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 چکیده
حاضر  پژوهشارزشمند است.  ای مقولهآموزش  های شیوه ییجوامع، شناسا ةتوسعآموزش در  یرتوجه به نقش انکارناپذ با

« سالم یحاتتفر یقآموزش از طر» یکردبا رو عاطفی یادگیری ةیطحدر  ینیآموزش کارآفر های یوهش ییبا هدف شناسا

 یادگیری های حیطهکنار  در( 1956بلوم ) یادگیریسطوح  بندی دستهدر  عاطفی یادگیری ةیطحصورت گرفته است. 

 خبرگان شامل آن یآمار ةجامعو  است یتروای-یفیک روش نظر از پژوهش این. شود یممطرح  یحرکت-و روان یشناخت

با استفاده از  .شودمی دوم ةمتوسطکاردانش مقطع  ةدختراندر مدارس  تهران شهرسطح  در ینیآموزش و کارآفر ةحوز

 ها یتروا یلتحل یبرا و شد مستند یآمار ةنمونافراد  ازنفر  13 تجربیات ،یبرف ةگلولو با روش  ساختاریافته نیمه های مصاحبه

 آموزش ةیوش چهار از تحقیق یآمار ةنمون اعضای دهد می نشان یج. نتاشد تفادهاس سازیو مقوله یاز روش کدگذار

آموزان  دانش عاطفی یادگیری ةیطحکه در  کنند یم استفاده سالم تفریحات طریق از آموزش رویکرد با مطابق ینیکارآفر

. است «علمی بازدید»و « نقش یفایا» ،«یکارگاه آموزش» ،«یهمانم سخنران» شامل شده شناسایی آموزش های یوه. شاست

 های درس طرح و ها برنامه تدوین در آموزشی گذارانسیاست به هم و کارآفرینی مدرسان به هم ها شیوه این مناسب شناخت

 .کند می کمک کارآفرینی
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 مقدمه
ها  عملکرد افراد و گروه برنگرش،  ییرو تغ یزهانگ یجادا یقطر از عمده طور به آموزشی های فعالیت

 و مشایخ .(Aguinis & Kraiger, 2009) ندسودمند گروهی و فردیو از منظر  دنارگذ میمثبت  تأثیر

 و یرفعالغ یکردهایرو ةعمدگروه  دو دررا  ینیآموزش کارآفر یکردهایرو (1386) بازرگان

 و عادی های سخنرانی مانند «منفعل» یا «سنتی» های روش گروه اولین. کنند می بندی دستهفعال 

 .هستندعمل  بر یمبتن یشترهستند که ب «لفعا» یا «نوآورانه» های روش گروه، دومین

 ,.Feng et al) رود می کار به یاهداف آموزش یبرا متفاوت یهای روش و رویکردها امروزه

 های بازی»با استفاده از  1«سالم تفریحات طریق از آموزش» رویکرد یان،م ینا در .(2011

2«جدی
 ;Bers & Ueera, 2000; Resnick, 2004) است آموزش به ارزشمند های نگاه از یکی 

Sakamura, 1999.) یاز منظر اجتماع سالم یحاتتفر یقاز طر ینیکارآفر آموزش این،برعالوه 

 ها یکننده و باز سرگرم های یتاستفاده از فعال (.Tasnim & Yahya, 2013سودمند است ) یاربس

. بازخورد دکن یم یقرا در کالس تشو یفعال، تعامل و همکار یادگیریدر کالس، 

 یگرانسودمند با د یهمکار و دهد میها را نشان  مشارکت آن یزانم ،کالسآموزان در  دانش

. (Korkmaz, 2013) کند یم یتها تقو را در آن یآموزش های یتبه اهداف فعال یدنرس یبرا

ها  آن .بودندن آگاهسالم  یحاتتفر یقآموزش از طر اهمیت از ینو والد یراندب گذشته،در

 این. شود میبدل  ها آن یادگیری برای ابزاری بهکودکان  های یچگونه تجارب باز دانستند نمی

 (.Hussain et al., 2003)شده است  لیبدت پرطرفدار یبحث به یراخ یها در سال یکردرو

 یبرا یعامل عنوان بهها  به آن یستننگر یجا به یادگیری،ابزار  عنوان به ها یباز پذیرفتن با

 یبرا ویژه به یفکر های یدرک کرد. باز یخوب بهرا  ها آن ةبالقو ظرفیت بایدگذران اوقات، 

 محدودیتها از نظر زمان و منابع  معلم کهآنجااز  .ندسودمند یارتوسعه بس درحال یکشورها

 نباشد فراهم الکترونیکی های بازی اجرای برای الزم های زیرساخت است ممکن و نددار

(Lennon and Coombs, 2007)، بهاز آن،  خارجداخل کالس و هم  هم ها یباز گونه ینا 

                                                 
1. Edutainmentةدو واژ یبترک ی،اصطالح تخصص ینا ؛ Education و Entertainment ینا محققانکه  است 

 .اند کردهترجمه « سالم یحاتتفر یقاز طر آموزش»را  آنپژوهش، 
2. Serious Games 
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 کالسی سخنرانی مانند سنتی تدریس های شیوه. دارند اجرا قابلیت ،بدون آن یا معلم کمک

 یآموزش یابزار عنوان به ها بازیاثربخش باشد، اما  یدرس یمانتقال مفاه مورددر است ممکن

 (.Keller, 1987) کنند می یکآموزان را تحر دانش ةعالق
 

 

