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چکیده
هدف این تحقیق ارایهی الگوی برنامه درسی کارآفرینمحور در درس فارسی دورهی ابتدایی میباشد .چراکه
اهمّیت و جایگاه زبان فارسی بهعنوان پیامآور جالل و عظمت فرهنگ ایرانی و حافظ وحدت و هویت ملیّ ،بر
کسی پوشیده نیست و کتاب درسی فارسی ،در عین حال که عمدهترین منبع یادگیری فراگیران در زمینهی
«خواندن» و «پرورش مهارتهای درک مطلب» است؛ ایفاگر نقشها و فعالیتهای گوناگون برای تحقق اهداف و
مهارتهای زندگی است تا با توجه به اهمیت دورهی ابتدایی در زندگی افراد ،دانشآموزان را برای زیستن متعالی
آماده کند و در جهت تقویت مهارت و نگرش کارآفرینانهی آنان نقش مؤثری ایفا کند .این پژوهش ،تحقیقی
کاربردی و از حیث روش ،تحلیلی و زمینهای میباشد .در این مقاله ،بررسی مطالعات انجام شده در زمینهی
کارآفرینی ،براحی برنامهی درسی (بهبور خاص برنامهی درسی درس فارسی) و نظریههای مختلف صاحبنظران،
منجر به ایجاد یک دیدگاه نظری در مورد برنامهی درسی مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی در درس فارسی گردیده
است که در قالب الگوی برنامهی درسی براحی شده به برنامهریزان درسی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت
پیشنهاد میشود .الزم به ذکر است الگوی پیشنهادی به  42نفر از متخصصان برنامهی درسی و کارآفرینی استان
یزد ارایه شد تا میزان تناسب الگوی پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد .در همین راستا ،پرسشنامهای حاوی 20
گویه براحی و به گروه موردنظر ارایه گردید .میانگین پاسخها نشان میدهد که از نظر متخصصان مربوبه الگوی
پیشنهادی بر اساس مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی بسیار مناسب میباشد.
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 .1مقدمه
سیر تحوالت کنونی جوامع را به سمتی سوق میدهد که نیازمند آموزش مهارتهایی است که با کمک آن
بتوان همگام با توسعهی علم و فناوری به پیش برود .هدف باید پرورش انسانهایی باشد که بتوانند بهخوبی
با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهرهگیری از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکالت را از میان بردارند.
بدیهی است برای همگامی با این تحوالت ،ارایهی ایدهها و نظریههای جدید و بازسازی علوم مختلف امری
اجتناب ناپذیر میباشد ). (Modarresi & Modarresi, 2016, p.1
کودکان در هر جامعهای نیروهای سرنوشتساز و آیندهساز جامعه هستند .نیروهایی که میتوانند جامعه
را به سمت پیشرفت و کمال یا برعکس به سمت عقب ماندگی و افول پیش ببرند .در راستای رسیدن به
ترقی فرد و جامعه از جمله مهمترین مهارتهایی که هر کودک باید به آن مجهز باشد ،مهارت کارآفرینی
است .شواهد بسیاری وجود دارد که اثبات میکند آموزش کارآفرینی در افزایش نگرش کارآفرینانهی افراد
و در نتیجه افزایش احتمال وقوع کارآفرینی اثرگذار است .دورهی ابتدایی مهمترین دوره در تمام نظامهای
آموزش و پرورش جهان محسوب میشود ) (Estiri, 2010, p.3و از نظر تعداد معلمان و دانشآموزان
تحت پوشش و نیز اثرگذاری این دوره بر زندگی و دوران تحصیل ،از جایگاهی خاص برخوردار است
) .(Jafari Moghdam & Fakharzadeh, 2011, p.48به همین دلیل باید برنامههای آموزشی
دورهی دبستان در راستای آگاهی و تقویت نگرش به سوی کارآفرینی هدفگذاری و اجرا شوند
) .(Arasti et al., 2015, p.593ادغام آموزش کارآفرینی در برنامهی درسی مدارس موجب غنیسازی
تجارب یادگیری فراگیران و افزایش ارتباط میان مدرسه و صنعت و کشاورزی است و نیز فرصتی برای
آزمودن محتوا و روشهای تدریس کارآفرینی به خابر تازگی موضوع ایجاد میکند
) .(Yaghoubi Najafabadi, 2010, p.31براساس نظر کوریسکی ( )6222بهمنظور تشویق آموزش
کارآفرینی در مدارس ابتدایی باید تأکید بر ایجاد مهارتهای تفکر واگرا در دانشآموزان باشد .اینجا است که
دانشآموزان با رفتار و تفکر کارآفرینانه درگیر میشوند و بنیاد مهارتهای کارآفرینی در آنها شکل مییابد
). (Abd Hamid, 2013, p.9
از سوی دیگر توجه به کتب درسی در راستای توسعهی کارآفرینی در مدارس ابتدایی ،ضرورت بسیار
دارد ) .(Altbach et al., 1991, p.97زیرا کتابهای درسی مهمترین رسانهی آموزشی است
) (Noorian, 2007, p.358که عالوه بر فراهم ساختن بسیاری از خدمات ابالعاتی الزم ،نگرشها و
حساسیتهای افراد را شکل میدهند و در تثبیت و شکلگیری نوعی نظام ارزشی خاص در درون انسانها
سهم بسزایی دارند ) .(Bayat et al., 2013, p.53کتابهای درسی همچنین باید از بریق ایجاد
فرصتها و فعالیتهای یادگیری انفرادی و گروهی مهارتهای ذهنی و عقالنی سطوح باالتر را در فرد تقویت
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کنند ) .(Sajjadi and Sahraei , 2014, p.75کتاب درسی فارسی ،در عین حال که عمدهترین منبع
یادگیری فراگیران در زمینهی «خواندن» و «پرورش مهارتهای درک مطب است (Debbaie et al.,
)2010, p.30؛ «ایفاگر نقشها و فعالیتهای گوناگون برای تحقق اهداف و مهارتهای زندگی است تا
دانشآموزان را برای زیستن متعالی آماده کند و از همینرو میتواند در جهت تقویت نگرش کارآفرینانه
دانشآموزان دورهی ابتدایی نیز نقش مؤثری ایفا کند» (Jafari Moghdam & Fakharzadeh,
).2011, p.48
با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در باال و با توجه به پیشینهی تحقیقات انجام شده؛ برای اتخاذ یک
استراتژی کارآمد در امر آموزش کارآفرینی به کودکان و دانشآموزان در ایران ،باید به براحی الگوها و
برنامههای آموزشی و درسی پرداخت .برنامههایی که در فرآیند تهیهی آن ،اصول حاکم بر نظام ارزشی و فلسفه
تربیتی ،نظام تعلیم و تربیت ،تحوالت علمی و فرهنگی و نیازهای جامعه رعایت شود .در این خصوص
دیدگاههای مختلفی دربارهی عناصر برنامهی درسی مطرح شده و هرکدام عناصری را برای براحی برنامهی
درسی برشمردهاند که در این پژوهش برای براحی برنامهی درسی ،دیدگاه زایس ( )6222درنظر گرفته
شده است .بر اساس دیدگاه زایس ،عناصر برنامهی درسی شامل :هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و
ارزشیابی میباشد .لذا با بررسی متنهای مربوبه و با تکیه بر نظریههای مختلف در باب موضوع پژوهش و
با هدف توانمندسازی دانشآموزان دوره ی ابتدایی در امر کارآفرینی تالش شده نسبت به براحی و تدوین
برنامهی درسی کارآفرینمحور در درس فارسی ،متناسب با اهداف و اصول آن اقدام شود.

