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 چکيده
استان کهگیلویه  ویژه های نیاز با مدارس در آموزش اثربخشیبررسی میزان  هدف پژوهش حاضر

پژوهش به صورت  موضوع ماهیت به توجه با حاضر پژوهشبوده وروش 69-69وبویر احمد در سال 

دانش آموزدختر وپسر شاغل به تحصیل در  0011آماری آن  جامعه و توصیفی پیمایشی بوده

بوده که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مدارس متوسطه استان کهگیلویه وبویر احمد 

 ایودادهه است شده استفاده متناسب شکل به ایطبقه گیرینمونه روش انتخاب شدند با 091

 یک تاطالعا گردآوری گردیدابزار استخراج آن ونتایج شده وبررسی وتحلیل کمی روش با تحقیق

 مکک با که است سودآوری و اثربخشی و سازمانی کارآفرینی و مشارکتی مدیریت پرسشنامه

 : قرارگرفت نتایج  تحقیق نشان داد که: استفاده مورد منابع از استفاده و مشاور و راهنما اساتید

 ازمانیس آفرینی کار با مشارکتی مدیریت  داد که بین سازی بومی بومی با  اموزشی بخشی اثر  بین

 این های دیگریافته دارد.همچنین وجود داری معنی رابطه متوسط و کوچک  های درشرکت

 ارآفرینیک میزان با مثبتی رابطه آفرینی باکار مشارکتی مدیریت  بین که دهدمی نشان مطالعه

 .دارد استان متوسط و کوچک هایشرکت  در  سازمانی

 .کارآفرین، بومی سازی، اثربخشی، آموزش :يديکل واژگان 
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 3 سحر جاوید ، 3 ، مریم جاوید 2، حشمت اله مرتضوي زاده  1 بهرام موحد زاده

 .عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور  0 
 .عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 2
 بویراحمد و کهگیلویه استان پرورش و آموزش مدرس  0

 

 نام نویسنده مسئول:
 بهرام موحد زاده

 استان ژهیو يهاازيآموزش در مدارس با ن یاثربخش

 بویر احمد کهگيلویه و
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 مقدمه
دو هدف معلم،  نیاز ا شتریبهتر و ب یریادگیبه منظور  انیکمک به دانش آموزان و دانشجو یاست در دست معلم برا یابزار آموزش

به  را فراهم آورند که یو امکانات طیکنند تا شرا یاست، آن ها تالش م رندگانیادگیدر  یریادگیآسان ساختن  یهر نظام آموزش ایمدرسه و 

 طیمعنا که آموزش تنها شرا نیبد رد،یگ یم ادیاست که  رندهیادگیخود  نکهیا تیاما در نها ابد،ی انیجر بهتر یریادگی ندیکمک آنها فرا

کند  جادیا یریادگی ستیآموزش قادر ن نیکند همچن لیتسه یدرون ندیفرا کیرا به عنوان  یریادگیدهد که  یم بیترت یرا طور یرونیب

است که در خدمت پرورش و  یتی(. منظور از آموزش، فعال0062)رضازاده،  دیرا هموار نما یریادگی به دنیرس ریتواند مس یبلکه تنها م

 درنیبگ ادیدانش آموزان  نکهیا یاست برا ییآموزش فراهم کردن فرصت ها نیاست، همچن یاست،آموزش ابزار پرورش و کارآموز یکارآموز

 یزیمعلم طرح ر یاز سو یریادگیشود که با هدف آسان ساختن  یگفته م یحرفه ا یها تی(.  آموزش به فعال0061و همکاران،  ی)خلعتبر

  .ابدی یم انیبه صوت کنش متقابل جر رندهیادگیچند  ای کیمعلم و  نیشود و ب یم

های دهد که چه میزان از تالشعبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر، اثربخشی نشان می اثربخشی،

ه ب دیبلکه با ستین یآموزش و پرورش منحصر به افراد، زمان، مکان، و عمل خاص از طرفی جام شده با نتایج مورد نظر مطابقت دارد ،ان

 که یاست به طور رانیدانش آموزان و فراگ یرساندن استعدادها تیآموزش و پرورش در واقع به فعل رد،یصورت مداوم و مستمر صورت پذ

کنند آشنا شوند و در  یکشف م تیترب انیآموزش و به کمک مترب انیکه آنها را در جر شینهفته خو یدانشآموزان با کشف استعدادها

 (را انتخاب کنند، یشغل و حرفه ا یبزرگسال

 کی نیگرفته است.ا قرار یاریتوسعه مطرح و مورد توجه بس دیجد یها میاست که در عرصه پارادا ییاز گفتمان ها یکی یساز یبوم

رار را به عنوان الگو مورد توجه ق افتهیتوسعه  شتریپ یبه توسعه، کشورها دنیرس یجهان سوم برا یاست که کشورها ریانکار ناپذ تیواقع

ند رو نیباشد.در ا یو همانند شدن با آنها م افتهیتوسعه  یبه کشورها وستنیگروه از کشورها، پ نیا شتریدر ب ییدهند و هدف نها یم

ا توان آن ر یصدساله گذار م کیو تجربه  یرانیوجود دارد که در جامعه ا یمتفاوت یبه مدرن،برخوردها و انگارهها یجامعه از سنت یدگرگون

 (0060داد)جمعه پور، صیتشخ یبه روشن

 

