فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی
سال نهم ،شماره  ،28زمستان  ،1398صص 107-138

Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies
Vol. 9, No. 28, Winter 2020

اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه (مورد
آسیهسادات مدرسی سریزدی
عزتاهلل نادری
مریم سیف نراقی
قدسی احقر

واژگان کلیدی :الگو ،اعتبارسنجی برنامه درسی ،مؤلفههای کارآفرینی ،درس فارسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشآموخته دکتری برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد علـوم و تحقیقـات ،دانشـگاه آزاد اسـممی،
تهران ،ایران
 استاد گروه علوم تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشـگاه آزاد اسـممی ،تهـران ،ایـران سنویسـنده مسـئول:
)eznaderi@hotmail.com
 استاد گروه علوم تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسممی ،تهران ،ایران
 دانشیار سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،پژوهشگاه مطالعات ،تهران ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله97/12/12 :

چکیده
هدف از اجرای این پژوهش ،اعتبارسنجی الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد
کارآفرینانه در درس فارسی بر اساس نظر متخصصان و معلمان دوره دوم ابتدایی است .نوع
پژوهش ،کاربردی و روش پژوهش ،ارزشیابی -زمینهای است .ابتدا الگوی پیشنهادی در قالب
الگوی برنامه درسی زایس و مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی طراحی شد سپس
برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ،از نظر معلمان و متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی
استفاده شد .بدین منظور ،پرسشنامه محققساخته با  75گویه ،طراحی شد و در اختیار 289
معلم دوره ابتدایی به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای و همه متخصصان برنامه درسی و
کارآفرینی در دانشگاههای استان یزد که درمجموع  48نفر بودند؛ قرار گرفت .برای آزمون
فرضیهها نیز از آزمون خیدو استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که از نظر معلمان و
متخصصان مربوطه ،الگوی برنامه درسی پیشنهادی در ابعاد هدف ،محتوا ،فعالیتهای
یادگیری و ارزشیابی در حوزههای دانش ،نگرش و مهارت دارای اعتبار است .از اینرو ،به
مسئوالن محترم در سازمان تألیف کتب درسی پیشنهاد میشود تا به استفاده از هدفها،
محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روشهای ارزشیابی برنامه درسی پیشنهاد شده در برنامههای
خود اهتمام ورزند.

تاریخ دریافت مقاله96/11/28 :

مطالعه :درس فارسی دوره دوم ابتدایی)
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مقدمه و طرح مسئله
گسترش فرهنگ و روحیه کارآفرینی و نیز پرورش کارآفرینان بیشتر بهعنوان
سرمایه های اصلی عرصه کار و تولید برای آینده نزدیک در هر جامعه ،ضرورتی
انکارناپذیر است که خود مستلزم توجه اساسی به امر آموزش است .آموزش
کارآفرینی در مدرسهها کمک میکند تا دانشآموزان طرز فکر کارآفرینانه پیدا کنند و
دانش و مهارتهای الزم برا ی توسعه فرهنگ کارآفرینی را در جامعه گسترش دهند
سعبدحمید.)5 ،2013 1،
در بسیاری از کشورها آموزش کارآفرینی از سطح مدرسههای ابتدایی ،شروع و در
مقاطع عالی و دانشگاهی ادامه مییابد .در مدرسههای ابتدایی با ارائه کارتونهای
نمایشی و در دبیرستانها از طریق برنامههای ایجاد کسبوکار دانشآموزی ،فراگیران
با کارآفرینی آشنا میشوند سرحیمی و شریف .)104 ،1393 ،معرفی آموزش کارآفرینی
از سطح مدرسههای ابتدایی ،دانش و مهارتهای اساسی در دانشآموزان ایجاد میکند
بهطوریکه آنها بتوانند در برابر چالشهای ایجاد شده در محیط زندگی خود مقاومت
کنند و در طول دوران تحصیل ،از ابتدایی تا دبیرستان و حتی پسازآن در محیط کار با
اعتمادبهنفس بیشتری فعالیت کنند ساودو و آمدی.)4 ،2013 2،
در ایران ،با وجود اهمیت آموزش کـارآفرینی بـرای مقـاطع تحصـیلی پایـه ،در
جهـت ارتقـای فرهنگ کارآفرینی در کشور؛ بار اصلی آموزش کارآفرینی بر دوش
دانشگاهها قـرار داشـته و بهغیراز هنرستانهای کاردانش ،در سایر مراکز آموزشی ،به
مسئله آموزش کارآفرینی توجه نمیشود .بنابراین ،تغییر مکان آموزش کارآفرینی از
دانشگاهها به مدرسهها اهمیت دارد؛ زیـرا دوره ابتـدایی و دبیرسـتان تعیینکنندهترین
سـطح آمـوزش رسـمی در ایجـاد و توسـعه رفتارهـا و نگرشهای کارآفرینانـه در
دانشآموزان است س نادری و همکاران.)19 ،1394 ،
شخصیت کارآفرینانه در کودکی شکل میگیرد و پژوهش انجام گرفته در
دانشگاههای مالزی س )1990نیز نشان داده است که از دیدگاه  44درصد افراد مورد
پژوهش؛ استعدادهای کارآفرینانه در همه افراد وجود دارد و با آموزش رسمی به افراد
میتوان آنها را کارآفرین ساخت سیو چنگ و چان)63 ،2009 3،؛ بنابراین ،ضرورت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دارد تا با تلفیق کارآفرینی در برنامه درسی رسمی مدرسهها ،این مهم تحقق یابد و
جامعه هر چه بیشتر به سمت توسعه و پیشرفت گام بردارد .بر این اساس و با توجه
به پیشنهاد کنسرسیوم آموزش کارآفرینی 1س 2008به نقل از سبزه ،)1393 ،اتحادیه
اروپا 2س 14 ،2011و )27و کمیسیون اروپا س ،)30 ،2015در این پژوهش در طراحی
برنامههای آموزش کارآفرینی برای کودکان ،سه مؤلفه دانش کارآفرینی ،نگرش
کارآفرینی و مهارت کارآفرینی مد نظر است.
با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده و پیشینه پژوهشها و همچنین با توجه به
اینکه «کتابهای درسی همواره نقش اساسی در فرایند تعلیموتربیت دارند و مهمترین
مرجع یادگیری به شمار میآیند» سدیبایی و همکاران)30 ،1389 ،؛ برای اتخاذ یک
استراتژی کارآمد در امر آموزش کارآفرینی به کودکان و دانشآموزان در ایران ،باید
الگوها و برنامههای آموزشی و درسی طراحی شود .در این مقاله؛ تمش شده الگوی
پیشنهادی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در درس فارسی که با مطالعه و
بررسی متون مختلف در باب موضوع پژوهش و همچنین با هدف توانمندسازی
دانشآموزان دوره ابتدایی در امر کارآفرینی ،ارائه شده است؛ مورد ارزشیابی
متخصصان کارآفرینی و برنامهریزی درسی و همچنین معلمان دوره ابتدایی قرار گرفته
و اعتبار آن از دید آنان بررسی شود .بدین جهت ،پرسش مهمی که مطرح میشود این
است که الگوی مفهومی مناسب بر اساس هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و
روشهای ارزشیابی برای تحقق این امر کدام است؟ و آیا الگوی پیشنهادی از نظر
معلمان و متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی دارای اعتبار الزم است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
برنامه درسی کارآفرینی
برنامه درسی از ریشه التین  currereبه معنای راهی که باید طی شود گرفته شده
است سملکی .)21 ،1395 ،منظور از طرح برنامه درسی؛ شکل مدون یا ساختار برنامه
درسی است سمهرمحمدی173 ،1393 ،؛ مهرمحمدی )11 ،1367 ،و برنامهریزی درسی
به یادگیری و طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط میشود سملکی.)20 ،1395 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از نظر زایس 1برنامه درسی از هر نوعی که باشد ضرورتاً دارای چهار عنصر سهدف،
محتوا ،روشهای یادگیری و روش ارزشیابی) است سزایس 1976 ،به نقل از قورچیان
و همکاران.)62 ،1383 ،
برنامه درسی ابتدایی ،با رویکرد دانشآموزمحور و سازندهگرا و با هدف بهبود
مهارتهای دانشآموزان در تفکر انتقادی ،تفکرخمق ،ارتباطات ،پژوهش ،حل مسئله،
کارآفرینی ،استفاده از فناوریهای اطمعاتی و ایجاد فرصتهایی برای دانشآموزان،
برای اینکه با عمل و تجربه یاد بگیرند؛ تنظیم شده است سبکاناک.)622 ،2013 2،
سرمایهگذاری در برنامههای آموزشی از طریق پرورش شخصیت فردی ،اجتماعی و
ارتقای دانش و مهارتهای علمی؛ میتواند حس مسئولیتپذیری ،وجدان کاری و
روحیه همکاری در بین افراد را افزایش داده و تحول در جامعه را به وجود آورد
سمدرسی و مدرسی .)171 ،1397 ،تکالیف درسی در آموزش کارآفرینی باعث ایجاد
عمقه ،انگیزه و درایت درونی دانشآموزان میشود سسگار .)7 ،2015 3،درواقع ،هدف
از آموزش کارآفرینی ،پرورش مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه است که این
ویژگیها به طور ذاتی در کودکان وجود دارد و با آموزش کارآفرینی در پایینترین
سطح ،یعنی دوره ابتدایی؛ میتوان جوانانی توانمند در زمینه تحلیل اوضاع اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی تربیت کرد و اعتمادبهنفس ،خودباوری ،عزتنفس و
انگیزه دستیابی به هدفها را در آنان ایجاد کرد ساستیری.)4 ،1389 ،
الگنن 4س )2013اذعان داشت که دالیل روشنی برای ادغام کارآفرینی با برنامههای
درسی مدرسهها وجود دارد .با ادغام کارآفرینی در آموزشوپرورش ،برنامه درسی،
مهارتهایی را که کارفرمایان به دنبال آن هستند و دانشآموزان را قادر میسازد که
تعریف خود را از موفقیت ایجاد کنند؛ تقویت میکند سالگنن .)2 ،2013 ،ادغام
آموزش کارآفرینی در برنامه درسی مدرسهها 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 خاطر تازگی موضوع ایجاد میکند
سیعقوبی نجفآبادی .)31 ،1389 ،برنامه درسی کارآفرینی از نظر ماهیت باید مبتنی بر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رویکرد چندرشتهای 1باشد .این برنامه باید قواعد پیچیدگی علوم را نشان دهد و
همانگونه که افراد ،دارای استعدادها ،انگیزهها و هویتهای پیچیدهاند این برنامه باید
نیازهای متنوع آنها را برطرف کند سلوکزکیو.)70 ،2008 2،
در نظرسنجی سال  2011اروپا نیز ،حدود دوسوم کشورهای اروپایی بهصراحت به
اهمیت آموزش کارآفرینی در مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه اشاره کردهاند .در
این کشورها رویکرد غالب در برنامه درسی دوره ابتدایی ،رویکرد برنامه درسی
متقاطع عنوان شده است .بر اساس این رویکرد ،بهجای اینکه کارآفرینی بهعنوان
بخشی از یک موضوع خاص اشاره شود ،بهعنوان برنامه درسی عرضی ،افقی یا
متقاطع بیان میشود سبورگویز .)13 ،2012 3،کارآفرینی بهعنوان رفتار ،مهارت و
نگرش نیاز به محیط توانمندی برای ادغام با موضوعات مختلف تحصیلی دارد که
شامل یادگیری زبان ،علوم اجتماعی ،علوم و ریاضیات است .با توجه به ماهیت
چندبعدی کارآفرینی ،به یک برنامهریزی در چارچوب روششناسی محتوایی برای
یادگیری متقابل و یکپارچهسازی نیاز است که در این خصوص باید برنامهریزی
درستی در چارچوب هدفهای آموزشی ،محتوا ،آموزش و ارزیابی صورت گیرد
سوایدیا.)37 ،2014 4،
الف -هدفهای کارآفرینی
نظام آموزشی کارآفرین بیش از هر چیز نیازمند هدفها و سیاستهای کارآفرینانه
است .بر این اساس ،الزم است تمام هدفها و سیاستهای خرد و کمن نظام
آموزشوپرورش ،مورد بازنگری قرار گیرد و تغییرات و اصمحات الزم در آن به عمل
آید .بینش یا آرمان مشترک و تأکید بر اصل جهانی اندیشیدن و عمل کردن ،دو مبنای
اساسی برای تدوین هدفها و سیاستهای آموزشوپرورش کارآفرین به شمار
میآیند سیعقوبی نجفآبادی .)11 ،1390 ،طراحان برنامههای درسی معتقدند باید
هدفهای برنامه را بهطور خاص ،مشخص و همچنین معیارهای سنجش و قضاوت
در مورد آنها را تعیین کنند .جمعبندی نظرات بهدستآمده از بررسی متون مختلف در
زمینه هدفهای کارآفرینی در جدول س )1ارائه شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول( )1خالصه نظریههای صاحبنظران درباره هدفهای کارآفرینی
مرتضینژاد ،عطاران،
حسینیخواه و عباسی
س)1396

