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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر توانمند سازی توان یابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیرمی 
پردازد.روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه توان یابان موسسه نیکوکاری 
رعدالغدیر شهر تهران به تعداد 180نفرتشکیل میدهند.ازجامعه آماری یادشده بر اساس جدول مورگان تعداد 130 
نفربه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته 30 
سوالی 5 گزینه ای استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظریات چندمتخصص امورتوان یابی وهمچنین 
عده ای ازمدرسان دوره های آموزش کارآفرینی به توان یابان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با آزمون ضریب 
آلفای کرونباخ 0/853 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون خی2 استفاده شد و نتایج نشان 
داد که از دیدگاه توان یابان آموزش کارآفرینی برتوانمندسازی، خود شناسی، روابط انسانی، خالقیت، یادگیری، 

برنامه ریزی، اشتغال، امید زندگی و رشدفکری موثر است.

انسانی، خالقیت،یادگیری،  كارآفرینی،توانمندسازی، خودشناسی،روابط  آموزش  كلیدی:  واژگان 
برنامه ریزی،اشتغال،امیدزندگی ورشدفکری موسسه نیکوكاری رعدالغدیر.
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مقدمه
درگذشته به علت عدم پیچیدگی جوامع ونیز محدود بودن نیازها ونوآوری ها کارکردهای سازمان معمواًل ساده 
بود وهرکس می توانست باصرف زمانی محدود،خود را برای تصدی شغل آماده کند. دردنیای امروز به دلیل 
گسترش علوم وفنون ومتنوع شدن رشته های علمی احراز آمادگی برای تصدی یک شغل به آسانی گذشته 
نیست، دراین میان بحران بیکاری به عنوان یک مشکل اساسی فراروی افرادمختلف ازجمله توان یابان می باشد. 
به عالوه حتی اگرفردی برای شغلی آمادگی داشته باشد، با توجه به پیشرفت روزافزون ولحظه به لحظه علوم 
وفنون، هر روزباید دانش و مهارت های خود را نو و تازه گرداند و این ممکن نیست مگر با آموزش مداوم و 
مستمر. بی تردید آموزش درزندگی بشرامروزازاهمیت ویژه ای برخوردار است ؛چرا که آموزش، سازندگی، بهبود 

وتعالی انسان را به همراه دارد ) طاهری، 1377، ص 29(.
آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن درجهت بهبود کیفیت عملکرد وحل مشکالت مد نظر بوده وفقدان 
آن نیز یکی ازمسائل اساسی وحاد هر سازمانی است .به نظر می رسد یکی از مسائلی که باعث بهبودعملکرد 
و مهارت و ایجاد خالقیت و نوآوری درکارکنان می گردد، آموزش، خصوصًا آموزش کارآفرینی است. آموزش 
کارآفرینی یکی از سریع ترین ومفیدترین اقدمات آموزشی است که عهده دار ارتقای سطح علمی، کاربردی 

وکیفی کارکنان شود.
از آنجا که در فرآیند آموزش ازجمله آموزش کارآفرینی به توان یابان، اولین گام تعیین نیازهای آموزشی است 
تا برنامه های آموزشی منطبق با اهداف آموزشی طی شود و سرمایه های انسانی و مالی فراوان به هدر نرود، 
باید نیازسنجی، که تعیین نیازها و اولویت های آن ها در آموزش است، مورد توجه و پردازش بیشتر قرار گیرد. 
به طور معمول گفته می شود ،آموزش می تواند تغییرمهارت ها، دانش، نگرش ها و رفتار اجتماعی و سازمانی را برای 
توان یابان دربرداشته باشد. باید توجه داشت که انتخاب آموزش مناسب و اثربخش یکی از بزرگ ترین سرمایه 
گذاری ها در طول مدت زندگی توان یابان می باشد ومی تواند تاثیر بسیار چشمگیری برکیفیت زندگی آنان در 
زمان حال و آینده داشته باشد. جالب این که بر خالف برخی سرمایه گذاری ها در طول زمان ارزش خود را از 

دست می دهند،اما سرمایه گذاری آموزشی با مزین شدن به زیور تجربه روز به روز ارزشمند تر می شود.
نهایت  ودر  ازنظراجتماعی،همزیستی  و  زیستن  کیفیت  باالبردن  یابان،  توان  وآموزش  یادگیری  اهداف  از 
خودشکوفایی وخالقیت است .همچنین،مهارت هاي آموزشي درزندگي اجتماعی توان یابان ازبروزآسیب هاي 
فردي درآنان جلوگیري مي کند و با ایجاد نگرش هاي اصولي وعلمي درانتخاب بهترین شیوه براي انجام دادن 
بهتر هرکاري، نقش مؤثر و مثبتي دارد.سابقه مفهوم کارآفرینی دردانش امروزی به دویست سال پیش برمی 
گردد. اولین کسی که این مساله را مطرح کرده، فردی به نام کانتیلون1 بود. بعدها این واژه دست خوش تعاریف 

1. Contillon
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جدیدی شد وترجمه آن درایران به معنای کسی است که زیربارتعهد می رود)احمدپورداریانی، 1378، ص 4(. 
از  این که  ) به معنای متعهد شدن ( مشتق شده؛ ضمن   entreprenurship از کلمه واژه کارآفرینی 
زبان فرانسوی به دیگرزبان ها راه یافته است. همچون سایرواژه های رایج درعلوم انسانی،کارآفرینی نیزتعریف 
واحدی ندارد وبرای آن تعاریف متعددی ارائه شده که تفاوت های قابل توجهی بین آن ها مشهود است.تعریفی 
ازکارآفرینی که تقریبًا شامل همه تعریف های ارائه شده باشد، عبارت است از« فرایندی که فرد با ایده های نو 
وخالق و شناسایی فرصت های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار وشرکت های نو،سازمان های 
جدید ونوآور و رشد یابنده نموده و توام باپذیرش مخاطره وریسک است وبه معرفی محصول یا خدمات جدیدی 

به جامعه منجر می گردد« )احمدپورداریانی،1378، ص 4(.
چند تعریف دیگر کارآفرینی بدین شرح است:

