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Abstract  Article Info 

Introduction: Today, the importance of entrepreneurship in the economic system has led to its 

development in the fundamental sectors of a country, including education and training. Since 

entrepreneurship education is an important factor in the development of entrepreneurship 

characteristics of students, the purpose of this study was to study the attitudes of teachers toward 

teaching and learning methods of entrepreneurship education in elementary schools. 
Methods: The present study was conducted descriptively and survey method. The statistical 

population consisted of all elementary school teacher trainees in the year 2017, and the sample 

group consisted of 44 volunteer trainees. A researcher-made questionnaire was used to collect 

informations. The validity of the contents of the questionnaire was confirmed by seeking opinion 

of the experts and its reliability was assessed using the Cronbach's alpha (0.94) test. The collected 

data were analyzed using SPSS V. 24 software and Kolmogorov-Smirnov test to ensure the normal 

distribution of the data and the T-test was done in order to assess teachers' attitude towards teaching 

techniques, content and evaluation were analyzed from the perspective of entrepreneurship in 

elementary school. 
Results: The results of the research indicated that the mean and standard deviation of the teaching 

technique was 4.11 ± 0.65; the content presentation was 4.18 ± 0.69; and finally, the evaluation 

value was 3.95 ± 0. 67 which was larger than the mean and this difference was significant at the 

level of 0.01. (p <0.01); therefore, with 99% confidence, teachers' attitude toward entrepreneurship 

in the elementary period is positive and significant. 
Conclusion: Teachers are one of the most important factors affecting entrepreneurship education 

in elementary school. Because of their special role in teaching, if they have a good attitude and 

entrepreneurial insight, they can integrate entrepreneurship education with teaching and learning 

strategies in their teaching and can act an important role facilitating the development of creative 

people with a spirit and entrepreneurial attitude. 
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 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مجله

 1398 ،6 شماره ،12 هدور
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 یی ابتدا  در دوره ی نیآموزش کارآفر یریادگی-یاددهی یهانگرش معلمان به روش 

 
 3ی،  زهرا بهرام 2یکاوس  رضا ی، عل*1زنگنه  نیحس

 
 رانیهمدان، ا نا،یسی دانشگاه بوعل ،یتیتربگروه علوم 1

 

 Zangeneh@basu.ac.ir. ایمیل: رانیهمدان، ا نا، ی س ی دانشگاه بوعل ، یت ی تربگروه علوم  ، زنگنه نی حسنویسنده مسوول: 

 ده کی چ
  ن ی پرورش شده است. از او کشور از جمله آموزش  کی  نیادیبن  یهامنجر به توسعه آن در بخش   یاقتصاد  ستمی در س  ینیکارآفر  تیامروزه اهم  : مقدمه

 ی هدف پژوهش حاضر مطالعه   د،یآی آموزان به حساب مدر دانش   ینیکارآفر  یهاصه یدر رشد و توسعه خص   یعامل مهم  ینیرو از آنجا که آموزش کارآفر
 بود.  ییدر دوره ابتدا ینیآموزش کارآفر یریادگی - یاددهی یهانگرش معلمان به روش 

 یماده  ییآموزان آموزگار ابتدامهارت  ه یشامل کل یآمار یانجام شده است. جامعه  یشیمایو به روش پ یفیتوص یوه یپژوهش حاضر به ش ها: روش
اطالعات از پرسشنامه    یآورداوطلب بودند. جهت جمع   ییابتدا  یآموزان آموزگارنفر از مهارت   44گروه نمونه شامل    تیو در نها  1396سال    ی ورود  28

کرونباخ   یآن با استفاده از روش آلفا ییایپا ایاز صاحبنظران و اعتماد   یپرسشنامه به روش نظرخواه ییمحتوا یی. روادیاستفاده گرد ساختهق محق
  ع یوزاز نرمال بودن ت نانیجهت اطم رنوفیاسم-و آزمون کالموگروف  spss v 24افزار شده با استفاده از نرم  یآورجمع  یهاشد. داده  دیی/. تأ94

و  هیتجز ییدر دوره ابتدا ینیاز منظر کارآفر یابیمحتوا و ارزش س،ی نگرش معلمان در ابعاد فنون تدر یتک نمونه به منظور بررس یها و آزمون تداده 
 . دندیگرد لیتحل