آشنایی با مفاهیم پایه ،انگیزه ،عمقه و روحیه کارآفرینانه

کمیسیون اروپا س)2015

شناسایی فرصت ،تحمل ابهام ،خمقیت و نوآوری ،ریسکپذیری

سید1س)2014
کوهی ،خوزینی و کوهی
س)1393
وایدیا س)2014
رحیمی و آقا بابایی
س)1392
مرادی پردنجانی و جعفری
س)1392
اتحادیه اروپا س) 2011
2

سیاجان و سیماتپوانگ
س(2011
جعفریمقدم و فخارزاده
س)1390
ماسالوبیا3س)2010
4
بارتولوویچ و ناووسل
س)2010
استیریس)1389

آشنایی دانشآموزان با دانش و ماهیت کارآفرینی ،آشنایی با چالشها و خطرهای
کارآفرینی
نوآوری ،رفتار خمقانه ،کشف فرصتها ،انعطافپذیری ،تفویض اختیار و
حمایت از ایدههای جدید
پرورش شخصیت و صفات اخمقی و کارآفرینی
توفیقطلبی ،استقملطلبی ،ریسکپذیری ،تحمل ابهام و خمقیت و مرکز کنترل
درونی
فرصتشناسی ،ریسکپذیری ،تحمل ابهام ،دادن اعتمادبهنفس ،میل به کسب
ثروت ،توفیق طلبی ،استقملطلبی و تمایل به ساختن چیزهای جدید
باال بردن سطح آگاهی در مورد مسئولیت ،ریسکپذیری ،استقمل ،اعتمادبهنفس،
همکاری ،کمکهای متقابل ،شناسایی ایدهها ،ارزیابی پتانسیل یک ایده ،ارزیابی
امکانسنجی ،اجرا و مدیریت پروژه
فرصتیابی ،توانایی کارگروهی ،مهارت در رویارویی با شرایط عدم اطمینان،
ریسکپذیری ،خمقیت
تشخیص و بهرهبرداری از فرصت ،کنترل ادراک شخصی ،عزتنفس ،میل به
موفقیت ،خمقیت و نوآوری
شناخت فرصت
برنامهریزی و سازماندهی فعالیتهای کارآفرینی ،توسعه مهارتهای ارتباطی و
مسئولیت خود و دیگران ،غلبه بر مشکمت و کسب سواد اقتصادی
پرورش مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Said
. Siagian & Simatupang
3
. Mwasalwiba
4
. Bartulović & Novosel
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مقیمی و احمدپور داریانی
س)1387