- کارآفرینی فرایند خلق محصول با ارزش افزوده با استفاده اززمان وتالش وکوشش مورد نیازوضروری همراه 
با ریسک پذیری مالی، روان شناختی واجتماعی درجهت دستیابی به پاداش های مادی ورضایت فردی است 

)هیس ریچ1 2،199،ص 67(.
- کارآفرینی عبارت است ازاقدام به کارهایی که درشرایط عادی وبه شکل تجارب روزمره انجام نمی گیرد.
وعلوم  شناسی،مدیرت  روان  ازجمله  تری  وسیع  تاثیرابعاد  تحت  طوراساسی  به  که  است  درحقیقت،پدیده ای 

اقتصادی قرارمی گیرد )یداللهی فارسی،1383،ص 86( . 
عبارت  .کارآفرینی  گردد  منجرمی  جدید  تقاضای  یا  رضایتمندی  ایجاد  به  که  است  فرایندی  کارآفرینی   -
است از فرآیند ایجاد ارزش ازراه تشکیل مجموعه منحصربه فردی ازمنابع به منظور بهره گیری از فرصت ها 

)احمدپورداریانی،1378، ص 4(.
 پیتردراکر2 کارآفرینی را به معنای جستجوی دائمی برای تغییر و واکنش دربرابرآن و بهره برداری ازآن به 

عنوان یک فرصت بیان می کند )مریدی،1379،ص 50(.
موجود  منابع  درنظرگرفتن  بدون  افراد  وسیله  به  شکارفرصت ها  فراگرد  را  کارشناسان،کارآفرینی   -

دراختیارآن ها،می دانند )تیمونز3، 1990،ص 8(.
کارآفرینی،توانایی ایجاد وساخت یک دیدگاه ازهیچ است.کارآفرینی اساسًایک عمل خالقانه انسانی است.این 
دیدگاه مستلزم خطرپذیری حساب شده،شخصی ومالی است .کارآفرینی همچنین شامل توانایی ساخت یک تیم 
اقتصادی، فن استفاده ازفرصت هایی که دیگران آن را آشوب و نابسامانی تلقی می کنند ونحوه یافتن وکنترل 

آن ها است )ناظم وعباسی،1384،ص 460(.

1. Hisrich
2. Drucker
3. Timmons
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ارائه شده است .وی درکتاب خودتحت عنوان  از کارآفرینی توسط شومپیتر1  تعاریف کامل وجامع  از  یکی 
برای  ازاختراع  رااستفاده  ونوآوری  قائل شده  تفاوت  واختراع  نوآوری  واژه  بین مفهوم  اقتصادی  توسعه  تئوری 
ایجاد یک محصول یا خدمت تجاری می داند به اعتقاد او نوآوری عامل اصلی ایجاد ثروت وایجاد تقاضااست. 
بنابراین، کارآفرینان مدیر،مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد تولید تجاری ازاختراع بهره برداری می کنند 
. اگر موفق شوند برای خود ثروت وبرای دیگران اشتغال ایجاد می کنند وموفقیت آن ها ناشی ازتوانایی خودشان 
است نه مالکیت زمین و سرمایه.همچنین معتقد است که نوآوری ها، تقاضای جدید ایجادمی کنند و کارآفرینان، 
نوآوری ها را به بازار می آورند ومحصوالت و خدمات جدید تر بازارموجود را تخریب وبازارجدیدی ایجاد کنند،اواین 

فرایند را تخریب خالق می نامد (جهانیان،1384،ص 27(.
تا به حال ویژگی زیادی درخصوص کارآفرینان بیان شده است . ضمنًا همه کارآفرینان در صفات فردی 

 یکسان نیستند، اما ویژگی های عمومی درآن ها وجود دارد که عبارتنداز:
y  خالقیت ونوآوری
y هدف گرایی
y خطرپذیری
y فرصت گرایی وفرصت شناسی
y آینده نگری ودوراندیشی
y انعطاف پذیری
y اهل کاروعمل
y اعتمادبه نفس وخودباوری
y .)46 واقع بینی (سعیدی کیا،1382،ص

آموزش کارآفرینی

امروزه به علت افزایش گرایش افراد، به خصوص جوانان به انجام فعالیت های کارآفرینانه، آموزش کارآفرینی 
به موضوع مهمی درمجامع علمی وغیرعلمی تبدیل شده است . پژوهش ها نشان می دهندکه مهم ترین عامل 
موثر درحرکت کارآفرینی ازقوه به فعل،بروز روحیه کارآفرینی درافراد ازطریق آموزش است ومناسب ترین محیط 
ترین جنبه  انسانی، مهم  آموزشی است،همان طور که گفته شد عامل  کارآفرینان، محیط های  پرورش  برای 
کارآفرینی بوده،آموزش عامل انسانی درروند پیشرفت کارآفرینی تاثیربسزایی داشته و دارد.آموزش کارآفرینی 

1. Schumpeter
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بازرگانان هندی آغاز شد وازاوایل دهه  با آموزش  با فعالیت های مک کالند1  روندی است که از دهه 1960 
1980تاکنون به آن توجه بسیارجدی شده است)غالمی کوتنایی، 1382،ص 65(.

آموزش مهارت های کارآفرینی
آموزش مهارت هاي کارآفریني، یکي از جوانب مهم در گسترش کارآفریني است. یک ایده نوبه تنهایی نمي 

تواند فرد را به یک کارآفرین تبدیل نماید؛ چرا که ایجاد و اداره یک کسب و کار جدید، نیازبه مهارت های
خاصی دارد. به طور کلي اهداف مورد نظر در آموزش کارآفریني عبارت است از :

  تحریك انگیزه ها :
یکي از اهداف آموزش و ترویج کارآفریني،تحریک انگیزه ها در افرادي است که داراي خصوصیات کارآفرینانه 
باشند.تحریک انگیزه ها از قبیل میل به کسب ثروت، توفیق طلبي، استقالل طلبي و مانند آن ها موجب مي شود 

تا فرد در مسیر کارآفریني قرار گیرد.