 تحقیق ةیشینپو  ینظر مبانیبر  مروری
 استفادهها  سال یبرا و معرفی یادگیری های حیطه یبرا یا شده شناخته های بندی دسته ،گذشتهدر

 1«بلوم بندی دسته» تر یشپ که شد مطرح یبند دستهاز  یدجد ای هنسخ 1956سال  در اما ،شد می

 یادگیری ةیطحسه  شاملاند که  ارائه داده را یبند دسته این( 1956و همکاران ) بلوم. شد میشناخته 

 .است مشاهده قابل 1نمودار  درو  (Bloom et al., 1956) شود می حرکتی -و روان یعاطف ی،شناخت
   

 
  یادگیری ةگان سه های یطهح یبند . دسته1 نمودار

 (1956): بلوم و همکاران منبع
 

و  یعاطف ی،شناخت ةگان سه های یطهبه ح که مذکور یبند دسته گرفتننظردر با پژوهش این

در  ینیمناسب آموزش کارآفر های یوهش ییشناسا دنبال بهاشاره دارد،  یادگیریِ حرکتی -روان

 است. عاطفی یادگیری ةیطح

 

 عاطفی یادگیری

از  ،دادند( ارائه 1956) همکارانو  بلوم باراولین که عاطفی یادگیری ةیطحمربوط به  بندی دسته

                                                 
1. Bloom’s taxonomy 

 

 

 

یشناخت ةیطح  

عاطفی یطةح  

 یحرکت-روان ةیطح
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 یاناست و به جر یارآموز آگاه و هش دانش که یهنگام یافت،شده است: در یلتشک سطح نجپ

 یآموزش یمحتوا یا یآموزش یانآموز به جر دانش که یهنگامتوجه دارد؛ واکنش،  یآموزش

 یانتعهد داوطلبانه به جر یکآموز  دانش که یهنگام ی،گذار ارزش دهد؛ یالعمل نشان م عکس

خود را  یها آموز نظام ارزش دانش که یهنگام ی،ده سازمان کند؛ یم یداپ یآموزش یمحتوا یا

 یمداوم درون نظام ارزش طور بهآموز  دانش که یهنگام یت،شخص توصیف سازد؛ یم یدرون

 .کند یخود عمل م

 طریق از یعاطف یادگیری ةیطح( 2001) همکاران و 1اندرسون عقیدة به ینه،زم ینا در

گوش یتقابل پذیری، یتمسئول ی،عالقه، توجه، نگران ی،آگاه یها حالت ةدهند نشان یرفتارها

 یها ارزش یا ها ویژگی بروز توانایی و دیگران با ارتباط در دادننشان العملعکس و دادن

 (.Anderson et al., 2001) شود می نمایان مطالعه ةحوزو  یشآزما یطشرا مناسب

چه  یادگیری هنگامدر  یادگیرندگانکه  شود یم مطرح زمینه یندر ا عاطفی یادگیری ةیطح

 رفتار و ها نگرش عقاید، هدایت راستایها چگونه در  آن یادگیری یها دارند و تجربه یاحساس

 یقطر ازرا  یادگیری ی،عاطف ةیطح درواقع(. Miller, 2005) شود یم یدرون آینده در ها آن

 & Krathwohl et al., 1964; Smith) دهد می شکل یادگیرندگان های انگیزه و عالیق باورها،

Ragan, 1999; Gronlund & Brookhart, 2009.) 
 

 آن های شیوهو  ینیکارآفر آموزش

 ینیکارآفر فرایند پژوهشگراناز  یاریباور بس به ،ینیکارآفر ةیخچتار مرور براساس

و از  (Fayole & Gailly, 2008; Kuratko, 2005; Hindle, 2007; Fiet, 2001است ) آموزش قابل

. (Matlay et al., 2010; Katz, 2003سوق داد ) ینیافراد را به سمت کارآفر توان یم یقطر ینا

 & Tasnimمورد بحث است ) همچنان ینیدر آموزش کارآفر «یادگیری یکردرو ینبهتر» ةمسئل

Yahya, 2013 .)از کارآفرینی آموزش در یادگیری فرایند( اظهار داشته است 1987) 2گیب 

تجربه صورت  بریتر و مبتن تر، فعاالنه منعطف یرویکرد با باید و است متفاوت ها آموزش دیگر

                                                 
1. Anderson 
2. Gibb 
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 های یوهفعاالنه در مقابل ش یستدر های شیوه نیز( 1994) 1یندو اوس گاراوان عقیدة به .پذیرد

 یاثربخش ،ها آننظر  از. ندتر مناسب کارآفرینانه های ویژگیپرورش  یمنفعالنه برا یستدر

 یطیمح های یچیدگیپ آموزان دانش شود می موجبمنفعالنه  یستدر های یوهش یینپا

 از ایمجموعه از استفاده بافعاالنه  یتو ترب یم. در مقابل، تعلکنندنرا درک  ینانهکارآفر

 ی،تعامل یها و بحث یگروه های یتفعال ی،طوفان فکر سازی، یهنقش، شب یفایمانند ا ها رینتم

 دبر می بهره یادگیری یانبه جر -نه کنترل و –کمک یبرا یابزار عنوان به یسخنران ةیوش از

(Carayannis et al., 2003; Fiet, 2001; Rae, 2004 .)( 1984) 2بومن و سکستون این، از پیش

حل  یرا نشان دهد که برا یبدون ساختار باشد و مشکالت یدبا ینیآموزش کارآفر نداظهار کرد