ماسالوبیا س)2008
هوارد1س)2004
هیستریچ و پیترز2س)2002
اریکم س)2000
گاراوان و اوسینید3س)1994
بمک و استامف4س)1992
کنت5س)1990
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کسب دانش مربوط به کارآفرینی؛ کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل
فرصتهای اقتصادی و ترکیب برنامههای عملیاتی؛ شناسایی و تحریک
استعدادها و مهارتهای کارآفرینانه؛ القای مخاطرهپذیری با استفاده از فنون
تحلیلی؛ ایجاد همدلی و حمایت برای جنبههای منحصربهفرد کارآفرینی؛ تشویق
و ترغیب کسبوکارهای جدید و سایر کسبوکارهای مخاطرهآمیز کارآفرینان؛
سوق دادن نگرشها به سمت تغییر
تقویت روحیه کارآفرینی ،شروع کسبوکار ،خدمت به اجتماع و برانگیختن
مهارتهای کارآفرینی.
استقملطلبی ،ریسکپذیری ،انگیزه پیشرفت ،تحمل ابهام و خمقیت
توسعه شناخت نقاط ضعف و قوت انواع کسبوکار به همراه فرصتهایی برای
ارزیابی مهارتهای الزم بهمنظور راهاندازی و اداره کسبوکار در خود فرد،
آگاهی و اطمع از اصول بازاریابی ،تأمین مالی ،برنامهریزی ،سازماندهی،
خمقیت و کسب منابع
خمقیت ،نوآوری و سودمندی
شناخت و تحریک جریان کارآفرینانه ،استعدادها و مهارتها؛ خنثی کردن
انحراف خطرساز تحلیلهای تکنیکی؛ ایجاد همدلی و حمایت از همه جوانب
کارآفرینی؛ ایجاد نگرش برای تحول
کسب دانش و درک مفاهیم مرتبط به کارآفرینی
ارتقاء شناخت فرصتها

ب-محتوای کارآفرینی
یکی دیگر از عناصر برنامه درسی ،محتواست .محتوایی که باید آموخته شود
بهصورت مفاهیم و عناوین و تعمیمهای خیلی کلی و گسترده در نظر گرفته میشود
ستقیپور ظهیر .)17 ،1394 ،منظور از محتوا مجموعهای از مطالب مواد آموزشی و
کتابهای درسی آموزشوپرورش است که انواع فرصتهای یادگیری را برای
دانشآموزان فراهم میآورد سیعقوبی نجفآبادی .)14 ،1389 ،در اجرای آموزش
کارآفرینی ،این نکته حائز اهمیت است که باید دوره آموزشی دارای ویژگیهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2

خاصی باشد .سازمانهای مختلف ،شامل بنیاد ملی تدریس کارآفرینی ،1بنیاد کافمن
و کنسرسیوم آموزش کارآفرینی 3برنامههای آموزشی برای آموزش اثربخش کارآفرینی
ارائه دادهاند .این مؤسسات معتقدند دورههای آموزشی باید دربردارنده ویژگیهایی از
قبیل انگیزه ،عمقه و الهامبخشی به افراد جوان باشد سرابیر 19904بهنقل از مذبوحی و
همکاران .)110 ،1390 ،جمعبندی نظرات بهدستآمده از بررسی متون مختلف در
زمینه محتوای آموزش کارآفرینی در جدول س )2ارائه شده است.
جدول ( )2خالصه نظریههای صاحبنظران درباره محتوای آموزش کارآفرینی
وایدیا س)2014

آموزش اخمق کارآفرینی

سید س)2014

آموزش اخمق کارآفرینی

مرادی پردنجانی و
جعفری س)1392
سیاجان و
سیماتپوانگ
س)2011

ارتباط با دنیای کار وزندگی ،قابلیت بهکارگیری مطالب درس در حل مسائل کاری،
تقویت روحیه و نگرش کارآفرینی ،شروع کسبوکار و ایجاد شغل ،خدمت به اجتماع
مهارتهای بین فردی ،فن مذاکره ،مهارت تصمیمگیری ،مهارت ارائه

کوثری و نوروززاده
س)1388

ایجاد شایستگیهای الزم در زمینه دانش ،نگرش و مهارت؛ پرورش مهارتهای عالی
ذهن ،ایجاد روحیه کارآفرینی ،آشنایی دانشآموزان با دانش کارآفرینی

ماسالوبیا س)2010

مدیریت منابع و امور مالی ،بازاریابی و مهارت فروشندگی ،خلق ایده و کشف
فرصتها ،برنامهریزی کسبوکار ،مدیریت رشد بنگاه ،سازماندهی و تیمسازی ،خلق
کسبوکار جدید ،مدیریت کسبوکارهای کوچک و ریسک و منطق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. Consortium for Entrepreneurship Education
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گلف1س)2004

مهارتهای مدیریتی :توانایی مشارکت در توسعه راهبردی سازمان؛ توانایی نگاه بهمسائل مدیریت با دید وسیع شامل ظرفیت دیدن مسائل با توجه به زمینه آنها و ارتباط
دادن با عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی؛
مهارتهای بین فردی :کارگروهی ،مدیریت پروژه ،مذاکره ،شبکهسازی و دیگرمهارتهای اساسی اجتماعی؛ مهارتهای یادگیری فردی بهویژه توانایی یادگیری از
دیگران ،کمک به دیگران و استفاده از تجارب آنها؛ توانایی تحلیل مدیریت انتقادی در
سطح راهبردی

کوپ2س)2003

یادگیری درباره خود :درک ضعفها و قوتهای شخصی ،نیازهای فردی و خانوادگی،
حیطههای توسعه فردی ،عمیق و انگیزههای فردی؛ یادگیری درباره کسبوکار :درک
ضعفهای و قوتهای کسبوکار ،فرصتها و تهدیدها ،نیازهای درونی کسبوکار،
الزامات رشد ،مدیریت کارکنان و رهبری آینده؛ یادگیری درباره محیط و شبکههای
کارآفرینی :یادگیری چگونگی مدیریت ارتباطات مشتریان بالقوه و موجود،
عرضهکنندگان و رقبا ،گسترش و توسعه ارتباطات با آژانسهای حمایتی و خدمات
پشتیبانی؛ یادگیری درباره مدیرت کسبوکار :ادگیری درباره چگونگی راهاندازی و
کنترل مؤثر کسبوکار؛
-یادگیری درباره ماهیت مدیریت ارتباطات :درک منابع درونی و بیرونی ارتباطات

جمنگو3س)2003

داشتن سعهصدر در برابر ابهام و تحمل آن ،ارائه رفتار تفکر خمق

هیستریچ و پیترز
س)2002

مهارتهای فنی مانند :نوشتن ،گوش دادن ،ارائه شفاهی ،سازماندهی و هدایت گروه ودارا بودن دانش فنی؛ مهارتهای مدیریتی شامل :برنامهریزی ،هدفگذاری،
تصمیمگیری ،مدیریت مالی ،کنترل ،مذاکره و...
 مهارتهای فردی شامل :کنترل درونی ،ریسکپذیری ،نوآوری ،خمقیت ،رهبریآیندهنگر و توانایی مدیریت مطابق با تغییر شرایط