 پرورش انگیزه ها :
  برخي از افراد درمحیط هایي پرورش مي یابند که زمینه براي تحریک انگیزه ها و پرورش ویژگي های آنان 

فراهم است، اما بیشتر مردم در چنین محیط هایي قرار ندارند. باوجود این ایجاد 
مواردي  ویژگي ها  این  است.  آن ها الزم  براي  آموزشي  برنامه هاي  از طریق  ویژگي ها  پرورش  و  انگیزش 
همچون آموزش تفکر خالق، باال بردن ریسک پذیري، باال بردن قدرت تحمل ابهام، دادن اعتماد به نفس، 

فرصت شناسي، دادن اطالعات راشامل می شود.

 آموزش مهارت ها :
که  ازآن  بعد  کاروتامدت ها  شروع  کار،درهنگام  به  ازشروع  قبل  گیرد:  دربرمی  را  بعد  سه  آموزش   این 
کارآغازشود،زیرافرد کارآفرین باید چگونگي راه اندازي کسب و کار و مراحل آن، چگونگي انجام کار گروهي و 
مهارت هاي ارتباطي و نظایر آن را بیاموزد . در زمان راه اندازي باید در زمینه مسائل مالي،شناخت بازار، اصول 
مدیریت، بیمه، اقتصاد، قانون کار و امور حقوقي آگاهي و تبحر الزم را کسب نماید. توانایي مدیریت توسعه و 
رشد، یافتن شیوه هاي جدید، رقابت و حفظ موقعیت در بازار، یافتن بازارهاي جدید نیز از جمله مهارت هاي 

مورد نیاز کارآفرین بعد از راه اندازي کسب و کار است )احمدپورداریانی، 1378،ص 46(.

1. M.ckland
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ویژگی های یك برنامه آموزش موفق کارآفرینی
تحلیل برنامه های آموزش کارآفرینی نشان می دهد که درطراحی یک برنامه موفق باید به نکات مختلفی 

توجه شود .برخی اظهارنظرها دراین زمینه به شرح زیراست:
معیارگزینش شرکت کنندگان استعداد تجاری آنان باشد.

قبل از شروع دوره، اقداماتی برای آگاه سازی وایجادانگیزه صورت گیرد.
حتی المقدور درتدریس دوره ها به جای دانشگاهیان ازمربیانی که دارای تجربه کسب وکارهستند،استفاده شود.

برنامه باید جهت گیری کاربردی داشته باشد وازمثال های مختلف استفاده کند.
همزمان وبعدازپایان دوره به شرکت کنندگان برای انجام پروژه هایشان مشاوره وراهنمایی فردی ارائه شود.

درکالس ها، رویدادهای قطعی توسط کارآفرینان واقعی ارائه شود.
کارآفرینانی که داری بهترین پروژه ها هستند، توسط مدیران با تجربه هدایت وراهنمایی شوند.

برای هر پروژه،خدمات پشتیبانی درزمینه تحقیقات بازارارائه شود.
شرکت دردوره منوط به ارائه یک ایده کسب وکارباشد) پاسارگادی، 1378،ص 54(.

چالش ها و دغدغه هاي امروزي این واقعیت را آشکارمی سازد که زمان آن فرا رسیده تا به توانمندسازي 
منابع انساني با مفهوم ارتقای دانش و مهارت به طور حرفه اي و نظام مند توجه گردد. ازاین رو، توانمندسازی 
وانرژی  توانمندسازی،حیاتی  .توانمندسازی،تسهیم مسئولیت است.  تاثیر دوطرفه وتوزیع چندگانه قدرت است 
ظرفیت ها  ازتوانایی ها،  تا  سازد  قادرمی  را  افراد  ساالر(است.توانمندسازی  )مردم  جامع،فراگیرودموکراتیک  زا، 
گذاری  سرمایه  وآموزش  می کند،دریادگیری  تسهیل  را  وظایف  انجام  ببرند.همچنین  بهره  خود  واستعدادهای 
می شود، شورونشاط وجسارت را به افراد تزریق می کند، و ارتباطات موثر را ایجاد کرده، اطالع رسانی، هدایت 

ومربی گری می کند )مورل ومردیت2000،1،ص 53(.
توانمندسازی   . است  درکارشان  افراد  وغروربه  اعتماد،انرژی،تعهد،مسئولیت  حس  دادن  توانمندسازی 

درسازمان های امروزی اصل حیاتی است که میزان آن به میزان تفویض اختیاروابسته است )ویس2000،2(. 
است.آنان  فوق  مفاهیم  تمامی  تعبیردربرگیرنده  یک  به  که  دادند  ارائه  جامعی  تعریف  وهمکارانش  رابینز3 
توانمندسازی را این گونه تعریف می کنند: توانمندسازی عبارت ازانگیزه درونی فرد برای انجام کاریا انعکاس 

انگیزش مناسب ازشرایط محیطی فرد)پاک طینت و فتحی زاده، 1387، ص33(.

1. Murell & Meredith
2. Weiss
3. Robins
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به نظرگالتی1توانمندسازی عبارت است ازاقدام به ایجاد، توسعه، افزایش قدرت ازطریق همکاری ومشارکت 
وکاربایکدیگر.به عبارت دیگر،توانمندسازی یعنی مدیریت سازمان باهمکاری کارکنان طوری که کارکنان درآن 

جایگاه مشخصی داشته باشند)گوردن2، 1993،ص 41(.
ازطرف دیگر،احتمال این که افراد توانمند درقیاس با دیگران، دربرابرمشکالت بایستند،بیش تر است. این 
وسریع  دارند  تری  بیش  کند،آمادگی  بروزمی  وسازمانی  فردی  درزندگی  که  مشکالتی  با  برخورد  افرادبرای 
ازنوشروع  برای  تری  بیش  ونیروی  بایستند  خود  پای  روی  و  برخیزند  مجدداً  هرشکست  درپی  توانند  ترمی 
باورداشته  را  توانمندی های خود  بپردازد ودرعین حال  توانمندسازی خود  داردبه  دارند.هرانسانی وظیفه  کردن 
درک  فکرکردن،  توانایی  معنی  به  است،  ذهن  عملکرد  به  اطمینان  داشتن  معنی  به  باشد.باورخودتوانمندی 
کردن،آموختن،انتخاب کردن وتصمیم گیری،اجراوپاسخ گویی است )پاک طینت و فتحی زاده، 1387، ص33(.