 .1 .1اهداف و پرسشهای پژوهش
هدف کلی پژوهش «ارایهی الگوی برنامهریزی درسی مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی در درس فارسی»
است .در راستای این هدف کلی ،پرسشهای زیر برح شدند:
 )6اهداف مطلوب در الگوی برنامهی درسی درس فارسی دوره ابتدایی با رویکرد کارآفرینی کدام است؟
 )3محتوای مناسب در الگوی برنامهی درسی درس فارسی دورهی ابتدایی با رویکرد کارآفرینی کدام است؟
 )2فعالیتهای یادگیری مناسب در الگوی برنامهی درسی درس فارسی دورهی ابتدایی با رویکرد کارآفرینی
کدام است؟
 )4شیوهی ارزشیابی مناسب در الگوی برنامهی درسی درس فارسی دورهی ابتدایی با رویکرد کارآفرینی
کدام است؟
 )0از نظر متخصصان برنامهی درسی و کارآفرینی الگوی برنامهی درسی پیشنهادی تا چه اندازه مناسب
است؟
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 .2چارچوب نظری
 .1 . 2مفهوم برنامه درسی
برنامهی درسی از ریشهی التین ( )currereبه معنای راهی که باید بی شود گرفته شده است .(Maleki,
) 2016, p.21در دوران کنونی ،برنامهی درسی ،بهعنوان رشتهای است که در آن زبان و گفتمانهای
متفاوتی بهکار برده میشود .این گفتمانها برنامهی درسی را در بسترهای مختلفی چون :انتقادی ،جنسیتی،
پدیدارشناختی ،هنری ،بین المللی و پست مدرنیسم مورد بحث و بررسی قرار داده است
) .(Fathi Vajargad, 2015, p.6بوشامپ در سال ( ،)6216برنامهی درسی را به دو خانواده یا شاخهی
نظری مربوط به «براحی برنامهی درسی» و «برنامهریزی درسی» یا مهندسی برنامهی درسی تقسیم کرده
است ).(Ghorchian et al., 2004, p.54
منظور از برح برنامهی درسی ،شکل مدون و یا ساختار برنامهی درسی میباشد
) (Mehrmohammadi, 2014, p.173; Mehrmohammadi, 1998, p.11و برنامهریزی درسی
به یادگیری و براحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط میشود ).(Maleki, 2016, p.20
به اعتقاد زایس ( )6221برنامهی درسی مجموعهی وسیعی از شیوههای تفکر دربارهی تجربیات است و
آنچه که در این فرایند مهم است نه نتایج یادگیری و میراث فرهنگی ،بلکه فرایند تفکر میباشد
) .(Fathi Vajargad, 2014, p.20از نظر زایس برنامهی درسی از هر نوعی که باشد ضرورتاً دارای چهار
عنصر (هدف ،محتوا ،روشهای یادگیری و روش ارزشیابی) میباشد ).(Ghorchian et al., 2004, p.62
 )1هدف :یک برنامهی درسی بهمنظور ایجاد تغییرات در رفتار یادگیرنده اجرا میشود .این تغییرات همان
اهداف برنامه است ).(Fathi Vajargad, 2014, p.128
 )3محتوا :مادهی برنامهی درسی است .محتوای درسی بهعنوان یکی از مهمترین عناصر برنامهی درسی در
تعیین خط مشی های آموزش ،همواره در کانون توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته است .به
ویژه در نظام های آموزشی متمرکز چون کشور ما که همواره کلیه فعالیتهای یاددهی -یادگیری و ارزشیابی
بر مبنای کتابهای درسی صورت میگیرد ).(Rashidi & Roghnejad, 2014, p.84
 )2فعالیتهای یادگیری :به مجموعه فرصتهایی گفته میشود که برای تحکیم و تعمیق آموختههای
یادگیرنده در برنامهی درسی ارایه میشود ).(Seraji et al., 2007, p.115
 )5ارزشیابی :آخرین عنصر برنامهی درسی ،ارزیابی است .پس از اجرای برنامه جهت حصول ابمینان از
دستیابی به اهداف تنظیمی ،به ارزیابی پرداخته میشود ).(Fathi Vajargad , 2014, p.130
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 .2 . 2برنامهی درسی زبان فارسی
در برنامهی درسی زبانآموزی ایران بهبور مستقیم و روشن ،رویکردها و روشهای براحی و آموزشی ارایه
گردیده است .که عبارتند از :الف) رویکردها :رویکرد کلی ،رویکرد تحلیلی ،رویکرد تلفیقی ،رویکرد تجربه
زبانی ،رویکرد زبان شناختی و رویکرد فعالیت محور ،ب) روش براحی :روش مسئلهمداری ،جامعهمداری،
دانشآموزمداری و روش تلفیقی ،ج) روشهای آموزش :روش بحث و گفتگو ،پرسش و پاسخ ،ایفای نقش،
قصهگویی ،تفکر استقرایی ،بدیعهپردازی ،حل مسأله ،جملهمحوری ،آوامحوری ،واژهمحوری و روش ترکیبی
).(Ghasempour, 2004, p.21
در تدوین ساختار کتاب فارسی «نگرش شبکهای» جایگاه ویژهای دارد .چراکه این ویژگی به ذهن
دانشآموز جهت میدهد و درک و دریافت را آسان میسازد ) .(Akbari Shaldareh, 2014, p.7با
توجه به اینکه برنامهی زبانآموزی بر نگرش شبکهای استوار است؛ معلمان باید با بهرهگیری اصولی از
شیوهی ارزشیابی کیفی و بهکارگیری ابالعات الزم ،معتبر و مستند ،برای شناخت دقیق و همه جانبهی
فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری با استفاده از روشها و ابزارهای مناسب سنجش ،همانند آزمونها
(بهویژه آزمونهای عملکردی) و پوشهی کار ،مشاهدات در حول فرایند یاددهی یادگیری را فراهم نمایند
).(Akbari Shaldareh, 2014, p.24-26
 .1 .2 . 2اهداف درس فارسی دوره ابتدایی
هدف کلی درس فارسی دورهی ابتدایی آن است که دانشآموزان با «ساختار زبان فارسی معیار»« ،زبان
گفتار و نوشتار«» ،جلوههای هنری زبان» و مسایل کلی جامعه در قالب مهارتهای زندگی آشنا شوند و به
تقویت حافظه و راهکارهای پرورش خالقیت بپردازند .ایجاد نگرش مثبت در دانشآموزان نسبت به مبانی
اقتصا دی ،فرهنگی و ملی کشور با بیان احساسات ،عوابف و افکار در قالب گفتار و نوشتار از دیگر اهداف این
عرصه است که تلطیف احساسات و عوابف و گسترش فرهنگ مطالعه را نیز دربردارد .تقویت چهار مهارت
زبانآموزی (گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن) ،نیز از دیگر اهداف کلی درسی فارسی محسوب
میشود ). (Ministry of Education, 2015, p.6
اهداف برنامهی درسی فارسی دبستان بر بنیاد عناصر پنجگانه برنامهی درسی ملی به شرح زیر است:
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تفکّر و تعقل:

