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چکیده:
هدد

ژدهوهح حاضدر ،شناسدایی و اولویدت دهدی مواند توسدهه مدرسده کدارآفری

متوسطه شهرستان اردبیل است کده بده روت توفدی

از دیددگاه مددیران مددارس

 -تحلیلد اسدتج مامهده آمداری تحقیدق کلیده مددیران

مدارس متوسطه دوره اول و دوم شهرستان اردبیل در سال تحصیلی  1398-99به تهداد 300ن ر کده از بدی
نمونه ها  170ن در از رریدق فرمدول مورگدان و گرمسدی بده روت نمونده گیدری تصدادفی ربقدهر انت دا
ابزارگردآوری ارالعات مشتمل بر ژرسشنامه محقق ساخته موان توسدهه مدرسده کدارآفری

اسکولرو فریدم

تحلیل شدج نتایج ای

( ،)3/74موان مربو
میانگی

به دانح آموز با میانگی

( ،)4/13موان مربو

( ،)3/55موان سدازمانی بدا میدانگی

به برنامه ریزی و محتوای درسی با میانگی

گردیددج

از دیددگاه مددیران

مدارس با اقتباس از ادبیات ژهوهح بودج دادههای مومود درندرم افدزار  spssبوسدیله آزمدون  Tتد
تحقیق نشان داد از دیدگاه مدیران ،موان مربدو

اید

نمونده ،کدای

بده مهلدم بدا میدانگی
( ،)4/18مواند دولتدی بدا

( )4/24و موان محیطی با میدانگی

( ) 3/91در عدم توسهه مدارس کارآفری نقح مهنی دار دارندج نتایج آزمون فریدم نشان داد رتبده بنددی مواند
توسهه مدارس کارآفری

از دیدگاه مددیران بده ترتیدو مواند مربدو

سازمانی ،موان دولتی ،موان محیطی ،موان مربو

بده برنامده ریدزی و محتدوای درسدی ،مواند

به دانح آموز و موان مربو

به نتایج ژیشنهاد می شود در ارائه محتوای کتو درسی از تأکید فر

به مهلدم مدی باشددجباتومه

بر م اهیم تئوری

خودداری و مطالو بده

سمت م اهیم کاربردی رود و به منظور کاربردی نمودن مطالو دانح آموزان را در موقهیت واقهی قرار داد.

واژگان کلیدی :موان  ،توسهه ،مدرسه ،کارآفری .
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Abstract:
The aim of the research was to identify and prioritize the barriers to the development of entrepreneurial
school from the perspective of high school principals in Ardabil city, which was done by descriptive-analytical
research method. The statistical population of the study of all principals of secondary schools in the first and
second years of Ardabil city in the academic year of 2009-2010 was 300, of which 170 people were selected
through Morgan and Georgian formulas by stratified random sampling. The data collection tool consisted of a
researcher-made questionnaire adapted from the research literature. The validity of the questionnaire was
estimated through formal-content validity and reliability through Cronbach's alpha coefficient, which was
higher than 0.7 for all variables. Data in SPSS software were analyzed by single sample T test, Kai Scovar and
Friedman. The results of this study showed that from the perspective of principals, barriers related to teachers
with average (3.74), barriers related to students with average (3.55), organizational barriers with average
(4.18), government barriers with average (13) 4.4 Obstacles to planning and curriculum content with an
average (4.24) and environmental barriers with an average (3.91) play a significant role in the lack of
development of entrepreneurial schools. The results of the Friedman test showed that the ranking of barriers
to entrepreneurial school development from the principals' point of view is the barriers to planning and
curriculum content, organizational barriers, government barriers, environmental barriers, student barriers
and teacher barriers, respectively.
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تومه به تحلیل ای

مقدمه

 60کشور

آمار ،کشور ایران در بی

امروزه تغییر و تحوالت و ژیشرفت های اقتصادی

عضو رتبه  32را ازلحاظ تبدیل آموزت به کارآفرینی دارا

و امتماعی نیاز به آموزت وژرورت اثرب ح را ضروری

تبدیل آموزت قبل از

رو مدارس در رأس نظام آموزت و

ساخته استج از ای

ژرورت بهنوان نهاد تهلیم و تربیت دانح آموزان با

است و در مقایسه با میانگی

متوسطه به کارآفرینی ایران نسبت به میانگی
در رتبة ژایی

مهانی

تری قرار دارد

ت کر کارآفرینانه و نوآورانه که بتوانند در مامهه ارزت

کاهح کی یت و توان ژاس گویی نظام های

بر

به

بیافریند  ،مایگاه و اهمیت ویهه ای دارندج از ی
ربق

ژهوهح

رر

های انجام گرفته ،فرفت های

آموزشی به چالح هاي امتماعی و به ویهه کم

دغدغه هاي

اشتغال مولد و ژایدار ،از عمده تری

کارآفرینانه در کشورهای در حال توسهه همچون ایران

سیاست گذاران آموزشی در کشورهاي مهان است

ه ت برابر کشورهای توسهه یافته است و از رر

( Kingmbe , 2010؛ ) Ozdemir , Bulbul & Acar , 2010ج از

دیگر ناکارآمدی آموزت و ژرورت رسمی به دالیلی از

دهۀ  1975تاکنون در بسیاري از کشورهاي توسهه یافته

ژذیری سیستم

بوده است که کاهح

ممله کی یت ژایی

و عدم انهطا

اروژایی و امریکایی باور بر ای

آموزشی کشور متناسو با نیاز روز مامهه و افزایح

رشد اقتصادي و شکست در رقابتهاي بی

بیکاری فارغ التحصیالن ،به علت ،عدم توانمندسازی

نحوي متأثر از عملکرد نظام آموزت و ژرورت است

مهارت محور آنها ،حرکت به سمت نسل مدارس

()Adent & Davice , 2002ج ژرواضح است که رشد و

را دو چندان می کند ( & Gorbanalizadeh

توس ۀ اقتصادي کشورها با نظام آموزت و ژرورت و

)Najjarnahavandi , 2015ج درونمایه ژیامدهای مدرسه

به ویهه نظام مهارت آموزي آنها گره خورده است

کارآفری

المللی به

تربیت و ژرورت دانح آموزان مهارت محور،

( Kingombe , 2011؛ )Mupimpila & Narayana , 2009ج

توانمند ،نوآور ،چندبهدی و شایسته مدارمتناسو با

و ژیچیده تری

کارآفری

كارآفرینی یکی از مهم تری

استهدادها ،تواناییها و عالیق آنها است که بتوانند

مسائلی است که موام امروزی در هزاره سوم با آن

عالوه بر ارزت آفرینی در مسیر شغلی خود ،به رشد و

روبرو هستندج بر اساس بیانیه مهانی کارآفرینی ،ی

کند .آنچه که تومه خافی به

همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح

آموزت نظاممند و فحیح کارآفرینی را ملزم می کند

فهالیت های کارآفرینانه ومود دارد ()Archibong , 2004ج

تومه به آمار و ارقام دیده بان مهانی کارآفری در تبدیل

م هوم كارآفرینی كه شامل خلق دیدگاه ها ،شركت ها

کشورهای

آفرینح

توسهه ژایدار کشور کم

آموزت به کارآفرینی است که ایران در بی

و حق اختراع و نیز فرایند فكری ژشت ای

در حالی

هاست ،است ()Jimenz et al , 2016ج كارآفرینی از رریق

تبدیل آموزت به کارآفرینی در میان

فرفت های مدید كسو وكار ،فناوری های مدید،

زنان دارای تحصیالت زیر متوسطه ،ایران رتبة یکی

نوآوری ،كارآیی و بهره وری به رشد و توسهه اقتصادی

اشغالی قرار داردج با

كمك می كند ( ،)Yolac , 2017و بیشتر گویای انرژی،

حوزة خاورمیانه رتبة هشتم را دارا است .ای
است که میانگی

مانده به آخر و قبل از فلسطی
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خالقیت ،اشتیاق و عالقه ی شدید برای كشف ،ایجاد و
تهییج فرفت هاست ()Boren , 2012ج

