاتبديل شده است اما نكته اينجاست كه آموزشبديهيات علمي 

و  اهداف بلند با وجود هاند كه آموزشاتحقيقات قبلي نشان داده .چه اندازه در برآورده كردن انتظارات موفق هستند

 ،داشته و دست كم در زمينه آموزش كارآفرينينها ينه افزايش مهارتدر زمرا  مورد نظركارايي  ،نداكه داشته عه تاثيراتيومجم

برداري مصداق دارد. به علت عدم كفايت نظام آموزشي براي پرورش و بهرهتا حدي اين مورد  كه گسترش فراواني ندارد،

كارآفرين  ،هستيم كه به صورت سنتي و بدون ديدن آموزش همچنان شاهد رشد و پيدايش كارآفريناني ،از نيروي خالقيت

هاي كه با داشتن و پرداختن به برنامهجوامعي قرار دارند  ،در سوي ديگر .)136، 1391مطيعي لنگرودي،  ( شوندمي

و اتفاقاتي در فضاهاي  بيني و كنترل نماينداز اين اقدامات را به درستي پيش چندساله هنوز قادر نيستند تا آثار فضايي ناشي

هاي هدفمند رسد كه آموزشبه نظر ميباشد. خورد كه مورد انتظار مردم يا دلبخواه مسئولين نميزندگي و جامعه رقم مي

ريزي را افزايش داده و قدرت برنامه عالوه بر تاثيرات شگرف در تربيت كارآفرينان خالق و نوآور، تواندكارآفريني مي

هاي فضايي بهبود بخشد و مديريت مشاركتي فضا را به منظور نزديك نمودن بينش افراد جامعه را نسبت به مسئوليت

  د.ه، رونق دريزان و مردمهاي برنامهخواسته

گيرند، چگونه فكر كنند، فكر مياين دانش آموزان ياد  .دبيرستان فرهنگ از دانش آموزان علوم انساني تشكيل شده است

مگر با تمرين و  ،يابنداين اهداف تحقق نمي	مسائل جامعه شكل دهند. براي حلخود را پرورش دهند و افكار خود را در 

چگونه  آموزان كجا خواهد بود؟دانش تكرار و تمرين محل كه آيدمي پيش سوال اين اما	آموزان.دانشپس از آموزش تكرار 

 راه آنها براي چگونه و بيابند توانند،مي كجا در را مسائل است؟ اندازه چه تا آنان يابيمسئله توانتوان متوجه شد كه مي

 كامالً مدرسه اولياي نظر از مشكالت اين اما	مدرسه داراي مسائل و مشكالتي است، كه است حالي در اين دهند؟ ارائه حل

 از مدرسه مشكالت حل راهبندي و  اولويت حال، عين در دهندمي تشخيص آموزاندانش كه هستند مشكالتي از متفاوت

نش آموزان را در مسائل مدرسه مشاركت دا تا دارد بسياري تمايل دبيرستان	.باشد متفاوت است ممكن گروه دو هر نظر

 با	شوند.امور مدرسه وارد نمي آساني درنمايد، در اجرا راحت نبوده و دانش آموزان به دهد. اما اين خواسته چندان كه مي

 آموزان دانش درس اين در	.گرفت شكل »توليد و كارآفريني كارگاه« درس ظرفيت از استفاده		يايده ضرورت، اين به توجه

ها آنها حلراه از ارزيابي پس دهند، ارائه حل راه مسائل براي	آموزند كه چگونه كار تيمي انجام دهند و مسئله يابي كنند،مي

تحقيق كنوني را به وجود  هااين هدف چند سوال مطرح شد كه پاسخگويي به اين پرسش با	تنظيم كرده و ارائه دهند. را

	آورد. 	

در فضاي تحصيل تمايل دارند، مشكالت را  هاآموزان پس از اين آموزشدانش آياهاي اصلي اين تحقيق عبارتند از: پرسش

هاي خود درباره فضاي به منظور اريه ديدگاه مشاركت براي را الزم توانايي هاآموزش از پس آيا كنند؟ببينند و بررسي خود 
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 در	نمايند؟مي پيدايابي به فضاي بهينه و كمك به مدرسه در رسيدن به فضاي آموزشي مناسب را هاي دستآموزشي بهتر، راه

			كاري آنان اميدوار باشد؟آموزان و همفكري دانشتواند به همها مشخص خواهد نمود كه آيا مدرسه ميبررسي ادامه، 	

هاي آموزشي شود، ارزيابي دورهاي كه در اينجا مطرح ميترين مسئلهروند آموزش كارآفريني رو به رشد است، اما اساسي

زيابي آموزش هاي آموزشي، بعد كليدي هر چهارچوب آموزشي است و معيارهايي كه در ارباشد. ارزيابي برنامهمي

مندي، درجه مشاركت در ها، سطح عالقهتوانند مربوط به ارزيابي دانش مشخص، مهارتشوند، ميكارآفريني استفاده مي

ميزان تاثير  « اين است كه بنابراين هدف اصلي تحقيق .)108، 1390، بنادكي و ايماني پور، آراستي	( كالس و نيت باشد

آموزان براي مشاركت بررسي شود تا ميزان آمادگي دانش آموزان در امور مدرسهدانش فضايي مشاركتبر  كارآفريني آموزش

به منظور دستيابي به اين هدف و تعريف اهداف فرعي تحقيق با استفاده از كتاب  .»سطوح باالتر شناخته شود يفضاهادر 

ها مهارت افزايش و توانمندسازي به مربوط هايشاخص	بررسي محتواي آن، پس از آموزشي تهيه شده براي اين درس و

در دقت و توان  از: سنجش تأثير آموزش در توانمندي دانش آموزانند اهداف فرعي اين تحقيق عبارت .شدند استخراج

و در امور مدرسه توان مشاركت  ،توان بحث و ارزيابي ،هاتوان بيان مشكالت و ارائه راه حل ،توان كار تيمي ،يابيمسئله