 .است نیاز باال ریسک با و مبهم شرایط درخالقانه و نو،  یها ها به روش آن

 بازخوانی ،ها ینتمر دادن انجام یقاز طر تا ندردک میکمک  یرانفراگ به ها معلم ،گذشتهدر

موضوع وجود دارد  ینبر سر ا یتوافق عموم ،امروزه .آورند یاد به را درسی مطالب ...و دروس

و  نیستند کافی ینانکارآفر یتترب یبرا ییتنها به یسنت یادگیریو  یستدر های یوهکه ش

 دهایرویکر. (Pasawano, 2015) شوند می منجربهتر  یادگیری به هنوآوران یستدر یها روش

 .گیرند می نادیدهرا  ینانهکارآفر فرایند های یتعدم قطعو  ابهام ،کارآفرینی آموزش در سنتی

 ینانهکارآفر یکردهایرو ةتوسعارتقا و  ینوآورانه برا های یوهش یجترو به ضروری یازن ،یجهدرنت

 ینا ییدتأ یراستا در .(Higgins et al., 2013) شود یاحساس م یادگیریآموزش و  یبرا

 و تجربی های مهارتناممکن است  تقریباً اند کرده بیان( 1997) 3سکستون و یانگاظهارات، 

 .آموخت آنان به آموزش سنتی های روش از استفاده با را کارآفرینان نیاز مورد عملیاتی

مورد توافق  وپرکاربرد  ةیوش 14 ،ینیآموزش کارآفر ةحوزدر  پژوهش یاتادب یبررس با

شامل  آموزش های شیوه ین. ااند شده  شناسایی ینیآموزش کارآفر درنظران  از صاحب یاریبس

 ,Lonappan & Devaraj) گروهی بحث ،(Fiet, 2001; Sherman et al., 2008) یهمانسخنران م

 ,Solomon et al., 2002; Bennet) سخنرانی ،(Solomon et al., 2002) وکار کسبطرح  ةیته ،(2011

                                                 
1. Garavan and O’Cinneide 

2. Sexton and Bowman 
3. Young & Sexton 
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 & Shepherd) یدرس ةپروژ ،(Solomon et al., 2002; Bennet, 2006) یمورد ةمطالع ،(2006

Douglas, 1997; Fiet, 2001)، ینکارآفر یکتوسط  گری یمرب (Fayolle and Gailly, 2008)، 

 و بازی ،(Fiet, 2001) آموزشی کارگاه ،(Kuratko, 2005; Mwasalwiba, 2010) علمی بازدید

 ,Kuratko) نقش ایفای ،(Fayolle & Gailly, 2008; Fiet, 2001) سازی یهشب ،(Fiet, 2001) مسابقه

 .شود می( Shepherd & Douglas, 1997) ینکارآفر یاتو داستان تجرب (2005

 یآموزش یکردهایسالم از رو یحاتتفر یقآموزش از طر یکردرو ،شده گفتهتوجه به مطالب  با

 ,Bennet) شود یآموزش ظاهر م یندفرا یلگرتسهدر نقش  یاددهندهکه در آن،  رود یفعال به شمار م

2006; Andreev et al., 2014 )یادگیرندگان تعامل و مساعی تشریک بر مبتنی های یتبر فعال و 

 (.Johnson et al., 1981; Millis & Cottell, 1998; Okan, 2003) دارد نظارت

 

 سالم تفریحات طریق از آموزش

 شد  طرحم 1990 ةده یلاز اوا ویژه طور به یفناور بریمبتن «سالم تفریحات طریق از آموزش»

 ینا (.Jang et al., 2006کند ) یم یبترک یکدیگررا با  ها بازیو  یا عناصر چندرسانه که

است.  یاجتماع-یفرهنگ یو تئور گرایی شناخت یی،ملهم از رفتارگرا یآموزش یننو یکردرو

 یابزار آموزش ترین یمیو قد ینتر احترام مورد ها بازیدارند  یده( عق1990) 1کرافورد و هالر

 .ندارزشمند تربیت و تعلیم منظر از و شوند یم بسومح یعیو طب یاصل یآموزش یفناور ،هستند

و  یآموزش یها از روش یکی ترکیب به یشترب« سالم یحاتتفر یقآموزش از طر»مفهوم  ،امروزه

 یندارد تمرکز ا یده( عق2015) 2جاروین (.Charskey, 2010) شود می گفتهکننده  سرگرم های یباز

 یادگیری تقویت برای ویژه طور به که هایی یباز است؛ یجد های یبر باز یآموزش یکردنوع رو

 یکردهایرو یده و شکل یسرگرم یجادا منظور بهاند و  شده یطراح بلوم بندی دستهدر  3عمیق

با استفاده  ،همچنین. شوند می استفادهاز آموزش  یتحما در ،(Gentile et al., 2014) یننو یادگیری

است که به  یکنانیمتشکل از باز یباز ةجامع .کرد یجادا 4«یباز ةجامع» ینوع توان می ها بازیاز 

                                                 
1. Crawford and Haller 

2. Jarvin 

3. Deep Learning 

4. Game Community 
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از هنجارها و  ای مجموعهممکن است  و دارندتعامل  یکدیگربا  یباز یاندر جر توجهی شایان میزان