 و ضرورت پژوهش تياهم -
کنونی آموزش به عنوان اصلیترین و مهمترین عامل توسعه و پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شمار میرود و بهترین  عصر

راه برای نیل به اهداف توسعه انتخاب شیوه های صحیح و اصولی آموزش با استفاده از کلیه امکانات میباشد و همچنین با توجه به اینکه  

همترین و اصلیترین عامل در جهت توسعه جامعه می باشد. و با توجه به سرعت پیشرفت علوم در دوران کنونی م ندانش آموزان به عنوا

از  یک.یلزوم آموزش و بازآموزی دانش آموزان در هر زمان و مکان مورد توجه مدیران و برنامه ریزان اجتماعی و آموزشی قرار گرفته است

 نیتر از آموزش است همچن عیبه مراتب وس تیکار ترب نیمطلوب در فرد است بنابرا راتییتغ شیدایکمک به پ تیترب فیوظا نیمهمتر

شخص را « شدن» ایدهد  یافکار  و عواطف او جهت م یها و حت تیخاص و به فعال یبه هدف ها دنیآموزش و پرورش شخص را در رس

 .(0011نژاد، یشد )شعار تیترب دیاست که با یشخص یرو یتیانجام دادن عمل ترب زممستل تیبخشد، ترب یشکل م

های آموزش و توسعه برای کمک به افراد، گروهها و تمام سازمان به منظور کارایی بیشتر طراحی شده است. ضرورت آموزش از  برنامه

روع ن پیوستهاند شآنجا ناشی میشود که مشاغل و سازمانها همیشه درحال تغییر هستند. آموزش و توسعه معموالً با افرادی که تازه به سازما

اشتغال آنها ادامه مییابد. به برنامه های آموزش و توسعه در مقیاس گسترده، توسعه سازمانی نیز میگویند. هدف توسعه  رهمیشود و طی دو

 :). 0010سازمانی دگرگونسازی محیط درونی سازمان به منظور یاری به افراد در ایفای نقش خود به گونهای اثربخش است )ادبی، 

 در بهبود کسب و کار یسوادآموز یاثربخش ی:  بررسیدف اصله

 قيسواالت تحق

  احمد چگونه است ؟ ریوبو هیلویو مدارس استان کهگ یآموزش عتیوض. 0

 احمد کدامند؟ ریبو و هیلویمدارس استان کهگ یآموزش یساز یبوم یها شاخص. 2

 

 قيتحق نهيشيو پ اتيادب
 آموزش

 خواهد توانائی خودش -در واقع فراگیری تجربه ای است که درآن به دنبال یک تغییر نسبتاً پایدار در فردی هستند که می آموزش

  .رادر جهت اجرای وظایف یک شغل بهبود بخشد. آموزش می تواند شامل تغییر در مهارتها، دانش، نگرشها با رفتار اجتماعی فرد شود
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 وآ،دوب نیدانند و همچن یآموزش م رد،یگ یصورت م یریادگی لیرا که هدفمندانه به منظور تسه یزی،هر چ 2116و شلمن لگوثیرا

رده ک فیمشخص تعر یها تیمورد نظر در وض جیبه نتا یابیبه منظور دست یریادگی طیمح قیآموزش را مرتب کردن و منظم کردن دق

  (.0062است )رضازاده، 

فنون و  لهیاست که بوس یو ابزار طیمح ریمتغ طیبا شرا یانسان یروین قیتطب یبرا ریگیو پ یضرور یها تیآموزش از فعال ندیفرا

ت، اس ریبه کمک آموزش امکان پذ یادیتا اندازه ز ایجامعه پو کی جادیا د،ینما یم داریتوسعه پا جادیدر ا یانیمختلف، کمک شا یروشها

ظور به من دیجد یها و ابزاها کیتکن افتنی یاز ناشناخته ها و پژوهش برا یو شناخت و آگاه عتیانسان بر طب زونروز اف یرگیچ نیهمچن

 ،یرسپاسیمهم و مؤثر نموده است )م شیاز پ شیمسئله آموزش را ب شرفت،یدر حال پ یدر کشورها ژهیحل مسائل و مشکالت جامعه به و

0010) 

 آموزش فیتعار
خوردار بر یبخش تیرضا یکه بتوانند از زندگ یبه مردم است به طور ییکه هدفش دادن معرفت و مهارت ها یریادگیاست از  یندیفرا

بقدر  باشد و شیکودک فرصت داده شود که خود، معلم خو یعنی ت،یدانشمند، هدف آموزش و ترب یمرب نیا ،یبه نظر خانم مونته سور.باشد

 یو همکار یزندگ گرانیکه چگونه با د رندیگ یم ادی یشود، دانش آموزان مونته سور یم یبه او خود دار میمستق سیامکان از تدر

 (.0060کنند)جعفرزاده،

 

 انواع آموزش
به  شتریها ب یبند میتقس نیکرد که البته ا یبند میتوان به انواع مختلف تقس یآن م تیفعال طهیرا با توجه به کاربرد و ح آموزش

 .پرداخت میدرباره آن ها خواه حیو توض فیکه در ادامه به ارائه تعر ردیگ یصورت م یریادگیامر  لیمنطور تسه

 یآموزش رسم

 ابد،ی یادامه م یشود و تا آموزش عال یاست که از کودکستان آغاز م یشامل آن قسمت از نظام آموزش یمدرسه ا ای یرسم آموزش