  به منظور بهبود فضاي تحصيلي. و گروه دوستان  توان تاثيرگذاري بر اولياي مدرسه

  مباني نظري

  جويياي موثر بر ميزان مشاركتهو افزايش توانمندي آموزش كارآفريني

توان تعداد كارآفرينان مند ميدار و روشهاي هدفكارآفريني امري آموختني است و با برقرار نمودن آموزشاز نظر بسياري 

هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن را افزايش داد و كيفيت آنان را باال برد. رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه

نيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف براي فايق آمدن بر مشكالت هاي توسعه كارآفريني در دموجب شده موجي از سياست

هاي الزم انجام حمايت -2توسعه فرهنگ كارآفريني؛  -1اند: مختلف اقتصادي و اجتماعي اقداماتي به اين شرح انجام داده

مرادي و ين زمينه(هاي الزم در اانجام تحقيقات و پژوهش -4هاي مورد نياز به آنان؛ ي آموزشعرضه -3از كارآفرينان؛ 

تواند به كسب دانش مربوطه، كسب مهارت در استفاده از ). به طور كلي آموزش در كارآفريني مي1388،95علي، شعبان

هاي كارآفرينانه هاي عملياتي، شناسايي و تحريك استعدادها و مهارتتركيب برنامه هاي اقتصادي وفنون تحليل فرصت

آموزش  -1وش تعبير و تفسير شود: تواند به دو رمي» آموزش كارآفريني«اصطالح  ).143، 1386هزار جريبي، منجر شود(

عبدلي محمدآبادي، هاي مفيد آموزشي به منظور تبديل شدن به كارآفرين(مهارت -2در مورد كارآفريني به مثابه پديده؛ 

انون توجه آموزش دانشگاهي در حالت سنتي به راهنمايي و حمايت فراگيران در شناخت رشته تخصصي ). ك317، 1388

كه امروزه يادگيري است، به طورياي تغيير يافتههاي مفهومي و نظريهو يادگيري درباره آن است. اين تمركز بر چارچوب

اهداف  1هليزرحله و اقدام در آموزش و تدريس است. از طريق كارآفريني و براي كارآفريني است. تعيين اهداف اولين م

توسعه مسير  -2اندازي كسب و كار جديد؛ افزايش آگاهي و درك فرايند شروع و راه -1كند: آموزش را چنين تعيين مي

                                                           
1. Heliz. 
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هاي كارآفرينانه. هدف اصلي در آموزش افزايش و تقويت مهارت -4هاي دانشگاهي؛ درك روابط ميان رشته -3شغلي ؛ 

، 1388عزيزي، ارآفريني پرورش و توسعه افراد كارآفرين و پرورش افراد متكي به خود از طريق فرايند يادگيري است(ك

نه فراگيري نحوه مديريت شركت يا امور مشابه نيست؛ بلكه ظرفيت ). در واقع هدف از آموزش و يادگيري كارآفرينا1259

هاي قطعي، براي مسائل هاي مناسب، و نه ضرورتا راه حلنشده و يافتن پاسخبيني سازي براي رويارويي با مسائل پيش

گونه كه در منابع تشريح شده آن ). آموزش كارآفريني1559، 1388زاده، يداللهي فارسي و شريفي، شريفمزبور است(

آموختگان را در توانايي دانش نمايد،هاي متعددي از شخصيت و جامعه ايجاد مياست،  عالوه بر مزايايي كه در بخش

 ).52، 1387پورآتشي، دهد(حمايت از خالقيت و نوآوري را افزايش مي و كندكسب ثروت و افزايش تمكن مالي بيشتر مي

  

  ي منتهي به مشاركتهاحقيق در بحث آموزش كارآفريني و تاثير آن بر توانمندي: پيشينه ت1جدول 
  نتايج تحقيق  سال  محقق

Sánchez  2011  

هاي اقتصاد، علوم اجتماعي، فني، حقوق و بهداشت كشور اسپانيا نشان داد كه نتايج مطالعه بر روي دانشجويان رشته

هاي آموزش كارآفريني نسبت به قبل اشتغالي به طور مشخصي بعد از برنامهخودباوري خطرپذيري پيشتاز بودن و قصد خود 

  *هاي آموزش كارآفريني افزايش يافته است.از برنامه

Souitaris 

et al, .  2007  
دانشگاه لندن و فرانسه نشان دادند كه هنجارهاي ذهني و قصد كارآفريني در ابتدا  بر روي دانشجويان مهندسي و علوم مطالعه

  *و انتهاي برنامه آموزشي تفاوت مشخصي داشت.

Fayolle et 

al  
2007  

هاي آموزشي نتايج مطالعه بر روي دانشجويان فرانسوي شركت كننده در دوره تخصصي مديريت نشان داد كه اثر برنامه

وي دانشجوياني كه در ابتدا قصد كارآفريني پاييني داشتند مثبت بود و براي دانشجوياني كه از ابتدا قصد كارآفريني بر ر

  *كارافريني بااليي داشتند، منفي بود.

Franke & 

Luthje  
2003  

ساس اين ارائه شده است بر ا MITدر اين مطالعه الگويي براي آزمودن قصد كارآفريني در بين دانشجويان مهندسي دانشگاه 

فريني تاثير مثبت آم بر نگرش دانشجويان نسبت به كارهاي خطرپذيري و مركز كنترل دروني به طور غيرمستقيالگو ويژگي

دهد كه پايين تر بودن قصد گذارد و نگرش نيز داراي تاثير مستقيم و مثبت بر قصد كارآفريني است همچنين نتايج نشان ميمي

به دليل تفاوت در آموزش كارآفريني در  MITهاي مونيخ و بين نسبت به دانشگاه كارآفريني در دانشجويان دانشگاه

  *هاي بررسي شده بوده است.دانشگاه

  1389  مرادي

هاي كارآفريني بر قصد كارآفريني دانشجويان رشته پرستاري را بررسي هاي تشخيص فرصتنتايج اين تحقيق كه تأثير آموزش

ها تفاوت معناداري با قبل از اجراي برنامه آموزشي كرده، نشان داد كه قصد كارافريني بعد از برنامه آموزش تشخيص فرصت

ني قصد، تنها هنجارهاي ذهني بود كه تفاوت معناداري را نسبت به پيش از اجراي نداشت. از ميان سه عامل اصلي پيش بي

  *برنامه آموزشي نشان داد.