 (.Egenfeldt-Nielsen et al., 2016)کنند  یجادرا ا یتعامل یساختارها

اشاره به  یبرا« سالم یحاتتفر یقآموزش از طر» واژةعصر حاضر،  های تئوری در

 ,Okan, 2003; Anikina & Yakimenko) است رفته کارآموزش به ةحوزدر  یننو یکردیرو

 یسبک« سالم یحاتتفر یقآموزش از طر» دارد می( اظهار 2003) 1اوکان ،مثال برای ؛(2015

است، حالت  یباز یادر قالب داستان  یبصر یمواد آموزش بر مبتنی شدت بهکه  است دوگانه

 2همکاران و آندریو عقیدة به .است وابسته کمتر یگرد یمیتعل های یوهش به و دارد یررسمیغ

آموزان  دانش یبرا یتفعال یمشارکت فعال و نوع یداد،رو یکبه  یادگیری فرایند»( 2014)

)معلم(، بلکه  یگرباز یکباشد و نه فقط  یدادرو یک یدبا یادگیری یندشده است. فرا یلتبد

 «.سالم است یحاتتفر یقآموزش از طر ین،مشارکت داشته باشند. ا یطدر مح یدبا ههم

 یشب یراناست که فراگ یو منفعل به حالت یگذار از حالت سنت حالدر آموزش حاضر، حال در

 & Anikina) نددار تعامل یشترو ب (Neck, et.al., 2014) شوند می یمطالب درس یردرگ یشاز پ

Yakimenko, 2015.) ( 2008نِمِک )توان یم آموزشی نوین های شیوه از استفاده با دارد عقیده 

 و( Baccarin, 2017)ها  موزه مانند -گوناگون یمربوطه را در فضاها های یتو فعال یآموزش یمحتوا

 (.Němec, 2008)آموزان منتقل کرد  دانش به -رسید کالس فقطنه  وها  پارک

 عوامل از تفریح و شادیاثربخش،  یادگیری ةحوزدر  یلسوفانو ف انشناس روانباور  به

 ;Wiberg, 2005; Taran, 2005) دانجام می بهتر یادگیری ایجاد به که دآی می شمار به مهمی

Albert & Mori, 2001; Rigas & Ayad, 2010 لذت بیشتر کالس در آموزان دانش هرچه( و 

 یقطر از توانند یم یآموزان دانش چنین. استپربارتر  یادگیری دهایدابرون و نتایج ببرند،

 خالقیت ،دنخود را بهبود بخش ةمسئلآموزش، مهارت حل  یندر ح یحو تفر یباز یریکارگ به

 (.Chang et al., 2010) کنند یترا در خود تقو یادگیری ةیزانگو  دهند ارتقا را خود

 یریکارگ به ةینزمدر  یمتعدد یها پژوهشها  حوزه یننظران ا از محققان و صاحب برخی

 .دوش می ارائه 1در جدول  که اند داده انجام آموزش زمینةسالم در  یحاتتفر

                                                 
1. Okan 

2. Andreev et al. 
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 «سالم یحاتتفر یقآموزش از طر» ةحوزدر  یشینپ های پژوهش بر مروری. 1 جدول
 پژوهشگر پژوهشموضوع هایافته

 همچنین و یادگیری مکان فیزیکی هایویژگی
 هنگام ایچندرسانه عناصر تصاویر و صدا کیفیت

 .مؤثرند یادگیری یبر اثربخش یستدر

 در بهتر یادگیری آثار بررسی
 طریق از آموزش چارچوب

 سالم تفریحات

Pasawano 
(2015) 

محتوا و  تنها نهبه کودکان،  فناورانه هایآموزش برای
و  یزیکیف یطبلکه مح د،دار یتاهم یادگیری یندفرا

 آینده معلمان ایحرفه ةتوسع رد یزدانش معلمان ن
 عنوانبه باید فیزیکی شرایط. دارند مهمی نقش

 .شود پذیرفته معلم آموزش فرایند از بخشی

 به آموزاندانش تمایل بررسی
 سالم تفریحات طریق از آموزش

Basaran 
(2015) 

 هایفعالیت ،هابازی هایویژگی از برخی
 بهبود موجب که شوند می یفتعر ایساختاریافته

 .شوندمی یادگیری

سالم  یحاتتفر یقاز طر آموزش
 یایآموزش در دن ةیندآو 

 یجیتالد

Jarvin 
(2015) 

 برای را یادگیری هایتئوری دهندگان،آموزش ییسو از
 یدر سو و آورنددرمی اجرا به کارآفرینی هایآموزش

 را شناختی و رفتاری هایتئوری انشناس روان یگر،د
 حال،این با. کنندمی اجرا کارآفرینی هایآموزش برای

 .دارد وجود دیدگاه دو این بین عمیق شکافی

 آموزش بر هایباز یرتأث بررسی
 کارآفرینی

Tasnim and 
Yahya 
(2013) 

 سالم یحاتتفر یقاز طر آموزش رویکرد از استفاده
 بهتر یادگیری منظور به ،سنتی هاینسبت به آموزش

 است. مؤثرتر سنکم و جوان فراگیران

 کارگیریبه امکان بررسی
 یقآموزش از طر یکردرو

آموزش  منظور بهسالم  یحاتتفر
 خارجی هایزبان

Korkmaz 
(2013) 

بر  یممستق ییرتأث یروان یازهایو ن انگیزش
 دارد. یرانفراگ یادگیری

 یبرا یچارچوب مفهوم ةارائ
 سالم یحاتتفر یقآموزش از طر

Hussain et 
al. (2003) 

 