 .(0091 ،ییکند. )طباطبا یم یرویپ یمشخص است و از سلسله مراتب منظم یساختار یاست و دارا افتهینوع آموزش سازمان  نیا

  یررسميآموزش غ

و هدف آن  ردیگ یصورت م یاست که در خارج از چهارچوب نظام رسم یو منظم افتهیسازمان  تیهر گونه فعال یرسم ریآموزش غ 

  .( 0096 دپور،یخردساالن گرفته تا بزرگساالن است. )رش تیاز جمع یخاص یگروه ها یها برا یاز آموختن یا دهیفراهم آوردن انواع برگز

محتوا، روش و اهداف خاص خود است اما از آن  یدارا زین یررسمیگردد که آموزش غ یاستنباط م نیفوق چن فیاز تعر بیترت نیبد

 میتحت کنترل نهاد مسئول تعل ایو ردیپذ یانجام نم رهیمانند مدارس، دانشگاه ها و غ یتیشناخته شده ترب ینهادها لهیجهت که اوالً به وس

 یدارا ،یدر مقابل آموزش رسم یرسم ریشود. آموزش غ یم یتلق یرسم رینظر غ نیآموزش و پرورش قرار ندارد از ا رتمانند وزا تیترب و

را  یباشد، و هر نوع آموزش یم یاز آموزش رسم شتریافراد اجتماع ب یها و رفتارها شهیآن در افکار، اند یبوده و اثربخش یتر عیمفهوم وس

شود. با  یکند، شامل م یم افتی(درتیو ترب میتعل یرسم یاز نهادها ری)البته غ یهر سازمان و نهاد ازخود  یازهایکه شخص در رابطه ن

 :خالصه کرد نیتوان چن یرا م یرسم ریآموزش غ یها یژگیفوق و فیو تعار حاتیتوجه به توض

  .هستند یو عمل یآن فور یهدفها 

  .ردیتوان انجام گ یم یمساعد نهیو زم تیمدرسه و در هر موقعخارج از چهارچوب  

 .را ندارد ینظام آموزش رسم تیباشد و اصوالً محدود یآن ساده م یساختار و سازمانده 

 .نوع آموزش مشارکت داوطلبانه دارند نیا یدر اجرا رندگانیادگیو  کارکنان

 

 یآموزش مستمر ضمن
آن همه افراد نگرشها، ارزشها،  یاست در تمام عمر که ط یتوان گفت؛روند یهم م یکالس رینوع آموزش که به آن آموزش غ نیا در

ها، محل کار،  هیشامل خانواده و همسا طیمح نیکنند، ا یکسب م شیخو طیمح راتیاز تجارب روزمره و منابع وتأث ییهایمهارتها و آگاه

 .(0010 ان،یمیخواهد بود )رهبر و رح رهیکتابخانه و غ ارباز ،یارتباط جمع لیوسا

 آموزش مداوم
 ینینو یو کاربرد یعلم یها یآگاه نکهیا ایرا بدهد و  یسطح از آموزش رسم کی لیتواند به اشخاص اجازه تکم یمداوم م آموزش

 یتوان گفت که از لحاظ مفهوم یرو م نیدر افراد گردد. از ا یحرفه ا یها تیبه آنان ارائه دهد و منجر به صالح ژهیو یکار یها نهیرا در زم
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کارشناسان و کارکنان  ران،یدانشگاهها، آموزش مد النیآموزش مجدد فارغ التحص ریاشکال مختلف آموزش و پرورش نظ مآموزش مداوم تما

 (.0060شود)جعفرزاده، یسطوح مختلف سازمانها را شامل م

 

 Guidelines for Training –ISO 10015 آموزش یستميس ندیفرا 1-2نمودار 

 آموزش یمفهوم اثربخش
در دهه  یعلوم انسان شمندانی(. سپس، اند0019 ،یمطـرح کـرد)گرجـ یبه صورت علمـ 0601را ابتدا دراکر در دهه  یاثربخش مفهوم

راستا توانستند به سوی کسب  نیمفهوم ارائه دهند و در ا نیبرای ا یمناسب فیو تعر ارینمودند تا با جامع نگری، مع یسع 0691و  0691

انجام دادن کارهای  یعنی ی(. دراکر معتقد است اثربخش0019مشترک برای آن، گام بردارند)انصاف،  یفیو ارائه تعر یتوافق بر روی اثربخش

که از  زین سکلی(.هوی و م 0:  0019 ،ی)گرجدیآ لیخود نا جینتا ایاثربخش است که به اهداف  یبه اهداف. از نظر او سازمان لیدرست و ن

مورد  جیبدست آمده از عملکرد سازمان با نتا جینتا یعبارت است از درجه همخوان یهستند اثربخش معتقد باشند،یحوزه م نیصاحبنظران ا

 (.0011،ییو طباطبا ینظر سازمان)بهرنگ

اند باشد و بتو زانندهینظام دار و برانگ دی: آموزش مؤثر باسدینو یم «یآموزش مؤثر در آموزش عال»تحت عنوان  یبراون در کتاب جرج

متناسب باشد، او آموزش را فراهم  زین یبا ارزش ها واصول اخالق دیبا نیکند، آموزش مؤثر همچن جادیمواد مطرح شده در درس چالش ا نیب

رشد دانش، مهارت ها، درک  دی: هدف شما در آموزش باکندیم هیکرده وبه مدرسان توص فیتعر رانیفراگ یریادگی یبرا ییآوردن فرصت ها