  1387  حسيني

نتايج مطالعه بر روي دانشجويان دانشگاه تهران براي ارزيابي تاثير دوره آموزشي كارشناسي ارشد كارآفريني و سنجش سه 

شده و مطلوبيت درك شده در دو مرحله و مقايسه نتايج نشان داد كه پس از گذراندن پذير درك عامل قصد كارآفريني امكان

يابد اما امكان پذيري درك شده و قصد كارآفريني دانشجويان تغيير دوره آموزشي، مطلوبيت درك شده دانشجويان افزايش مي

  *يابد.معناداري نمي

  1390  آراستي

 نشانها داده تحليل نتايج هاي غير مديريت،در قصد كارآفريني دانشجويان رشته از تحقيق نقش آموزش درس مباني كارآفريني

بر قصد كارآفريني دانشجويان و عوامل تعيين كننده آن شامل نگرش نسبت به  كارآفريني مباني درس آموزش كه دهدمي

  **رفتار، هنجارهاي ذهني و درك كنترل رفتاري تاثير گذار است.
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  1390  مقدمجعفري

هاي بخوانيم و از كل كتاب%  8/24 كه است آن بيانگر نهايي نتايج اي درسي،هدر تحقيق توسعه نگرش كارآفرينانه در كتاب

هاي نگرش كارآفرينانه هاي بنويسيم شامل كل متون پرسش و تصويرهاي موجود در كتاب به شاخصاز كل كتاب %9/54نيز 

ها، توجه كردند. از سوي ديگر نتايج تحقيق نمايانگر آن بود كه از مجموعه ابعاد بررسي شده نگرش كارآفرينانه در كليه كتاب

  ***ترين و تشخيص فرصت از كمترين فراواني برخوردار بود.خالقيت و نوآوري از بيش

  .47، 1390. *** جعفري مقدم و فخارزاده، 107، 1390. ** آراستي و همكاران، 113، 1390منبع: آراستي و همكاران، 

  

هاي مربوط به آن از عاليق دينآيد، مبحث تاثير آموزش بر افزايش كارآفريني و توانم) برمي1از جدول (گونه كه همان

به طوري  ها هستند.زمينه بيانگر موثر بودن نقش آموزشهاي داخلي و خارجي در اين توجه محققان است و پژوهشمورد 

اي دريافتند كه توسعه مبتني بر عوامل انساني پرثمر، از طريق دسترسي به دانش، بهداشت، طور فزايندهاقتصاددانان بهكه 

بنابراين، مباحث آموزش كارآفريني با اهداف . را باال برد وري كل عاملتواند بهرهها ميفزايش مهارتتغذيه بهتر و ا

توانمندسازي در ادبيات توسعه انساني به فراواني براي توضيح توانمندسازي افراد و جوامع در اين زمينه مطرح گرديد. 

است. توانمندسازي، به عنوان كار رفتهزندگي و شرايط محيط به منظور تأثيرگذاري دري افراد بههاي ارتقا يافتهقابليت

هاي است. ريشه اين حمايت از توانمندسازي، به خصوص در سازمانابزاري براي افزايش اثربخشي در محل كار مقرر شده

نان را براي كار، اين است كه توانمندسازي انگيزه، ابتكار، دانش ضمني، انعطاف پذيري، مشاركت و تعهد الزم كارك

 & Onyishiاست( 2كند. به طور كلي توانمندسازي به معناي دادن قدرتي رقابتي، آزاد ميپاسخگويي به شرايط فزاينده

Agbo, 2010, 3051.( انگيزه، غني سازي شغلي، استقالل، عناصر مرتبط با توانمندسازي نوعا شامل تفويض اختيارات ،

 & Grinsvenشوند ( شيوه تجربي ظاهر نميرهبري، مشاركت باال و مديريت مشاركتي؛ اگرچه همه اين عناصر در 

Visser,2011,382.( در مفهوم فمينيستي اصلي توانمندسازي است. گونه كه مطرح شده است، مشاركت از نتايج همان

كه به معناي اعمال قدرت بر ديگران باشد، توصيف قدرتي است كه توان انجام كاري را به ما آناين اصطالح به جاي 

هاي تأثير و كار بردن شكلهاي ترغيب و بهشناسان فمينيست با اين استدالل كه تواناسازي مستلزم استراتژيدهد. انسانمي

توانمندسازي زنان به جاي يك  ).138، 1382هام، ( شوندل ميتمايز قائ» اقتدار«و » تواناسازي«اجباري است، بين  نفوذ غير

شود؛ ها و اقدامات ميگيريها، تصميمكه منجر به توانايي انتخاب براي كنترل انتخاب دار استفرايند خطي، يك چرخه ادامه

  ).Al-Dajani, 2013, 506تا با ديگران عمل كند و بر تغيير اجتماعي اثر بگذارد ( 

 : عناصر مورد توجه در تعاريف توانمندسازي2جدول 

محقق يا صاحب 

  نظر
  عناصر مورد توجه در توانمندسازي  سال نشر

  ص77، 1388   عابسي و كرد
عوامل  شناسايي كاركنان، كمك به اجتماعي و سياسي بينش ،ارتقاي حل مشكل براي كاركنان توان افزايش باعث

  آن كنترل و محيطي

                                                           
2. Power. 
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و  كوگنر

   كانونگو

2010 

Onyishi & 

Agbo  

  دهند تأثير ارائه اطالعاتاحساس خود اثر بخشي شناسايي شرايطي كه ناتواني را پرورش مي

  يابي به اهداف شخصيهموار كردن راه خود يا ديگران براي تالش در جهت دست  7، ص1382  كتابي و ديگران