ایمان ،باور و عالئق

علم

اخالق

عمل

1

جدول  .6اهداف برنامه درسی فارسی
اهداف درس فارسی ابتدایی
 تفکر و کنجکاوی در خلقت جهان ،قدرت خدا و درک زیباییهای آفرینشتشخیص تضادها ،شباهتها و تفاوتهای واژههااستدالل منطقی از بریق رعایت انسجام در سخن گفتن و نوشتناستدالل منطقی از بریق درک انسجام پیام شنیداری و خواندارینظم فکری و درست اندیشیدن با ارایهی ببقهبندی مفاهیم بر مبنای فرایندهای علمی و منطقیتوانایی تحلیل نوشتهها و گفتهها با استفاده از روش قضاوت عملکردتوانایی تخیل خلّاقانه با استفاده از روش بدیعهپردازیتوانایی تمیز و تشخیص پدیدههای دیداری و شنیداری نگرش مثبت نسبت به مسایل اعتقادی ،فرهنگی ،تربیتی ،ملی ،هنری و اجتماعی ارجگذاری به احساسات و عوابف و افکار دیگران و احساسات  ،عوابف و افکار خود بیان مناسب و مؤثر احساسات ،عوابف و افکار خود باور به جلوههای ارزشی انقالب اسالمی عالقه به مطالعه نوشتهها و قصههای ساده و مناسب عالقه به جنبههای زیبایی سخن در گفتار و نوشتار نگرش مثبت به مشارکت در جمع و همکاری با گروهگسترش آشنایی با موضوعها و مفاهیم اعتقادی ،ملی ،فرهنگی ،تربیتی ،هنری ،اجتماعی ،علمی شناخت نشانهها و معانی مناسبتعمیق آشنایی با ساختار زبان فارسی معیار آشنایی با ساختار نظم و نثر و نمونههای آن آشنایی با انواع پارهمهارتهای خوانداری و نگارشی آشنایی مختصر با جلوههای هنری زبان آشنایی با شیوههای خواندن و نوشتن آشنایی با شیوههای تفکر و پژوهشّ آشنایی با شیوههای نگاه کردن ،گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن شناخت عالیم صوری انسجام گزارههای متن شناخت برخی از چهرههای علمی آشنایی با اهمیت مطالعه و کتابخوانی عالقه به اجرای کارهای خوب گروهی وکسب مهارتهای اجتماعی پایبندی به آموزههای دینی و ارزشی در مهارتهای زبانی پایبندی به آموزههای دینی و ارزشی در رفتارهای فردی و اجتماعی توجه به ارزشهای اخالقی رعایت الگوی اخالقی بزرگان دین مشارکت در کارهای گروهیخوانش متون همراه با لذت بردن از اشعار و محتوا کسب مهارت در چهار عرصهی خواندن ،نوشتن ،دیدن و شنیدن پایبندی به ارزشهای دینی ،اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی در گفتار و نوشتار کار و تالش با روحیه دوستی وبن و دفاع از میهن توانایی در عمل به آموزههای فرهنگی و ادبی مبتنی بر هنجارهای ایرانی  -اسالمی احترام عملی به مفاخر فرهنگی و ادبی نوشتن متنهای مناسب -خوب سخن گفتن در جمع بر اساس درک متقابل

 .6حیطهی عمل در کتابهای فارسی سوم و چهارم دبستان در قالب  0حوزه شامل :نگاه کردن ،گوش دادن ،سخن گفتن،
خواندن و نوشتن مطرح شده است.

طراحی انگارهی نظری برنامهی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دورهی ابتدایی13/

 .2 . 2برنامهی درسی کارآفرینی
امروزه آموزش کارآفرینی نهتنها جای خود را در بستر درسهای دانشگاهی بازنموده؛ بلکه در دورههای
مختلف تحصیلی از سطح ابتدایی تا متوسطه نیز مورد توجه قرار گرفته است .بهعنوان مثال فیلیون ()6224
و گاس ( )6230معتقد بودند که دوران کودکی و نوجوانی دورهی پایه برای توسعهی نگرش مثبت نسبت به
کارآفرینی و کسب دانش پایه در این خصوص است ) .(Heilbrunn, 2010, p.175و یا اسلو 6دستور کار
جدیدی را مطرح کرده است که در آن آموزش کارآفرینی باید در برنامههای درسی دبستان گنجانده شود و
برای تحقق این امر ،تالش نموده نگرش معلمان و والدین را نسبت به آموزش کارآفرینی بهعنوان یک عنصر
کلیدی در پیشرفت دانشآموزان تحت تأثیر قرار دهد ).(European Union, 2011, p.13
آموزش کارآفرینی از سطع ابتدایی برای دانشآموزان این فرصت را ایجاد میکند تا دانش و مهارتهای
الزم و پایه را برای رویارویی با چالشهای پیشرو در زندگی آینده به دست آورند (Udu & Amadi,
).2013, p.69
برای آموزش کارآفرینی ،اهداف متعدد و گوناگونی تعریف شده است که میتوان آنها را در قالب سه
هدف بنیادی و کلی زیر بیان کرد:
جدول  .3ببقهبندی اهداف ،محتوا ،روش تدریس و فعالیت بر اساس مقابع تحصیلی )(Yaghoubi Najafabadi,2010, p.31

راهنمایی

آموزش دربارهی کارآفرینی-آموزش از بریق کارآفرینی

مهارتهای
مدیریتی ،عمومی و
شخصی

سخنرانی ،بحث و گفتگو ،حل
مسئله ،ایفای نقش ،مطالعه
موردی ،کار گروهی

دبیرستان

مقطع

 -آموزش دربارهی کارآفرینی

مباحث نظری
کارآفرینی) مفاهیم،
اصول و نظریهها(

سخنرانی ،خواندن ،دیدن،
مهمان ،سخنران ،داستان
موردی

آموزش دربارهی کارآفرینیآموزش از بریق کارآفرینی-آموزش برای کارآفرینی

کسب تجارب واقعی
در قالب یک سری
فعالیتهای عملی

پروژه ،شبیهسازی ،بازدید از
کسب و کارهای جدید ،تدوین
برح شغل

ابتدایی

هدف

محتوا

روش تدریس و فعالیت

عناصر شاپرو
مجذوب شدن

ممکن شدن

راهی شدن

با توجه به ماهیت چندبعدی کارآفرینی ،به یک برنامهریزی در چارچوب روششناسی محتوایی برای
یادگیری متقابل و یکپارچهسازی نیاز است که در این خصوص می بایست برنامهریزی درستی در چارچوب
اهداف آموزشی ،محتوا ،آموزش و ارزیابی صورت گیرد ).(Vaidya, 2014, p.37
1

. Oslo
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آموزش کارآفرینی دو شکل کامالً مجزا دارد :یکی اینکه کارآفرین باشیم و در فعالیتهای تجاری درگیر
شویم و دیگری اینکه سبک و اسلوب کارآفرینانه داشته باشیم؛ یعنی دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینانه
داشته باشیم ،نه اینکه لزوما در فعالیت تجاری درگیر شویم ) . (European Union, 2011, p.27با
توجه به پیشنهاد کنسرسیوم آموزش کارآفرینی ) (2008و اتحادیه اروپا ) ، (2011, p.14در این مقاله ،در
براحی برنامههای آموزش کارآفرینی برای کودکان سه مؤلفهی دانش کارآفرینی ،نگرش کارآفرینی و مهارت
کارآفرینی در نظر گرفته شده است.
جدول  .2مؤلفههای کارآفرینی
مؤلفههایپ کارآفرینی

توضیحات کلیدی

دانش کارآفرینی

شناسایی و استفاده از فرصتها و یادگیری درخصوص نحوهی غلبه بر موانع

نگرش کارآفرینی

بهبور کلی ،نگرشـی کارآفرینانـه محسوب میشود که اجزای انگیزه پیشرفت ،مرکز کنترل درونی،
عزت نفس و خالقیـت را در ترکیبـی بـا ابعاد سهگانه نگرش (شناخت ،احساس و رفتار) در برگیرد.

مهارت کارآفرینی

مهارتهای اجتماعی ،حل خالق مسئله ،فرصت یابی ،مهارت تصمیم گیری ،مهارت مدیریتی،
فروش ،مصاحبهها ،سخنرانیها ،رهبری گروهی ،همکاری اجتماعی ،برخورد با بوروکراسی،
هنجارهای فرهنگی محلی و کسب و کار و ...