شوتیک4س)2001

مقابله با شکستها ،مهارتهای تحلیل انتقادی ،مهارتهای تصمیمگیری

5

استیفنسون
س)1997
تیمونز و
6
استیونسون
س)1985

تفکر سیستمی ،برنامهریزی و سازماندهی
آموزش رفتار اخمقی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5
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6
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ج -روشهای یادگیری کارآفرینی
فرایندهای یاددهی-یادگیری یا تدریس از ابعاد اصلی در اثربخشی برنامههای
درسی است .چنانچه هدفهای یک برنامه درسی متناسب بیان شده باشند و محتوا نیز
م تحت پوشش قرار دهد اما روشهای تدریس مناسب محتوا اتخاذ
هدفها را کام ً
نشود ،برنامه درسی مورد نظر اثربخشی الزم را نخواهد داشت سعارفی و همکاران،
 .)51 ،1389در روشهای یاددهی-یادگیری ،به مواردی چون نحوه ارائه دانش ،تغییر
نگرش و آموزش مهارتهای مورد نظر از سوی معلم به دانشآموز ،نحوه و میزان
مشارکت یادگیرنده در امر یادگیری ،چگونگی ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر و با
محیط؛ مواد ،وسایل و امکانات آموزشی ،توجه میشود .گیب 1س )1987اظهار داشته
است فرایند یادگیری در آموزش کارآفرینی از دیگر آموزشها متفاوت است و باید با
رویکردی منعطفتر ،فعاالنهتر و مبتنی بر تجربه صورت پذیرد ساحمدی و همکاران،
 .)204 ،1396آموزش کارآفرینی باید بهعنوان یک فرایند خمقانه بهجای مکانیکی در
نظر گرفته شود .بنابراین ،تدریس چنین فرایندی چالشبرانگیز و مشکلساز و نیازمند
روشهای جدید و فعال آموزش است ساسمی و همکاران .)173 ،2015 2،جمعبندی
نظرات بهدستآمده از بررسی متون مختلف در زمینه فعالیتهای یاددهی-یادگیری
آموزش کارآفرینی در جدول س )3ارائه شده است.
جدول ( )3خالصه نظریههای صاحبنظران درباره فعالیتهای یاددهی-یادگیری در مبحث
کارآفرینی
گارسیا لوپز3س)2017

مرتضینژاد و همکاران س)1396
کانزیانی و همکاران4س)2015
وارهات و هریس5س)2014
وایدیا س)2014
اویلوال1س)2013

بازی
روشهای فعال تدریس بهخصوص استقرایی و شهودی ،سخنرانی ،سخنران
مهمان ،داستان موردی
روش گروهی ،کار عملی
پروژه ،کار گروهی ،بحث و گفتگو
داستان ،کار عملی
پروژه گروهی ،نوشتن طرحهای کسبوکار ،تجربه عملی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4
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5
. Vorholt & Harris
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الگنن س)2013
محمدی الیاسی و مافی س)1392
مرادی پردنجانی و جعفری
س)1392
آراستی ،کیانی و ایمانیپور
س)2012
اتحادیه اروپا )(2011
الناپان و دیواراج2س)2011
مذبوحی و همکاران)(1390
بارتولوویچ و ناووسل س)2010
هیلبرون3س)2010
یعقوبی نجفآبادی )(1389
کوثری و نوروززاده )(1388
یداللهی و میرعرب رضی
)(1388
پاتر4س)2008
سالومون س)2008
کیرو5س)2003
گیپ6س )1993و س)1987
بمک و استامف س)1992
مکموالن و بوبرگ1س)1991
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پروژه ،دعوت از کارآفرینان
روش حل مسئله ،بحث و گفتگو ،ایفای نقش ،تشریکمساعی ،بهرهمندی از
خبرگان ،شرکت در دورههای آموزشی ،مشاهده و الگوبرداری
مشارکتی بودن فعالیتهای آموزشی درس کارآفرینی در کمس ،استفاده از
حرکات غیرکممی در آموزش ،استفاده از مثالهای ابتکاری حین آموزش،
استفاده از تجارب عملی افراد کارآفرین ،رواج جو پرسشوپاسخ در
آموزش ،انجام فعالیتهای عملی در قالب پروژه درسی
پروژه گروهی ،مطالعه موردی ،پروژههای فردی ،پروژههای خمق ،و حل
مسئله.
سخنرانی ،بحث و گفتگو ،کار گروهی ،سمینار ،ممقات با کارآفرینان،
شبیهسازی
مطالعه موردی ،بحث گروهی ،ارائه فردی ،نوشتن گزارش فردی ،پروژه
گروهی ،سخنرانی ،سخنران مهمان ،سمینار ،یادگیری مبتنی بر وب و فیلم
ضبطشده
روشهای پروژه ،شیوههای تجربی و عملی و حل مسئله
کار عملی ،کارگاه آموزشی ،چکلیست
پروژه
روشهای شاگردمحور و اقداممدار
کار گروهی و مشارکت در یادگیری ،تجربه در محیطهای یادگیری واقعی،
تحقیقمحوری تحت شرایط مبهم ،اقدامپژوهی ،تلفیق اصول دانش علمی و
حرفهای ،ارتباط با کارآفرینان
روشهای کاربردی و عملی ،کارگاه آموزشی ،روش آموزشی سمینار ،روش
آموزشی مصاحبه و ممقات با کارآفرینان ،روش آموزشی سخنرانی
سخنرانی ،دعوت از کارآفرینان ،مطالعه موردی ،بازی کسبوکار ،روش
تیمی ،بحث و گفتگو ،کارورزی ،روش حل مسئله ،شبیهسازی ،ایفای نقش
مطالعه موردی ،طرح کسبوکار ،بحث ،بازدید از سایتها ،پروژههای
تحقیقاتی و شبیهسازی
روش تدریس فعال
روشهای تدریس فعال سبحث و گفتگو ،حل مسئله ،اکتشافی ،بازی ،پروژه)
سخنرانی ،بحثهای کمسی ،تماس بهصورت مستقیم با کارآفرینان
روش تدریس موردی و پروژه
1

. Oyelola
. Lonappan & Devaraj
3
. Heilbrunn
4
. Potter
5
. Kyro
6
. Gibb
2
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د -روشهای ارزشیابی
ارزشیابی یکی دیگر از مؤلفههای برنامه درسی است که در ارتباط تنگاتنگ با سایر
عناصر آن بهخصوص روشهای تدریس قرار میگیرد و خود نیز یکی از معیارها یا
عناصر ارزشیابی معلم و بررسی کیفیت تدریس او به شمار میآید .ارزیابی از
آموختههای فراگیران ،میزان دستیابی به هدفهای برنامههای درسی را نشان میدهد و
بررسی موفقیت فراگیران در کسب دانش و مهارتهای درنظرگرفته یکی از راههای
سنجش اثربخشی برنامه درسی است سعارفی و همکاران .)52 ،1389 ،ارزشیابی بخش
مهمی از فرایند آموزش و تجربه یادگیری فراگیران است .روش ارزشیابی از آموختهها
از یکسو ابزار یا عامل مهمی در تعیین ثمربخشی یا اثر فعالیتهای انجام گرفته و
شناسایی نتایج ،جهت بهبود بخشیدن به فرایند یادگیری و از سوی دیگر؛ برای
فراگیران ،یک تجربه یادگیری محسوب میشود سمنوریفرد و همکاران-10 ،1391 ،
 .)8جمعبندی نظرات بهدستآمده از بررسی متون مختلف در زمینه روشهای
ارزشیابی آموزش کارآفرینی در جدول س )4ارائه شده است.
جدول ( )4خالصه نظریههای صاحبنظران درباره روشهای ارزشیابی آموزش کارآفرینی
مرتضینژاد و همکاران س)1396

آزمونهای عملکردی ،آزمونهای قلم و کاغذی ،شفاهی ،مشاهده،
چکلیست

کمیسیون اروپا س)2015

کار گروهی ،خودارزیابی ،آزمون مداد کاغذی ،ارائه شفاهی

مرادی پردنجانی و جعفری س)1392

آزمون نهایی ،آزمون مستمر ،کار عملی ،تهیه طرح کسبوکار

اتحادیه اروپا س)2011
کوثری و نوروززاده س)1388

امتحانات نهایی ،امتحانات چندگزینهای ،ارائه شفاهی ،مقاله ،ارزشیابی
عملی ،کار گروهی و پروژه
ارزشیابی کمی و کیفی ،خودارزیابی ،ارزیابی تحلیل شکست ،ارزیابی
تفکر خمق ،ارزشیابی مستمر
تهیه طرح کسبوکار ،شبیهسازی کامپیوتری ،پروژههای تحقیقاتی،