ا است که ب یعمد یتیکه آموزش فعال ییباشد، و از آنجا رانیدر ادراک، نگرش ها و ارزشها و رفتار فراگ رییحل مسأله، تغ ییتوانا ق،یعم

وانند ت یم رانیمطالب ارائه شده قابل درک هستند و فراگ ایکه آ ردیقرار گ یجهت هم مورد بررس نیاز ا همواره دیسر وکار دارد با یریادگی

النش را است که محص یتیمؤثر، ترب تیو منظور از ترب ردیمؤثر انجام گ تیکه در آن ترب میمؤثر بدان میتوان یرا م یآنها را بفهمند؟ آموزش

و امور کشورشان و در حد گسترده،  شتنیمسئول خوکه بتوانند خود را عمالً  یمؤثر، نه تنها مصرف کننده بار آورد به طور یشهروندان

 نیبهتر ،ی(. به نظر براون، اثربخش 0062وست وود ، تریمرز است )پ واریباز و بدون د یایامروز دن یایبدانند که دن یمسئول جامعه بشر

مناسب  تیوموقع نهیبه رشد و تکامل ذهن و خود همه محصالن و فراهم آوردن زم مکشود. ک یمحسوب م یاهداف آموزش یابیعامل ارز

 یستیآموزش با ن،یدهد بنابرا یم حیبودن را بر انسان  با معلومات ترج» خوب»انسان  یفکر ستمیس نیا شان،یا ییخود شکوفا  یبرا

 (0010نژاد،  یو تالش کند )شعار یزیمحصالن برنامه ر هرشد و گسترش آن در هم یبودن مقدم بداند و برا  رومندیرا بر ن تیانسان

زمان  "در "آموزش مناسب  "که  گرددیم یو منجر به کارائ باشدیاثربخش م ینشان داده که آموزشهای زمان ارییبس های پژوهش

دورههـای ضـمن  ـایمعنا که آ نیانجام گرفته بد ادییز قاتیآموزش تحق ی. در راستای اثربخش ردیانجام گ "مکان مناسب "و "مناسب 

کـه انجام گرفته نشان داده شده که  یقـی؟ د رتحق ـستیآن چ یعـدم کـارائ لیندارد و دل ایدارد؟  االزم ر یوا ثربخش یخدمت کارائ

ت سازمانها نسب ینداشتن شناخت کاف دهیدورهها گرد یآنچـه باعث عدم کارائ یآموزش خود را به نحو مطلوب انجام داده ولـ فهیدانشگاه وظ

ورههای د یعدم کـارائ لیفوق دل قیدر تحق باشدیملموس تر م یانیو م یعال رانیمد انیج در مینتا نیخـود است و ا رانیآموزش مد ازیبه ن

 :ذکر شده است نیچن نیآموزش ا

 :است لیموارد ذ تیبه رعا ازین یآموزش یاثربخش نییتع برای
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  . گذاردیم ریتاث رییادگی ندیعمدهای که برفرا رهایییمتغ نییتع

  . یبه حداکثر رساندن منابع قابل دسترس برای مالحظات آموزش

 قیدق نییرونـده و مـستمر مناسـب هستند. از آنجا که تع شیپـ قیمدلهای تحق رییادگی ندیموثر بر فرا رهایییمتغ نییتع برای

را متفاوت  جیاثرات را به حداقل برسانند و نتا رهایییاز متغ ارییت بسمشکل است و ممکن اس اریبس یآموزش یموثر بر اثربخش رهایییمتغ

رای ب یستیمعموال کوچک است. با شودینسبت داده م رهاییاز متغ کیکه به هر  انسیعالوه بر آن مقدار وار نند،ک ریاز آنچه هست تفس

ه اند که بوجود آمد کهاییمنظور تکن ـنیموثر بر نظام آموزش سازمان پرداخته شود .به ا رهایییبه متغ یآموزش یاثربخش یچگونگ یبررس

را قادر  نیمذکور محقق کهایی. تکنباشندیم زی( قابل دسترس نیو آموزش یفـیک قاتیتحق ثل. )مشودیم یبررس یدانیم قیبا روش تحق

اعتبار و  کهـاـیتکن نیمستمر ا رییتوسعه دهند. بکارگ یآموزش یاثربخش یعناصراساس نییمناسب را برای تع یابیکه طرحهای ارز سازدیم

 .( 0012مختلف)به نقل از پورصادق،  یآموزش طیبه شرا قیهای تحق افتهی میتعم دهدیم شیرا افزا یآموزش یابیارز قاتیثبات تحق

 )مسـؤوالنگرانیاهداف توسط خود معلّمان، خواه توسط د نیخواه ا کنـدیمـ ـفیبه اهداف خاص تعر یابیرا دست ی. اندرسون اثربخش

 یربخشاث شیدر مورد افزا یافرادی که به دنبـال بررسـ کنندیم دیتأک شانیا نهیزم نیشده باشند. در ا نیو تدو هیآمـوزش و پـرورش( ته

اهـداف  ـنیاز ا ـدیبا ـزیشناسند و خود معلّمان ناهـداف مـورد نظـر معلّمان را با دقّت ب دیهستند، با یو عوامل مؤثر بر اثربخش انمعلّم

به اهداف مورد نظر را داشته باشد و بتواند آنها  یابیجهت دست ازیاست که دانش و مهارتهای مورد ن یآگـاه باشـند و معلّـم اثربخش معلّم