اتحادیهی اروپا در سال  3221بهمنظور آماده کردن شهروندان برای شرکت در اقتصاد دانشمحور
بیانیه ای به پارلمان اتحادیه اروپا ارایه داده و در آن قابلیتهای کلیدی 6برای زندگی مادامالعمر را پیشنهاد
داده است .این چارچوب مطرح شده بهعنوان پایهای برای سیاستهای آموزشی و پرورشی در اتحادیهی اروپا
و تمام کشورهای الحاقی به این اتحادیه است .این چارچوب نقطهی شروعی برای توسعهی سواد جدید
(سواد کارآفرینی) در عصری که اقتصاد رقابتی بر پایهی رشد و توسعهی پایدار شکل گرفته است؛ میباشد.
قابلیتهای مطرح شده در این سند عبارتند از:
 .6توانایی ارتباط به زبان مادری؛
 .3توانایی ارتباط به زبانهای خارجی؛
 .2شایستگی ریاضی و پایه در علم و فناوری؛
 .4توانایی دیجیتالی؛
 .0یادگیری برای یادگیری؛
 .1تواناییها و ظرفیتهای اجتماعی و مدنی؛
 .2حس ابتکار و کارآفرینی؛
 .3آگاهی فرهنگی ). (European Union, 2011, p.12
 .6قابلیت و شایستگی در اینجا ترکیبی از دانش ،مهارت و نگرش مناسب نسبت به یک موضوع خاص تعریف شده است (اتحادیه-
ی اروپا ،3266 ،ص.)63

طراحی انگارهی نظری برنامهی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دورهی ابتدایی65/

قابلیت شمارهی  2بهبور خاص در زمینهی کارآفرینی تمرکز دارد و بهعنوان «توانایی فرد برای تبدیل
ایده به عمل» تعریف شده و شامل :خلّاقیت ،نوآوری ،ریسکپذیری و همچنین توانایی برنامهریزی و مدیریت
پروژهها بهمنظور دستیابی به اهداف است ). (European Union, 2011, p.13
در نظرسنجی سال  3266اروپا ،حدود دو سوم کشورهای اروپایی به صراحت به اهمیت آموزش کارآفرینی
در مدارس در سه مقطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه اشاره کردهاند .در این کشورها رویکرد غالب در
برنامهی درسی دورهی ابتدایی ،رویکرد برنامهی درسی متقابع عنوان شده است .بر اساس این رویکرد،
بهجای اینکه کارآفرینی بهعنوان بخشی از یک موضوع خاص اشاره شود ،بهعنوان برنامهی درسی عرضی،
افقی یا متقابع بیان میشود .در بسیاری از کشورها نیز ،کارآفرینی بهعنوان بخشی از علوم اجتماعی یا
مطالعات اجتماعی تدریس میشود که شامل تاریخ ،جغرافیا ،دولت و سیاست و یا آموزش مدنی است
).(Bourgeois, 2012, p.13

 .2پیشینهی پژوهش
تحقیقات مختلفی به نقش آموزش کارآفرینی در مدارس و مؤسسات آموزشی اشاره داشته و مؤلفههایی را
برای پرورش رفتار کارآفرینانه بیان کردهاند .از جمله :تحقیق (Moradi Pordanjani & Jaafari,
) .2014, p.157که معتقدند درس کارآفرینی جهت ایجاد انگیزه و رفتارکارافرینانه باید بهگونهای ارایه شود
که به پرورش ویژگیهایی چون استقالل ،انگیزهی پیشرفت ،استقاللبلبی ،خالقیت و نوآوری ،ریسک
پذیری ،کنترل درونی و تحمل ابهام در دانشجویان بینجامد .همچنین ) (Koohi et al., 2015:20ضمن
براحی برنامهی درسی شایستگیمحور در کتاب کار و فناوری پایهی هشتم ،کاربست آموزههای
سازندهگرایی و یادگیری مسألهمحور و مشارکتی و یادگیری ترکیبی را برای ورود به بازارکار اثربخشتر
دانسته و مباحثهی گروهی ،تدریس بهصورت کارگاه آموزشی و تدریس به صورت الکترونیکی را در افزایش
روحیه کارآفرینی دانشآموزان پیشنهاد دادهاند ( Rahimi, 2014, p. 131) .ضمن بیان رابطه بین
مؤلفههای کارآفرینی و ابعاد سازمان یادگیرنده به قابلیتهای کارآفرینی چون توفیقبلبی ،مرکز کنترل
درونی ،استقاللبلبی ،تحمل ابهام خالقیت و ریسکپذیری در اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان اشاره
نموده است ( Heidari et al., 2011, p. 155) .مؤلفههای کارآفرینی را شامل نوآوری ،رفتار خالقانه،
کشف و تعقیب فرصتها ،آموزش کارآفرینی و سیستم پاداش مناسب میداند(Naveh Ibrahim & .
) Tandaseh, 2008, p.144ضمن بیان مؤلفههای کارآفرینی؛ یعنی انگیزهی پیشرفت ،ریسکپذیری،
گرایش به خالقیت ،کنترل درونی ،استقاللبلبی ،تحمل ابهام ،تیمکاری و آیندهنگری و تأثیر آن در افزایش
روحیهی دانشآموزان ،بیان نمودند که مجموعهی برنامه درسی در ابعاد مختلف کارآفرینی با تفاوت عمدهای
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در سه شاخهی تحصیلی در مدارس دنبال میشود که باید برای ارتقای سطح قابلیتهای کارآفرینی در نظام
آموزشی بهویژه در دبیرستانها (رشتههای نظری) اقداماتی صورت پذیردSahami & Dehghan, .
) )2013, p. 59نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای خوداتکایی ،انگیزش،
سرمایه فرهنگی ،باورهای جنسیتی و آمادگی برای تغییر با روحیهی کارآفرینی زنان رابطهی مستقیم وجود
دارد (Jafari Moghdam & Fakharzadeh, 2011, p. 63) .نیز در تحقیقات خود نشان دادهاند که
نگرش کارآفرینانه در کتاب فارسی دبستان از میان مؤلفههای تشخیص و بهرهبرداری از فرصت ،کنترل
ادراک شخصی ،عزت نفس ،میل به موفقیت و خلّاقیت و نوآوری؛ بـه عامـل خالقیـت بـیش از سـایر ابعـاد
نگـرش کارآفرینانه توجه میشود و مؤلفهی تشخیص و بهرهبرداری از فرصت ،کمترین میزان فراوانی را
داشته است (Estiri, 2010, p.1) .نیز در پژوهش خود اذعان داشته است که هدف از آموزش کارآفرینی،
پرورش مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه است .لذا به زعم وی ،با پرورش این مهارتها در پایینترین سطح
آموزش ،یعنی در دورهی ابتدایی ،میتوان در آینده ،جوانانی توانمند ،خالق و نوآور در تمامی ابعاد اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی داشت .سازمانهای مختلف شامل بنیاد ملی تدریس کارآفرینی  ،بنیاد کافمن
و کنسرسیوم آموزش کارآفرینی برنامههای آموزشی برای آموزش اثربخش کارآفرینی ارایه دادهاند که این
برنامهها باید دربردارندهی ویژگیهایی از قبیل انگیزه ،عالقه و الهامبخشی به افراد جوان باشد
).(Mazbouhi, 2011, p.110
روشهای تدریس در برنامههای آموزش کارآفرینی بستگی به دیدگاه مؤسسهی آموزشی در زمینهی
آموزش کارآفرینی و اهداف براحی شده برای آن دارد .در مواردی که هدف از کارآفرینی کسب دانش و
درک مفاهیم مرتبط به کارآفرینی باشد ،آنگاه روشهای آموزش عمالً شامل سخنرانی و بحثهای کالسی
خواهد بود و شاید در بهترین شرایط تماسهایی هم بهصورت مستقیم با کارآفرینان برقرار گردد
) .(Monavarifard et al., 2012, p.3درواقع جو کالسی ،ویژگیهای معلم ،مدیریت و رهبری او در
کالس بر روش تدریس معلم اثرگذار است و روش تدریس به نوبهی خود میتواند خلّاقیت فراگیران را رشد
دهد .آنها با رفتارهایی مثل پرسیدن سؤاالت بازپاسخ ،داشتن سعهی صدر در برابر ابهام و تحمل آن،
ارایهی رفتار تفکر خلّاق ،تشویق فراگیرانی که پاسخهای غیرمنتظره میدهند ،خلّاقیت فراگیران را رشد
میدهند ) . (Monavarifard et al., 2012, p.4کیرو ( )3222معتقد است آموزش کارآفرینی باید به
رفتار کارآفرینی منجر شود؛ بنابراین ،تغییر تمرکز و نوع نگاه از آموزش کارآفرینی به رفتار کارآفرینی تأثیر
بسزایی در نوع رویکردها و شیوههای تدریس کارآفرینی به دنبال خواهد داشت .(Mazbouhi, 2011,
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) p.115بر این اساس است که اتحادیهی اروپا ( )3266در راهنمای یادگیری کارآفرینی به فعالیتهایی
چون :سخنرانی ،بحث و گفتگو ،کار گروهی  ،سمینار ،مالقات با کارآفرینان ،شبیهسازی بر حسب مؤلفههای
(دانش ،نگرش و مهارت) اشاره کرده است ).(European Union, 2011, pp.55-57