مش

در اکثر کشورهای توسهه یافته و در حال
توسهه نیز ،بحث کارآفرینی افلی تری

اشاره شده است .با اي

منب توسهه و

ومود و عليرغم تصويو خط

های گوناگون ،موان متهددی در مسیر امرای

آنها ومود داردج هر چند تحلیل اهدا
مرتبط با حوزه کارآفرين

در اي

و سیاستهای

اسناد نشان م

اشتغال زایی ،مدنظر قرار گرفته استج به عبارتی دیگر،

اي

توس ۀ کارآفرینی به عنوان موتور تغییر در تهادل

نهادينه کردن فرهنگ کارآفرين

اقتصادي ،یکی از فرانیازهاي مدي توس ۀ ژایدار به ویهه

فضای کسو وکار در مامهه بوده اند ،ول

برنامه ها به فورت مسته گري ته به دنبال

در در قرن بیست و یکم و اقتصاد مبتنی بر دانح

اي

امروز است ( Berglund , 2012؛  Zhou , 2012؛ Kingombe

شده استج بر اي

) , 2011ج با نگاه

به روند رشد و توسهه مهان

يابیم که با افزايح و گسترت ف

در م

خط مش

و نوآوری و تسهیل
بسیاری از

ها به فورت کامل امرا نشده و يا رها
اساس و ربق گزارت سال 2017
 120کشور

نمایه نوآوری مهان  ،ايران رتبه  74را در بی
کسو کرده است؛ همچنی

ربق گزارت سال 2017

نقح و مايگاه کارآفرينان به رور فزاينده ای بیشتر م

بانك مهان

از وضهیت بی

الملل

شاخص سهولت

شود ()Abdollahi et al , 2018ج ترویج و توس ۀ کارآفرینی

انجام کسو وکار ،مايگاه ايران در بی

 190کشور در رتبه

در مامهه ،ارتقار روحیه نشا

آوریهای ژیشرفته،

دهد

و نوآوري در کشور را به

همراه داردج از دیگر ژیامدهاي توس ۀ کارآفرینی ،کاهح
مشکالت بیکاري در مامهه ،افزایح امید در مامهه،
کاست

از بار مسئولیتهاي فراوان دولت ،و نهادینه

کردن فرهنگ کار در مامهه و کاهح برخی از
مهضالت امتماعی شامل اعتیاد و بزهکاري بوده و در

 120قرار گرفتج هرچند مايگاه بی

ايران از رتبه

الملل

 152در سال  2013میالدی به رتبه  120در سال 2017
میالدی ارتقا يافته اما بر اساس ارزياب

اي

نهاد بی

الملل  ،فضای کسو وکار در ايران نسبت به سال قبل
 3ژله نزول داشته است ()Aliabadi et al . 2019ج برای
برنامه

اساس ،در ایران در دهة گذشته نه تنها اهدا

تولید ثروت ،به توس ۀ ژایدار می انجامد.

های توسهة کارآفرینی محقق نشده است ،بلکه در

نگرت مثبت به کارآفرینی برای نیل به

برخی شاخص ها رکود داشته است ( Moradi et al ,

کارآفرینی حداکثری ضروری است ( & Nowinski

)2017ج نتایج مطالهه )Ghorouneh &. Sanaeipoor (2017

)Haddoud , 2019ج درواق  ،امروزه کارآفرینی نقح

هم نشان می دهد آموزت کارآفرینی در ایران بر

نهایت  ،ضم
بنابرای

کلیدی در روند توسهه و ژیشرفت اقتصادی موام

اساس شاخص های دیده بان مهانی کارآفرینی در

م تلف ای ا می کندج در مریان ژیشرفت کشورهایی

مایگاه مطلوبی نسبت به دیگر کشورها قرار

مانند ژاژ  ،کرة منوبی ،مالزی و هند ،فهالیت های

حوزه ،همکاري

نداردجبراساس مطالهات مدید در ای

چشمگیر کارآفرینانی مشاهده می شود که امروز به

بی

توسهه یافتگی کشور خود می بالند ( Erlouk ,

ارتقاي سیستم ملی و محلی نوآوري ضرورت دارد

)translate’s Teymouri , 2014ج

( from

در ايران نیز تومه به کارآفرين

و نوآوری

همزمان با برنامه چهارم توسهه مدنظر قرار گرفته و
به مرور زمان در ساير اسناد باالدست
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به اي

مهم

سه ب ح فنهت ،نظام آموزشی و دولت ،در

said

,

2011

,

al

et

Philpott

)Mohammadiranjbarani et al, 2013جاز میان ای
عامل ،نظام آموزشی به دلیل داشت
مدیدتری

سه

رسالت ارائة

دانشها و فنون ،نقشی ژررنگتر از سه ب ح
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اساس ،مأموریت نظام

در ژارادایم کارآفرینانه درحال حرکت است ( & Etzkowitz

دیگر بر عهده دارندج برای

آموزشی در بستر زمان ،همگام با تحوالت و دگرگونی

)Leydesdorff , 2000ج به بیان دیگر ،در دنیایی که مهانی

ژاس گویی به نیازهاي

و

هاي مهانی و در راستاي هد

شدن

نقح

مهمی

را

در

فرایند

اقتضایی موام  ،دچار تحول شده و به سوي مشارکت
تغییرات امتماعی و اقتصادي بازي می کند ،نقح

ها باید از دبیرستان شروع شوند تا موانان مسیر

نظام آموزشی با تومه به مسئولیت هاي مدید در قبال

شغلی مناسو خود را انت ا

زمینه elert

مامهة درحال تغییر مانند اقتصاد ملی ،توسهة

) et al (2015نشان دادند که آموزت کارآفرینی در

امتماعی ،کاهح مناب مالی عمومی و بازار آموزشی

دبیرستان منجر به ورود ،بقا و کارآیی کارآفرینی بهد از

دگرگون شده است ()Guerrero et al , 2006ج با تومه به

 16سال از فارغ التحصیلی می شودج به زعم & mars

که نتایج تحقیقات متهدد در کشورهاي م تلف

 )2012( rodsایجاد تغییر و فرفت الزم در محتواي

دنیا نشان داده است که ب ح عمدة دانح ،بینح،

برنامه درسی مدارس می تواند ضم

ارتقار میزان

مهارتهاو تواناییهاي مرتبط با خصلت و رفتار کارآفرینی

فهالیت هاي کارآفرینانه در مدارس ،به تغییر و بهبود

موضوع به عنوان

شایانی کندج )2013( Jaronovich & avtenis

ای

اکتسابی و قابل آموزت است ،ای

مامهه کم

کنندج در ای

عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در توس ۀ اقتصادي

در مطالهه خود سه مأموریت آموزت ،تحقیق و

مورد عنایت خاص نظام آموزشی و محافل توسهه در

فنهت را برای مدارس کارآفری

ژیشنهاد کرده اندج

کشورهاي ژیشرفته و درحال توسهه قرار گرفته است

آموزت بر اساس برنامه های آموزشی کارآفرینی ارائه

به روري که تنها در آمریکا در بیح از 600مدرسه و

می شود و به تربیت دانح آموزان ماهر در کارآفرینی

دانشگاه دوره هاي آموزت کارآفرینی ارائه می گردد

می ژردازدج برونداد تحقیقات به به فورت دانح علمی

()Ahmadpoordaryani , 2013ج

در آورده و با ب ح سوم (فنهت) از رریق کسو و

ی

آگاهی حرفه ای که مزئی از فرآيند ربیهی

کارهای کوچ  ،شرکت های برزادی ،ژاک علم و فناوری و

تکامل هر فرد است ،از دوران کودکی آغاز می شود و

شبکه ها ارتبا

می

مزر الین کی از تکامل انسان استج با ومود ای  ،واگذار

توانند مکانی باشند که ابتکارات مدید برای توسهه

کردن دوران ابتدائی تربیت حرفه ای فرد ،به مریان
ربیهی خود ،کاری نادرست خواهد بودج ای