همچنین موثر و توانمند بودن به معنی توانایی انتخاب وهدایت فرایند بهینه ورسیدن به نتیجه مطلوب است. 
اطمینان به توانمند بودن در برخورد با مسائل، به معنای داشتن اطمینان به توانایی خود برای آموختن آموزه های 
مورد نیاز وانجام دادن اقدامات الزم برای رسیدن به هدف های متعالی است.داشتن باورخودتوانمندی بدان معنی 
نیست که هرگز اشتباه نکنیم،بلکه به این معنااست که می توانیم فکرکنیم، دست به اقدام بزنیم، واشتباهات خود 

را اصالح کنیم )امینی و رمضانی، 1385، ص2(. 
بیاییم،بلکه  به بیان دیگرتوانمندی به این معنا نیست که می توانیم ازهمه چالش های زندگی موفق بیرون 
بدین معنا است که بدانیم وباورداشته باشیم که می توانیم آنچه را الزم داریم،بیاموزیم وچالش های زندگی فردی 

وسازمانی را مدیریت کنیم .
درتمجید،  کرد.توانمندی  مشاهده  افراد  وحرکات  چهره،رفتار،صحبت  درازحالت  توان  رامی  توانمندی 
درتصدیق  راحتی  و  انتقادها  بازبا  می شود.برخورد  دیده  وتشکرونظایرآن  امتنان  ابرازمحبت،احساس 

اشتباهات،نمونه هایی ازتجلی توانمندی است.توانمندی با بی عیب ونقص بودن بی ارتباط است. 
چهره دیگرتوانمندی، آرامشی است که در گفتار ورفتارفرد می توان مشاهده کرد.به عبارت دیگر،طرز

کالم وحرکات شخص نشان می دهد که او درجنگ با خویشتن نیست. راحتی درپذیرش آرای جدید وتجربیات 
ازجنبه های مثبت وخوشایند خود  توانمند  افراد  توانمندی است.  امورنشانه  تازه ونشان دادن کنجکاوی دراین 
ودیگران استفاده می کنند ودربرابرموقعیت ها وچالش های مختلف زندگی انعطاف نشان می دهند، زیرا به توان 

ذهنی خود اطمینان دارند وشکست را به خود راه نمی دهند )آذری نیا، 1387، ص12(.
توانمندسازی به طورمعمول پیامدهای رفتاری مهمی درپی دارد،که ازآن جمله می توان به خودشناسی، روابط 

1. Gelaty
2. Gordon
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انسانی،خالقیت،یادگیری،برنامه ریزی،اشتغال،امید زندگی، رشد فکری اشاره کرد.برای مثال
منجر  چالشی  وپشتکاردربرابرموقعیت های  ابتکارعمل،تالش  به  شایستگی  احساس  که  دریافت  گیکاس1 

می گردد.
ازآنجاکه بخش مهمی اززندگی هرکس درسازمان های رسمی وغیررسمی سپری می شود وهرسازمان متشکل 
ازعده ای انسان است،ناچارباید پذیرفت که ازجمله نقش های مهم زندگی گروهی اهمیتی است که درمناسبات 
راتحت  ازاعضای گروه  زندگی هریک  بوده،به صورت های مختلف  نهفته  آن  اعضای  متقابل  وروابط  گروهی 

تاثیرقرارمی دهد ) سرمد،1385،ص 124(.
تصادفًا همین ارتباطات انسانی منجربه رشد خودشناسی درافراد می شود، زیراخودشناسی، یعنی آگاهی یافتن 
وشناخت اجزای وجود خود، شناخت اجزایی همچون خصوصیات جسمانی، احساسات، افکارو باورها، ارزش ها، 
اهداف، گفت و گوهای درونی و نقاط قوت و ضعف خود. آگاهی یافتن از خود و ویژگی های آن یک مهارت 
است و واداشتن خویشتن به نگریستن به خود، اولین قدم جهت آشنایی نزدیک با جنبه های مثبت ومنفی خود 
محسوب می شود . واضح است که هرچه تداوم وتعمق این توجه بیشترباشد، امکان خودارزیابی صحیح وانتخاب 
این دوهدف درزندگی منجربه احساس رضایت می شود؛  نیزبیشتربوده تحقق  بینانه درزندگی  واقع  مسیرهای 

چراکه اساس زندگی هرفرد برآن بنیاد شده است.
یکی ازپیامدهای خودشناسی درافراد، پرورش خالقیت درزندگی آن ها است ؛ به طوری که قدرت خالقیت 
ازاین روش ها خیلی  استفاده  ازموارد  ازطریق مشاوره، هدایت وآموزش تقویت کرد. دربرخی  را می توان  افراد 
موثراست. به طورکلی تعامل گروهی فکرها رابه فعالیت وامی دارد؛ زیرا افراد گروه یکدیگر را برمی انگیزند 

.سواالت و پیشنهادهایی که درگروه مطرح می شود، توجه هرعضو را به فرایند
خالقیت جلب می کند تا به این ترتیب دریابند که باید با تفکروجستجوی بیشتربه فکرها ونظرهای جدیدی 
آن ها  بلکه حاصل کارسخت وطوالنی  نیست؛  افراد  واستعداد  نتیجه هوش  فقط  نوآوری  درواقع  یافت.  دست 

نیزهست )رضائیان، 1386،ص111(.
واقف  درزندگی  ریزی  برنامه  برضرورت  تدریج  به  خود،  عقالنی  ورشد  درمسیرتکامل  حرکت  با  انسان ها 
می شوند وآن را به منزله ابزاری درخدمت بشرمورد توجه قرارمی دهند. سازمان ها وموسسه های اداری امروزبه 