  رويدادها و نتايج، اعتقاد ميزان اثربخشي خود،تفويض و يا اعطاي قدرت، فرايند تأثيرگذاري بر   119، 1387  پور و ديگرانقلي

رهنورد و 

  حسيني 
  ص106، 1387

عمل ايجاد و افزايش قدرت از طريق همكاري با يكديگر، مديريت مبتني بر همكاري و شنيده شدن نداي 

  كاركنان

  3، ص1388  محمدي
گيري و خودكنترلي در انجام كارها براي پذيري براي تصميمفراهم نمودن آزادي بيشتر، استقالل كاري، مسئوليت

  كاركنان سازمان

طلب و شادي

  ديگران
1384 ،3  

وم هايي كه قبال از اين توانايي محرهاي استراتژيك زندگي در زمينهها براي انتخابارتقاء توانايي انسان

  بودندشده

عابسي و كرد، 

  نقل از بالنچارد
  77، ص1388

قدرت ها، پرورش كاركناني با انگيزه و توانا به مديران، ها و مهارتپرورش احساس كفايت نفس، بهبود توانايي

براي  افراد به شگفت انگيز، كمك دستاوردهاي كسب براي افراد نيروي دروني كردن ، آزادگيري افرادتصميم

  نفس به اعتماد احساس

  66، 1391  تركاشوند

فراهم شدن/ فراهم كردن تمامي شرايط و امكانات مشروع و قانوني براي افراد جامعه در جهت رساندن آنان به 

هاي نيل به اهداف مورد نظر ايشان، در فكر و در عمل، امكانات و شرايط آزادي در انتخاب اهداف، و روش

  و رسيدن به اهداف، پذيرش مسئوليت و عواقب ناشي از آن مساعد را در زمينه انتخاب

 

عبارتند از اين كه تقريبا در بيشتر تعاريف و منابع مورد بررسي، مشاركت  ييادآورقابل چند نكته در زمينه توانمندسازي 

هاي توانمندي است و ديگر اين كه توانمندسازي مديران در زمينه مشاركت به اندازه داشتن و مشاركت دادن يكي از بنيان

رسد، مهيا كردن رهبران ظر ميتوانمندي اعضاي سازمان و مشاركت جويي آنان از اهميت برخوردار است به طوري كه به ن

هاي توسعه ممكن است پيامدهاي مثبتي در رابطه با ريزيو مديران با توانمندسازي در زمينه آموزش و رهبري و برنامه

با كمك به مديران، باال بردن تصميم گيري كارمندان، تفكر فرصت، توانمندسازي كاركنان و تعامل كاركنان داشته باشد. 

Albrecht & توانند به طور مستقيم و غير مستقيم تعامل اعضا و تعهد را افزايش دهند (توسعه خود، مي براي سازمانده

234 ,2011 Andreetta,.(  

  مشاركت

نظران علوم اجتماعي طور جدي مورد توجه و بحث صاحببه بعد رويكردهاي مشاركتي در ادبيات توسعه به 1970از دهه 

). 130، 1388مهر و احمدرش، دانشدانند(توسعه را مترادف مشاركت مي ،جايي كه برخي محققانتوسعه قرار گرفته تا  و

سهيم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش و بازگشودن  :مشاركت بر سه ارزش بنيادي

 موفقيت يادگيري فرايند ساختن براي كليدي عنوان به اجتماعي مشاركت	باشد.هاي پيشرفت به روي مردم استوار ميفرصت

 به	باشد.ردان و زنان به سوي فرآيندهاي تصميم گيري بهتر ميم به كنترل و دستيابي براي فرصت كردن فراهم وسيله به

 اجتماعي و انفرادي هايزمينه در را خود نياز مورد اطالعات تواند مي فرد جامعه، در حضور و اجتماعي مشاركت واسطه
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 نظرات شهروندان است جهينت ،استيس ريياطالعات چندجهته و تغ انيجر ).144	،1395 ديگران، و اعظمي( دهد افزايش

)Reddick,2011,171(. توسعه ارائه  يهابرنامهدر نظر گرفته شده از  "نفعانيرا به ذ يشتريب يصدا" ،يمشاركت كرديرو

 ,Kumar, 2017(  ددهيشود، مينام آنها انجام م بهآنچه كه  يريگشكل يبرا يشتريفرصت ب بيترت نيدهد و به هميم

4(.  

كنند، تا با به ميدان هاي تعامل، با ارتباطي اثر بخش تالش ميداند كه افراد در گروه) مشاركت را فرآيندي مي1993( 3فوالن

، 1389هدايتي، راه حل يا راهبردهاي مناسبي پيدا كنند( ،هاي ذهني و روحي خود براي مسئله و يا هدف خودآوردن توانايي

سازي و رسيدن به تصميمات قطعي براي اجرا شود تا جريان تصميمدر واقع در روش مشاركتي تالش مي). صفحه وب

عكس شود و اين بدين معنا است كه اگر تاكنون مسولين اجتماعات يا واحدها بر اساس راي و نظر خود، خوب يا بد، 

گيري ها در روند تصميمنفعان از نتايج و آثار برنامهاز اين پس براي رسيدن به تصميم نهايي، ذياند، گرفتهتصميم مي

نفع بودن دليلي ريزي مشاركتي و از پايين به باال است. از نظر بسياري صرف ذيشوند. اين همان برنامهمداخله داده مي

به اين ترتيب كينگ و همكارانش بر اين  ايد موثر باشدرسد مشاركت بظر ميكافي براي مشاركت است. در حالي كه به ن

هاي مناسب براي افزايش مداخله عمومي در تصميم ها باورند كه راه حل اين مساله چيزي بيش از يافتنن ابزار و روش

همكاران،  پور وريزان، مديران و شهروندان است (دانشهاي اساسي و روابط ميان برنامهاست و نيازمند بازانديشي در نقش