ژایدار در ی

برقرار می کندج مدارس کارآفری

محیط نسبتاً ام

بررسی شوند بدون اینکه

حوزه

توسط نهاد مرکزی مورد بررسی دقیق قرار گیرد

ژیچیده از مریان آماده سازی انسان برای زندگی را نمی

()Wakkee et al 2019ج ) Ivu et al (2019هم مهتقدند

توان به دست حادثه و ات اق سپرد و آن را به رور آشکار

موسسات ارائه دهنده برنامه های کارآفرینی باید ای

با دخالت های علمی زیر نظر داشت (Louz , translate’s

ارمینان را به ومود آورندکه اساتیدی که برای آموزت

)Mohammadbeyghy, 2000ج 1985( alested & karileski؛

دوره های کارآفرینی بکار می گیرند باید بسیار شایسته

آموزت

فورت مومو می شود شهله های

 )said from Abedzadeh , 2013مهتقدند که ای

باشند که در ای
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قصد کارآفرینی در دانح آموزان روش

شوندج از نظر

) klofestin et al (2019هم مدارس برای برنامه های
کارآفرینی خود نیاز به اهدا
آن را در مقابل ای

روشنی دارند و باید نتایج
ارزیابی می کنند و مدیران

اهدا

مدارس نیز باید به مهنای واقهی ی

مدرسه کارآفری

را به فورت منسجم تهریف و عملیاتی نمایندج

و عدم تشویق مهلمان فهال توسط مسئولی
در زمینه کسو وکار ،از مهمتری

موان

اداری

کارآفرینی

وکسو وکاردر مدارس می باشندج یا درباره ی ای
موضوع می توان به تحقیق) Sadi et al (2018اشاره کرد
نتیجه رسیدند  ،دانشگاه های غر

که به ای
ازنظر تامی

کشور

شرایط نرم افزاری و س ت افزاری مهت

 )2020( et al nikiforovبر نقح فناروی ارالعات و

کارآفری

ساختار شبکه ای در توسهه کارآفرینی و & sidrat

سمت دانشگاه کارآفری

 )2018( ferikhaهم بر نقح مدیر و نوع مدرسه در

نرم افزاری و س ت افزاری خود ایجاد کنندج تغیر

توسهه مدرسه کارآفری

تأکید کرده اندج & Abress

 )2019( wichenbergهم دریافتند که تکامل شبکه های
امتماعی و مهت گیری های سیستم انت ا

به عنوان

شدن در حد مطلوبی نیستند و برای حرکت به
باید تغییراتی اساسی در ابهاد

محتوی دروس ،است اده از اساتید کارآفری
ارتبا

و برقراری

با فنهت ازممله ژیشنهاد هایی است که منجر
می شوندج

به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفری

مؤل ه های افلی منطق نهادی کارآفرینان آینده در

همچنی

مدرسه می باشدج ) Sevi et al (2019هم نشان دادند که

نشان داد که بی

آموزشهای مهارتی با ابتکار عمل،

ذهنیت کارآفرینی تأثیر مثبتی بر کارآفرینی دانح

خالقیت و ریس

ژذیری دانح آموختگان مدارس

کارآفری

آموزان داردج

ری تحقیقات ) poorvanchisalavat(2019نتایج

استان اردبیل رابطه مهنی دار ومود دارد و در

تحقیقاتی که در زمینه ی موان ایجاد و رشذ

مورد مول ه های قدرت تصمیم گیری و درگیر شدن در

و شناسایی و اولویت بندی آنها (اعم

فرایند مستمر نوآوری دانح آموختگان مدارس

از تحقیقات داخلی و خارمی ) انجام شده است  ،اندک

کارآفری

استان اردبیل رابطه مهنی داری مشاهده نشد

می باشد و بیشتر تحقیقات در حوزه های عالی

ج در تحقیقات خارمی نیز به ای

آموزشی _ دانشگاهی انجام شده است برای مثال در

است بطوریکه  )2018( sidrat & ferikhaدر ژهوهح خود

محققان

هم بر نقح مدیر و هم بر نقح نوع مدرسه در توسهه

کار آفرینی در مدارس از

مقاله اهمیت

مدارس کارآفری

تحقیق ) Marzban et al (2018ژهوهشی  ،هد
درای

ژهوهح بررسی موان

دیدگاه مهلمان کار وفناوری شهرستان نکا و روت

مدرسه کارآفری

تأکید کرده اندج در ای

تحول دانشگاه نسبت به کارآفرینی روش

تحقیق ،ترکیبی از روت های میدانی و کتاب انه ای بوذ

برای ش ا

که یافته های تحقیق نشان داد عواملی از قبیل :نبودن

دانشگاه  ،ی

برنامه و هماهنگی در سطح کالن بی

موضوع ژرداخته شده

می شودج

سازی ویهگی های خاص امازه کارآفرینی در
مطالهه کمی در  120رئیس دانشگاه

آموزت و

تونس انجام دادیمج نتایج ما نشان می دهد که برای

ژرورت و موسسات مورد بازدید ،تسلط کم مهلمان در

تبدیل شدن به ی

دانشگاه به عنوان کارآفری  ،باید

زمینه بازاریابی ،آشنایی کم مهلمان با فضای کسو

تحوالت داخلی را متحمل شودج به ای

وکار ،ارالع کم مهلمان در زمینه نظریات کارآفرینی ،بی

مدیر و نوع دانشگاه تأثیر مثبتی در توسهه دانشگاه

اداری در مورد تشکیل دوره های

 ،مدل م هومی ژیشنهادی می

تومهی مسئولی

آموزشی کوتاه مدت ضم
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خدمت در زمینه کسو وکار

کارآفرینی داردج بنابرای

تواند به عنوان مرم یا ی

مهنا  ،نقح

نقطه شروع برای تحقیقات
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بیشتر با هد
همچنی