حدی پیچیده شده اندکه بدون اقدام به برنامه ریزی های دقیق،امکان ادامه حیات ندارند. 
برنامه ریزی مستلزم آگاهی ازفرصت ها وتهدیدهای آتی وپیش بینی شیوه مواجهه با مشکالت است .اگر 
نگرش مبتنی بر برنامه ریزی به سراسر زندگی افراد تسری یابد، نوعی تعهد به عمل برمبنای تعقل و تفکر 
آینده نگر وعزم راسخ براستمرارآن برایشان ایجاد می شود .به عالوه، یادگیری نیزمستلزم برنامه ریزی است؛ به 

1. Gecas
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طوری که حتی برای نیل به اهدافی بسیارجزئی وزودگذر نیزباید برنامه ریزی شود)رضائیان، 1386،ص 169(.
برنامه ریزی درزندگی آموزشی افراد منجربه یادگیری بیشتر می شود ضمن این که وعوامل موثری دریادگیری 

نقش دارند که عبارتنداز:

1. آمادگی 
زیرا  بگیرد؛  یاد  به خوبی  بتواند  تا  باشد  کرده  کافی  رشد  وغیره  عاطفی،عقلی  ازلحاظ جسمی،  باید  شاگرد 

یادگیری زمانی برای انسان مفید است که ازهرنظرآمادگی الزم را داشته باشد. 

2. انگیزه وهدف
یادگیری معلول انگیزه های متفاوتی است .یکی ازاین انگیزه ها که نقش مهمی درجریان یادگیری دارد، رغبت 
شاگرد به آموختن است.یکی دیگرازعوامل ایجادانگیزه،هدف است.هدف به فعالیت انسان جهت و نیرو می دهد 

.اگرانسان در زندگی خود هدف قابل وصولی نداشته باشد،پویایی و تحرک خود را ازدست می دهد.

3. تجارب گذشته 
آمادگی شاگرد درحد وسیعی تحت تاثیرتجارب گذشته اواست .فرد زمانی می تواند مفاهیم ومسائل جدید را 

درک کند که مفهوم ومساله جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد .

4.موقعیت ومحیط یادگیری
موقعیت یادگیری ومحیط آن ازعوامل بسیارموثردریادگیری است. طبیعی است هرچه امکانات آموزشی برای 

فرد بیشترفراهم شود،یادگیری بهترصورت می گیرد.

5. روش تدریس معلم 
بداند و تجارب  انتقال واقعیت های علمی  رافقط  نباشد وتدریس  یادگیری آشنا  با نظریه ها واصول  اگرمعلم 
یادگیری را منحصربه نشستن درکالس،گوش دادن وحفظ کردن مطالب شنیده شده یا نوشته شده درکتاب 
تصورکند،مسلمًا درتقویت کنجکاوی وپرورش استعداد وتفکرعلمی شاگردان چندان موفقیتی به دست نخواهد 

آورد.

6. رابطه کل وجز
درجریان تدریس،معلم باید درحدامکان،ابتدامطالب درسی را به صورت کل مطرح کند وارتباط اجزاء با کل 
رامشخص سازد وپس ازآن،به بررسی وتحلیل اجزاء بپردازد.مطالعه جزئیات بدون درنظرگرفتن رابطه آن ها باهم 
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وهمچنین رابطه آن ها باکل، موجب پریشانی فکرمی شود.

7. تمرین وتکرار
تمرین وتکرارموثرباید شرایط و ویژگی خاصی داشته باشد،ازجمله این که باید منظم ومرتب وطول دوره های 

آن مناسب باشد ودرشرایط واقعی وطبیعی انجام پذیرد )شعبانی، 1387،صص 20و16(.

کارآفرینی واشتغال
مسئله اشتغال افراد ازدیربازمورد توجه بزرگان بوده وبرای مثال افالطون درمدینه فاضله خود جامعه ای رابه 
تصویرمی کشد که درآن هرکس به کاروحرفه ای که موافق با طبع اواست،اشتغال دارد ؛ به همین جهت تقسیم 
کاردرنظام افالطونی یک نهاد طبیعی است که براساس آن هرفرد به کاری که با استعداد طبیعی ونبوغ فکری 

او مناسبت داشته باشد، گمارده می شود.

عوامل موثردرانتخاب شغل
درانتخاب شغل عوامل متعددی دخالت دارند که دراینجا به چند نمونه اشاره می شود :

توانایی ذهنی : به طورکلی توانایی ذهنی برای انتخاب،آمادگی واشتغال ضرورت تام دارد تا افراد شغلی را 
برگزینند که متناسب با توانایی های ذهنی آن ها است.

آن  مختص  که  است  ویگانه ای  یکتا  ویژگی های  مجموعه  هرفرد  نظرگیلفورد1 شخصیت  به   : شخصیت 
جسمانی،  رغبت ها،خصوصیات  طرزتلقی ها،  ازاستعدادها،  عبارت  شخصیت  سازنده  ازعوامل  است.برخی  فرد 

نیازهاوخلق وخوی فرد. ویژگی های شخصیتی درانتخاب شغل تاثیربسزایی دارد.
توجه به واقعیت : اگرانتخاب شغل با عدم توجه کافی به واقعیت انجام پذیرد،فرد با یاس وناامیدی وشکست 

ونارضایتی ازشغل مواجه می شود .
عوامل محیطی : عوامل محیطی نظیرفرهنگ خانواده و طبقه و وضع اجتماعی و اقتصادی درانتخاب شغل 

افراد موثراست . )روحی،1384،ص 97(.
معنی ها منحصربه فرد هستند وهمواره درحال تغییر، اما ازبین نرفتنی. ما اغلب عادت کرده ایم که معنا را 
می توان درخلق و زایش یک چیز، انجام دادن یک کار، کمک به شخص دیگر و یا انجام وظیفه، یافته وتحقق 
نیز می توان  ناامیدکننده  و  ناگوار  موقعیت  دریک  که حتی  داشت  دور  نظر  از  نباید  را  مسئله  این  اما  بخشید. 
معنایی یافت. در واقع یکی ازنقاط قوت و توانایی های بشر در این است که می تواند یک موقعیت ناگوار را به 
یک پیروزی شخصی و یا موفقیت انسانی تغییر دهد. این امر نمونه بارزی از توانمندی یک فرد است)معارفی 