 هایروش از یکی توان میسالم را  یحاتتفر یقآموزش از طر یکردشد، رو بیان طورکههمان

 هاییباز ویژه به) هابازی از آن در که( Korkmaz, 2013) آورد شمار به کارآفرینی آموزش

 (.Ulicsak, 2010) شودیو اثربخش استفاده م یقعم یادگیری منظور به سازیشبیه و هامسابقه(، جدی

 

 سالم تفریحات طریق از کارآفرینی آموزش

 هایی محدودیتتحت  که را( یکنان)باز یبانرق یان( میآموزش، هرگونه مسابقه )باز ةحوز خبرگان

 ,Tasnim & Yahya) نامند می بازی ،باشد( گیری نتیجه یروزی،)برد، پ ویژه یهدف ی( براین)قوان
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در   بازیو  سازی شبیه. است شدهتوجه  آنها ةکنند سرگرموجه  علتبه ها بازیبه  هاست قرن. (2013

 یعموم طور به ها بازی کهزمانی ؛است شده گرفته کار به هجدهم قرن از یتو ترب یمآموزش و تعل

 برای ابزاری عنوان به ها بازی گونه ینوکار، ا و کسب یریتمد یها کالسدر  .)همان( شدند یمعرف

 انجمن ،مدتیاز  پساند.  شده گرفته کار بهو حل مسئله  گیری تصمیم یها مهارت ارتقای و بهبود

 یمعرف «یمورد ةمطالع ةیوش» عنوان باوکار را  کسب یباز اولین یکاآمر دانشگاه هاروارد یریتمد

راه  یزن اورانهفنو  یعلم یها به دوره یابزار آموزش عنوانبه ها بازی محبوبیت 1970 ةدهدر  و کرد

در آموزش  ها بازی یگرو انواع د ها سازی شبیه ،کوتاه بسیار یزمان در. (Ellington et al., 2006) یافت

 ةتوسعشاهد  ،اخیر سال چهل. در شدند گرفته کاربه ،ها دانشگاهتا  یتمام سطوح، از مدارس پرستار

کاربران  یو گستردگ ها بازیو هم از لحاظ وفور انواع  یهم از لحاظ گوناگون حوزه ینا یرچشمگ

 یآموزش های ینوع باز ترین محبوب ها سازی شبیه رسد یم نظربه (.Crookall, 2010) ایم بودهها  آن

 «ندکن می بازی شده سازی شبیه یطمح یکدر  یکنانها باز که در آن هایی یباز»باشند؛ 

(Cruickshank & Telfer, 1980.) 

امکان  ،ینبنابرا ؛است آموزش قابل یامر ینیکارآفر یندنظران، فرا صاحب ةیدعق طبق

 یادگیریبهبود  منظور به یتخصص ةحوز یندر ا یآموزش یننو یکردهایاز رو یریگ بهره

 یها که در آموزش یآموزش یننو یکردهایاز رو یکی ،ینفراهم است. همچن یرانفراگ یعاطف

 دلیل بهاست که « سالم یحاتتفر یقآموزش از طر» شود یگرفته م کار به ینیمرتبط با کارآفر

 یگرد یآن در هر کشور با کشورها یمختلف، مطالعه و اجرا یکشورها یتفاوت بافت فرهنگ

در  ینیآموزش کارآفر های شیوه»است که  ینحاضر ا پژوهش پرسش درنتیجه،. استمتفاوت 

 کاردانشسالم در مدارس  یحاتتفر یقآموزش از طر یکردبا رو یعاطف یادگیری ةیطح

را  ینیدرس کارآفر یرانا درفقط مدارس کاردانش  ،حاضر حال در. «ندا کدامتهران  ةدختران

 پژوهش این مکانی قلمروی ،بنابراین ؛کنند می تدریس نمدو یبا کتاب درس یواحد صورت به

ابتدا  پژوهش، پرسشبه  پاسخگویی راستایتهران است. در  ةدخترانمدارس کاردانش 

 شدهتالش  ها داده یمناسب گردآور ابزار یقو سپس از طر اند شده مرورمربوطه  یها پژوهش

 .شوند تحلیل و شناسایی پژوهش هدف با متناسب و الزم یها داده است
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 یقتحق روش
 ایناست.  روایتی-کیفی یکردرو یو از لحاظ راهبرد دارا یاز نظر هدف کاربرد یقتحق این

 یکفرد در  یک ةشد کسب های تجربهکه پژوهشگر بخواهد  رود می کاربه زمانی تحقیقروش 

 ةمطالع. (Creswell, 2002) بپردازد سازییبه معن ها آنو از  کنند ییرا بازنما ینمع ةیطح

و به وقوع  نگر گذشته یموضوع ،عاطفی یادگیری زمینةدر  ینیآموزش کارآفر های شیوه

اینبه .است ییشناسا قابل ،شده طرح های روایتبه  یاست که با نگارش و معنابخش یوستهپ

 کهشده است  استفادهمصاحبه  پروتکل اساسبر ساختاریافته نیمه ةمصاحباز ابزار  منظور،

ارائه مفهومی های چارچوب از تلفیقی با و یقموضوع تحق یاتادب به توجه با آن های پرسش

 شده است. طراحی( 2013) کورکماز و( 2003) همکاران و حسین توسط شده

 کاردانش ةدخترانتهران در مدارس  شهردر سطح  ینیآموزش و کارآفر ةحوز خبرگان

 های شاخص اساسبرکه  دهند می یلرا تشک حاضر تحقیق یآمار ةجامع ،دوم ةمتوسط مقطع

 یدرس مبان یستدر ةسابق» یا «سال( 4آموزش )حداقل  ةحوزدر  ییاجرا ةسابق بودندارا»