مطالهه دانشگاه کارآفرینی باشدج

مهلمان و براساس تجربیات آن ها به خوبی احساس

) Ivu et al (2019هم در ری ژهوهشی که

توسهه مدرسه

دانشگاه

براساس داده های کمی و از دانح آموزان ی

می شود .بنابرای
کارآفری

الزم است موان

در مدارس شناسایی و رف

گردند؛ بر ای

آفریقای منوبی به فورت مقطهی انجام دادند  ،به ای

اساس هد

نتیجه رسیدند که برنامه های درسی عالوه بر تدریس در

اولویت بندی موان توسهه مدرسه کارآفری

کالس ،باید شامل نمایشگاه های حرفه ای و مذاکرات

مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل می باشد

شایستگی درک شده از

سؤال است كه

کارفرمایان نیز باشدج همچنی

همبستگی

گروه از ژاس گویان نشان دهنده ی

از انجام ژهوهح حاضر ،شناسایی و

بهبارت دیگر به دنبال ژاس گوي
موان

به اي

توسهه مدرسه کارآفری

از دیدگاه

از دیدگاه مدیران

متوسط و مثبت با قصد کارآفرینی دانح آموزان استج

مدارس متوسطه شهرستان اردبیل کدامند؟ و ميزان

ابراز نمود که

اهميت هر يك از آنها چقدر است؟ و در نهايت اينكه

م هوم کارآفرینی و اهمیت افلی آن ،در آموزت آن و

راهكارها و راه حل هاي توسهه مدرسه کارآفری

از

حضور بنیادی و تحقق آن در میان دانح آموزان و

دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

دانشجویان می باشد که می توان اساس و بنیاد شکل

کدامند؟

بدی

ترتیو می توان چنی

گیری م هوم مام

کارآفرینی در ی

مامهه باشدج از

آنجا که مدارس به عنوان متولیان افلی تربیت و
ژرورت مناب

انسانی مت صص در مامهه ،نقح

روت تحقیق
ای

اساسی دارند ،تومه به مقوله کارآفرینی در سطح نظام

ژهوهح ،از لحاظ هد
ازنوع توفی

 -تحلیل  ،از نظر

می نماید ()Ahmadpoordaryani & Azizi ,2012ج با ای

امرا از نوع استقرای و از نظر زمان

استج

وم ود به نظر می رسد مدارس ما در تقویت و ژرورت

مامهة آماری ژهوهح حاضر شامل کلیه مدیران

قرار ندارد

مدارس متوسطه دوره اول و دوم شهرستان اردبیل در

می توان

تهداد با استناد

آموزت و ژرورت به توسهه بهتر ای

امر کم

شاخص های کارآفرینی در حد مطلو
()Mirzayiankolvari & Sharifi , 2017ج بنابرای

شایانی

نظر روت ژیمایش

،کاربردی است  ،از

نیز مقطه

سال تحصیلی  1398-99است که ای

که در عدم توسهه مدارس کارآفری  ،عوامل

به گزارت آموزت و ژرورت استان اردبیل  300مدیر در

متهددي دخيل هستند كه ضرورت دارد شناساي شوند

 300مدرسه برآورد شدج ارالعات و داده های تحقیق با

و درمه تأثيرگذاري هر يك از آنها مش ص گرددج از ی

است اده از ابزار ژرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و

سو ،با تومه به ضرورت تقويت زمينه هاي ايجاد و

سپس با است اده از نرم افزار  spssدر دو سطح

توسهه مدارس کارآفری  ،از سویی ،خأل انجام دادن

توفی ی و استنباری مورد تحلیل قرار گرفتج آزمون

ژهوهح های کی ی و کمی عمیق در زمینة شناسایی

نرمال بودن مامهه با است اده از آزمون کولموگرو -

از منظر مدیران و

و ژس از ارمینان از نرمال بودن توزی داده

گ ت

موان

توسهة مدارس کارآفری

اسمیرنو

ها ،براي بررسی سواالت فرعی از آزمون  Tت

نمونه ای
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و کای اسکولر (خی دو) و برای بررسی سوال افلی از
آزمون فریدم

 ،) 53موان در ارتبا

با برنامه ریزی و محتوای درسی (

است اده شدج برای نمونه گیری از مدول

سوال  54تا  ) 63و موان محیطی (سوال  64تا )70ج در

مدول

ژرسشنامه از مقیاس ژنج ارزشی لیکرت (خیلی

مورگان و گرمسی است اده شد که بر اساس ای
 170مدیر به عنوان نمونه تهیی

که از ای

ای

تهداد به

کم= 1تا خیلی زیاد =  )5برای کمی سازی آن است اده و

فورت مساوی از مدارس متوسطه دوره اول و دوره

روایی آن به روت فوري و محتواي

ژرسشنامه توسط

دوم به روت نمونه گیری نمونه گیری تصادفی ربقه

چند ن ر از اساتید و کارشناسان مدیریت آموزشی و اخذ

ای (ربقه ها در مدول زیر آورده شده است) انت ا

نقظه نظرات ایشان در مورد هم چنی

گردیدج

رراحی شده وگویه های آن به
محتوای ژرسح نامه
ّ
مرحله تأیید رسیدج تمامی گویه ها دارای نمره گذاری

مدول ( )1مامهه و نمونه آماری تحقیق به تهداد مقط و منسیت
ناحیه 1

ساختار

مستقیم (مثبت) می باشندج

ناحیه 2

مقط
مامهه

تحصیلی

نمونه

نمونه

مامهه

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

متوسطه

39

41

22

23

42

38

23

22

متوسطه

35

35

20

20

36

35

20

20

دوره اول

باتومه به ژراکندگی دادههای آماری %50 ،درفد (85
ن ر) از ژاس گویان مرد و  50درفد ( 85ن ر) هم زن می

دوره دوم
مجموع

یافتههای تحقیق

150

150

75

75

باشند  53 ،درفد ( 90ن ر) از ژاس گویان مدیر مدارس
متوسطه دوره اول و  47درفد ( 80ن ر) هم زن مدیر

برای دستیابی به اهدا
محقق ساخته مهت مم
ای

تحقیق ،از ی

ژرسشنامه

آوری ارالعات است اده شدج

ژرسشنامه ری مطالهات کتاب انه ای و تحقیق و

بررسی ژس از تهیه لیست موان
کارآفری

توسهه مدرسه

با است اده از نظرات و تحلیل اساتید خبره

مدیریت آموزشی در چند مرحله افالحات ،ژرسشنامه
در دو ب ح ممهیت شناختی (مانند س  ،منسیت،
رشته تحصیلی ،مدرک تحصیلی و سابقه کار) و در
ب ح دوم گویه های مربو
توسهه مدرسه کارآفری

به موان و چالح های

رراحی شدج ای

ژرسشنامه

دارای  5سوال ارالعات فردی و  70سوال در  5مول ه
مربو

به موان و چالح های توسهه مدرسه کارآفری

می باشدج مول ه های ای
در ارتبا

در ارتبا

دانح آموز (سوال  16تا  ،)20موان سازمانی (در ارتبا

با
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فافله سنی  30تا  40سال 46 ،درفد در فافله سنی 40
تا  50سال و  34درفد هم بیشتر از  50سال قرار دارند ،
 62درفد ( 105ن ر) از ژاس گویان لیسانس و  38درفد
( 65ن ر) هم فوق لیسانس می باشندج براساس
ارالعات فوق می توان گ ت اکثریت ژاس گویان دارای
مدرک لیسانس هستندج همچنی
ژاس گویان بی

 4درفد ( 7ن ر) از

 1تا 10سال 38 ،درفد ( 65ن ر) بی

 11تا

 20سال و  58درفد ( 98ن ر) هم بیشتر از  20سال قرار
دارندج

برای تمامی متغیرهای ژهوهح بزرگتر از مقدار 0/05
با

مدرسه) (سوال  21تا  ،)47موان

ژاس گویان در بازه سنی کمتر از  30سال 18 ،درفد در

سطح مهناداری آزمون کلموگرو  -اسمیرنو

ژرسشنامه عبارتند از1 :جموان

با مهلم (سوال  1تا  ،)15موان

مدارس متوسطه دوره دوم می باشند ،ج 2درفد از

دولتی ( سوال  48تا

استج در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررسی در
ژهوهح حاضر دارای توزی

نرمال میباشندج بنابرای

برای بررسی سواالت ژهوهح از آزمونهای ژارامتری
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است اده میشودج همچنی

برای اولویت بندی موان توسهه مدرسه کارآفری

با تومه به اینکه ضریو

از

آل ای محاسبه شده برای کل ژرسشنامه مومول ه های

دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل از

ژرسشنامه از ژایایی

است اده می شودج که نتایج حافله در

آن باالتر از  0/7می باشند ،بنابرای
قابل قبولی برخوردار استج

زیر مورد بررسی قرار می گیردج

بررسی سوال افلی« :موان
کارآفری

آزمون فریدم

توسهه مدرسه

از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان

اردبیل به ترتیو اولویت کدامند؟»

مدول ( )1نتایج آزمون فریدم برای اولویت بندی موان توسهه مدرسه کارآفری از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل
تهداد

170

رتبه

کای اسکوئر

166/331

1

موان توسهه مدرسه کارآفری
موان مربو

میانگی

به برنامه ریزی و محتوای درسی

رتبه ها

4/5

درمه آزادی

5

2

موان سازمانی

4/16

سطح مهنی داری

0/000

3

موان دولتی

3/91

موان محیطی

4

موان مربو

5

موان مربو

6

3/31

به دانح آموز

2/6

به مهلم

2/52

چنانچه نتایج مدول ( )1نشان می دهد ،موان

 ) 2/52در اولویت آخر قرار داردج به عبارتی دیگر ،از

به برنامه ریزی و محتوای درسی (با میانگی

به برنامه ریزی و محتوای

مربو

رتبه  )4/5باالتری

رتبه را به خود اختصاص داده استج

به عبارت دیگر ،از دیدگاه مدیران ،موان

درسی دارای بیشتری

نقح و موان

مربو

به مهلم

به

دارای کمتری

نقح در عدم توسهه مدارس کارآفری

برنامه ریزی و محتوای درسی دارای بیشتری نقح را در

داردجهمچنی

با تومه به مقدار خی دو محاسبه شده و

عدم توسهه مدارس کارآفری
سازمانی (با میانگی
دولتی (با میانگی

موان

نظر ،موان

رتبه  )4/16در اولویت دوم ،موان
رتبه  ) 3/91در اولویت سوم ،موان

محیطی (با میانگی
مربو

داردج از ای

مربو

دیدگاه مدیران موان مربو

رتبه  )3/31در اولویت چهارم،

به دانح آموز (با میانگی

اولویت ژنجم و موان مربو

رتبه  )2/6در

به مهلم (با میانگی

سطح مهناداری که کمتر از  0/01است  ،می توان گ ت
رتبه بندی انجام شده از نظر آماری مهناداری استج
سوال اول« :از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه
شهرستان اردبیل ،موان مربو