 بلكه ،آورندمي	كالس	به		آموزاندانش	كه	جمعي	و	فردي	تجربه	عمق	و	تنوع	به	بخشيدن اعتبار	براي	مشاركت). 31، 1395

   ).,Missingham 2013. 37( تاس		مهم	،يكديگر	با	مفيد	ارتباط	و	دانش	اريگذاشتراك به براي هاييراه يافتن

 اين گيرند،مي قرار بحث مورد توانمندسازي درباره كه نظرياتي با تركيب در و شد مطرح مشاركت درباره كه مطالبي از

 در خود براي تصميم توانايي و نفس به اعتماد به يابيدست هدف با توانمندسازانه هايفعاليت هستند: برداشت قابل نتايج

 فرايند مكمل است، يفضع صداهاي شنيدن و قدرت توزيع معني به كه مشاركت ادامه، در و شوندمي دنبال جوامع

 مطلوب فضاهاي خود، سرنوشت گرفتن دست در با قادرند، هاگروه و افراد پس اين از آيد.مي حساب به جوامع ايتوسعه

  آورند. وجود به را خويش نظر مورد بهينه و

 مفهوم به 	ديدگاه و برداشت ماكند كه محققان امروزه معتقدند كه بازدهي دانش آموزان در مدرسه زماني افزايش پيدا مي

 كه است يادگيري محيط يك عنوان به واقع در مدرسه 	.است اجتماع يك عنوان به مدرسه كه باشد صورت بدين مدرسه

گذارند ر احترام مييكديگ به دارند اعتماد هم به نسبت آموزاندانش هستند مشاركتي و تيمي كار مشغول آن در آموزان دانش

خود را  طيمشكل، جوانان مح ييدر مرحله شناسا ).198، 1396و تنوع در فضا وجود دارد (ارغياني، فيضي و يزدانفر، 

 يآورو اطالعات را جمع دهند،يخاص را شكل م قيسواالت تحق كنند،يم ييرا شناسامساله خاص  كي، كننديم يابيارز

است  ياجتماعخاص به مساله  يدگيرس يبرا كيبه اقدامات استراتژ هاافتهي ليشامل تبد يمرحله عمل كنند،يم

)Kornbluh, Ozer, Allen & Kirshner, 2015, 871.(  ،ايجاد فضاي مشاركتي در مدارس، كه پايبند بودن به اصول

                                                           
3. Fovlan. 
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گيرند، مشمول معيارهايي شنونده بودن، تابع بودن و پرسش و پاسخ در قالب طرح دروس در آنها مورد تاكيد قرار مي

ي براي معيارهاي فضاهاي مشاركتنمايند. آموزان را پيگيري ميمشاركت دانشافزايش و رشد گردد كه مشخصا اهداف مي

هاي ديگران را با گوش انديشه -، عقايد خود را در قالب بيانات شفاهي سازماندهي و ابراز كنند -: شامل دانش آموزان

 –و  تفكر انتقادي و بالعكس انتقادپذيري را در خود پرورش دهند -، هايشان دريافت و ارزيابي كننددادن دقيق به صحبت

در  ).73 	،1396 	اجتماعي از راه زبان شفاهي را درست به كار ببرند (عبداهللا پور و سهيلي،هاي ايجاد رابطه مطلوب روش

مشكالت را حل  -2به اهداف دست يابد  -1بتواند ) كننده مشاركت(يادگيرنده يك محيط مشاركتي براي يادگيري، بايد 

سازد كه اين مطالب روشن مي ).202	،1396ارغياني، فيضي و يزدانفر، (	به فهم متقابل از موضوعات برسد -3نمايد 

كه يكي از آنها حساس شدن به  آموزان نتايج مثبتي را براي اكنون و آينده آنان درپي داردسازي زمينه مشاركت دانشفراهم

يل بخشي از آن است و فضاي فعاليت روزانه (مدرسه) است كه در قالب نقد عملكرد، ديدن مشكالت و مواجهه با مسا

شود به تفكر براي حل مسايل يا ابراز عالقه به شركت در حل مسايل و حتي عالقه به تشكيل تيم بخش ديگر مربوط مي

مدرسه هدف است و براي براي  ،آموزانمشاركت كننده در امور مدرسه. رسيدن به اين مرحله توانمندي دانشهاي و گروه

  باشد.آمادگي براي مشاركت دادن نسل آينده و جوان در برنامه ريزي فضايي ميجامعه، مسيري به سوي 

  روش تحقيق

گروه آزمايش  تهران هستند. 6دخترانه منطقه  6ي فرهنگ گواه مورد بررسي در اين تحقيق در مدرسهي آزمايش و هاگروه

 آموزش (بدون آموز كالس دهمدانش 47 گروه گواه تعداد )،مورد آموزش كارآفريني(دانش آموز كالس يازدهم  53تعداد 

مدارس  معدود از دبيرستان اين	.گرددكه تقريبا شامل همه دانش آموزان جز افراد غايب مي باشندمي مدرسه اين كارآفريني)

 آموخته رشتهدانش ،تدريس براي شده معرفي معلم درس، همين به آفريني كار ساعت عالوه بر اختصاص كه است شهر

مسئوالن مدرسه بسيار مايل به مديريت مشاركتي و جاري بوده و  دبيرستان فرهنگ از نوع هيئت امنايي باشد.رآفريني ميكا

  دانش آموزان و اولياي مدرسه هستند. ،نمودن روحيه همكاري بين مسئوالن

قيق بر اساس تح اين	.)2 جدول(باشد مي متغيروابسته شامل دو  ومتغير متغيرهاي تحقيق در دو دسته مستقل شامل سه 

 اين ايده اوليه پيشنهاد استفاده از ظرفيت كالس كارآفريني و دانش آموزان براي كمك به حل مشكالت مدرسه شكل گرفت.