 ماهمهرماه و آبان یزمان ها در قلمرو و مصاحبه با آن اند شده تعیین «ترم( 2)حداقل  ینیکارآفر

وزارت آموزش و پرورش  یقاز طر یآمار ةجامع ،همچنین است. گرفته صورت 1394سال 

نفر از  13 ،پژوهش این در .استشده  یرپذ آنها امکان به دسترسی و شده شناساییاستان تهران 

 ابتدا از نمونه حجم .شدند انتخاب آماری ةنمون برای ینیآموزش و کارآفر ةحوزخبرگان 

ادامه  یاشباع نظر ةمرحلبه  یدنرس تا یاستفاده از روش گلوله برف با گیری نمونهو  نبود مشخص

و نکات  ها یافته یگرکه د دگیر یانجام م یو زمان  مرحله تا مصاحبه دیگر، عبارتبه ؛کرد یداپ

در  ی. اشباع نظرشوند یتکرار م یو نکات نظر ها یافتهو تمام  شود یحاصل نم یدیجد ینظر

 .یافتادامه  13 ةنمونتا  ها مصاحبه ینان،حصول اطم یدهم محقق شد و برا ةنمون

توسط  ها آنو اصالح  ها پرسشابزار پژوهش از دو ابزار نگارش  ییتحقق روا برای

 آزمون یشپدر سطح  یمقدمات ةمصاحبسه  دادن با انجام ها پرسش ینیبازب ،یتدرنها و خبرگان

 2بیرونی ارزیابی و 1یدرون یابیدو روش ارز ها، پرسش یاییاز پا یناناطم برای .استفاده شد

                                                 
1. Internal Checking 

2. External Checking 
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 شوندهاز فرد مصاحبه ،کدگذاری و مصاحبه از پس درونی ارزیابی در. شدگرفته  کار به

 و درستی و کند مطالعه شده استخراج یهمراه کدها به راتا متن مصاحبه  شود یدرخواست م

خبرگان  یهمکار یترا مشخص کند. با توجه به محدود کنندهمصاحبه برداشت نادرستی

 در. است گرفتهمصاحبه انجام  9 یکار برا یندر پژوهش، ا ینیآموزش و کارآفر ةحوز

 ةیوشتا بر  شود یدرخواست م -شوندگانمصاحبه از غیر -خبره افراد از بیرونی، ارزیابی

از نظر  ،ترتیب این بهمصاحبه را مشخص کنند.  یلتحل یو نادرست یدرست ونظارت  یکدگذار

 یفیتک یابیارز یبرا یفی،ک یلتحل ةینزمدو استاد باتجربه و دو کارشناس خبره در 

 مورددر ارزیاب چند قضاوت منطقی هماهنگی. شد استفاده ها مصاحبه تمامی های یکدگذار

از  ایسنجه کنند، می تفسیر و تعبیر را هاپاسخ چگونه یا بینندمی را پدیده یک چگونه کهاین

 یاطالعات یها مناسب است که داده زمانی( یابانارز ین)ب یایینوع پا یناست. ا یاییپا

و  یرتعب ینیع طور بهنامنظم  ةمصاحب یا یریتصو هایمشاهده، آزمون یقاز طر آمده دست به

 ینب یاییوجود دارد که پا یشتریب اطمینان آمده دست به ةسنج درمورد زمانیشوند.  یرتفس

 «یابانارز ینب یاییپا»با عنوان  یاییپا ینوع ها،ارزیابی این طریق از درنتیجه،باال باشد.  یابانارز

باز به روش استراوس و  یاز روش کدگذار ،یتدرنها( حاصل شد. 1383 ،فرد ییداناو  ی)الوان

 ییشناسا ةمرحلدر سه  که استاستفاده شده  ها داده یلتحل برای یبند ( و مقوله1990) 1ینکورب

 .است گرفتهانجام  سازیو مقوله یهاول سازی مفهوم ی،شواهد گفتار
 

 ها یافته
 54با  ینیکارآفر یرانو دب ندبود زن افراد همة ،یقتحق یآمار ةنمون های ویژگی بررسی براساس

 .شود می مطرح زیربه شرح  یکدگذار اساسبرها  داده تحلیل. ندداشت را یفراوان بیشتریندرصد 

از  ها مصاحبهمتن کامل  سازی پیاده ،ها داده یلتحل برای :یشواهد گفتار ییشناسا ةمرحل

 ایناز  ای نمونه استخراج شد. ها مصاحبهاز متن  شواهد سپس و گرفتانجام  یصوت یلفا یرو

 .شود می مشاهده 2در جدول  مرحله

موجود در  های یامپ یبند و دسته ییبراساس شناسا یهاول سازی مفهوم :اولیه سازی مفهوم ةمرحل

                                                 
1. Strauss and Corbin 
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 یمورد شواهد گفتار 30ها،  حاصل از مصاحبه یها داده یلانجام گرفت. براساس تحل یگفتار شواهد

 .شود می مشاهده 3 جدول در که شد استخراج رو  پیش تحقیق ةمصاحب 13از  یهمفهوم اول 30و 

 مشابه های پدیده به و دارند یکسانی معانی که مفاهیمی بندی طبقه روند: یساز مقوله ةمرحل

، 4 جدول در(. Strauss & Corbin, 1990) شود می نامیده پردازی مقوله کنند، می پیدا ربط