 .5روش پژوهش
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از آنجاییکه محقق در پژوهش حاضر درصدد براحی الگوی
برنامهی درسی مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی در درس فارسی میباشد ،برای انجام آن از روش تحلیلی و
زمینهای 6استفاده شده است .زیرا در این روش توجه محقق بیشتر به آن نکات و عوامل با معنی که
بهصورتی در شناخت و مطالعهی میزان تغییرات یک مورد خاص مؤثر است؛ میباشد
) .(Naderi & Seifnaraghi, 2016, p.49بهمنظور گردآوری منابع برای براحی الگوی حاضر ،پس از
مطالعهی اهداف درس فارسی دورهی ابتدایی و منابع پایگاههای اینترنتی از سالهای  6222تا ،3262
کلیدواژههای برنامهی درسی ،کارآفرینی دورهی ابتدایی و درس فارسی ،جستجو و حدود  602منبع شامل
مقاله ،کتاب و پایاننامه گردآوری شد .پس از گردآوری منابع و مرور عنوان و چکیدهی مقاالت ،منابعی که
بهبور خاص به مبحث برنامهی درسی و کارآفرینی در ابتدایی و درس فارسی پرداخته بودند ،مورد مطالعه
قرار گرفت و از مطالب مرتبط آن ،یادداشت برداری به عمل آمد که در مجموع  42منبع مرتبط با موضوع
این پژوهش ارزیابی شد و مورد بررسی کامل قرار گرفت .روش براحی الگوی پیشنهادی ،تحلیل و استنتاج
نظری بود .در این رابطه ،محققان ابتدا با توجه به مبانی نظری و پیشینهی پژوهشی تحقیق و همچنین
اهداف درس فارسی؛ موضوعات مورد نظر را شناسایی نموده و با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور
نسبت به تهیهی الگوی برنامهی درسی درس فارسی مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی اقدام نموده است ،سپس
پرسشنامه ای شامل  20گویه براحی و پس از تعیین روایی 3و پایایی 2آن به متخصصان برنامهی درسی و
کارآفرینی جهت بررسی الگوی تدوین شده ارایه گردید.
الزم به ذکر است روایی پرسشنامه ،توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از اساتید برنامهریزی درسی
و کارآفرینی دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد تأیید شده و پایایی پرسشنامه نیز با اجرا روی 22
نفر از معلمین و با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ  2،216به دست آمده است.
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جامعه آماری این پژوهش را کلیهی متخصصان برنامهی درسی و کارآفرینی (اساتید دانشگاههای شهر
یزد) در شهر یزد تشکیل میدهند .بهبور مجزا ،متخصصان برنامهریزی درسی  26نفر و متخصصان
کارآفرینی  63نفر میباشند.

 .4ارائه و واکاوی دادهها
سؤال اول پژوهش :اهداف مطلوب برنامهی درسی درس فارسی با رویکرد کارآفرینی چه باید باشد؟
پس از بررسی و جمع بندی مطالعات و نظریههای مختلف در این رابطه و همچنین توجه به برنامهی
درسی درس فارسی دورهی ابتدایی ،موارد زیر در نظر گرفته شده است:
جدول  .4اهداف کارآفرینی متناسب برای کودکان
اهداف

صاحبنظران

کسب دانش و درک مفاهیم
مربوط به کارآفرینی

مقیمیو داریانی ( ،)6233بالک و استامف ( ،)6223مرتضی نژاد و همکاران ()6221

شناسایی و تحریک استعدادها
و مهارتهای کارآفرینانه

مقیمیو پورداریانی( ،)6233ماسالوبیا ( ،)3223استیری ( ،)6232گاراوان و اسنید،
گلف)3224) ،؛ شوتیک ))6222؛ استیفنسون ( ،)6222وایتلی ) ،)6222ویلد ()3224

تقویت روحیه کارآفرینی

ماسالوبیا ( ،)3223کوثری و نوروز زاده ()6233

شناخت فرصت

سیاجان و سیماتپوانگ ( ،)3266کنت ( ،)6222جعفری مقدم و فخارزاده ()6222

رشد خلّاقیت و نوآوری

هیستریچ و پیترز ( ،)3223اریکال ( ،)3222هوارد( ،)3224جعفری مقدم و فخارزاده
( ،)6222رحیمیو آقا بابایی ( ،)6223مرادی بروزنجانی و جعفری ( ،)6223سیاجان و
سیماتپوانگ ()3266

پرورش ویژگیهای کارآفرینانه

کنت ( ،)6222مرادی بروزنجانی و جعفری ( ،)6223کوهی ( ،)6222جعفری مقدم و
فخارزاده ( )6222مقیمیو پورداریانی( ،)6233هوارد ( ،)3224رحیمی و آقا بابایی
( ،)6223اتحادیه اروپا ( ،)3266سیاجان و سیماتپوانگ()3266

اهداف مذکور در برنامهی درسی پیشنهادی بر اساس مؤلفهی دانش شامل :آشنایی مختصر با دانش
فرایند کارآفرینی ،آشنایی با مفاهیم کسب و کار و چگونگی انجام فعالیتهای کارآفرینانه ،آشنایی با
چگونگی استفاده از فرصتهای محیطی و زمینههای کارآفرینی ،آشنایی با فرهنگ کار و پرورش ویژگیها و
مهارتهای کارآفرینی در قالب زبان نثر و نظم؛ در بعد نگرش شامل :ایجاد ،پرورش و تقویت عالقه و نگرش
مثبت نسبت به کار ،عوابف و افکار کارآفرینانه در قالب گفتار و نوشتار ،پرورش ویژگیهای کارآفرینانه
درخود (مسئولیتپذیری ،اعتمادبهنفس ،توفیقبلبی ،آیندهنگری ،استقاللبلبی ،ریسکپذیری ،تحمل ابهام،
خلّاقیت ،مرکز کنترل درونی و  ،)....کارآفرینان مطرح داخلی و خارجی و مطالعهی زندگینامهی آنها ،انجام
یک کار کارآفرینانه در کالس و تقویت روحیهی تولیدی و صنعتی است .در بعد مهارت نیز به مؤلفههایی
چون :مهارت خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و سخن گفتن اشاره شده است.
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سؤال دوم پژوهش :محتوای مطلوب برنامهی درسی درس فارسی با رویکرد کارآفرینی چه باید باشد؟
پس از بررسی و جمعبندی مطالعات و نظریههای مختلف در این رابطه و همچنین توجه به برنامهی
درسی درس فارسی دورهی ابتدایی موارد زیر در نظر گرفته شده است.
جدول  .0محتوای کارآفرینی متناسب برای کودکان
محتوا

صاحبنظران

ایجاد شایستگیهای الزم در زمینهی
دانش ،نگرش و مهارت

کوثری و نوروز زاده ( ،)6233مرتضی نژاد و همکاران ()6221

پرورش مهارتهای عالی ذهن

کوثری و نوروز زاده ( ،)6233رحیمی و همکاران ()3260

آشنایی دانشآموزان با دانش کارآفرینی

کوثری و نوروز زاده ( ،)6233رحیمی و همکاران ()3260

آموزش رفتار اخالقی

مذبوحی و همکاران ( ،)6222تیمونز و استونسون ( ،)6230خنیفر و حسینی فر
()6226

مهارت خود مدیریتی

مقیمیو پورداریانی ( ،)6233استیری ( ،)6232ماسالوبیا ( ،)3223گاراوان و
اسنید ،گلف ( ،) 3224شوتیک ()6222؛ استیفنسون ()6222؛ وایتلی ()6222؛ و
ویلد ( ،)3224هیستریچ و پیترز ()3223