  ؛ 0/4±69/18محتوا    ی  ارائه  بعد  ؛11/4±0/ 65  س یو انحراف استاندارد بعد فنون تدر  نیانگی بودند که م  نیا  انگریحاصل از پژوهش ب  یهاافته یها:  یافته
 نانیاطم  %99با    نی(؛ بنابراp>  01/0)   رایمعنادار شد. ز  01/0تفاوت در سطح    نی بزرگتر و ا  ی آمار  ن یانگمی  از   که   بود   3/ 95±67/0  ی ابیبعد ارزش  تاًنهای  و 
 .باشدی م داریمثبت و معن  ییدر دوره ابتدا ینیگفت که نگرش معلمان نسبت به کارآفر توان یم

چنانچه    س،ی تدر  ینقش خاص خود ط  یفایا  ل یبوده و به دل  ییدر دوره ابتدا  ینیعوامل مؤثر بر آموزش کارآفر  نیاز مهمتر  یکیمعلمان  گیری:  نتیجه 
در کالس، در پرورش   یریادگی-یاددهی ی هابا ادغام آن با راهبردها و روش توانند ی برخوردار باشند، م ینینسبت به کارآفر  یخوب نش یاز نگرش و ب

 باشند  گر لیتسه اریبس ینیو نگرش کارآفر ه یروح یو دارا خالق یافراد
 

 ی ریادگی یاددهی، راهبرد   ییابتدا  ی در دوره ینیکارآفر ،ینیکارآفر یریادگی ،ینیکارآفر : واژگان کلیدی
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 مقدمه

  ی زندگ ،یاجتماع یادهیبه عنوان پد ینیکارآفر ریاخ یدهه  یط
  ل یقرار داده و تبد ریتأثرا تحت ایدن یمردم تمام کشورها روزانه 

و   استمدارانیس نیداغ در جامعه شده است. همچن یبه موضوع 
 جادیو ا یاقتصاد یآن بر توسعه  ریاقتصاددانان به علت تأث

 شیجهت افزا یدیاز عوامل کل یکیاشتغال، آن را به عنوان 
 ینیکارآفر جه یاند و در نتکرده یمعرف یادو رشد اقتص ینوآور

  ، ی اسیبه علت اهداف س راًیو اخ  دیجد یزمان درون قلمروها یط
(.  4و  3، 2، 1مدرسه شده است ) طیوارد مح یو فرد یاقتصاد
 ت،یو ترب  میتعل  طیدر مح  ینیبحث در مورد آموزش کارآفر  هنگام

 م یتقس یو درون ی رونیب ینیبه دو مفهوم کارآفر ینیواژه کارآفر
 ینیکارآفر یمحتوا سیبر تدر ی رونیب ینی. مفهوم کارآفرشودیم

وکار، کسب یایدر دن یا نهیو زم یهمچون اطالعات دانش
( اشاره دارد و 5) هانیا ریظا انتخاب بازار و ن ،یمال یزیربرنامه 

ها و نگرش  یمربوط به توسعه  یدرون ینیمفهوم کارآفر
 یفرد یهاتیکه شامل رشد صالح نانهیکارآفر یهامهارت

 دیکار جدوخلق کسب یرو میاست و به صورت مستق یخاص
  ی و ارتقا ی( و هدف آن رشد شخص6و  1تمرکز ندارد )

ها بودن،  فرصت تجوگربودن، جس شگامیمانند پ ییهامهارت
داشتن اعتمادبنفس، خالق   ،ییجوبودن، مشارکت ریپذتیمسئول

(. طبق نظر  1بودن در کودکان است ) ریپذسکیبودن و ر
مربوط به مدرسه،    یهاتی( در فعال1)آکسلسون، هگلوند و زندبرگ  

 entrepreneurial)  نانهیکارآفر  یریادگی"به    ینیمفهوم کارآفر

learning)"  را به عنوان    نانهیکارآفر  یری ادگیاست و    افتهی  رییتغ
زمینه سایکوالالینو و   نی. در انندیبیم  یریادگیو    یاددهی  کردیرو

 یبرا ینی( معتقدند هدف از آموزش کارآفر7)همکاران 
رو به رشد و در حال   یاست که بتوانند در جامعه  نیآموزان ادانش 

آن سازگار گردند. عالوه بر   اشدن خود را وفق دهند و ب دهیچیپ
در بازار کار داشته   یاست که بتوانند نقش فعال نیهدف ا ن،یا