 .شوند می داده نشان تحقیق شدة ییشناسا مقوالت

 
 (1 نمونة)مصاحبه  ها روایتاز  ای نمونه. 2 جدول

اولیهمفاهیمگفتاریشواهد
که به  یننرو بب یدنید یجاها نوبریمش یم یم،ذاریم یدها بازدبچه یبرا

 انگیزهده. یجواب م یلیها خین. اربط داره ینیشون ربط داره، به کارآفر رشته
 درس. یرشپذ یشن برایو آماده م یرنگیم

 اردوهای از استفاده
 ایجاد منظوربه تفریحی

آموزان دانش در انگیزه
کالس  یمکن دعوتشکنه،  یمعرف شناسهیم ینکارآفر یهرکس یگممکالس  توی

 بینم یمکنم یکه دعوت م ینخودم از کارآفر ی. گاهیماستفاده کن شاو از تجربه
 و دهیم نفسبهاعتماد بهشون یلیجذب همون شغل شدن. خ خودشون یگاه

 .باشیم طوراین تونیممی هم ما کننمی حس

 کارآفرین از دعوت

 
ها مصاحبه یةاول یساز . مفهوم3 جدول

اولیهمفاهیمنمونه

1 

 کارآفرینانه قصد ایجاد منظور به بخشی یزه. انگ1
 مالی تأمین های روش آموزش. 2
 کارآفرینی با مرتبط رویدادهای در شرکت به آموزان دانش تشویق. 3
 خود محصوالت فروش از درآمد کسب به آموزان دانش تشویق. 4
 درس کالس به وکار کسب. دعوت از صاحبان 5

2 
 آموزان دانش محصوالت از حمایت. 6
 آموزان در دانش یزهانگ یجادا منظور به یحیتفر ی. استفاده از اردوها7
 کارگاه صورت بهکالس درس  ی. برگزار8

 ینانهکارآفر ةیروح ایجاد منظور به بخشی انگیزه. 9 3

4 
 مرتبط های نمایشگاه در شرکت به آموزان دانش تشویق. 10
 مدرسه های بازارچه در آموزان دانش درآمدزایی به نمره اختصاص. 11

5 
 کارآفرینانه قصد ایجاد منظور به بخشی یزه. انگ12
 کارآفرینی با مرتبط رویدادهای در شرکت به آموزان دانش تشویق. 13
 یادگیری اشتیاق ایجاد هدف با آموزشی بازدیدهای از استفاده. 14
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ها مصاحبه یةاول یساز . مفهوم3 جدول
اولیهمفاهیمنمونه

 کارآفرینانه کنش ایجاد برای بخشی یزه. انگ15 6
 درسی مبحث یک تدریس برای چندروزه های کارگاه برپایی. 16

 خود محصوالت فروش از درآمد کسب به آموزان دانش تشویق. 17 7
 آموزان دانش کردنیردرگ منظور به یحیتفر ی. استفاده از اردوها18

 صنعت در باتجربه فرد از دعوت. 19 8
 آموزشی های کارگاه برگزاری. 20

9 
 درآمدزایی به آموزان دانش تشویق. 21
 آموزان دانش محصوالت از حمایت. 22

10 
 کارآفرینانه قصد ایجاد منظور به بخشی انگیزه. 23
 کارآفرینی با مرتبط رویدادهای در شرکت به آموزان دانش تشویق. 24

 آموزان عالقه در دانش یجادا منظور به یحیتفر ی. استفاده از اردوها25 11

 کارآفرینی های بازارچه در شرکت به آموزان دانش تشویق. 26 12
 کارگاه صورت بهکالس درس  ی. برگزار27

13 
 کارآفرینی با مرتبط رویدادهای در شرکت به آموزان دانش تشویق. 28
 کارآفرین از دعوت. 29
 آموزشی متنوع های مکان در درس کالس برگزاری. 30

 

 ها آن بندی دستهو  شده شناسایی های مقوله. 4 جدول
اولیهمفاهیمهامقوله

 30، 27، 20، 16، 8 آموزشی کارگاه
 29، 19، 5 میهمان سخنران

 28، 26، 24، 23، 22، 21، 17، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 6، 4، 3، 2، 1 نقش ایفای
 25، 18، 14، 7 علمی بازدید

 

 

 ها مصاحبه یها داده یلتحل ةیجنت براساس ،شود میمشاهده  4در جدول  که گونه همان

 تفریحات طریق از آموزش یکردرو با یعاطف یادگیری ةیطحدر  ینیآموزش کارآفر های شیوه

 های یوهپژوهش، ش ینا یها مقوله یگر،د یانبه ب ؛گیرد می قرارمقوله  چهارعمده در  طور به سالم

کالس درس  برگزاری»و  «نقش ایفای» ،«علمی بازدید» ،«یهمانم سخنراناز  دعوت» آموزش

 .است «آموزشی کارگاه صورت به
 

 گیری نتیجه و بحث
 طریق از عاطفی یادگیری ةیطح در ینیآموزش کارآفر های شیوه شناساییپژوهش،  ینا هدف

 ادامة
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 سپس و یقتحق ةیشینپمرور  با ابتدا منظور،اینبه. است« سالم یحاتتفر یقآموزش از طر» رویکرد

 یادگیری سطح بر هم که هایی شیوه ؛شد ییشناسا یآموزش ةیوش چهار ،یآمار ةنمون با مصاحبه