مهارتهای شنیداری

هیستریچ و پیترز ( ،)3223مقیمیو پورداریانی( ،)6233ماسالوبیا (،)3223
استیری ( ،)6232گاراوان و اسنید ،گلف ( ،)3224شوتیک( ،)6222استیفنسون
( ،)6222وایتلی ( ،)6222ویلد ()3224

تشویق به تالش و کوشش ،مقابله با
شکست و صبر و بردباری

گلف ( ،)3224شوتیک( ،)6222استیفنسون ( ،)6222وایتلی ( ،)6222ویلد
( )3224

مهارتهای تفکر انتقادی

مقیمیو پورداریانی ( ،)6233ماسالوبیا ( ،)3223استیری ( ،)6232گاراوان و
اسنید ،گلف ( ،)3224شوتیک( ،)6222استیفنسون ( ،)6222وایتلی (،)6222
ویلد ( )3224

مهارت تصمیم گیری

مقیمیو پورداریانی ( ،)6233ماسالوبیا ( ،)3223استیری ( ،)6232گاراوان و
اسنید ،گلف ( ،)3224شوتیک( ،)6222استیفنسون ( ،)6222وایتلی (،)6222
ویلد (  ،)3224سیاجان و سیماتپوانگ ()3266

محتوای مذکور در برنامهی درسی پیشنهادی بر اساس مؤلفهی دانش شامل :تدوین محتوا با مضامین کار
و کارآفرینی در قالب زبان نثر و نظم مثالً شعر برو کار میکن ،تدوین محتوا با رویکرد آموزش ایجاد کار
کارآفرینانه مثل داستان مار و پونه ،تدوین محتوا دربارهی اهمیت شغل و آشنایی با انواع مشاغل در قالب
داستان ،تدوین محتوا در راستای آموزش رفتار اجتماعی مسئول و اخالق مدار؛ در بعد نگرش شامل :عالقه
به شنیدن ،نوشتن و خواندن محتوای کارآفرینانه ،عالقه به پرورش ویژگیهای کارآفرینانه (مسئولیت پذیری،
اعتماد به نفس ،توفیقبلبی ،استقاللبلبی ،ریسکپذیری ،تحمل ابهام ،خلّاقیت و مرکز کنترل درونی و ،....
عالقه به نشان دادن و ترویج رفتار اجتماعی مسئول و اخالقمدار در کارآفرینی (مانند وجدان کاری،
مسئولیتپذیری ،رعایت حقوق دیگران ،ارزشگذاری به کار دیگران ،در نظر گرفتن عدالت ،انصاف و  )...و در
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بعد مهارت کارآفرینی نیز به مؤلفههایی چون :مهارت تفکر انتقادی ،مهارت تصمیمگیری ،مهارت شنیداری،
مهارت خواندن و نوشن ،مهارت ارایه و سخن گفتن ،مهارتهای مدیریتی (برنامهریزی ،سازماندهی ،بازاریابی،
رهبری و ارزشیابی) و مهارت کارگروهی و برقراری ارتباط اشاره شده است.
سؤال سوم پژوهش :فعالیتهای یادگیری مطلوب برنامهی درسی درس فارسی با رویکرد کارآفرینی چه
باید باشد؟
پس از بررسی و جمعبندی مطالعات و نظریههای مختلف در این رابطه و همچنین توجه به برنامهی
درسی درس فارسی دورهی ابتدایی موارد زیر در نظر گرفته شده است؛
جدول  .1فعالیتهای یاددهی -یادگیری مناسب
فعالیتهای یادگیری

صاحبنظران

بحث و گفتگو

پوتر ( ،)3222مذبوحی و همکاران ( ،)6222بالک و استامف ( ،)6223گیپ ( (6222و
( ،)6232جنینگز و هاولی ( ،)6221کیرو ( ،)3222سولومون ( ،)3223اتحادیه اروپا (،)3266
محمدی الیاسی و مافی ()6223

حل مسأله

مذبوحی و همکاران ( ،)6222گیپ ( )6222و ( ،)6232جنینگز و هاولی ( ،)6221کیرو
( ،)3222ارستی ،کیانی و ایمانی پور ( ،)3263گیو ( ،)3222جانسن ،اگوت و گابلی ( ،)3222
الرنس و گولیکرز (  ،)3262جونز ( ،)3262محمدی الیاسی و مافی ( ،)6223پوتر ()3223

مالقات با کارآفرینان

پوتر ( ،)3223بالک و استامف ( ،)6222کوثری و نوروز زاده ( ،)6233یداللهی و میرعرب رضی
( ،)6233محمدی الیاسی و مافی ( ،)6223اتحادیه اروپا ( ،)3266مرادی و جعفری (،)6223
مرتضی نژاد و همکاران ()6221

پرسش و پاسخ

جنینگز وهاولی ( ،)6221کیرو ( ،)3222مرادی برونجانی و جعفری ()6223

پروژه (فردی-گروهی)

پوتر ( ،)3223مذبوحی و همکاران ( ،)6222گیپ ( )6222و ( ،)6232جنینگز و هاولی
( ،)6221کیرو ( ،)3222مک موالن و بوبرگ ( ،)6226کوثری و نوروز زاده ( ،)6233ارستی،
کیانی و ایمانی پور ( ، )3263گیو ( ،)3222جانسن ،اگوت و گابلی ( ،)3222الرنس و گولیکرز
( ،)3262جونز ( ،)3262اتحادیه اروپا ( ،)3266محمدی الیاسی و مافی ( ،)6223مرادی و
جعفری ()6223

سخنرانی

پوتر ( ،)3223بالک و استامف ( ،)6223یداللهی و میرعرب رضی ( ،)6233مرتضی نژاد و
همکاران ( ،)6221اتحادیه اروپا ()3266

بازی و قصه گویی

پوتر ( ،)3223گیپ ( )6222و ( ،)6232جنینگز و هاولی ( ،)6221کیرو ( ،)3222آراستی و
همکاران ()6220

اکتشافی

گیپ ( )6222و ( ،)6232جنینگز و هاولی ( ،)6221کیرو ()3222

روشایفای نقش

جنینگز و هاولی ( ،)6221کیرو ( ،)3222محمدی الیاسی و مافی ( ،)6223پوتر ()3223

فعالیتهای یادگیری مذکور در برنامهی درسی پیشنهادی در مؤلفهی دانش :سخنرانی ،قصهگویی،
پرسش و پاسخ ،بحث و گفتگو ،روش بارش مغزی ،روش بدیعهپردازی ،مالقات با کارآفرینان ،ایفای نقش،
کارگروهی ،گردش علمی ،بازی؛ در بعد نگرش شامل :بحث و گفتگو ،حل مسأله ،اکتشافی (یادگیری به
شیوه ماجراجویی) ،مالقات با کارآفرینان ،بازی و نمایش خلّاق ،ایفای نقش ،گردش علمی ،تفکر استقرایی و
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پروژه (واحد کار)؛ و در بعد مهارت نیز به روشهایی چون :بازی ،پروژه ،بحث و گفتگو ،کارگروهی ،تفکر
استقرایی ،قصهگویی  ،ایفای نقش و بارش مغزی اشاره شده است.
سؤال چهارم پژوهش :روشهای ارزشیابی مطلوب برنامهی درسی درس فارسی با رویکرد کار
آفرینی چه باید باشد؟
پس از بررسی و جمعبندی مطالعات و نظریههای مختلف در این رابطه و همچنین توجه به برنامهی
درسی درس فارسی دوره ابتدایی موارد زیر در نظر گرفته شده است.
جدول . 2روشهای ارزشیابی مناسب
روشهای ارزشیابی