1. Guilford
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1367،ص 49(.
 چیزی که درزمینه معناجویی و معناخواهی مطرح است، فقط مسئله خوشحالی وموفقیت و شادمانی نیست 
.بلکه این دو مقوله به بقا مرتبط است.در واقع بقا، بستگی به،برای که وبرای چه دارد. دربدترین شرایط زندگی 
این دلبستگی به یک شخص،یک آرمان،یک ایده است که به زندگی انسان معنا و مفهوم بخشیده و او را به 

تالش برای زنده ماندن و بهتر زندگی کردن و تعالی وا می دارد.
شخصی که در زمینه توانمندسازی از رشد فکری برخوردار شده است، با کسب سطح معینی ازموفقیت متوقف 
ترشده  تروغنی  مستحکم  زندگانی  با  او  روابط  زیرا  است؛  نمودن  رشد  درحال  دائمًا  برعکس  بلکه  نمی گردد؛ 
ازرشد  این روابط را به جای متوقف نمودن ترغیب می کنند. به عنوان مثال شخصی که  ونظریات وی رشد 
فکری برخورداراست، فردی نیست که حقایق زیادی رادرحافظه خود جایگزین نماید؛ بلکه عادات فکری او به 
نحوی است که ازلحاظ معلومات واستفاده عاقالنه ازآن دائمًا درحال پیشرفت است. شخصی که ازرشد فکری 
ازجمله خانواده، دوستان، آشنایان وهمکاران  انسانی  ازروابط  بهره مند است، فردی نیست که سهمیه معینی 
رابرای خویشتن برگزیند وبقیه نژاد بشررا بدون اهمیت تلقی نماید،بلکه فردی است که به کسب اساس های 

نوین معاشرت با آشنایان بپردازد) اورستریت1 1353،ص 50(.
نباید فراموش کرد به رغم آنچه در خصوص رشدفکری گفته شده مایه اصلی، تعلیم و تعلم است. تفکر بدون 

تعلیم و تعلم امکان پذیر نیست.
با عنایت به این نکات، بررسی تاثیرآموزش کارآفرینی برتوانمندسازی توان یابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر 

مورد توجه قرار گرفت تا بتوان برای سوال های زیر پاسخ پیدا کرد:
آیا آموزش کارآفرینی باعث می شود تا توان یابان بیش از پیش به خودشناسی برسند؟

آیا آموزش کارآفرینی باعث بهبود روابط انسانی توان یابان می شود ؟
آیا آموزش کارآفرینی باعث پرورش خالقیت توان یابان می شود ؟

آیا آموزش کارآفرینی باعث یادگیری بیشترتوان یابان می شود ؟
آیا آموزش کارآفرینی باعث افزایش مهارت توان یابان دربرنامه ریزی می شود؟

آیا آموزش کارآفرینی باعث افزایش امکان اشتغال توان یابان می شود ؟
آیا آموزش کارآفرینی باعث افزایش امید زندگی توان یابان می شود؟

آیا آموزش کارآفرینی باعث رشد فکری توان یابان می شود ؟

1. Overstreet
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ابزار پژوهش، روایی و پایایی آن 
برای بررسی تاثیرآموزش کارآفرینی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 30سوال 
موافق،  موافق،  کاماًل  گزینه های  و  شد  تنظیم  لیکرت  درجهای   5 طیف  اساس  بر  که  می باشد  پاسخ  بسته 
تاحدودی موافق، مخالف و کاماًل مخالف را شامل شد. در مرحله تجزیه و تحلیل به گزینه ها از پنج تا یک نمره 

اختصاص داده شد؛ به طوری که گزینه »کاماًل موافق« 5 و گزینه »کاماًل مخالف« 1 باشد.
برای بررسی روایی، قبل ازهراقدامی پرسشنامه ای با یک سوال بازدراختیار 11 مربی شاغل درموسسه

 نیکوکاری رعدالغدیر قرارگرفت تا پیامدهای آموزش کارآفرینی را درتوان یابان براساس تجربه های خودشان 
فهرست واربنویسند. عالوه براین، پژوهشگران ازمطالعه منابع وپرسشنامه های مشابه موجود به 

چندمولفه دست پیداکردند؛ لذا 39 سوال دربین پرسشنامه های محققان، مولفان ومربیان توان یابان مشترک 
 30 دراختیار  پرسشنامه  پایایی،  بررسی  قرارگرفت.جهت  استفاده  مورد  پژوهش  پرسشنامه  عنوان  به  بودکه 
تا  کرونباخ تک تک سؤال ها محاسبه شد  آلفای  و  قرار گرفت  رعدالغدیر  نیکوکاری  موسسه  یابان  نفرازتوان 
درنهایت 9 سؤال که ضریب آلفای کمتری داشتند، حذف شد و پرسشنامه به 30 سؤال تقلیل یافت، ضمن این 

که آلفای کرونباخ این سؤال ها 853 /0به دست آمد. 

جامعه ونمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه توان یابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر تشکیل میدهند که در زمان انجام 
بررسی )بهار 1390( تعداد آن ها 180 نفر بود. در این پژوهش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده انجام شده 
است وبا توجه به این که جامعه آماری 180 نفر بودند،نمونه های آماری براساس جدول مورگان 130 نفر انتخاب 

شده اند.