زد. دانشآموزان مرتبط است را برآورده سا رییادگیبا  میرمستقیغ ای میکـه مستق یو اهداف ردیمطلوب به کار گ وهیرا در زمان مناسب و به ش

  هماهنگ بـا اهـداف نظـام آموزش و پرورش باشد.  یستیبا زین یآموزش یباور است که شاخصهای اثربخش نیبر ا شانیا نیهمچن

عامل که ت دینمایدستهبندی م یحوزه مشخصات مدارس اثربخش را در چهار بخش اصل نیا هپردازانیاز نظر یکیبه عنوان  زین مزیکر

و  تهایمانند زمان، فرصتها، کم ییشده بر اساس مالکها ادیکه هر کدام از عوامل  گرددیمدارس م یسازمان یعوامل چهارگانه موجب اثربخش

  :رندیگیم قرار ییمورد شناسا تیفیک

 زیهاییبرنامه ر ،یآموزش استهاییبرنامه و س ،یتینظامهای حما ،یمدارس، نظامهای آموزش یمال تهاییسطح محتوا: شامل حما .0

  .کالن کشور یدرس

 ران،یو دب ریمربوط به مد فیمدرسه، قواعد و شرح وظا یابیو مقررات مربوط به کالس درس، نطامهای ارز نیسطح مدرسه: شامل قوان.2

 رانیها و روش های مربوط به آموزش دب وهیروزانه مدرسه، ش تهاییو مقررات برای استفاده از زمان، برنامه ها و فعال نیفرهنگ مدرسه، قوان

  .یتهای آموزشیبرای فعال

 ،یمنابع درس انیو انسجام الزم م یهماهنگ ،یاهداف و محتوا، ساختار محتوای آموزش انیم یسطح کالس درس: شامل هماهنگ .0

 .در کالس درس رانیرفتار دب یو توجه به چگونگ یمشارکت رییادگیارتقای  ری،یادگیبر  دیگروهبندی، تأک ییتوانا

و فرصتهای الزم برای  یهای اجتماع نهیسابقه و زم زشیانگ ف،یسطح دانش آموزان: شامل فرصتها و زمان الزم برای انجام وظا .4

 (0016و ،سامری، یبه نقل از حسن مزی)کررییادگی

 

 آموزش یاثربخش يجنبه ها
 :عبارتند از ردیمعلم به دانش آموزان ارائه شود به صورت مسمرثمر انجام پذ یکه از سو یشود آموزش یکه باعث م ییها جنبه

 . دیبشناس شتریدانش آموزان خود را ب.0

 ( 0091 ،یدانش آموزان داشته باشد )محمد یازهایاز استعدادها وتجارب گذشته و ن یشناخت خوب یستیدر ابتدا معلم با .2

 یها و استعدادها ییاز توانا یدانش آموزان و آگاه ییدانش آموزان خود توجه کند، شناسا یازهایبه ن دیآموزش خود با انیمعلم در جر.0

 (0062وست وود،  تریکند. )پ یم تیهدا سیتدر انیآنان، معلم را در جر

ز ا یتک تک دانش آموزان توجه کند به برخ یازهایمعلم به ن یعنیدانش آموزان، توجه داشته باشد  یفرد یمعلم به تفاوت ها .4

 (.0062وست وود،  تریمختلف پاداش دهد. )پ یها وهیداشته باشد و به دانش آموزان مختلف به ش یشتریدانش آموزان نظارت ب
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 2-1شکل 

 تاریخچه دانش بومی
است و این دانش قبل از دوره رنسانس مورد توجه جامعه علمی قرارگرفته بود، اما  یتاریخ دانش بومی همزمان با آغاز تمدن بشر

(از پیشگامان تحقیقات علمی  0-2بین المللی درزمینه دانش بومی به اوایل قرن بیستم بازمیگردد )شکل یگسترش آن بهویژه پژوهش ها

 جی.تی. رنچ و یریچ ، آلبرت هوارد ، اف.اچ.کینگ ، وستن آ.پراچون ویلیام آ. آلب یو گیاهپزشکان مشهور کاندانش بومی، می توان پزش

 ی،شیوع امراض و آفات گوناگون دامی و کشاورز یقلبی و ریو یهایرابرت مک گریسون را نام برد. آنان باور داشتند که گسترش  سریع بیمار

 تطبیقی به راه و روش تغذیه یآنها از طریق پژوهش هاآن زمان بوده است. بنابراین  ینوپا شیمیاییدر جوامع غربی ناشی از گسترش مواد 

 (..0014بومی جهان توجه کردند و نتایج مشاهدات خود را در کتابها و مقاالت متعدد منتشر کردند یو زراعت قبیله ها

 

 پژوهش یداخل نهيشيپ
 یهاهیربا نظ کردیرو نیربط و نسبت ا نییوتب یدرس یهابرنامه یسازیبوم یعمل یو الگوها تیماه ی( به بررس0069و همکاران ) یادر

 یدکریشدن و رو یلوازم در عصر جهان نیاز مهمتر یکییسازیبوم دهدیم نشان هاافتهیشدن پرداختند . یجهان دهیعلوم و پد یسازیبوم

ها و اهداف جامعه و با توجه به  طبق آرمان یجهان است. اگرچه هر نظام آموزش یفرهنگ یدر نظام علم یتفکر اسال م یایاح یمهم برا

علوم دارد، اما  یسازیبوم کردیدر ارتباط با رو یخاص یهااست، راهکارها و فرصت لیقا یو دانش جهان یدانش مل یکه برا یتیاهم زانیم