سالومون س)2008

مطالعات امکانپذیری ،کارآموزی ،بازدید از سایت ،نمرههای امتحانی و
تمرین کمسی

جمنگو س)2003

پرسیدن پرسشهای بازپاسخ

. McMullan & Boberg
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برنامه درسی فارسی
هدف کلی برنامه درسی درس فارسی دوره ابتدایی ،آن است که دانشآموزان با
ساختار زبان فارسی معیار ،زبان گفتار و نوشتار ،جلوههای هنری زبان و مسائل کلی
جامعه در قالب مهارتهای زندگی آشنا شوند و به تقویت حافظه و راهکارهای
پرورش خمقیت بپردازند .ایجاد نگرش مثبت در دانشآموزان به مبانی اقتصادی،
فرهنگی و ملی کشور با بیان احساسات ،عواطف و افکار در قالب گفتار و نوشتار از
دیگر هدفهای این عرصه است که تلطیف احساسات و عواطف و گسترش فرهنگ
مطالعه را نیز دربردارد .تقویت چهار مهارت زبانآموزی سگوش دادن ،سخن گفتن،
خواندن و نوشتن) ،نیز از دیگر هدفهای کلی درسی فارسی محسوب میشود
سسازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .)5 ،1395 ،زبان بهترین وسیله ارتقاء رشد
همه جانبه کودک و آماده کردن آنها برای زندگی و مشارکت هوشمندانه با اجتماع و
دیگران است و عامل مهمی در توسعه شخصیت کودک نیز محسوب میشود ستقیپور
ظهیر 89 ،1394 ،و .)98
کتاب درسی فارسی ،درعینحال که عمدهترین منبع یادگیری فراگیران در زمینه
خواندن و پرورش مهارتهای درک مطلب است سدیبایی و همکاران)30 ،1389 ،؛
ایفاگر نقشها و فعالیتهای گوناگون برای تحقق هدفها و مهارتهای زندگی است
تا دانشآموز را برای زیستن متعالی آماده کند؛ از همین رو ،میتواند در جهت تقویت
نگرش کارآفرینانه دانشآموزان دوره ابتدایی نیز نقش مؤثری ایفا کند سجعفریمقدم و
فخارزاده.)48 ،1390 ،
اعتبارسنجی برنامه درسی
منظور از اعتبار سنجی برنامه درسی ،استفاده از نظر و دیدگاه متخصصان برنامه درسی
و موضوع درسی است .در این مورد ،ارزش و اثربخشی برنامه درسی از زوایای
مختلف برنامه ،هدف ،محتوا ،الگو ،فعالیتهای یادگیری و روشهای ارزشیابی
سنجیده میشود سسیف .)79 ،1383 ،ارزشیابی برنامه درسی ،فرایندی است که در
مورد داوری در زمینه تناسب تصمیمات برنامه درسی به کار میرود سملکی و محمدی
مهر .)35 ،1388 ،به عبارتی ،ارزشیابی برنامه درسی به مجموعه پیچیده از تعاملهای
بین یک برنامه درسی یا برنامه آموزشی با محیط اجرای آن گفته میشود سمهرمحمدی،
 .)123 ،1393از نظر برنامهریزان درسی تعیین ارزش خود برنامه درسی ،از نقشهای
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مهم ارزشیابی است .برنامهریزان نیاز به این دارند که بدانند آیا برنامه درسی ،مقاصدی
را که به خاطر آنها طراحی شده برآورده میسازد؟ آیا محتوا ،از دانش و ساختار دانش
مورد نظر فراگیران بهخوبی تشکیل شده است سملکی و محمدی مهر)31 ،1388 ،؟
فرضیههای پژوهش
 -1بین نظر متخصصان برنامه درسی ،استادان کارآفرینی و معلمان مربوطه در
رابطه با اعتبار اهداف برنامه درسی پیشنهادی اتفاقنظر وجود دارد.
 -2بین نظر متخصصان برنامه درسی ،استادان کارآفرینی و معلمان مربوطه در
رابطه با اعتبار محتوای برنامه درسی پیشنهادی اتفاقنظر وجود دارد.
 -3بین نظر متخصصان برنامه درسی ،استادان کارآفرینی و معلمان مربوطه در
رابطه با اعتبار فعالیتهای یادگیری برنامه درسی پیشنهادی اتفاقنظر وجود دارد.
 -4بین نظر متخصصان برنامه درسی ،استادان کارآفرینی و معلمان مربوطه در
رابطه با اعتبار روشهای ارزشیابی برنامه درسی پیشنهادی اتفاقنظر وجود دارد.
 -5از نظر متخصصان برنامه درسی ،استادان کارآفرینی و معلمان مربوطه ،الگوی
مفهومی برنامه درسی با رویکرد کارآفرینانه در درس فارسی دوره دوم ابتدایی
دارای اعتبار است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از بعد هدف ،کاربردی و از نوع مطالعات ارزشیابی است که در انجام آن
از روش پژوهش زمینهای1استفاده شده است .با توجه به موقعیتی و واقعی بودن زمینه
مورد ارزشیابی ،میتوان اظهار داشت که بهترین روش پژوهش در جریان ارزشیابی
یک واحد یا برنامه ،روش زمینهای است سنادری و سیف نراقی .)181 ،1395 ،بهمنظور
گردآوری اطمعات برای طراحی الگوی حاضر ،کلیدواژههای برنامه درسی ،کارآفرینی
ابتدایی و درس فارسی ،انتخاب و تمش شد با جستجو در وبسایتهای ،Magiran
 Scholar Google ،Irandoc ،SID ،Noormags ،Elsevierو  ،Ericمقالههای
منتشرشده بین سالهای  1990تا  2017جستجو شود .در این رابطه تعداد  150مقاله،
کتاب و پایاننامه ،شناسایی و پس از مطالعه پژوهشها درنهایت  40منبع مرتبط از این
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Field study
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بررسی انتخاب شد  .روش طراحی الگوی پیشنهادی ،تحلیل و استنتاج نظری و
مشورت با چند تن از متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی بوده است .برای تعیین
اعتبار الگوی پیشنهادی ،به شیوه میدانی ،پرسشنامهای شامل  75گویه ،طراحی و پس
از تعیین روایی و پایایی آن به گروههای مربوط ارائه شد .الزم به ذکر است روایی
پرسشنامه را استادان راهنما و مشاور و چند تن از استادان برنامهریزی درسی و
کارآفرینی دانشگاه یزد تأیید کردند و پایایی پرسشنامه نیز با اجرا روی  30نفر از
معلمان و با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ  0/961بهدست آمد .جامعه آماری این
پژوهش ،متخصصان برنامهریزی درسی  31نفر ،متخصصان کارآفرینی  18نفر و
معلمان  1169نفر س 557نفر ناحیه 1و  612نفر ناحیه  )2مشغول به تدریس در سال
تحصیلی  1396-97بود .برای انتخاب حجم نمونه ،معلمان بر اساس فرمول تعیین
حجم نمونه کوکران  289نفر به شیوه تصادفی طبقهای سناحیه  139 :1نفر و ناحیه :2
 150نفر) و تمام جامعه متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی به دلیل محدود بودن
حجم جامعه ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،با عنایت به
ابزار مورد استفاده در پژوهش و با بهرهگیری از حجم نمونه و همچنین هدفهای
پژوهش ،در سطح آمار توصیفی از جدولهای فراوانی و درصد آنها استفاده شده و در
سطح آمار استنباطی از آزمون خیدو استفاده شده است .در این پژوهش ،محقق میزان
ریسک خطا ) (αبرابر 0/05را میپذیرد.
یافتههای پژوهش
الف -الگوی مفهوم ی برنامه درسی مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی در درس
فارسی:
نخست با استفاده از نتایج بهدستآمده از پژوهشهای مربوط به تحلیل محتوای
کتاب های فارسی دوره دوم با رویکرد کارآفرینانه و همچنین مطالعه هدفهای برنامه
درسی فارسی دوره دوم ابتدایی و بررسی مقالهها و کتابهای مرتبط با مبحث
کارآفرینی ،تمش شد موضوعات مناسب برای برنامه درسی کارآفرینی بر اساس
هدفهای درس فارسی برای کودکان ابتدایی ،استخراج و پس از اخذ نظر از
متخصصان مربوطه ،به تهیه یک الگوی مفهومی مناسب برای برنامه درسی درس
فارسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی اقدام شد.
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بنابراین با توجه به عناصر چهارگانه برنامه درسی؛ هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری
و روش های ارزشیابی و پس از مطالعه مبانی نظری و تحلیل آنها و با توجه به
کارکردهای درس فارسی ،چهارچوب نظری بهدستآمده برای طراحی برنامه درسی
مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی در درس فارسی دوره دوم ابتدایی ،در جدول س )5ارائه
شده است .پس از آن ،الگوی استخراجشده با توجه به مؤلفههای دانش ،نگرش و
مهارت کارآفرینی ،در شکل س )1نشان داده شده است.
جدول( )5موضوعات برنامه درسی کارآفرینی ویژه کودکان ابتدایی
عناصر
برنامه
درسی