صاحبنظران

پروژه عملی

مرادی بردنجانی و جعفری ( ،)6223اتحادیه اروپا ( ،)3266سولومون (،)3223
رحیمی و همکاران ()3260

امتحان شفاهی

اتحادیه اروپا ( ،)3266مرتضی نژاد و همکاران ()6221

آزمون مدادکاغذی
(بازپاسخ و چندگزینهای)

جینگو ( ،)3222اتحادیه اروپا ( ،)3266مرادی بردنجانی و جعفری ( ،)6223مرتضی نژاد
و همکاران ()6221

آزمون مستمر

مرادی بردنجانی و جعفری( ،)6223کوثری و نوروززاده ()6233

روشهای ارزشیابی مذکور در برنامهی درسی پیشنهادی در مؤلفهی دانش شامل :امتحان شفاهی ،آزمون
مداد کاغذی (بازپاسخ و بستهپاسخ) ،خودارزیابی ،چک لیست و پوشهی کار؛ در بعد نگرش :خودارزیابی و
چکلیست مشاهدهی رفتار و در بعد مهارت نیز به روشهایی چون :پروژهی عملی ،پوشهی کار ،امتحان
شفاهی و خودارزیابی اشاره شده است.
سؤال پنجم پژوهش :از نظر متخصصان برنامهی درسی و کارآفرینی الگوی برنامهی درسی پیشنهادی تا
چه اندازه مناسب است؟
بهمنظور تعیین یک معیار منطقی برای تشخیص میزان تناسب هریک از مؤلفههای الگو از نظر
متخصصان ،ابتدا تعداد فاصلهی موجود بین نمرههای  6تا  0را که  4فاصله است به عدد ( 2سه دامنه)
تقسیم و با استفاده از عدد بهدست آمده ،بین نمرههای  6تا  0سه دامنه تعیین کردیم:
(معیار تعیین دامنههای موجود) ( =6،22سه دامنه)( ÷ 2تعداد فاصله) 4
بدین ترتیب ،میزان تناسب میانگین پاسخهای هرمؤلفه براساس قرارگرفتن در یکی از دامنههای سهگانه
به این شرح مشخص شد :الف) دامنه متناسب ،2،0-12 :ب) دامنهی نسبتاً متناسب 3،24–2،11 :و
ج) :3،22 – 6دامنهی نامتناسب.
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جدول .3میانگین پاسخهای متخصصان به تفکیک عناصر و مؤلفههای کارآفرینی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دانش

نگرش

مهارت

میزان تناسب

2

2

2

2

0

62

23

10

63

34

4،6

4،3 4.0

متناسب

2

2

2

2

2

1

26

12

60

26

4،4

4،3 4.6

متناسب

فعالیتهای یادگیری

2

2

2

2

63

22

26

12

2

2

4،4

4،3 4.2

متناسب

کم

زیاد

روشهای ارزشیابی

2

2

2

2

3

61

23

10

2

63

2،3

4،2 4.3

متناسب

خیلی کم

متوسط

خیلی زیاد

شاخص عناصر
برنامهی درسی

هدف

محتوا

بر اساس نتایج ذکر شده در جدول  ،3میانگین نظر متخصصان برنامهی درسی و کارآفرینی در بعد اهداف
ذکر شده در برنامهی درسی پیشنهادی در هریک از مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت تناسب زیاد را نشان
میدهد .در زمینهی محتوای مشخص شده در برنامهی درسی پیشنهادی نیز ،متخصصان برنامهی درسی و
کارآفرینی در هریک از مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت؛ محتوای در نظر گرفته شده را دارای تناسب زیاد
معرفی کردهاند .در بخش فعالیتهای پیشنهادی نیز ،از نظر متخصصان برنامهریزی درسی و کارآفرینی؛
هریک از مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت دارای تناسب زیاد است .نهایتاً در قسمت روشهای ارزشیابی نیز
نظر متخصصان مربوبه در هریک از مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت ،تناسب زیاد را نشان میدهد .بهبور
کلی جدول فوق نشان میدهد از نظر معلمان و متخصصان مربوبه الگوی برنامهی درسی کارآفرینمحور در
درس فارسی دورهی دوم ابتدایی از ابعاد دانش ،نگرش و مهارت متناسب میباشند.

 .5تفسیر داده ها
با توجه به عناصر چهارگانهی برنامهی درسی؛ هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روشهای ارزشیابی و
پس از مطالعهی مبانی نظری و تحلیل آنها و با توجه به کارکردهای درس فارسی ،چارچوب نظری بهدست
آمده جهت براحی برنامهی درسیِ درس فارسی دورهی ابتدایی با رویکرد کارآفرینی ،در جدول  2ارایه شده
است:

طراحی انگارهی نظری برنامهی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دورهی ابتدایی63/

جدول .2مدل نظری برنامهی درسی مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی در درس فارسی
عناصر
برنامه
درسی

مؤلفههای
کارآفرینی

موضوعات

دانش

 آشنایی با چگونگی استفادهی دانشآموزان از فرصتهای محیطی و زمینههای کارآفرینی آشنایی با مفاهیم کسب وکار و چگونگی انجام فعالیت کارآفرینانه آشنایی مختصر با دانش و فرایند کارآفرینی آشنایی با فرهنگ کار و پرورش ویژگیها و مهارتهای کارآفرینی در قالب زبان نثر و نظم -آشنایی با شیوههای پرورش خلّاقیت و مهارتهای کارآفرینی در دانشآموزان

نگرش

ایجاد ،پرورش و تقویت عالقه و نگرش مثبت نسبت به :کار ،عوابف و افکار کارآفرینانهدرقالب گفتار و نوشتار
پرورش ویژگیهای کارآفرینانه درخود (مسئولیتپذیری ،اعتماد به نفس ،توفیقبلبی،آیندهنگری ،استقاللبلبی ،ریسکپذیری ،تحمل ابهام ،خلّاقیت ،مرکز کنترل درونی و )....
کارآفرینان مطرح داخلی و خارجی و مطالعهی زندگینامهی آنها و -انجام یک کارکارآفرینانه در کالس و تقویت روحیهی تولیدی و صنعتی

هدف

مهارت در گوش دادن -:دقت و تمرکز در سخن گوینده -،درک سخن و دریافت پیام- ،
دریافت ارتباط بین بخشهای مختلف پیام- ،بررسی و اظهارنظر دربارهی شنیدهها؛
مهارت در سخن گفتن - :توانایی ارایهی یک داستان خلّاق به تنهایی -،توانایی سخن گفتن

مهارت

در مورد افراد کارآفرین خانواده یا هر چیز دیگر در برابر جمع -،توانایی در اجرای نمایش
داستان کارآفرینانه درکالس -،توانایی شرکت در بحث وگفتگوها و اظهارنظر پیرامون محتوای
کارآفرینانه درون درس و اعمال کارآفرینی انجام شده در کالس؛
مهارت در خواندن -:تمرکز و دقت در نوشته  -توانایی دریافت ارتباط بین بخشهای
مختلف نوشته ،توانایی درست خواندن و روانخوانی مطلب؛
مهارت در نوشتن -:ارایهی یک داستان خلّاق با ساختار درست زبان فارسی با محوریت
کارآفرینی به تنهایی یا به صورت گروهی - ،نوشتن درست کلمات و جمالت شنیده شده با
محتوای کارآفرینی (امال) -،بهکارگیری عالیم نشانهگذاری در نوشتن - ،توانایی در نگارش
برخی از پارهمهارتهای نگارشی با مبحث کارآفرینی (انشا)

دانش

محتوا
نگرش

 تدوین محتوا با مضامین کار و کارآفرینی در قالب زبان نثر و نظم تدوین محتوا با رویکرد آموزش ایجاد کار کارآفرینانه مثل داستان مار و پونه تدوین محتوا دربارهی اهمیت شغل و آشنایی با انواع مشاغل در قالب داستان تدوین محتوا در راستای آموزش رفتار اجتماعی مسئول و اخالقمدار عالقه به شنیدن ،نوشتن و خواندن محتوای کارآفرینانه عالقه به پرورش ویژگیهای کارآفرینانه (مسئولیتپذیری اعتماد به نفس ،توفیقبلبی ،استقاللبلبی ،ریسکپذیری ،تحمل ابهام  ،خلّاقیت و مرکزکنترل درونی و )....
 عالقه به نشان دادن و ترویج رفتار اجتماعی مسئول و اخالقمدار در کارآفرینی (مانندوجدان کاری ،مسئولیتپذیری ،رعایت حقوق دیگران ،ارزشگذاری به کار دیگران ،در نظر
گرفتن عدالت ،انصاف و...