 ماتیمتص رو،شیپ یهاها و چالشفرصتاند نسبت به قدم برداشته اند، توانسته نهیزم نیدر ا طیکه دور از هرگونه افراط و تفر ییهانظام

 .اثربخش تر عمل کنند ،یآموزش عال یهاعلم و تحقق رسالت دیداشته باشند و در بحث تول یموثرتر

 ریاخ یهاداشتند که در سال انیها بدانشگاه یبرنامه درس یسازیروند بوم یبا عنوان بررس ی( در مقاله ا0069) یو اصفهان ینادر

خاص  یمحل یهاو ارزش یفرهنگ یهاهیوسرما یرفتار یهنجارها ،یدانش، فناور میخواهان اشاعه، انطباق و رشد پارادا ،یسازیبوم هینظر

 یعمل یو الگوها تیماه یبررس ز،یشدن است. هدف مطالعه حاضر ن یجهان دهیدر برابر پد یگفت پاسخ توانیم ست،خاص ا تیدر موقع

 ..شدن است یجهان دهیعلوم و پد یسازیبوم یهاهیبا نظر کردیرو نیو نسبت ا نییوتب یدرس یهابرنامه یسازیبوم

 قاتیپرداخت پژوهش حاضر از نوع تحق یبرنامه درس یسازیبوم یهایبا عنوان، ضرورت و تئور ی( به پژوهش0060نسب ) یفیشر

 حیو فلسفه در مرحله اول به توض یشناسو جامعه یتیتربمتخصصان حوزه علوم اتیاز نظر یریگاست که در آن با بهره یلیو تحل یفیک

و نقد  یموردبررس یسازیچندگانه بوم یهایوریو ت یسازیبوم یهاپرداخته شده و سپس ضرورت نشد یو جهان یشناس یمفهوم بوم

در  یتفکر اسال م یایاح یمهم برا یکردیشدن و رو یلوازم در عصر جهان نیاز مهم تر یکییسازیبوم دهدیم نشان هاافتهیاست. قرارگرفته

و  یدانش مل یکه برا یتیاهم زانیها و اهداف جامعه و با توجه به  مطبق آرمان یآموزشجهان است. اگرچه هرنظام  یفرهنگ یینظام عل

دور از هرگونه افراط که  ییهاعلوم دارد، اما نظام یسازیبوم کردیدر ارتباط با رو یخاص یهااست، راهکارها و فرصت لیقا یدانش جهان

ر بحث داشته باشند و د یموثرتر اتیییرو، تص شیپ یهاها و چالشبه فرصت بتبرداشته اند، توانسته اند نسقدم نهیز م نیدر ا طیوتفر

 .اثربخش تر عمل کنند ،یآموزش عال یهاعلم و تحقق رسالت دیتول
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 پژوهش یخارج نهيشيپ
 در درسی برنامه هایسیاست تحلیل و تجزیه: تضاد یکعنوان به درسی برنامه اصالح عنوان تحت پژوهشی به( 2100)  هاردی

 استقالل یاستهاس این اگر. دارد معلمان تدریس بر بسزایی تاثیر ای منطقه سیاستهای که بود آن بیانگر نتایج. پرداخت استرالیا کوئینزلند

 بود خواهد منفی آن تاثیر کند کم را مدرسه

ط که اطالعات مربو یقاتی: سه پروژه تحقایدر استرال یالملل بهداشت نیبا عنوان آموزش ب یقی( به تحق2104و همکاران )  تیکیاست

 یررسب یبود که برا یبرنامه درس دیمهم و چارچوب تجد جهینت کیقیتحق نیا یخروج کنندیم را اعالم یبرنامه و برنامه درس دیبه تجد

ربوط به م هاافتهینیکه ا یمشخص شد در حال نیمورد استفاده قرار گرفت. همچن ایاسترال یدر رشته پرستار قیقتح نیا یهاافتهیم یمفاه

 یدر آموزش حرفه ا یعنصر اصل کیبه عنوان IPE جادیرا در ا ینقش اصل تواندیم یبه خوب یاست، پرستار یبهداشت یهاهمه حرفه

 .بهداشت و درمان داشته باشد

 یارتقا یبرا یمختلف یهابه روش توانیم را یکیتکنولوژ یهایکه نوآور دیرس جهینت نیخود به ا قی( در تحق2100)  احمر

 یبانیشتپ نیآنال یهاتوسط برنامه یکه به تازگ "یمطالعات جهان"تحت عنوان  یمورد استفاده قرار داد. برنامه درس یجهان یریادگیتیقابل

رنامه ب نیچن شیدایو پ خی. تاردهدیم را مورد توجه قرار مگرایپارادا نیو ب یفرهنگ نیب ،یرشته ا انیم  یریادگییهاشده است، ضرورت

 یادهایدر بن دیجد یسخنران ،یرشته ا نیقرار دارد که تمرکز بر مطالعات توسعه است. به عنوان هسته ب یسازمان مل کینوآورانه در یدرس

است. پلت فرم وب به دانش  یرشته ا نیب یهادگاهیگروه و د سیتدر رندهیانجام شده است که دربرگ 2101/2100در سال  یمطالعات جهان

رر مک رییمورد بحث قرار دهند. گفتوگو و گفتمان با تغ ینظر سنج کیخود را ارائه دهند و آنها را در یتا نظرات حرفه ا دهدیم آموزان اجازه