موضوعات برنامه
درسی کارآفرینی
کسب دانش پایه و
درک مفاهیم مربوط به
کارآفرینی
شناسایی و تحریک
استعدادها و مهارتهای
کارآفرینانه
تقویت روحیه
کارآفرینی

هدف

رشد خمقیت و
نوآوری

پرورش ویژگیهای
کارآفرینانه

شناخت فرصت

محتوا

ایجاد شایستگیهای
الزم در زمینه دانش،
نگرش و مهارت
پرورش مهارتهای
عالی ذهن
آشنایی با دانش
کارآفرینی

مستخرج از دیدگاههای اندیشمندان
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396سید س ،)2014مقیمی و احمدپور
داریانی س ،)1387بمک و استامف س)1992
سیاجان و سیماتپوانگ س ،)2011استیری س ،)1389مقیمی و احمدپور
داریانی س ،)1387ماسالوبیا س ،)2008گلف س ،)2004گاراوان و اوسینید
س)1994
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396رحیمی و همکاران س ،)2015ماسالوبیا
س ،)2008کوثری و نوروززاده س)1388
کمیسیون اروپا س ،)2015رحیمی و همکاران س ،)2015کوهی و
همکاران س ،)1393رحیمی و آقا باباییس ،)1392مرادی پردنجانی و
جعفری س ،)1392سیاجان و سیماتپوانگ س ،)2011جعفری مقدم و
فخارزاده س ،)1390هوارد س ،)2004هیستریچ و پیترز س ،)2002اریکم
س)2000
وایدیا س ،)2014کوهی و همکاران س ،)1393مرادی پردنجانی و جعفری
س ،)1392رحیمی و آقا بابایی س ،)1392سیاجان و سیماتپوانگ س،)2011
اتحادیه اروپا س ،)2011جعفری مقدم و فخارزاده س ،)1390مقیمی و
احمدپور داریانی س ،)1387هوارد س ،)2004کنت س)1990
کمیسیون اروپا س ،)2015رحیمی و همکاران س ،)2015کوهی و
همکاران س ،)1393سیاجان و سیماتپوانگ س ،)2011جعفری مقدم و
فخارزاده س ،)1390کنت س)1990
کمیسیون اروپا س ،)2015کوثری و نوروززاده س)1388
رحیمی و همکاران س ،)2015کوثری و نوروززاده س)1388
رحیمی و همکاران س ،)2015کوثری و نوروززاده س)1388
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عناصر
برنامه
درسی

موضوعات برنامه
درسی کارآفرینی
آموزش رفتار اخمقی
مهارت خود مدیریتی
مهارتهای شنیداری
تشویق به تمش و
کوشش
مقابله با شکستها
مهارتهای تفکر
انتقادی
مهارت تصمیمگیری
صبر و بردباری و
تحمل ابهام
مهارت ارائه
بحث و گفتگو

حل مسئله

فعالیتهای یادگیری

ممقات با کارآفرینان
پرسش و پاسخ

پروژه سفردی-گروهی)
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مستخرج از دیدگاههای اندیشمندان
وایدیاس ،)2014سیدس ،)2014تیمونز و استونسون س)1985
استیری س ،)1389مقیمی و احمدپور داریانی س ،)1387ماسالوبیا
س ،)2008گلف س ،)2004هیستریچ و پیترز س ،)2002شوتیک س،)2001
گاراوان و اوسینید س)1994
استیری س ،)1389مقیمی و احمدپور داریانی س ،)1387ماسالوبیا
س ،)2008گلف س ،)2004هیستریچ و پیترز س ،)2002گاراوان و اوسینید
س)1994
رحیمی و همکاران س ،)2015گلف س)2004
رحیمی و همکاران س ،)2015گلف س ،)2004شوتیک س)2001
ماسالوبیا س ،)2010استیری س ،)1389مقیمی و احمدپور داریانی
س ،)1387شوتیک س ،)2001گاراوان و اوسینید س)1994
سیاجان و سیماتپوانگ س ،)2011ماسالوبیا س ،)2010استیری س،)1389
مقیمی و احمدپور داریانی س ،)1387شوتیک س ،)2001استیفنسو0
س ،)1997گاراوان و اوسینید س)1994
کمیسیون اروپا س ،)2015جمنگو س)2003
سیاجان و سیماتپوانگ س ،)2011هیستریچ و پیترز س)2002
وارهات و هریس س ،)2014اتحادیه اروپا س ،)2011محمدی الیاسی و
مافی س ،)1392مذبوحی و همکاران س ،)1390سالومون س ،)2008کیرو
س ،)2003پاتر س ،)2003گیپ س 1993و  ،)1987بمک و استامف
س)1992
رحیمی و همکاران س ،)2015آراستی و همکاران س ،)2012محمدی
الیاسی و مافی س ،)1392مذبوحی و همکاران س ،)1390پاتر س،)2008
کیرو س ،)2003گیپ س 1993و )1987
رحیمی و همکاران س ،)2015محمدی الیاسی و مافیس ،)1392مرادی
پردنجانی و جعفری س ،)1392اتحادیه اروپا س ،)2011کوثری و
نوروززاده س ،)1388یداللهی و میرعرب رضی س ،)1388پاتر س،)2008
بمک و استامف س)1990
مرادی برونجانی و جعفری س ،)1392کیرو س)2003
کانزیانی س ،)2015رحیمی و همکاران س ،)2015وارهات و هریس
س ،)2014محمدی الیاسی و مافی س ،)1392مرادی پردنجانی و جعفری
س ،)1392آراستی و همکاران س ،)2012اتحادیه اروپا س ،)2011مذبوحی
و همکاران س ،)1390کوثری و نوروززاده س ،)1388پاتر س،)2008
اویلوال س ،)2008کیرو س ،)2003مکموالن و بوبرگ س ،)1991گیپ
س 1993و )1987
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موضوعات برنامه
درسی کارآفرینی
سخنرانی
بازی
اکتشافی
روش ایفای نقش
پروژه عملی