 و ببينند را مدرسه مشكالت كه دارند تمايل آموزان دانش كارآفريني آموزش از پس آيا كه شد مطرح سوال اين ادامه	در

 ،1395 ،توليد و كارآفريني كارگاه«  كتاب	؟كنندوانايي الزم براي مشاركت را پيدا ميت هاآموزش از پس آيا	؟كنند بررسي

 محقق وسيله به شودمي تدريس يازدهم پايه در اما شده تهيه متوسطه دوم دوره دهم پايه براي كه» تاليف گروه نويسندگان

وان متغيرهاي مستقل عن به هاتوانمندي و هامهارت متغيرهاي كتاب در مندرج مطالب اساس بر و گرفت قرار بررسي مورد

 خود نوع از پرسشنامه تحقيق اين در گردآوري ابزار و دو دسته متغير از نوع مشاركت براي متغير وابسته در نظر گرفته شد.

 قرار تاييد مورد دانشگاهي خبره كارشناسان توسط پرسشنامه روايي	باشد.مي اي ليكرتگزينه 5 طيف در ارزيابي

 .گرفت قرار تاييد مورد 894/0 قابل قبول مه به وسيله روش كرونباخ و با مقدارپرسشنا پايايي	.گرفت



 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                        

1041 

 

  : معرفي متغيرهاي تحقيق3جدول 

نوع 

  متغيرها
  هاتعدادگويه  نام متغيرها  هامقوله

ها در متغيرهاي مستقل و جمع گويه

  وابسته

  مستقل
ها و توانمنديآموزش 

  هامهارت

  5  يابيدقت و توان مساله

25  
  8  كار تيمي

  7  هامشكالت و راه حل بيانتوان 

  5  ارزيابيتوان بحث و 

  مشاركت  وابسته

  7  مدرسه امور در مشاركت

 اولياي بر و دوستان گروه در تأثيرگذاري توان  12

  مدرسه
5  

  37  37  6    مجموع

  ، نگارنده.1397منبع: 

و  باالتر يهارتبه به بزرگتر يهانمره آزمون ايندر  مناسب تحليل براي اين تحقيق تشخيص داده شد. Uآزمون من ويتني

نمره كمتر و با ماهيت  ،در متغيرهايي با ماهيت منفي .شودمي داده ترپايين يهارتبه به وابسته متغير در كوچكتر يهانمره

 در برتر يهارتبه تعداد يعني ،باشد بيشتر هارتبه ميانگين لحاظ از هاگروه تفاوت هرچه	.هستند مناسب	مثبت نمره بيشتر،

شوند يعني كل گروه مطلقاً از گروه مي پذيرفته  sig=0هايي كه با شاخص نهايت در .بود خواهد مقابل گروه از بيشتر آن

 افزايش بر كارآفريني آموزش تأثير ميزان در	گواه و آزمايش گروه دو تفاوت	سنجش براي آزمون اين از	برتر است.مقابل 

 آزمون از مدرسه امور در مشاركت و	هاتوانمندي افزايش بين همبستگي رابطه سنجش براي	.شد استفاده هاتوانمندي ميزان

  .شد گيريبهره ي اين تحقيق،هاتوجه به ويژگي با اسپيرمن، همبستگي

  هاي تحقيقتهياف

 Uنتايج آزمون من ويتني 

 يهانمره تحليل نيز و 3 نتايج مندرج در جدول نويتني و به دست آمداز طريق آزمون من هابا وجود رابطه معنادار بين گويه

توان مي اي بهتر به گروه آزمايش تحقيق تعلق دارد؛هرتبه بسياري		موارد در كه آزمون اين در متغير هر يهارتبه به مربوط

و اين به معني امكان  رد نمود ،هاي الزماوالً فرض صفر را مبني بر عدم ارتباط آموزش و توانمندي دانش آموزان در مهارت

 يهاهمقول ساير بين ارتباط وجود بر همچنين ؛باشدآموزان ميتاييد وجود ارتباط بين آموزش در كارآفريني و توانمندي دانش

  .دكر داللت وابسته و مستقل متغير

د كه در ندهويتني نشان ميگام بعدي درباره وجود ارتباط بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته است. نتايج آزمون من 

 قابل آنها درباره صفر فرض و نداشته را الزم مقدار هاگويه هيچ يك از » يابيدقت و توان مسئله« متغيير نخست با عنوان 

  .نيست رد
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توانمندي و مشاركت توان عدم ارتباط متغير مي هاگويه از يكي در الزم مقدار وجود با»  تيمي كار«  عنوان با دوم متغير در	

  .كه به معني موثر بودن آموزش در توان كار تيمي است را رد نمود

و  شودميعدم ارتباط متغيرهاي توانمندي و مشاركت رد  » هاحلتوان بيان مشكالت و ارائه راه« در متغير سوم با عنوان 

   .باشد هاحلبيان مشكالت و ارائه راهتواند به معني وجود ارتباط بين متغير آموزش و توان مي

عدم وجود  ،است كه در اين مورد هم نتايج » توان بحث و ارزيابي« متغيير مستقل چهارم در بحث توانمندي دانش آموزان 

  نمايند.ميارتباط آنرا با توان مشاركت و دانش آموزان رد 

 مدرسه اولياي بر و دوستان گروه در تأثيرگذاري توان«  و » مدرسه امور در مشاركت«  عناوين با ششم و پنجم متغيرهاي	

نتايج قادرند كه عدم وجود ارتباط بين اين گيرند و در اين موارد نيز آموزان قرار ميدانش مشاركت توان مقوله در هردو »