درک به  یاه. فرهنگابدییم شیشده است، افزا یشرکت کننده غن انیدانشجو یفرهنگ نیو ب یالملل نیب یهانهیکه توسط ز م ییهانقش

 .ابدییم و گسترش دیتول یتیفرامل یهاو سازمان یپلماسیتوسعه، د یهایدر همکار ندهیآ یهاحرفه یبرا ازین شیپ کیعنوان
 

 روش پژوهش

ای به شکل متناسب گیری طبقهپژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونه در

پرسشنامه  کیاطالعات  یابزار گردآورودادههای تحقیق با روش کیفی وتحلیل ونپتفسی یشده ونتایج آن استخراج گردید استفاده شده است

راهنما و مشاور و استفاده از منابع مورد استفاده  دیاست که با کمک اسات یو سودآور یو اثربخش یزمانسا ینیو کارآفر یمشارکت تیریمد

ر که د دندیاستخراج گرد اشده اند و در ادامه سئواالت از آنه فیتعر یاتیبه صورت عمل رهایموضوع آورده شده است.ابتدا متغ اتیدر ادب

 .قرار گرفته است یسئواالت مورد بررس نیا ییایو پا ییروا یمراحل بعد

 اعتبار و پایایی پژوهش

 کيبه تفک قيتحق يرهاياز متغ کیکرونباخ  هر  يجدول الفا-1-3 جدول

 مقدار آلفا نام شاخص

 16/1 اثر بخشی

 12/1 بومی سازي آموزش

 

 وجود دارد یدار یآموزش درسازمان اموزش پرورش رابطه معن یساز یبا بوم  یاموزش یاثر بخش  نیاول : ب یاصل هیفرض

بدست آمده از آزمون معنا داری ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه بین مدیریت مشارکتی با میزان کارآفرینی سازمانی  نتایج

رابطه  .(=r  919/1میزان )، به (Sig=101110داری )در سطح معنی راحمد،یو بو هیلویکوچک و متوسط استان کهگ یدیهای تولشرکت

توان نتیجه گرفت که هر چه شیوه مدیریت بیشتر به سبک بوده است. لذا می میمثبت و مستق متغیروجود دارد نوع همبستگی بین دو 

د. نوع شویبیشتر م راحمدیوبو هیلویکوچک و متوسط استان کهگ یدیهای تولمشارکتی باشد به همان اندازه کارآفرینی سازمانی، در شرکت

 یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر در سطحدو توأمان افزایش یا کاهش می هرو)مثبت( بوده، یعنی  میهمبستگی بین دو متغیر مستق

 ..( r= 919/1بسیار قوی قرار دارد)

و فاطمه زهرا  یدریپور ح لی( اسماع0062)ییرضا نی( نسر0016)یچوپان رشیه قیتحق جیپژوهش با نتا جیبا نتا قیتحق افتهی نیا

ط کوچک و متوس  یدرشرکت ها یسازمان ینیبا کار آفر یمشارکت تیریمد  نیدادند، ب شانباشد.که ن ی( همسو و هم راستا م0060)ییایض

 .وجود دارد یدار یرابطه معن
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 گيري ونتيجه بحث
 فراگیر، ذهن در تأثیرگذاری و مفاهیم انتقال نوع هر شامل عام، مفهوم در. باشدمی خاص و عام مفهوم دو دارای کلی، طور به آموزش

 مراکز در آنچه همانند. باشد شده ریزیطرح پیش از و رسمی قالب در تأثیرگذاری این خواه باشد،می وی در یادگیری ایجاد منظور به

 یتأثیر همانند. باشد قبلی ریزیبرنامه و طراحی بدون و خودی به خود صورت به خواه و گیردمی انجام درس کالس در ویژه به و آموزشی،

 طشرای و قالب در خود، خاص مفهوم در «آموزش. »شودمی ناشی اینها مانند و مجله و کتاب مطالعه یا و تلویزیونی آموزشی هایبرنامه از که

 و شودمی ریزیطرح معلم یا آموزگار سوی از یادگیری ساختن آسان هدف با که هاییفعالیت: »از است عبارت که گیردمی صورت ایویژه

 در هم با شاگرد و معلم که است فعالیتی» دیگر، عبارت به.« یابدمی جریان متقابل کنش صورت به یادگیرنده چند یا یک و آموزگار بین

تی رابطه مثبتی با میزان کارآفرینی سازمانی  در  دهد که  مدیریت مشارکهای این مطالعه نشان مییافته.« دهندمی انجام درس کالس

 های کوچک و متوسط استان دارد،شرکت
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 راجعممنابع و 
(: بررسی مدیریت مشارکتی ومقاومت کارکنان دربرابر تغییر در سازمان تربیت بدنی واداره 0019آصفی، احمد علی ) [0]

وپرورش،  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی کل تربیت بدنی وزارت آموزش 

   وعلوم ورزشی، دانشگاه تهران

 . سی، تهران:انتشارات پرد ینی(: کارآفر0010)،محمودیانیاحمدپور دار [2]

 . محراب قلم یو انتشارات ی، تهران:موسسه فرهنگ ینی(: کار آفر0010)،محمدیزی،محمود و عز یانیاحمد پور دار [0]

 . سیها، تهران:انتشارات پرد ات،الگویف،نظری،تعارینی(: کار آفر0014و0091) ،محمودیانیاحمد پور دار [4]