روشهای ارزشیابی

امتحان شفاهی
آزمون مداد کاغذی
چکلیست
آزمون مستمر
خودارزیابی

مستخرج از دیدگاههای اندیشمندان
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396اتحادیه اروپا س ،)2011یداللهی و
میرعرب رضی س ،)1388پاتر س ،)2008بمک و استامف س)1990
لوپز س ،)2017پاتر س ،)2008کیرو س ،)2003گیپ س1993و)1987
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396کیرو س ،)2003گیپ س 1993و )1987
محمدی الیاسی و مافی س ،)1392پاتر س ،)2008کیرو س)2003
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396کانزیانی س ،)2015رحیمی و همکاران
س ،)2015مرادی پردنجانی و جعفری س ،)1392اتحادیه اروپا س،)2011
سالومون س)2008
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396کمیسیون اروپا س ،)2015اتحادیه اروپا
س)2011
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396کمیسیون اروپا س ،)2015مرادی
پردنجانی و جعفری س ،)1392اتحادیه اروپا س ،)2011جمنگو س)2003
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396مرادی پردنجانی و جعفری س،)1392
بارتولویج و ناووسل س ،)2010سالومون س)2008
مرادی پردنجانی و جعفری س ،)1392کوثری و نوروززاده س)1388
مرتضینژاد و همکاران س ،)1396کمیسیون اروپا س ،)2015کوثری و
نوروززاده س)1388

در شکل س )1طراحی الگوی برنامه درسی پیشنهادی بر اساس مطالعه پیشینههای
پژوهش نشان داده شده است:
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همانطور که در شکل س )1دیده میشود با در نظر گرفتن مبانی روانشناختی،
جامعهشناختی ،زبانشناختی و فلسفی و با توجه به مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت
کارآفرینی؛ و ترکیب نظرات صاحبنظران سمندرج در جدول  )5و با الهام از الگوی
زایس س )1976به طراحی برنامه درسی کارآفرینی در درس فارسی دوره ابتدایی اقدام
شده است .در طراحی این الگو ،تمش شده است موضوعات برنامه درسی پیشنهادی
بهگونهای مورد نظر قرار گیرد که ضمن توجه به ماهیت درس فارسی و کارکردهای
آن ،به توسعه دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی به دانشآموزان کمک کند.
ب -اعتبارسنجی الگوی طراحیشده:
در این قسمت ،ابتدا در جدول س )6میزان توافق گروههای ذیربط در رابطه با
فرضهای تحقیق با استفاده از آزمون خیدو نشان داده شده و در جدول س )7میزان
اعتبار برنامه درسی پیشنهادی بیان شده است.
جدول ( )6جدول معنیداری و فراوانی پاسخها به تفکیک گروهها در مورد فرضهای پژوهش

عناصر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

هدف

کارآفرینان

0

0

0

0

2

11

61

5

28

11

معلمان

0

0

0

0

45

51 146 16

98

34

محتوا

73/852

2

برنامهریزی

0

0

0

0

1

3

21

68

9

29

0/0001

متخصصان

73/746

درسی

12

برنامهریزی

0

0

0

0

3

10

21

63

7

23

0/0001

متخصصان

آماره خیدو

معلمان

0

0

0

0

60

53 154 21

75

26

درجه آزادی

گروه

خیلی کم

متوسط

سطح معنیداری sig

شاخص

کم

زیاد

خیلی زیاد

درسی
کارآفرینان

0

0

0

0

2

11

10

56

6

33
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 .1به منظور تأمین شرایط بهرهگیری از آزمون خیدو ،ستونهای خیلی کم و کم با متوسط ادغام شده است لذا
درجه آزادی در شرایط ادغام شده برابر  2است.
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فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فعالیتهای یادگیری

193/160

روشهای ارزشیابی

کارآفرینان

0

0

0

0

3

17

11

61

4

22

230/402

متخصصان
برنامهریزی
درسی

0

0

0

0

5

16

21

68

5

16

2

معلمان

0

0

2

1

68

65 163 24

56

19

13

کارآفرینان

0

0

0

0

7

39

11

61

0

0

0/0001

0

0

0

0

11

36

20

64

0

0

0/0001

متخصصان
برنامهریزی
درسی

آماره خیدو

معلمان

0

0

4

1

63 181 36 104

0

0

درجه آزادی

گروه

خیلی کم

متوسط

خیلی زیاد

سطح معنیداری sig

شاخص

کم

زیاد
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با توجه به مقدار خیدو محاسبهشده که در سطح خطاپذیری  5درصد و درجه
آزادی اشاره شده از مقدار خیدو جدول 2بزرگتر است؛ لذا فرض صفر مبنی بر
یکسان نبودن نظر معلمان و متخصصان مربوط ،رد و فرض پژوهش پذیرفته میشود.
به سخن دیگر ،با توجه به محتوای جدول س )6دیده میشود که بین نظر متخصصان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بهمنظور تأمین شرایط بهرهگیری از آزمون خیدو ،ستونهای خیلی کم و کم ادغام شده است لذا درجه آزادی
در شرایط ادغامشده برابر  3است.
 .2مقدار خیدو جدول در سطح خطاپذیری 0/05؛ با درجه آزادی  2برابر است با  5/99و با درجه آزادی  3برابر
است با 7/81
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برنامه درسی ،کارآفرینی و معلمان مربوطه در مورد اعتبار عناصر برنامه درسی
پیشنهادی به میزان زیادی اتفاقنظر وجود دارد.
برای تعیین اعتبار برنامه درسی مبتنی بر مؤلفههای کارآفرینی ،ابتدا میانگین پاسخها
در هرکدام از مؤلفههای کارآفرینی در بخشهای هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و
ارزشیابی ،محاسبه شده است .سپس دامنه مناسب برای هر طبقه ،مشخص و درنهایت،
اعتبار هر یک از گروهها بر اساس دامنههای مشخصشده تعیین میشود .بر این
اساس ،دامنههای مشخصشده عبارتاند از :کمتر از  1/49اعتبار خیلی کم؛ از  1/5تا
 2/49اعتبار کم؛ از  2/5تا  3/49اعتبار مناسب ؛  3/5تا  4/49اعتبار زیاد و  4.5به باال
بسیار معتبر.
جدول ( )7میانگین پاسخهای معلمان و متخصصان در هر یک از مؤلفههای کارآفرینی و عناصر
برنامه درسی
مؤلفههای کارآفرینی