به مهلم تا چه میزان در

عدم توسهه مدرسه کارآفری نقح دارد؟»

رتبه
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مدول ( )2نتایج آزمون  tت

نمونه ای برای بررسی موان مربو

به مهلم در عدم توسهه مدرسه کارآفری از دیدگاه مدیران و نتایج آزمون خی دو مهت بررسی سطح فراوانی و درفد دیدگاه مدیران در
زمینه نقح موان مربو

میانگی

شاخص

T

انحرا
مهیار

به مهلم در عدم توسهه مدرسه کارآفری

درمه

سطح

فافله ارمینان  %95براي

آزادی

مهناداری

ت اوت میانگی ها
حد ژایی

حد باال

دیدگاه مدیران مدارس

نقح
ژایی

موان مربو

3/74

0/49

19/512

169

0/000

0/6662

0/8162

4/27

0/9

18/363

169

0/000

1/134

0/4072

نقح

نقح

متوسط

باال

مقدار خی

درمه

مهنی

دو

آزادی

داری

به مهلم
فقدان انگیزه و

0

عالقه مهلم به
کارآفرینی
عدم ریس

1/16

3/2

169

2/229

0/0229

0/027

79

91

()%46

()%54

15/847

0/049

2

0/3771

ژذیری مهلمان
*میانگی فرضی یا نقطه برت ریف ژرسشنامه ()3
=2کم

مان توسهه مدرسه کارآفری =1 :خیلی کم

 =4زیاد

 =3متوسط

 =5خیلی زیاد

همانطور که در مدول ( )2مشاهده می شود ،از

 0/01مهنادار استجمهت بررسی سطح فراوانی و درفد

به مهلم

به مهلم

دیدگاه مدیران ،در مجموع نقح موان مربو
در عدم توسهه مدرسه کارآفری
انحرا

با میانگی

مهیار ( )0/49باالتر از میانگی

دیدگاه مدیران در زمینه نقح موان

مربو

( )3/74و

در عدم توسهه مدرسه کارآفری  ،دیدگاه ژاس گویان

متوسط یا نقطه

[]1-2/33؛

ژس از ربقه بندی در سه نقح (ژایی

برت ژرسشنامه قرار داردج به عبارتی دیگر ،از دیدگاه

متوسط [ ]3/66-2/34و باال [ )]5-3.67از آزمون آماری

به مهلم در عدم توسهه

کای اسکوئر (خی دو) است اده می شود که ربق داده

تر از

هاي حافل از تحلیل های آماری  %46از مدیران ،نقح

مدیران ،نقح موان
مدرسه کارآفری

مربو

در حد «باالتر از متوسط و ژایی

زیاد» ( ) 3>M>4می باشدج از بی

موان مربو

به مهلم

موان مربو

به مهلم در عدم توسهه مدرسه کارآفری

در عدم توسهه مدرسه کارآفری  ،بیشتر نقح مربو

را در حد «متوسط» و  %54هم «باال» ارزیابی کرده اندج

به «فقدان انگیزه و عالقه مهلم به کارآفرینی» با

با تومه به مقدار به دست آمده برای خی دو و سطح

نقح

مهناداری می توان گ ت که فراوانی و درفد مشاهده

میانگی

و انحرا

مهیار ( 4/27و  )0/9و کمتری

مربو

به «عدم ریس

انحرا

مهیار ( 3/2و  )1/16می باشدج نقح سایر موان

مربو

ژذیری مهلمان» با میانگی

به مهلم در عدم توسهه مدرسه کارآفری

و

از

دیدگاه مدیران نیز در مدول قابل مشاهده استج یافته
های فوق برای همه گویه ها در سطح خطای کمتر از
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شده در سطح خطای کمتر از  0.01مهنادار استج
سوال دوم« :از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه
شهرستان اردبیل ،موان مربو

دانح آموز تا چه میزان

در عدم توسهه مدرسه کارآفری نقح دارد؟»
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مدول ( )3نتایج آزمون  tت

نمونه ای برای بررسی موان مربو

به دانح آموز در عدم توسهه مدرسه کارآفری از دیدگاه مدیران و آزمون آماری کای اسکوئر مهت بررسی موان مربو

به دانح آموز در

عدم توسهه مدرسه کارآفری از دیدگاه مدیران
شاخص

انحرا

میانگی

T

مهیار

موان
مربو

0/79

3/55

9/61
0

درمه

سطح

فافله ارمینان %95

آزادی

مهناداری

براي ت اوت میانگی ها

169

0/000

حد ژایی

حد باال

0/4334

0/6748

دیدگاه مدیران مدارس

ژایی

متوسط

مقدار

درمه

مهنی

خی دو

آزادی

داری

باال

به

دانح
آموز
فقدان

1/19

3/92

10/62
0

169

0/7423

0/000

1/1047

انگیزه،
شور و
رغبت

19

49

102

()%11

()%29

()%60

62/341

0/000

2

دانح
آموزان
عدم

1/37

3/32

3/123

169

0/1212

0/000

0/5376

تومه به
ارائه و
کی یت
کار در
دانح
آموزان
*میانگی فرضی یا نقطه برت ریف ژرسشنامه ()3
مان توسهه مدرسه کارآفری :

=1خیلی کم

=2کم

 =4زیاد

 =3متوسط

همانطور که در مدول ( )3مشاهده می شود ،از
دیدگاه مدیران ،در مجموع نقح موان

مربو

دانح آموز در عدم توسهه مدرسه کارآفری
و انحرا

به

( 3/92و  )1/19و کمتری

نقح مربو

به «عدم تومه

به ارائه و کی یت کار در دانح آموزان» با میانگی

و

با میانگی

انحرا

مهیار ( 3/32و  )1/37می باشدج نقح سایر

مهیار ( 3/55و  )0/79باالتر از میانگی

موان

به دانح آموز در عدم توسهه مدرسه

متوسط یا نقطه برت ژرسشنامه قرار داردج به عبارتی
دیگر ،از دیدگاه مدیران ،نقح موان
آموز در عدم توسهه مدرسه کارآفری
متوسط و ژایی
موان

 =5خیلی زیاد

مربو

مربو

از دیدگاه مدیران نیز در مدول قابل مشاهده

به دانح

استج یافته های فوق برای همه گویه ها در سطح

در حد «باالتر از

خطای کمتر از  0/01مهنادار استجمهت بررسی سطح

تر از زیاد» ( )3>M>4می باشدج از بی
به دانح آموز در عدم توسهه مدرسه

کارآفری  ،بیشتر نقح مربو

کارآفری

مربو

فراوانی و درفد دیدگاه مدیران در زمینه نقح موان
مربو

به دانح آموز در عدم توسهه مدرسه کارآفری ،

به «فقدان انگیزه ،شور و

دیدگاه ژاس گویان ژس از ربقه بندی در سه نقح

مهیار

[]1-2/33؛ متوسط [ ]3/66-2/34و باال [-3.67

رغبت دانح آموزان» با میانگی

و انحرا

(ژایی
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 )] 5از آزمون آماری کای اسکوئر (خی دو) است اده می

مهناداری می توان گ ت که فراوانی و درفد مشاهده

شود که ربق داده هاي حافل از تحلیل های آماری از

شده در سطح خطای کمتر از  0.01مهنادار استج

مدیران ،نقح موان

مربو

توسهه مدرسه کارآفری

به دانح آموز در عدم

سوال سوم« :از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه

را در حد «ژایی » 29 ،درفد در

شهرستان اردبیل ،موان سازمانی تا چه میزان در عدم
توسهه مدرسه کارآفری نقح دارد؟»