  (:کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است ، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره بیست دوم دیماه0010احمدپور داریانی، محمود) [0]

 .01، ماهنامه صنعت و مطبوعات ، شماره یرانیا نانیو کارآفر نیکار آفر یهایژگی(:و0096)دیحم ،یاسکندان [9]

(: تبیین عوامل توفیق کارآفرینان و ارایه الگوی مناسب از علل توفیق کارآفرینان در بازار ایران،  0012اعرابی، سید محمد ) [9]

 .ی فرهنگمجموعه مباحث و مقاالت اولین کنگره  کارآفرینی در بخش بهداشت و درمان ، تهران:  سیما

،  41و  49مفاهیم و نکات کاربردی، فصلنامه توسعه مدیریت، شماره «: مدیریت مشارکتی(: »0012فر، وحید)ای و ناصحیافجه [1]

 01-9، صص0012و فروردین  0010اسفند ماه 

 40اری، شماره (: نظریه نوین مدیریت کیفیت جامعه در بخش دولتی ایران، تحول اد0012الوانی، سید مهدی و ریاحی، بهروز) [6]

 49-24، صص 42و 

سال سوم،  ت،یریها، فصل نامه فرهنگ مدو عملکرد سازمان طیمح تیظرف ،ینی(: سبک کارآفر0014قنبر) ،یاسیلا [01]

  . 040-010 ازدهم،صصیشماره 

 رانیا عیصنا یتهران، سازمان گسترش و نوساز افته،ی(: مدل صنعت توسعه 0011برومند،مسعود ) [00]

 .: نشر  ارکان،تهرانیمشارکت جو با نگرش کاربرد تیریمد ی(: گام به گام به سو0010نادر)برومند،  [02]

 (: مدیریت مشارکتی، ترجمه محمد علی طوسی ، تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی0011پلونکت، لورن و فورنیه، رابرت) [00]

 یهاکنفرانس شبکه نیر مدیریت مشارکتی، نهم(:  مشارکت کارکنان د0010پورحسین، مهران؛ بهشاد ، بیژن و  حسین حجازی) [04]

 دانشگاه زنجان بهشت،ینهم و دهم ارد بهشتیبرق، ادرد یروین عیتوز

امه نم انیپا ،یشغل تی0 رضایسازمان یری0 انعطاف پذ یی0 بازار گرا یشرکت ینیکارآفر نی(:رابطه ب0014) یمهد ن،یتاج الد [00]

 دانشگاه تهران تیریارشد، دانشکده مد یکارشناس

، تیرینامه فرهنگ مدفصل ،یدرون سازمان ینیو کارآفر یاجتماع هیسرما نیرابطه ب ی(: بررس0010و همکاران) دیسع ،یمیتسل [09]

 09 یال 29سال چهاردهم، شماره چهاردهم، صص 

، ، سال اول تیرینامه علوم مدفصل ،ی، مطالعه مورد یسازمان ینیکارآفر زانی(:سنجش م0019تقی زاده، هوشنگ و همکاران ) [09]

 .011 یال 000،  صص 0شماره 

 ستمیمناسب با توجه به س ییو ارائه الگو شنهادهایعوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پ ی(: بررس0012رضا)  ا،ین بیحب [01]

 .ارشد ینامه کارشناس انیمخابرات قم، پا یمشارکت تیریمد

جزیه و تحلیل رابطه بین مدیریت مشارکتی )با تاکید بر سیستم پیشنهادها( و اثر بخشی (: بررسی و ت0010حبیبی، لیلی ) [06]

تا تابستان  0012کارکنان در حوزه ستادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات از تابستان 

 اندانشکده مدیریت، دانشگاه تهر ولتی،، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت د0010

ها، فصلنامه علوم تربیتی و ( :اثر مدیریت مشارکتی بر بهره وری و نوآوری در سازمان0014حسن زاده ، رمضان و همکاران ) [21]

 .90-90، صص0014زمینه های وابسته دانشگاه  آزاد اسالمی واحد رودهن، دوره اول ، شماره اول، زمستان 

سازمانی در بخش دولتی ایران،فصلنامه علوم مدیریت ، سال دوم، شماره  (: الگوی کارآفرینی0019شناس، اصغر و همکاران)حق [20]

 90-00، صص1

(: بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تمایل به تغییر کارکنان دانشگاه پیام نور و 0010حضوری، محمد جواد) [22]

 .24 -04، صص 0019ر ارائه راه کارهای استقرار نظام پیشنهاد ،پیک نور، سال ششم، شماره اول، بها

 . 010-004، صص06کنترولر، شماره  هی(، نشرشنهادهای)نظام پیمشارکت تیری(: مد0014)یعل دیپور، سخلیل [20]

 .(: روشهای پژوهش در علوم تربیتی، تهران، انتشارات سمت0011خوی نژاد، غالمرضا) [24]
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مانی و اقتصادی در شرکتهای اقتصادی کوچک و ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی ساز(: رابطه0019خنیفر و وکیلی) [20]

 .00 - 00، صص0019متوسط، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، زمستان 

 .(: روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران  موسسه نشر ویرایش0011دالور، علی ) [29]

وابسته، سال  عیخودرو و صنا یماه نامه مهندس ،یسازمان یهایدانش و نقش آن در نوآور تیری(: مد 0011دهقان نجم،منصور) [29]

 02 یال 49، صص01اول،  شماره 
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