  ها را رد نمايند.توانمندي

  Uخالصه نتايج آزمون من ويتني  :4جدول 
  مقدار  گويه  متغير

  -  -  يابيدقت و توان مساله  1

  022/0  نقاط ضعف خود از آگاهي  كار تيمي  2

  013/0  هاتوان بيان روشن مسائل و راه حل  هامشكالت و راه حل بيانتوان   3

  025/0  خالقانه پيشنهادهاي ارائه توان  ارزيابيتوان بحث و   4

  مدرسه امور در مشاركت  5
  هاكاستيو يافتن ميزان ضرورت دقت در محيط مدرسه 

  هاي بحث و بررسي مسائلنشست به عالقه

010/0  

010/0  

  035/0  درباره مسائل و مشكالت موجود ،دن دوستاننمو قانعتوان در احساس   مدرسه اولياي بر و دوستان گروه در تأثيرگذاري توان  6

  .1397هاي تحقيق، منبع: يافته

هاي ها و مهارتكارآفريني بر روي توانمنديتوان گرفت اين است كه آموزش مي ،)3نتيجه ديگري كه از جدول باال (

در مورد تر است. همين تعبير به شكل قوي 4، و 3، 2هاي مستند به نتايج مندرج در رديف دانش آموزان موثر بوده و اين،

 باشدجدول باال مي 6و 5هاي تاثير آموزش كارآفريني بر مشاركت دانش آموزان مطرح است و اين مورد با استناد به رديف

  . شدن اين نتيجه، نياز به انجام تحقيقات ديگري است قطعي به منظور

  اسپيرمننتايج آزمون همبستگي 

  آيد.ميآزمون اسپيرمن در هر يك از دو گروه آزمايش و گواه جداگانه انجام شد كه نتايج آن در زير 

 ،گرفتهمتغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته صورتمتعلق به ي هااين آزمون كه با هدف وجود ارتباط همبستگي بين گويهدر 

نشان  نش آموزان مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمدهميزان تأثير آموزش كارآفريني بر ميزان مشاركت دا

هاي متغير مستقل دار با گويهمعني داراي همبستگي ي مربوط به متغير مشاركتهاگويه ازقابل توجهي تعداد  دهد كهمي

ادامه نتايج تفصيلي در د. دهمي كاهش قابل توجهي را نشانآزمايش نسبت به گروه گواه در گروه  كه اين نتايج هستند

  گردند.ها ارايه ميبدست آمده از آزمون
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 گروه آزمايشنتايج آزمون اسپيرمن در 

بيشترين ارتباط همسو  ،مورد همبستگي 22با  »واكنش مثبت به كمك خواستن مسئوالن و مديران«گويه آزمايش، در گروه 

عالمت منفي ندارند  ،% 95و  % 99 سطح در شده محاسبه يهاهمبستگي از يكهيچ	دارد.ها از ساير متغيرها با ساير گويهرا 

  شوند.مثبت ديده مي هاو همبستگي

  گروه گواهنتايج آزمون اسپيرمن در 

 اين در همبستگي بيشترين داراي ،دارمعني همبستگي هااز ساير گويه مورد هشت با »ديگران مشاركت جلب توان« گويه	

 در موضوع اين .باشيممي هااين گويه ينمورد همبستگي منفي در سطوح قوي ب 4شاهد آزمايش در گروه  باشد.مي گروه

قابل  ،و همسو بودن آنها دارد متغيرها يكنندگتقويت بر داللت هاگويه همه طراحي ،نوعي به كه تحقيق اين مانند حالتي

  تأمل است.

  گروه آزمايش و گواه دو ها درهاي مشاركت و ساير مقولهمقوله: مقايسه ميزان همبستگي اسپيرمن در 5جدول 
  گروه گواهها در تعداد ارتباط همبستگي بين گويه  گروه آزمايشها در تعداد ارتباط همبستگي بين گويه  

  داريمعنيسطح 
در داري معني

  %99سطح

در سطح داري معني

95%  
  جمع

در داري معني

  %99سطح

در سطح داري معني

95%  
  جمع

 12با  در مقوله مشاركت

  گويه
40  41  81  20  30  48  

  53  23  28  58  18  40  گويه 25با  هادر ساير مقوله

      139      101  

  .1397ق، هاي تحقيمنبع: يافته

گواه. در گروه  مورد 101هستند و دار معنيآزمايش داراي همبستگي يه در گروه گو 139	دهد كهنشان مي )4( جدول باال

مورد است.  48شود كه اين مقدار در گروه گواه ديده ميدار معنيمورد در مقوله مشاركت همبستگي  81آزمايش در گروه 

ه نهايي جنتي .باشدمي هادر گروه آزمايش به نفع مقوله مشاركت و در گروه گواه به نفع ساير مقوله هافراواني همبستگي

ها كارآفريني (توانمنديرهاي مربوط به آموزش يدار از نوع همبستگي در بين متغاين آزمون نشان دهنده وجود ارتباط معني

  است.فضايي ها) و متغير مشاركت و مهارت

  گيرينتيجهبندي و جمع

آموزان براي كمك به حل مشكالت كارآفريني و دانش درساين تحقيق بر اساس ايده اوليه پيشنهاد استفاده از ظرفيت 

موزان تمايل دارند كه مشكالت آدانش كارآفريني آموزش از پس آيا كه شد مطرح سوال اين ادامه	مدرسه شكل گرفت. در

 كارآفريني كارگاه « كتاب	كنند؟ها توانايي الزم براي مشاركت را پيدا ميآموزش از پس آيا	مدرسه را ببينند و بررسي كنند؟
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شود به وسيله محقق مورد مي تدريس يازدهم پايه در اما شده تهيه متوسطه دوم دوره دهم پايه براي كه » 1395، توليد و

 	بررسي قرار گرفت.