یافته های پژوهش
سوال�1:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�می�شود�تا�توان�یابان�بیش�از�پیش�به�خودشناسی�برسند؟

تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها

کامال موافق
موافق

تا حدودی موافق

جمع

62
60
7

129

43,0
43,0
43,0

19,0

17,0

-36,0
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جدول�1:�خالصه�آزمون�آماری�خی�دو�برای�سوال�اول

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
45,25620,000

با توجه به این که خی دو محاسبه شده )45,256( با درجه آزادی2 و سطح معنی داری )0,000( از خی دو 
جدول )5,991( بزرگ تر است،با اطمینان 95 درصد میتوان گفت آموزش کارآفرینی باعث می شود تا توان یابان 

بیش از پیش به خودشناسی برسند.
این نتیجه با یافته های محبوبی )1386(،مهدی نیا)1386(، مقصودی )1384(،خازیاب )1382(، فرنالدو)2011(، 
میشل )2011(همخوانی دارد، زیرا این افراد نیزهرچند درزمان ها ومکان های مختلف بررسی کرده اند، اما به این 

نتیجه رسیده اند که بین آموزش کارآفرینی وخودشناسی فراگیران رابطه وجود دارد.
سوال�2:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�بهبود�روابط�انسانی�توان�یابان�می�شود�؟

تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها
کامال موافق

موافق

تا حدودی موافق

مخالف

جمع

33

80

11

2

126

31,5

31,5

31,5

31,5

1,5

48,5

-20,5

-29,5

جدول2:�خالصه�آزمون�آماری�خی�2برای�سوال�دوم

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
11,15730,000

چون خی دو محاسبه شده )11,157( با درجه آزادی 3 و سطح معنی داری )0,000( از خی دو جدول )7,815( 
بزرگ تر است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که آموزش کارآفرینی باعث بهبود روابط انسانی 

توان یابان می شود.
این نتیجه با یافته های گل کرد )1386( همخوانی دارد وباوجود تحقیقی که گل کرد انجام داده است، می توان 

گفت آموزش کارآفرینی باعث بهبود روابط انسانی توان یابان می شود.
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سوال�3:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�پرورش�خالقیت�توان�یابان�می�شود�؟

تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها
کامال موافق

موافق

تا حدودی موافق

مخالف

جمع

32

69

27

1

129

21,5

21,5

21,5

21,5

10,5

26

-16

-20,5

جدول3:�خالصه�آزمون�آماری�خی�2برای�سوال�سوم

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
53,27950,000

به طوری که جدول شماره 3 نشان می هد خی دو محاسبه شده )53,279( با درجه آزادی 5 و سطح معنی 
داری )0,000( از خی دو جدول)11,070( بزرگ تر است،بنابراین با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که آموزش 

کارآفرینی باعث پرورش خالقیت توان یابان می شود.
این نتیجه با یافته های گل کرد)1386(، خازیاب )1382(،عزیزی )1382(،حدادعادل )1379(، دونگونجو)2011(، 
دبی )2009(، دنیل )2008(، آالن )2006(، جون )1999(، ریسل سال )1992(، کارند واستوارت )1992(، بوسلی 
ویودل )1980(، هورنادی وابود)1971(، آندرا وروزن )1964(، همخوانی دارد وحتی می توان گفت پژوهشگران 

داخلی ووخارجی نیزبه این نتیجه رسیده اند که آموزش کارآفرینی باعث پرورش خالقیت درافراد می شود.
سوال�4:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�یادگیری�بیشترتوان�یابان�می�شود�؟

تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها
کامال موافق

موافق

تا حدودی موافق

جمع

64

58

4

126

42,0

42,0

42,0

38,0-

16,0

22,0
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جدول�4:�خالصه�آزمون�آماری�خی�2برای�سوال�چهارم

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
52,00020,000

از خی  با درجه آزادی2 و سطح معنی داری )0,000(  این که خی دو محاسبه شده )52,000(  با توجه به 
یادگیری  باعث  آموزش کارآفرینی  تر است،با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که  دو جدول )5,991( بزرگ 

بیشتردرتوان یابان می شود.
این نتیجه با یافته های فرنالدو )2011(، کی بری)2001(، کلب )1984(، همخوانی دارد وباتوجه به یافته های 

مطرح شده می توان گفت آموزش کارآفرینی باعث یادگیری بیشترتوان یابان می شود.

سوال�5:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�افزایش�مهارت�توان�یابان�دربرنامه�ریزی�می�شود؟

تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها
کامال موافق

موافق

تا حدودی موافق

جمع

47

77

4

128

42,7

42,7

42,7

-38,7

34,3

4,3

جدول�5:�خالصه�آزمون�آماری�خی�2برای�سوال�پنجم

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
63,10920,000

نظربه این که خی دو محاسبه شده )63,109( با درجه آزادی 2 و سطح معنی داری )0,000( از خی دو جدول 
)5,991( بزرگ تر است، با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که آموزش کارآفرینی باعث افزایش مهارت توان 

یابان دربرنامه ریزی می شود.
این نتیجه با یافته های سونیا )2011(، دیویدز)1962( همخوانی دارد،با نظربه یافته های موجود می توان گفت 

آموزش کارآفرینی باعث افزایش مهارت توان یابان دربرنامه ریزی می شود.

سوال�6:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�افزایش�امکان�اشتغال�توان�یابان�می�شود�؟
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تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها
کامال موافق

موافق

تا حدودی موافق

جمع

44

79

3

126

42,0

42,0

42,0

-39,0

37,0

2,0

جدول�6:�خالصه�آزمون�آماری�خی�2برای�سوال�ششم

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
68,90520,000

چون خی دو محاسبه شده )68,905( با درجه آزادی 2 و سطح معنی داری )0,000( ازخی دو جدول)5,991( 
بزرگ تر است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که آموزش کارآفرینی باعث افزایش امکان اشتغال 

توان یابان می شود.
این نتیجه با یافته های یائو )2011(، مجد)2010(، ربکا )2007(، دراکر)1985(همخوانی دارد، ازنتایج یافته های 

حاصل می توان چنین استنباط کرد که آموزش کارآفرینی باعث افزایش امکان اشتغال توان یابان می شود.