دانش

نگرش

مهارت

میزان اعتبار

هدف

3/937

4/186

4/1556

اعتبار زیاد

محتوا

4/183

4/176

4/233

اعتبار زیاد

فعالیتهای یادگیری

4/230

4/260

4/145

اعتبار زیاد

روش ارزشیابی

3/837

4/145

4/100

اعتبار زیاد

کل

4/000

4/174

4/118

اعتبار زیاد

عناصر برنامه درسی

بر اساس نتایج در جدول س )7هدفهای ذکرشده در برنامه درسی پیشنهادی از
نظر معلمان و متخصصان برنامهریزی درسی و کارآفرینی در هر یک از مؤلفههای
دانش ،نگرش و مهارت اعتبار زیاد را نشان میدهد .در زمینه محتوای مشخصشده در
برنامه درسی پیشنهادی نیز معلمان و متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی در هر یک
از مؤلفههای دانش ،نگرش و مهارت؛ محتوای در نظر گرفتهشده را دارای اعتبار زیاد
دانستهاند .در بخش فعالیتهای پیشنهادی نیز از نظر معلمان و متخصصان برنامهریزی
درسی و کارآفرینی؛ هر یک از مؤلفهها ی دانش ،نگرش و مهارت دارای اعتبار زیاد
است .در قسمت روشهای ارزشیابی نیز نظر معلمان و متخصصان مربوطه در هر یک
از مؤلفهها ی دانش ،نگرش و مهارت ،اعتبار زیاد را نشان میدهد .بهطورکلی ،بر
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اساس جدول س )7میتوان گفت از نظر معلمان و متخصصان مربوطه الگوی برنامه
درسی کارآفرینمحور در درس فارسی دوره دوم ابتدایی از ابعاد دانش ،نگرش و
مهارت معتبر هستند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،هدف از طراحی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه ،ارتقای
مهارتهای دانش آموزان در راستای رشد و توسعه جامعه و بهبود کیفیت زندگی خود
آنان است .به همین دلیل تمش شد با بررسی و مطالعه مبانی نظری مربوط به
مؤلفه های کارآفرینی در دوره ابتدایی و تحلیل آنها و با توجه به هدفها و کارکردهای
درس فارسی و با تأکید بر سه مؤلفه دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی ،الگوی مورد
نظر ،طراحی شود و اعتبار آن از منظر معلمان و متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی
مورد بررسی قرار گیرد .نتایج بهدستآمده از آزمون خیدو ،مؤید آن است که بین نظر
متخصصان برنامه درسی ،کارآفرینی و معلمان مربوطه در مورد مناسب بودن عناصر
برنامه درسی پیشنهادی به میزان زیادی اتفاقنظر وجود دارد .همچنین بر اساس نتایج
در جدول س )7الگوی برنامه درسی پیشنهادی ،از نظر معلمان و متخصصان مربوطه ،در
ابعاد دانش ،نگرش و مهارت دارای اعتبار است.
علیرغم اینکه پژوهشی دقیق ًا مشابه با عنوان پژوهش حاضر اجرا نشده است ولی
موضوعات مطرحشده در الگوی پیشنهادی با نتایج پژوهشهای عبدحمید س،)2013
کمیسیون اروپا س ،)2015اتحادیه اروپا س ،)2011هیلبرون س ،)2010مرتضینژاد و
همکاران س ،)1396سبزه س ،)1393ماسالوبیا س ،)2010کوثری و نوروززاده س،)1388
رحیمی و همکاران س ،)2015اودو و آمدی س ،)2013استیری س ،)1389مذبوحی و
همکاران س ،)1390صباغیان و همکاران س ،)1383مرادی پردنجانی و جعفری س،)1392
کوهی و همکاران س ،)1393جعفریمقدم و فخارزاده س )1390مقیمی و احمدپور
داریانی س ،)1387الهام س ،)1382رحیمی و آقابابایی س ،)1392هوارد س ،)2004کنت
س ،)1990گلف س ،)2004شوتیک س ،)2001استیفنسون س )2007و بمک و استامف
س )1992همخوانی دارد.
با توجه به اینکه آموزش وپرورش در تربیت مردان و زنان کارآفرین جایگاه مهمی
دارد؛ بنابراین ورود مقوله کارآفرینی به نظام آموزشوپرورش و بهطور خاص
برنامههای درسی ،باعث میشود دانشآموزان طرز فکر کارآفرینانه پیدا کنند و دانش و
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مهارت های الزم برای توسعه فرهنگ کارآفرینی را در جامعه خود گسترش دهند .با
توجه به تعبیر کنت س )1990که بسترسازی و گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه
باید از سنین خردسالی و با ترتیب دادن فعالیتهای خمقانه و مستقل ،آغاز شود و
کارآفرینی بهعنوان یک نگرش و سبک زندگی ،مبنای برنامههای مختلف ،معرفی شود؛
بنابراین ،هدفها ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و شیوههای ارزشیابی ذکر شده در
الگوی مذکور ،بهگونهای تهیه و تنظیم شده است که امکان گسترش توانمندیهای
کودکان را در سه حیطه دانش ،نگرش و مهارت مدنظر قرار داده و سبک و اسلوب
کارآفرینانه را در فرد پرورش دهد و بتواند تا حدودی آنچه را که الزمه زندگی کنونی
و بزرگسالی آنان است ،فراهم کند .در بحث کارآفرینی دوران کودکی؛ هدف،
آموزش کودکان و درگیر کردن کودک با مباحث کارآفرینی است .ازآنجاییکه
شخصیت افراد در دوران کودکی شکل میگیرد؛ کتابهای درسی میتوانند در این
زمینه نقش مؤثری ایفا کنند .بر این اساس ،با توجه به اهمیت درس فارسی در رشد
همهجانبه کودک و آماده کردن آنها برای زندگی و همچنین تأثیری که این درس
میتواند در تغییر نگرش دانشآموزان و عمقهمند کردن آنها به فعالیتهای کارآفرینانه
داشته باشد؛ و با توجه به ساختار خاص کتاب درسی فارسی و محتوای نظمگونه،
داستانگونه و بیان زندگینامه؛ اگر این درس با رویکرد کارآفرینانه تدوین شود،
میتواند در افزایش دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی کودکان نقش بارزی ایفا کند .از
اینرو ،تدوین محتوای کارآفرینانه و استفاده از روشهای فعالیتمدار و شاگردمدار
نهتنها باعث افزایش آگاهی ،خمقیت ،تقویت روحیه پرسشگری ،پژوهشگری و
پرورش مهارتها و ویژگیهای کارآفرینی در کودکان میشود بلکه انگیزه آنها را برای
آموختن بیشتر و فعالیتهای بیشتر در عرصه کارآفرینی مهیا میسازد .آنچه مشخص
است هر اندازه تمش کنیم فرصت دستورزی ،عمل و فعالیت را در دانشآموزان به
وجود آوریم قطعاً در آینده شاهد جوانانی خواهیم بود که بهجای فرار از مشکمت
پیش رو؛ آنها را بهعنوان فرصت تلقی کرده و زمینه رشد و بهسازی زندگی خود و
جامعه را فراهم میسازند.
برای ارتقای دانش ،نگرش و مهارت کارآفرینی و افزایش فرهنگ کارآفرینی در
دانشآموزان ابتدایی و با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول س )7در خصوص اعتبار
برنامه درسی طراحی شده ،پیشنهادهای زیر به متخصصان و متصدیان تعلیموتربیت
ارائه میشود:
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 -1پیشنهاد میشود تا در تدوین هدفهای برنامه درسی درس فارسی ،هدفهایی
چون کسب دانش پایه و درک مفاهیم مربوط به کارآفرینی ،شناسایی و تحریک
استعدادها و مهارت های کارآفرینانه ،تقویت روحیه کارآفرینی ،رشد خمقیت و
نوآوری ،پرورش ویژگیهای کارآفرینانه و شناخت فرصت مدنظر قرار گیرد.
 -2پیشنهاد میشود تا در تدوین محتوای برنامه درسی درس فارسی ،ضمن توجه
به مفهوم اخمق کارآفرینانه در تدوین محتوا و ایجاد شایستگیهای الزم در زمینه
دانش و نگرش کارآفرینی ،مهارتهایی چون :مهارت تفکر انتقادی ،مهارت
تصمیمگیری ،مهارت شنیداری ،مهارت خواندن و نوشن ،مهارت ارائه و سخن
گفتن ،مهارتهای مدیریتی سبرنامهریزی ،سازماندهی ،بازاریابی ،رهبری و
ارزشیابی) و مهارت کارگروهی در نظر گرفته شود.
 -3پیشنهاد میشود تا در فعالیتهای یادگیری برنامه درسی درس فارسی،
روشهایی چون :سخنرانی ،قصهگویی ،پرسش و پاسخ ،بحث و گفتگو ،روش
بارش مغزی ،روش بدیعهپردازی ،ممقات با کارآفرینان ،ایفای نقش ،کارگروهی،
گردش علمی و بازی مورد توجه قرار گیرد.
 -4پیشنهاد میشود تا بهمنظور ارزشیابی در درس فارسی ،از روشهایی چون
امتحان شفاهی ،آزمون مداد کاغذی سبازپاسخ و بستهپاسخ) ،خودارزیابی،
چکلیست ،پروژه عملی و پوشه کار استفاده شود.
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