حد «متوسط» و  %60هم «باال» ارزیابی کرده اندج با
تومه به مقدار به دست آمده برای خی دو و سطح
مدول ( )4نتایج آزمون  tت

نمونه ای برای بررسی موان سازمانی در عدم توسهه مدرسه کارآفری

از دیدگاه مدیران و آزمون آماری کای اسکوئر مهت بررسی موان سازمانی عدم توسهه مدرسه کارآفری از

دیدگاه مدیران
شاخص

میانگی

T

انحرا
مهیار

درمه

سطح

فافله ارمینان %95

آزادی

مهناداری

براي ت اوت میانگی ها

169

0/000

حد

حد باال

1/1344

1/2255

دیدگاه مدیران مدارس

ژایی

متوسط

مقدار

درمه

خی دو

آزادی

مهنی داری

باال

ژایی
موان

4/18+

51/18

0/3

سازمانی
فقدان

1/12

3/64

169

7/445

0/1247

0/000

0/8112

خدمات
مشاوره
0/00

شغلی
در

8

62

()%5

()%95

139/506

2

0/000

مدرسه
فقدان

0/8

4/52

169

24/912

1/4076

0/000

1/6499

مدیریت
مدرسه
محور
*میانگی فرضی یا نقطه برت ریف ژرسشنامه ()3
مان توسهه مدرسه کارآفری :

=1خیلی کم

=2کم

 =3متوسط

 =4زیاد

 =5خیلی زیاد

( 3/64و  ) 1/12می باشدج نقح سایر موان سازمانی در
همانطور که در مدول ( )4مشاهده می شود ،از
دیدگاه مدیران ،در مجموع نقح موان
عدم توسهه مدرسه کارآفری

با میانگی

سازمانی در

مدول قابل مشاهده استج یافته های فوق برای همه

و انحرا

گویه ها در سطح خطای کمتر از  0/01مهنادار استج

مهیار ( 4/18و  )0/3باالتر از نقطه برت ژرسشنامه
قرار داردج به عبارتی دیگر ،از دیدگاه مدیران ،نقح موان
سازمانی در عدم توسهه مدرسه کارآفری
از حد زیاد و ژایی
باشدج از بی

موان

زمینه نقح موان

سازمانی در عدم توسهه مدرسه

در حد «باالتر

تر از حد خیلی زیاد» ( )4>M>5می

[]1-2/33؛ متوسط [ ]3/66-2/34و باال

نقح (ژایی

سازمانی در عدم توسهه مدرسه

[ )] 5-3.67از آزمون آماری کای اسکوئر (خی دو)

به «فقدان مدیریت

است اده می شود که ربق داده هاي حافل از تحلیل

مهیار ( 4/52و

های آماری  %5از مدیران ،نقح موان سازمانی در عدم

به «فقدان خدمات

را «متوسط» و  %95هم

مدرسه محور» با میانگی

و انحرا

نقح مربو

مشاوره شغلی در مدرسه» با میانگی
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مهت بررسی سطح فروانی و درفد دیدگاه مدیران در

کارآفری  ،دیدگاه ژاس گویان ژس از ربقه بندی در سه

کارآفری  ،بیشتر نقح مربو

 )0/8و کمتری

عدم توسهه مدرسه کارآفری

از دیدگاه مدیران نیز در

و انحرا

مهیار

توسهه مدرسه کارآفری

«باال» ارزیابی کرده اندج با تومه به مقدار به دست آمده
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برای خی دو و سطح مهناداری می توان گ ت که

سوال چهارم« :از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه

فراوانی و درفد مشاهده شده در سطح خطای کمتر از

شهرستان اردبیل ،موان مربو

به دولت تا چه میزان در

 0.01مهنادار استج

عدم توسهه مدرسه کارآفری نقح دارد؟»

مدول ( )5نتایج آزمون  tت

نمونه ای برای بررسی موان دولتی عدم توسهه مدرسه کارآفری

از دیدگاه مدیران و آزمون آماری کای اسکوئر مهت بررسی سطح موان دولتی عدم توسهه مدرسه کارآفری از
دیدگاه مدیران

میانگی

شاخص

T

انحرا
مهیار

درمه

سطح

آزادی

مهناداری

169

0/000

دیدگاه مدیران مدارس

فافله ارمینان %95
براي ت اوت میانگی

مقدار

درمه

مهنی

خی دو

آزادی

داری

ها
حد

حد باال

1/05

1/2206

ژایی

متوسط

باال

ژایی
موان
مربو

4/13

26/268

0/56

به

دولت

ضهف

0/97

4/36

169

18/464

1/2197

0/000

1/5117
0

ژشتیبانی
مالی دولت
عدم القای

0/95

3/94

169

16/469

1/1065

0/000

32

138

()%19

()%81

66/094

0/000

2

1/4078

کارآفرینی
در افکار
عمومی
توسط
دولت
*میانگی فرضی یا نقطه برت ریف ژرسشنامه ()3
مان توسهه مدرسه کارآفری :

=1خیلی کم

 =3متوسط

=2کم

 =4زیاد

 =5خیلی زیاد

کارآفرینی در افکار عمومی توسط دولت» با میانگی
همانطور که در مدول ( )5مشاهده می شود ،از
دیدگاه مدیران ،در مجموع نقح موان مربو
در عدم توسهه مدرسه کارآفری

با میانگی

به دولت
و انحرا

انحرا

و

مهیار ( 3/94و  )0/95می باشدج نقح سایر

موان مربو

به دولت در عدم توسهه مدرسه کارآفری

از دیدگاه مدیران نیز در مدول قابل مشاهده استج

مهیار ( 4/13و  )0/56باالتر از نقطه برت ژرسشنامه

یافته های فوق برای همه گویه ها در سطح خطای

قرار داردج به عبارتی دیگر ،از دیدگاه مدیران ،نقح موان

کمتر از  0/01مهنادار استجمهت بررسی سطح فروانی

مربو

به دولت در عدم توسهه مدرسه کارآفری

«باالتر از حد زیاد و ژایی
می باشدج از بی

تر از حد خیلی زیاد» ()4>M>5

موان مربو

به دولت در عدم توسهه

مدرسه کارآفری  ،بیشتر نقح مربو
ژشتیبانی مالی دولت» با میانگی
( 4/36و  )0/97و کمتری

در حد

نقح مربو

و درفد دیدگاه مدیران در زمینه نقح موان مربو

به

دولت در عدم توسهه مدرسه کارآفری  ،دیدگاه
ژاس گویان ژس از ربقه بندی در سه نقح (ژایی

به «ضهف

[]1-2/33؛ متوسط [ ]3/66-2/34و باال [ )]5-3.67از

مهیار

آزمون آماری کای اسکوئر (خی دو) است اده می شود که

به «عدم القای

ربق داده هاي حافل از تحلیل های آماری  %32از

و انحرا
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مدیران ،نقح موان
مدرسه کارآفری

به دولت در عدم توسهه

سوال ژنجم« :از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه

مربو

را «متوسط» و  %81هم «باال» ارزیابی

به برنامه ریزی و

مربو

شهرستان اردبیل ،موان

کرده اندج با تومه به مقدار به دست آمده برای خی دو و

محتوای درسی تا چه میزان در عدم توسهه مدرسه

سطح مهناداری می توان گ ت که فراوانی و درفد

کارآفری نقح دارد؟»

مشاهده شده در سطح خطای کمتر از  0.01مهنادار
استج
مدول ( )6نتایج آزمون  tت

نمونه ای برای بررسی موان مربو
مربو

شاخص

میانگی

انحرا

ن

مهیار

4/24

0/47

T

به برنامه ریزی و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه کارآفری از دیدگاه مدیران و آزمون آماری کای اسکوئر مهت بررسی سطح موان
به برنامه ریزی و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه کارآفری از دیدگاه مدیران
درمه