 .برخوردارند «سالم تفریحات طریق از آموزش» رویکرد عناصر از هم و ندمتمرکز عاطفی

 یربازآموزش از د ةحوزدر  یو سرگرم یحاتاز تفر گیری بهره موضوع آنکهوجود  با
 ترکیب ،(Taran, 2005; Albert & Mori, 2001; Rigas & Ayad, 2010) است بودهمطرح 

 ینکاربرد ا یبررس یگرد عبارت به و «ینیآموزش کارآفر»و « سالم یحاتتفر یقآموزش از طر»
آموزش  ةحوز یها در پژوهش مفقوده ای حلقه «ینانکارآفر یتو ترب یمتعل» ةینزم در یکردرو

و  ها یحوزه، به نقش باز این در یاربس یقاتبا وجود تحق ،درواقع .شود یمحسوب م ینیکارآفر
شده  یکم یارتوجه بس ینیمخصوص کارآفر یها مشابه در آموزش ةکنند سرگرم های یوهش

 .(Dilts & Fowler, 1999)است 
 تحقیق این در شده شناسایی های یوهاز ش یکی «میهمان سخنران» آموزشی ةیوشاز  استفاده

 2(، شرمن و همکاران1994) 1از جمله گارتنر و وسپر یاست که در مطالعات متعدد محققان
 یقاز طر یروش آموزش اینبه آن اشاره شده است.  یزن (2010) 3( و التشالگر و هاوس2008)

 ینیقصد کارآفر یارتقا موجب ،یو باور جمع یخودباور ی،شخص یتمطلوب یرهایبر متغ یرتأث
 ینانکه از کارآفر دبیرانیباور  به ،یقتحق نتایج طبق(. 1391 ،و همکاران ی)آراست دشو می
 ةیوش این کردند،یدر کالس درس دعوت م خود یاتتجرب دادنقرار یاردر اخت منظور به

 برای راالزم  ةیزانگها  به آن و کند می کمک ینیبهتر کارآفر درکدر  آموزان دانشبه  یستدر
 دیگر از نیز «علمی های گردش و بازدیدها». دهد می ینانهوکار کارآفر کسب یانداز راه

( در 2005) 5کوراتکو و( 2001) 4فیت مانند محققانی که هستند کارآفرینی آموزش های شیوه
داشتند  اظهار یقتحق ةمطالعمورد  خبرگان همچنین،اند.  خود به آن اشاره کرده یقاتتحق

 یها و آمادگ آن یشترآموزان، نشاط ب دانش ةیزانگ یموجب ارتقا یحیتفر یاردوها یبرگزار
 .شود یم یبهتر مطالب درس یرشپذ یبرا ها آن

                                                 
1. Gartner and Vesper 
2. Sherman, et.al. 

3. Lautenschlager and Haase 
4. Fiet 

5. Kuratko 
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مانند کوراتکو  یاست که در مطالعات محققان ینیآموزش کارآفر های یوهاز ش یزن« نقش ایفای»

 باور داشتند ینیآموزش و کارآفر ةحوزخبرگان  یق،تحق یج( به آن اشاره شده است. طبق نتا2005)

 یشترب هرچه یادگیری یآموزان برا به دانش بخشییزهنقش موجب انگ یفایا های ریناستفاده از تم

 ییگرد ةشد ییشناسا ةیوش «کارگاه صورت بهکالس درس  برگزاری». شود یم ینانهکارآفر یمحتوا

 به. اند دانسته ینیکارآفر آموزش یمناسب برا ایشیوه را آن ،(2001) فیتمانند  محققانیاست که 

 یها مهارت یتتقو موجب یآموزش ةیوش یناز ا استفاده ،یقتحق ةمطالعمورد  خبرگانزعم 

 .کند یم یلرا تسه یرشانو با دب یکدیگرها با  تعامالت آن و شود میآموزان  دانش یاجتماع
 

 

 پیشنهادها

 :شود یارائه م یرز های یشنهادپ یق،تحق ینا یجنتا اساسبر

 جلسات و نیآنال مالقات از استفاده و مدرسه به وکارها کسب صاحبان و نانیکارآفر از دعوت .1

 ؛ینیکارآفر یاجتماع و یفرد یروندها با آموزاندانش شتریب هرچه ییآشنا منظور به پاسخ و  پرسش

 مانند یتعامل یریادگی یها وهیش از استفاده با ینیکارآفر یآموزش یها کارگاه ییبرپا .2

 ؛یاکتشاف یریادگی و یانتقاد تفکر ،یفکر طوفان

 قیتشو و مدرسه یسو از هاشگاهینما و نانهیکارآفر یدادهایرو یبرگزار لیتسه .3

 ؛مربوطه ینارهایسم و ها شیهما در شرکت به آموزان دانش

 ؛هدفمند یعلم یدهایبازد یبرگزار .4

طیمح در یریادگی یها پارک ها، موزه مانند یدرس کالس از ریغ ییها مکان در سیتدر .5

 .ینیکارآفر مراکز و رشد مراکز ،یصنعت یها شهرک ها، کارخانه ست،یز

 :شودیم مطرح یآت قاتیتحق یبرا ییها شنهادیپ درادامه،

آموزش » یکردبا رو یشناخت یادگیری ةیطحدر  ینیآموزش کارآفر های یوهش شناسایی .1

 ؛«سالم یحاتتفر یقاز طر

 یکردبا رو یحرکت-روان یادگیری ةیطحدر  ینیآموزش کارآفر های یوهش شناسایی .2

 ؛«سالم یحاتتفر یقآموزش از طر»

 .کارآفرینی آموزش هایشیوه بندییتاولو منظور به یکم هایروش از استفاده .3
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