 /11پژوهشنامهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسیزبانان ،سال هفتم ،شمارهی اول (پیاپی ،)51بهار و تابستان 5931

 مهارتهای تفکر انتقادی – مهارتهای تصمیمگیری – مهارتهای شنیداری  -مهارتمهارت

خواندن و نوشن -مهارت ارایه و سخن گفتن -مهارتهای مدیریتی (برنامهریزی ،سازماندهی،
بازاریابی ،رهبری و ارزشیابی) -مهارت کارگروهی و برقراری ارتباط

فعالیتهای یادگیری
روش ارزشیابی

دانش

سخنرانی – قصهگویی  -پزسش و پاسخ  -بحث و گفتگو -روش بارش مغزی -روش بدیعه-پردازی -مالقات با کارآفرینان -ایفای نقش-کارگروهی -گردش علمی – بازی

نگرش

بحث و گفتگو  -حل مسأله -اکتشافی (یادگیری بهشیوهی ماجراجویی)  -مالقات باکارآفرینان -بازی و نمایش خلّاق -ایفای نقش-گردش علمی -تفکر استقرایی -پروژه (واحد
کار)

مهارت

بازی-پروژه (واحد کار)-بحث و گفتگو -کار گروهی -تفکر استقرایی -روش بارش مغزی-ایفای نقش -قصهگویی

دانش

امتحان شفاهی -آزمون مدادکاغذی ( بازپاسخ و بستهپاسخ) -خودارزیابی -چکلیست-پوشهی کار

نگرش

-خود ارزیابی -چکلیست مشاهدهی رفتار – مهارت

مهارت

-پروژه عملی -پوشه کار -خود ارزیابی ،امتحان شفاهی (خواندن و روانخوانی مطلب)

همانبور که قبالً بیان شد هدف از براحی برنامهی درسی مبتنی بر کارآفرینی ،ارتقای مهارتهای
دانشآموزان در راستای رشد و توسعهی جامعه و بهبود کیفی زندگی خود آنان است .کتاب درسیِ فارسی
نیز بهدلیل ساختار خاص خود و محتوای نظمگونه ،داستانگونه و بیان زندگینامه و به این دلیل که زبان
کودکان زبان شعر و داستان است؛ لذا میتوان در قالب درس فارسی ،دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی را در
دانش آموزان ایجاد نمود .به همین دلیل تالش شد با مطالعه و بررسی مقالههای مختلف در این زمینه،
الگوی برنامهی درسی کارآفرینی ویژهی کودکان دورهی ابتدایی با بهرهگیری از الگوی برنامهی درسی چهار
متغیره زایس براحی شود.
بر اساس شکل ،6جهت براحی برنامهی درسی پیشنهادی با در نظر گرفتن مبانی روانشناختی،
جامعهشناختی ،زبانشناختی و فلسفی و با توجه به مؤلفههای دانش کارآفرینی ،نگرش کارآفرینی و مهارت
کارآفرینی؛ و ترکیب نظرات صاحبنظران (مندرج در جدول شمارهی  ) 3با الهام از الگوی زایس اقدام به
براحی برنامهی درسی در درس فارسی دورهی ابتدایی شده است .در براحی الگوی فوق تالش شده
ویژگیهای برنامهی درسی مبتنی بر مؤلفههای کارافرینی بهگونهای موردنظر قرار گیرد که ضمن توجه به
ماهیت درس فارسی و کارکردهای آن ،به توسعهی دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی در دانشآموزان کمک
کند.

طراحی انگارهی نظری برنامهی درسی با رویکرد کارآفرینی برای درس فارسی دورهی ابتدایی15/
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادهای آموزشی و پژوهشی
ازآنجاکه شخصیت کودکان در دوران کودکی شکل میگیرد و دوران کودکی و نوجوانی دورهی پایه برای
توسعهی نگ رش مثبت نسبت به کارآفرینی و کسب دانش پایه در این خصوص است؛ لذا آموزش کارآفرینی
در دوران کودکی و ادغام آن با برنامههای درسی مدارس ،میتواند ضمن پرورش مهارتها و ویژگیهای
کارآفرینانه ،زمینهی رویارویی با چالشهای زندگی آینده را برای دانشآموزان فراهم آورد .چراکه هدف از
آموزش کارآفرینی فقط تدریس کسب و کار نیست؛ بلکه تشویق به تفکر خلّاق ،ارتقای عزت نفس و احساس
ارزشمندی در کودکان است .با توجه به نتایج حاصله و اصول و اهداف درس فارسی و تأثیر عمیق آن در
زندگی حال و آینده کودکان و نقشی که در شکل گیری شخصیت و پرورش خلّاقیت آنان میتواند ایفا کند؛
اگر این درس با رویکرد کارآفرینانه تدوین شود میتواند در ایجاد دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی در
کودکان نقش بارزی ایفا نماید.
در این پژوهش ،ابتدا اهداف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روش ارزشیابی برنامهی درسی کارآفرینی
بر اساس سه مؤلفهی دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی تنظیم و پس از بررسی و جمعبندی مطالعات و
نظریههای مختلف در این رابطه و همچنین توجه به برنامهی درسیِ درس فارسی دورهی ابتدایی و
ویژگیهای فراگیران ،عناصر برنامهی درسی پیشنهادی در چارچوب جدول شمارهی  3ارایه گردید.
بر این اساس ،با توجه به ساختار خاص کتاب درسیِ فارسی و محتوای نظمگونه ،داستانگونه و بیان
زندگی نامه و به این دلیل که زبان کودکان زبان شعر و داستان است و همچنین اهمیت شکلگیری
شخصیت افراد در دوران کودکی و لزوم توجه به آیندهساز بودن کودکان در توسعه و پیشرفت جامعه و با
توجه به جمعبندی نظرات صاحبنظران پیرامون برنامهی درسی کارآفرینی ،پیشنهادهای زیر به متخصصان
و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ارایه میگردد.
 ب ا توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در دوران ابتدایی و تأثیر این آموزشها در زندگی و آیندهی کاریدانشآموزان پیشنهاد میشود اهداف دورهی ابتدایی مبتنی بر رویکرد کارآفرینی تجدیدنظر شود.
 جهت آشنایی خانوادههای دانشآموزان با ویژگیهای کارآفرینان و ضرورت پرورش آن در دورانکودکی ،کارگاه آموزشی کارآفرینی و ایجاد خلّاقیت ویژهی والدین نیز بهبور مجزا برگذار شود.
 با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در دوران کودکی پیشنهاد میشود سرفصل جداگانهای بهعنواندرس کارآفرینی ویژهی دانشجو-معلمان مراکز تربیت معلم در نظر گرفته شده و همچنین بهعنوان یک
درس واحد در درسهای دبستان گنجانده شود.
 با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای کارآفرینی تمایل به انجام کار گروهی ،مسئولیتپذیری و اعتماد بهنفس است ،پیشنهاد میشود در ارزیابی دانشآموزان به فعالیتهای گروهی در قالب برنامههای تیمی و پروژه
اهمیت بیشتری داده شود.
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