سطح

آزادی

مهناداری

169

0/000

دیدگاه مدیران مدارس

فافله ارمینان %95
براي ت اوت میانگی

مقدار

درمه

مهنی

خی دو

آزادی

داری

ها
حد

حد باال

1/1758

1/3207

ژایی

متوسط

باال

ژایی
موان
مربو

33/999

به

برنامه ریزی
و محتوای
درسی
ناهمسویی

4/07

13/451

1/04

169

0/9185

0/000

1/2345
0

برنامه
درسی با

19

151

()%11

()%89

102/494

0/000

2

فرفتهای
کارآفرینی
فقدان

4/47

19/638

0/98

169

1/3280

0/000

1/6249

برنامه های
آموزشی
کارآفرینی
*میانگی فرضی یا نقطه برت ریف ژرسشنامه ()3
مان توسهه مدرسه کارآفری :

=1خیلی کم

=2کم

 =3متوسط

 =4زیاد

 =5خیلی زیاد

همانطور که در مدول ( )6مشاهده می شود ،از

کارآفرینی» با میانگی

به

نقح مربو

دیدگاه مدیران ،در مجموع نقح موان

مربو

برنامه ریزی و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه
کارآفری

با میانگی

و انحرا

مهیار ( 4/24و )0/47

باالتر از نقطه برت ژرسشنامه قرار داردج به عبارتی
دیگر ،از دیدگاه مدیران ،نقح موان

مربو

به برنامه

ریزی و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه کارآفری
در حد «باالتر از حد زیاد و ژایی
( ) 4>M>5می باشدج از بی

کمتری

و انحرا

مهیار ( 4/47و  )0/98و

به «ناهمسویی برنامه درسی با

فرفتهای کارآفرینی» با میانگی

و انحرا

و  )1/04می باشدج نقح سایر موان

مربو

مهیار (4/07
به برنامه

ریزی و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه کارآفری
از دیدگاه مدیران نیز در مدول قابل مشاهده استج
یافته های فوق برای همه گویه ها در سطح خطای

تر از حد خیلی زیاد»

کمتر از  0/01مهنادار استجمهت بررسی سطح فروانی

به برنامه ریزی

به

موان مربو

و درفد دیدگاه مدیران در زمینه نقح موان مربو

و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه کارآفری ،

برنامه ریزی و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه

به «فقدان برنامه های آموزشی

کارآفری  ،دیدگاه ژاس گویان ژس از ربقه بندی در سه

بیشتر نقح مربو
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[]1-2/33؛ متوسط [ ]3/66-2/34و باال

تومه به مقدار به دست آمده برای خی دو و سطح

نقح (ژایی

[ )] 5-3.67از آزمون آماری کای اسکوئر (خی دو)

مهناداری می توان گ ت که فراوانی و درفد مشاهده

است اده می شود که ربق داده هاي حافل از تحلیل

شده در سطح خطای کمتر از  0.01مهنادار استج

های آماری  % 11از مدیران ،نقح موان مربو

سوال ششم« :از دیدگاه مدیران مدارس

به برنامه

ریزی و محتوای درسی در عدم توسهه مدرسه کارآفری

متوسطه شهرستان اردبیل ،موان محیطی تا چه میزان

را «متوسط» و  %89هم «باال» ارزیابی کرده اندج با

در عدم توسهه مدرسه کارآفری نقح دارد؟»

مدول ( )7نتایج آزمون  tت

نمونه ای برای بررسی موان محیطی عدم توسهه مدرسه کارآفری
کارآفری

شاخص

میانگی

T

انحرا
مهیار

از دیدگاه مدیران و آزمون آماری کای اسکوئر مهت بررسی سطح موان محیطی عدم توسهه مدرسه
از دیدگاه مدیران

درمه

سطح

فافله ارمینان %95

آزادی

مهناداری

براي ت اوت میانگی ها

169

0/000

حد

حد باال

0/8265

1/0088

دیدگاه مدیران مدارس

ژایی

متوسط

مقدار

درمه

مهنی

خی دو

آزادی

داری

باال

ژایی
موان

0/6

3/91

19/867

محیطی
شرایط

1/08

4/09

169

13/168

0/9296

0/000

1/2575

محیطی
نامناسو،
ساختار
اداری
نامناسو،
اراده

6

36

128

سیاسی

()%4

()%21

()%75

142/635

2

0/000

ناکافی و
عدم
ژایبندی به
برنامه
عدم

1/22

3/68

169

7/245

0/4964

0/000

0/8683

همکاری
والدی
*میانگی فرضی یا نقطه برت ریف ژرسشنامه ()3
مان توسهه مدرسه کارآفری :

=1خیلی کم

=2کم

 =3متوسط

 =4زیاد

 =5خیلی زیاد
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همانطور که در مدول ( )7مشاهده می شود ،از
دیدگاه مدیران ،در مجموع نقح موان
عدم توسهه مدرسه کارآفری

با میانگی

محیطی در
و انحرا

تحقیق نشان داد از دیدگاه مدیران ،موان مربو
مهلم با میانگی
آموز با میانگی

( ،)3/74موان

مربو

مهیار ( 3/91و  ) 0/6باالتر از نقطه برت ژرسشنامه
قرار داردج به عبارتی دیگر ،از دیدگاه مدیران ،نقح

به برنامه ریزی و محتوای درسی با میانگی

موان

محیطی در عدم توسهه مدرسه کارآفری

حد «باالتر از حد متوسط و ژایی
( ) 3>M>4می باشدج از بی

موان

در

تر از حد زیاد»

( )3/91در عدم توسهه

نقح مهنی دار دارندج نتایج آزمون

محیطی در عدم
به

کارآفری

به

اراده سیاسی ناکافی و عدم ژایبندی به برنامه» با

نقح مربو

مدارس کارآفری

( )4/24و

فریدم

«شرایط محیطی نامناسو ،ساختار اداری نامناسو،

میانگی

محیطی با میانگی

( ،)4/13موان مربو

نشان داد رتبه بندی موان توسهه مدارس

توسهه مدرسه کارآفری  ،بیشتر نقح مربو

و انحرا

به دانح

( ،)3/55موان سازمانی با میانگی

( ،)4/18موان دولتی با میانگی

موان

به

مهیار ( 4/09و  )0/98و کمتری

از دیدگاه مدیران به ترتیو موان مربو

برنامه ریزی و محتوای درسی ،موان سازمانی ،موان
دولتی ،موان محیطی ،موان مربو
موان مربو

به «عدم همکاری والدی » با میانگی

به دانح آموز و

به مهلم می باشدجدر تحقیقات مشابه

و

از نظر موضوع نتایج اغلو یکسان و مشابهی بدست

انحرا

مهیار ( 3/68و  ) 1/22می باشدج نقح سایر

امده است بطور مثال به زعم مارس و رودس ()2012

موان

از

هم ایجاد تغییر و فرفت الزم در محتواي برنامه

دیدگاه مدیران نیز در مدول قابل مشاهده استج

درسی مدارس می تواند ضم

ارتقار میزان فهالیت

یافته های فوق برای همه گویه ها در سطح خطای

هاي کارآفرینانه در مدارس ،به تغییر و بهبود مامهه

محیطی در عدم توسهه مدرسه کارآفری

کمتر از 0/01

مهنادار استج مهت بررسی سطح

فروانی و درفد دیدگاه مدیران در زمینه نقح موان

کم

شایانی کندج
نتایج ژهوهح بهزادی و همکاران ( )1393نیز

محیطی در عدم توسهه مدرسه کارآفری  ،دیدگاه

نشان داد براي ایجاد دانشگاه کارآفری  ،محتواي

ژاس گویان ژس از ربقه بندی در سه نقح (ژایی

دروس باید کاربردي باشند و برگزاري کالس ها به

[]1-2/33؛ متوسط [ ]3/66-2/34و باال [ )]5-3.67از
آزمون آماری کای اسکوئر (خی دو) است اده می شود