 آزمايش گروه دو تفاوت	سنجش براي آزمون اين از	مناسب تحليل براي اين تحقيق تشخيص داده شد. Uآزمون من ويتني

 تفاوت وجود عدم بر مبني صفر فرضيه كه	ها استفاده شدتوانمندي ميزان افزايش بر كارآفريني آموزش تأثير ميزان در	گواه و

 امور در مشاركت	ارزيابي، و بحث توان	ها،حل راه و مشكالت بيان توان	متغير كار تيمي، 5 در گواه و آزمايش گروه بين

اشد كه نتايج دو گروه در بو اين بدان معنا مي شد رد مدرسه، اولياي بر و دوستان گروه در تأثيرگذاري توان	و مدرسه

براي آموزش در كارآفريني و منبع مشخص شده  ردهنده تاثيدار بوده و نشان گيري شده داراي تفاوت معنيمتغيرهاي اندازه

 آزمون از مدرسه امور در فضايي مشاركت و	هاتوانمندي افزايش بين همبستگي رابطه سنجش براي		.باشدميتدريس 

 گواه گروه از بهتر و معناداري مالحظه قابل طور به بخش اين در آزمايش گروه نتايج	د.ش گيري بهره اسپيرمن، همبستگي

 شرايط مدرسه كه صورتي دراشد. بتمرينات گروهي مربوط به آن ميام انجو رآفريني اك اين نيز مرهون آموزش و است

و اين به طور مشخصي از نتايج  نمايند ياري ،مشكالت حل در را مدرسه	آموزان يازدهمي قادرنددانش نمايد، فراهم را الزم

ها و كمك به انجام كالت، ارايه راه حلبراي مشاركت در امور مدرسه، طرح مشمندي هاي مربوط به عالقهپرسش

  آيد.ي مفيد به حال مدرسه، به دست ميدهاپيشنها

هاي هاي الزم و توانمنديمهارت ،هاي اين كتابدهد كه دانش آموزان به كمك آموزشمينتيجه نهايي اين تحقيق نشان 

ها، بررسي پيشنهادها، و بيان آنها كسب مشكالت مدرسه، ارائه پيشنهادمورد نياز را براي يافتن 

 مدارس بنابراين	اند.داده نشان خود از بيشتري جوييمشاركت روحيه ديدهآموزش آموزاندانش 	همينطور، 	نمايند.مي

خوبي در مسائل مختلف به آنان ياري به بتوانند آموزان دانش ،ريزي صحيحتوانند اميدوار باشند كه در صورت برنامهمي

  	ند.نبرسا

  هاي علميپيشنهاد

گواه پرداخته شد، الزم است تحقيقات گروه از آنجايي كه در اين تحقيق تنها به رد عدم وجود تفاوت بين گروه آزمايش و 

  	پذيرد؛ صورت فضايي مشاركت توانمندي، هاي كارآفرينيمهارت راي تاييد وجود ارتباط بين آموزشديگري ب

ها براي رسيدن به نتايج بهتر و البته قابل نمايد كه اين تحقيق در ساير مدارس شهر تهران و ساير استانميمحقق پيشنهاد 

  .تعميم، تكرار شود

  پيشنهادهاي اجرايي

كسب نتايج بهتر در  وفضايي مشاركت بر هاي تئوريكي و افزايش تاثير آموزش به منظور نزديكي هرچه بيشتر آموزش

مدرسه، پيشنهاد اصلي اين با تغييرات آموزان دانش همگام شدن، فضاي آينده جامعه (شهرها، روستاها و محيط زيست)

   تحقيق است؛
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ار مشترك با دانش كانجام تمرينات و  به و شده حاضر كارآفريني،	كتابمديران مدارس در برخي از جلسات تدريس 

  نمايند؛ اقدامآموزان 

  نمايد؛آموزان، ضروري ميها و توانمندي براي مديران و كاركنان مدارس به موازات دانشآموزش مهارت

موثر آموزان دانشپيشنهادي حل راه چند سازيپياده 	تر،در مشاركت هرچه بيشتر و مسئوالنهآموزان به منظور تشويق دانش

  بود.خواهد 

  منابع

( هاي غير مديريتنقش آموزش درس مباني كارآفريني در قصد كارآفريني دانشجويان رشته) 1390آراستي. ز. و همكاران ( 

، 4، شماره 4، سال فصلنامه توسعه كارآفرينيهاي هنر و ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران) مطالعه موردي: دانشكده

  .129 -107صص 

) تاثير ابعاد فيزيكي كالس بر ارتقا مشاركت دانش آموزان در يادگيري فعال، 1396ارغياني. م.، فيضي. م. و يزدانفر. س. ع. (

  .212 -197، صص 2، شماره 11، جلد فناوري آموزش

بر مشاركت ) ارزابي مولفه هاي توانمندسازي روانشناختي 1395اعظمي. م.، عطايي. پ.، علي آبادي. و. و موسيوند. م. (

، سال هفتم، شماره يكم، فصلنامه زن و جامعههاي اجتماع محور: كاربرد معادالت ساختاري، اجتماعي زنان در سازمان

  .161 -143صص 

، 1، دوره جديد، شمارهنامه آموزش عالي) نهادينه كردن آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي، 1387پورآتشي، م. (

 .59 -50صص 

، فصلنامه جغرافياهاي زند و سامن، ) استراتژي توسعه مشاركتي كارآفريني روستايي، مورد مطالعه: بخش1393(تركاشوند. ز. 

  .275 -257، صص 42، شماره 12سال 

هاي فارسي ( مطالعه موردي: كتاب اي درسيهتوسعه نگرش كارآفرينانه در كتاب) 1390جعفري مقدم. س. و فخارزاده ( 

  .66 -47، صص 11، شماره 3، سال توسعه كارآفريني فصلنامهدوره دبستان) 

) محيط برنامه ريزي مشاركتي؛ ارايه مدل مفهومي براي 1396دانش پور. س. ع.، بهزادفر. م.، برك پور. ن. و شرفي. م. (

، 18ره ، شمادو فصلنامه دانشگاه هنرتحليل عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در برنامه ريزي، نامه معماري و شهرسازي، 

  .41 -24صص 

هاي اجتماعي روستاييان نسبت به مشاركت اجتماعي مطالعه موردي ) بررسي نگرش1388مهر، ح. و احمدرش (دانش

 .155 -129، صص1، دوره اول، شماره مجله توسعه روستاييروستاي دشه شهرستان پاوه، 
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