سوال�7:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�افزایش�امید�زندگی�توان�یابان�می�شود؟

تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها
کامال موافق

موافق

تا حدودی موافق

جمع

79

45

6

130

43,3

43,3

43,3

-37,3

1,7

35,7

جدول�7:�خالصه�آزمون�آماری�خی�2برای�سوال�هفتم

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
61,58520,000

به طوری که درجدول شماره 7 مالحظه می شود خی دو محاسبه شده )61,585( با درجه آزادی 2 و سطح 
که  گفت  می توان  درصد   95 اطمینان  با  بنابراین  بزرگتراست  جدول)5,991(  دو  ازخی   )0,000( داری  معنی 

آموزش کارآفرینی باعث افزایش امید زندگی توان یابان می شود.
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این نتیجه با یافته های دبی )2009( همخوانی دارد وبا توجه به تحقیقی که دراین زمینه صورت گرفته است 
می توان گفت آموزش کارآفرینی باعث افزایش امید زندگی توان یابان می شود.

سوال�8:�آیا�آموزش�کارآفرینی�باعث�رشد�فکری�توان�یابان�می�شود�؟

تفاوتفراوانی مورد انتظارفراوانی مشاهده شدهگزینه ها
کامال موافق

موافق

تا حدودی موافق

جمع

59

67

4

130

43,3

43,3

43,3

-39,3

23,7

15,7

جدول�8:�خالصه�آزمون�آماری�خی�2برای�سوال�هشتم

سطح معنی داریدرجه آزادیخی2 محاسبه شده
54,29220,000

درجدول شماره 8 خی دو محاسبه شده )54,292( با درجه آزادی 2 و سطح معنی داری )0,000( از خی دو 
جدول )5,991( بزرگ تر است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که آموزش کارآفرینی باعث رشد 

فکری توان یابان می شود.
این نتیجه با یافته های ورونیکا )2011(، اوالول )2010(همخوانی دارد،نظربه تحقیقات انجام شده درزمان ها 

ومکان های مختلف می توان گفت آموزش کارآفرینی باعث رشد فکری توان یابان می شود.
پیشنهادهای مبتنی بریافته های پژوهش

1. با توجه به این که یکی از یافته های پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش کارآفرینی بر افزایش خودشناسی توان 
یابان است پیشنهاد می شود موسسه رعدالغدیربه نقش آموزش درخودشناسی توان یابان توجه بیشتری مبذول 
نماید وبا بکارگیری مکانیسمهای مختلفی که باعث شناخت ویژگی ها، شاخت توانایی ها ومهارت ها شناخت 
نقاط ضعف، شناخت افکار، شناخت باورها وارزش ها و شناخت اهداف می شود دراین امربه آنان یاری رساند تا 

توانایی های خود را بیش ازپیش بشناسند. 
2. نظر به این که یافته دیگر پژوهش حکایت از تاثیر آموزش کارآفرینی بر روابط انسانی توان یابان دارد، 
پیشنهاد می شود مدیران موسسه نیکوکاری رعدالغدیر امکانات بیشتری برای تحکیم وادامه این روابط فراهم 

سازند تا بستر مناسبتری جهت توانمندتر شدن توان یابان فراهم نمایند.
3. به این دلیل که یکی ازیافته های پژوهش مبنی برتاثیرآموزش کارآفرینی برخالقیت توان یابان می باشد، 
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خالقیت  سوی  به  یابان  توان  دادن  وسوق  استعدادها  وشکوفایی  رعدالغدیردررشد  موسسه  می شود  پیشنهاد 
ونوآوری همت مضاعف نماید.

4. نظربه این که یافته دیگرپژوهش مبنی برتاثیرآموزش کارآفرینی بریادگیری توان یابان می باشد، پیشنهاد 
محتوای  با  متناسب  را  آموزشی  محیط  امکانات  بهترافراد،  یادگیری  رعدالغدیربرای  موسسه  مدیران  می شود 

دروس ارائه شده مهیا نمایند.
یابان می باشد،  توان  بربرنامه ریزی  برتاثیرآموزش کارآفرینی  یافته دیگرپژوهش مبنی  این دلیل که  به   .5
نتایج  تا  بپذیرد  یابان صورت  توان  فردی  وتوانایی های  استعدادها  براساس  ریزی  برنامه  که  پیشنهاد می شود 

ملموس تری ازآن به دست آید. 
یابان  توان  اشتغال  بر  کارآفرینی  تاثیرآموزش  بر  مبنی  پژوهش  یافته های  از  یکی  که  این  به  توجه  با   .6
و  آموزشی  خدمات  و  داده  قرار  نظر  مد  همواره  را  کار  بازار  نیاز  رعدالغدیر  موسسه  می شود  می باشد،پیشنهاد 

توانبخشی حرفه ای را هم سوی مشاغل مورد نیاز جامعه سازمان دهی نماید.
7. ازآنجا که یکی از یافته های پژوهش مبنی بر تاثیرآموزش کارآفرینی برامید زندگی توان یابان می باشد، 
را شناسایی کرده ودرجهت  آنان  درافراد مسائل ومشکالت  زندگی  امید  باالبردن  پیشنهاد می شود که جهت 

تقویت روحیه آن ها و همچنین تغییردادن نگرش آنان به زندگی بکوشند .
یابان  تاثیرآموزش کارآفرینی بررشد فکری توان  بر  یافته های پژوهش مبنی  از  این که یکی  باتوجه به   .8
باعث پرورش  به صورتی طراحی گردد که  یابان  توان  آموزشی وکاری  پیشنهاد می شود که محیط  می باشد، 

فکری درزمینه کارآفرینی توان یابان شود.

محدودیتهای پژوهش
در دست نبودن پرسشنامه استاندارد شده موجب شد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شود که این میتواند 

در اعتبار یافتهها بیتأثیر نباشد.
محدود بودن ابزار جمع آوری اطالعات به پرسشنامه، در حالی که اگر امکان انجام آن به روش مصاحبه یا 

مشاهده وجودمی داشت، اطالعات جمع آوری شده از کیفیت باالتری برخوردار می بود.
کمبود پژوهشهای داخلی وخارجی در خصوص آموزش کارآفرینی توان یابان وتاثیرآن براشتغال،که اگرچنین 
پرسشنامه  تدوین  جهت  الگوبرداری  برای  ابتدا  آن ها  نظرسنجی  ازقسمت  شد  می بود،می  دردست  اطالعاتی 

وسپس برای مقایسه نتایج استفاده شود.
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