فورت کارگاهی نیز می تواند بر ای
داشته باشد که با نتایج ای

موضوع تأثیر

ژهوهح همسویی داردج

که ربق داده هاي حافل از تحلیل های آماری  %4از

در زمینه ی سوال دوم تحقیق تحقیق مستقیمی

مدیران ،نقح موان محیطی در عدم توسهه مدرسه

ومود ندارد که نسبت به همسویی و یا ناهمسویی

را «ژایی » 21 ،درفد «متوسط» و  %75هم

اظهار نظر

کارآفری

نتایج به دست آمده با مطالهات ژیشی

«باال» ارزیابی کرده اندج با تومه به مقدار به دست

کرد اما نتایج بسیاری از مطالهات گویای نقح و

آمده برای خی دو و سطح مهناداری می توان گ ت

اهمیت مهلمان در خلق ت کرات کارآفرینانه در

که فراوانی و درفد مشاهده شده در سطح خطای

دانح آموزان استج برای نمونه ویهگی هایی همچون

کمتر از  )0.01مهنادار استج

انگیزه و عالقه مهلم ()Renzeli , 1993؛ تدریس
خالقانه (Renzeli , 1993؛ Fayol,2003؛  )Hiels,1998از
مهم تری

بحث و نتیجه گیری

ویهگی های ی

مهلم است که می تواند

باعث توسهه ایده های کارآفرینی در دانح آموزان
داده های در نرم افزار  spssبه وسیله آزمون  Tت
نمونه ،کای اسکوار و فریدم
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ویهگی ها در ی

)& Taghikhani ,2012؛ القای کارآفرینی در افکار

گرددج بدیهی است که فقدان ای

مهلم می تواند مان توسهه مدرسه کارآفری گرددج

عمومی ()Ahmadpoordaryani et al ,2002؛ افالح

در مورد سواال سوم نیز تحقیق مستقیمی ومود

نظام قانونی و کاهح ژیچیدگی ( Ahmadpoordaryani

ندارد که نسبت به همسویی و یا ناهمسویی نتایج به

)et al ,2002؛ ومود مقررات دست و ژاگیر ( Babayi ,

اظهار نظر کرد اما

حمایتی ) )Babayi , 2018عواملی

دست آمده با مطالهات ژیشی

)2018؛ قوانی

نتایج بسیاری از مطالهات گویای نقح و اهمیت

هستند که می توانند باعث یا فقدان آن ها مان

ویهگی های خالقانه دانح آموزان در خلق ت کرات

توسهه مدارس کارآفری گردندج
موان

کارآفرینانه استج برای نمونه ویهگی هایی همچون

مربو

به برنامه ریزی و محتوای درسی

انگیزه ،شور و رغبت ()Yang & Tonti ,2004؛ ویهگی

نقح بسیار برمسته ای در عدم توسهه مدرسه

ژذیری ،کنترل

کارآفری

در مدارس متوسطه شهرستان اردبیل

درونی ،استقالل رلبی ،تیم کاری ،آینده نگری)

دارندج ای

چالح در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید

(Maccland , 1963؛  )Atkinson ,1957در توسهه

قرار گرفته است که با نتایج ای

کارآفرینی تأکید شده استج

دارندج ژارسا و گرائلی شیخ ( )2012با تحلیل محتوای

های کارآفرینانه (توفیق رلبی ،ریس

موان

سازمانی مرتبط با ساختار و فرهنگ

سازمانی مدرسه نقح ژررنگی و باالیی در عدم
توسهه مدرسه کارآفری
شهرستان اردبیل دارندج ای

در مدارس متوسطه
چالح در بسیاری از

تحقیقات مورد تأیید قرار گرفته است که با نتایج ای
ژهوهح همسویی دارندج برای نمونه مو سازمانی
))Badri et al , 2013؛ ارتبا

مدرسه با مامهه

کارآفرینی مش ص به ای

کتا

که در تصاویر کتا  ،کم تری

ژهوهح همسویی

نتیجه دست یافتند
مؤل ه های کارآفرینی

به کار رفته است که با نتایج ای

ژهوهح همسویی

داردج
از دیدگاه مدیران ،موان

محیطی دارای نقح

باالیی در عدم توسهه مدرسه کارآفری
ژهوهح های ژیشی

نیز به ای

می باشدج

مسئله تأکید کرده

(Stiounson & Golembert , 1985؛ Graven, 2006؛

اند که مشکالت فرهنگی و امتماعی ( & Khodadad

)Khodadad & Esmaili , 2019؛ فقدان برنامه های

)Esmaili , 2019؛ عدم مشارکت مجریان و ذین هان

آموزشی کارآفرینی ( )Babayie , 2018به عنوان مهم

موان بر سر راه

تری

عوامل یا موان

سازمانی موثر در توسهه

کارآفرینی در مدارس شناسایی شده اند که به نوعی
با نتایج ای
موان

ژهوهح مطابقت دارندج

اردبیل دارندج ای

در مدارس متوسطه شهرستان
چالح در بسیاری از تحقیقات مورد

تأیید قرار گرفته است که با نتایج ای

تحقق کارآفرینی در مدارس می باشد که با نتایج ای
ژهوهح هم وانی داردج
باتومه به نتایج ژهوهح حاضر ژیشنهادات زیر

دولتی نقح برمسته ای در عدم توسهه

مدرسه کارآفری

( )Aliabadi et al , 2019از مهم تری

ارائه میگردد :
 در ارائه محتوای کتو درسی از تأکید فرم اهیم تئوری

بر

خودداری و مطالو به سمت

ژهوهح

م اهیم کاربردی رود و به منظور کاربردی نمودن

همسویی دارندج برای نمونه از ممله عوامل مرتبط با

مطالو دانح آموزان را در موقهیت واقهی قرار

دولت در زمینه کارآفرینی ،ژشتیبانی مالی ( Sayyedi

داد.
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 -در محتوای کتا

ها به چگونگی برژایی کسو و

کار و سازوکارهای بازار بیشتر ژرداخته شودج
 ب شی از کنترل محیط آموزشی به دانحآموزان واگذار گرددج

آشنایی آنان با فضای کسو وکار در مامهه

برگزار گرددج
 -شایسته است نتایج اینگونه ژهوهح ها ،در

 امکانات نرم افزاری و س ت افزاری کارآفرینی درمدارس فراهم گردد

اختیار مراکز و سازمانهای آموزت و ژرورت قرار
گیرد ،تا آنها بتوانند بر اساس یافته های ژهوهح ،در

 دولت از ررح های کارآفرینانه مدارس حمایتکندج

مهت تدوی
موان

 -دولت قوانی

حمایتی از ررح های کارآفرینانه

تصویو نمایدج

برنامه ها و راهکارهایی به منظور حذ

کار،رینی به کار گیرند که بالطب

 -رسانه ها ژل بی

مدرسه و فنهت و مامهه

عمل کنندج

مدرسه

کارآفری محقق خواهد شدج
 -با در نظر گرفت

 -فرهنگ کارآفرینی در مامهه گسترت یابدج

ژیچیدگی و چندبهدي بودن

موضوع (مدرسه کارآفری ) به نظر می رسد الزم
است تحقیقات زیادی در ای

ارتبا

فورت بگیرد که

از روت هاي م تلف ،ب صوص از روشهاي کی ی

 دانح آموزان باید فرایند تبدیل علم به عمل رایاد بگیرندج

مانند مشاهده و مصاحبه است اده شود ،تا به درك
عمیق تري از مدرسه کارآفری دست یابیمج

 دانح آموزان باید همواره از اشتباهات در یادبگیرندج

 ژیشنهاد می شود در ژهوهح های بهدی ،ژیشایندهای (عوامل مؤثر) مدرسه کارآفری

 مهلمان باید در تدریس خود از روت هایتدریس نوی

 دوره های آموزت ضمهد

خدمت مهلمان با

خالقانه به مای روت های سنتی

مکتب انه ای است اده کنندج

بررسی

شودج
 بررسی ژهوهح حاضر بر روی سایر مقارتحصلی به ویهه هنرستان ها ،انجام شود تا تهمیم

 مهلمان باید محتوای کتو را به شیوه عملیتدریس کنندج

نتایج با ارمینان بیشتری فورت گرفته و امکان
مقایسه نتایج فراهم گرددج
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