.  رندیدرنظر بگ  یعیطب  یشغل  نهیرا به عنوان گز  ینیباشند و کارآفر
ها و رفتار، مهارت یشامل توسعه  ینیآموزش کارآفر نیبنابرا

  ز ها اکمک به افراد و سازمان یبرا یگروه ای یفرد یهانگرش 
  ی لذت بردن از آن و نوآور ر، ییهر نوع جهت خلق، انطباق با تغ

 طینشان داده است که مح نهیزم نیها در ااست. پژوهش 
و   کندیم یبانیپشت دگاهید ن یاز ا ینیکارآفر تیوتربمیتعل

 داند ی مفهوم مرتبط م  نیرا به ا  یشخص  یهاو مهارت  هاصهیخص
کالس    یدرسدر برنامه   ینیادغام آموزش کارآفر  رو  نی(. از ا8و    6)

در  ینیکارآفر یهاصهیانجام شود که خص ی به روش دیدرس با
  ن یکردن ا یعمل یهااز راه ی کی. ابدیآموزان رشد و توسعه دانش 

و  یموضوعات درس یعمل یهامعلمان بر جنبه شتریب دیامر، تأک
 ینهی(. در زم9است ) گریعلوم با همد  یادغام موضوعات درس

 یهاپژوهش  ،ینیمناسب کارآفر یریادگی-یاددهی یهاروش

و   سیتدر یهااند که مهم است از روش انجام گرفته نشان داده
استفاده گردد که مربوط با    یایریادگی  یو مواد و محتوا  یابیارزش
باشد   ی بر تجارب یفعال و مبتن یریادگی ،ینیکارآفر ی واقع طیمح

 یهابخش  یاکتشاف و جستجو یبرا رندگانیادگیکه در آن 
 شکست  یتا از عهده   رندیبگ  ادیگردند،    بیمسئله ترغ  کیمختلف  

اطالعات و متخصصان به   ی رونیبه منابع ب یو از وابستگ ندیبرآ
  گر، یسمت استقالل و تفکر مستقل حرکت کنند؛ به عبارت د

بر بحث و گفتگو در   یکه مبتن یایریادگی - یاددهی یهاروش
 هادهیا  لیحل مسأله، تحل  ت،یموقع  لیتحل  ،یریادگیمورد تجارب  

  ی کیها،  پژوهش   نیمطابق ا  نی(. بنابرا11و    10و استدالل باشند )
  ند یدر کالس درس، ادغام آن با فرا ینیآموزش کارآفر یهااز راه

از   یکیکالس درس است و معلمان  یریادگی-یاددهیو روش 
 یبا راهبردها ینیو مهم ادغام آموزش کارآفر یعوامل اصل

  قات یتحق نهیزم نیکالس درس هستند. در ا یریادگی-یاددهی
در  ینیبه اهداف آموزش کارآفر دنیکه جهت رس دهندینشان م

و  ندهایاهداف را با فرآ نی که بتوانند ا یمدارس، وجود معلمان
 ند،یخود در کالس درس ادغام نما یریادگی-یاددهی یهاروش

 ینیکارآفر  تونند ی(. معلمان م14و    13،  12)  شودیاحساس م  اریبس
 یکودکان طور  ی  روزمره  یو زندگ  یریادگی-یاددهی  ندیرا با فرآ

فکر کنند، متعهد  نانیگره بزنند که کودکان ناخواسته مثل کارآفر
  حل  های شوند، از مهارت رپذی تیو مسئول رپذی سکیگردند، ر

 یو معنو یماد نآفری ثروت های فرصت گردند، برخوردار مسئله
کنند که    ینآفری  ارزش  تا  باشند  قادر  و  دهند    صیشخت  یرا به خوب

کالس   کی ی که ط ستین یزیچ نانهیکارآفر های صهیخص نیا
استمرار   ازمندیبکند، بلکه ن دا یپرورش پ یلیتحص کسالی یحت ای

است.    یمتماد  انیسال  یط  نهیزم  نیو بذل توجه خاص معلمان در ا
 نیدر ا یاصل لاز عوام یک یمعلمان  نکهیبا توجه به ا نیبنابرا

نقش و نگرش معلم در   یهستند، توجه و پژوهش درباره نهیزم
 ینیکارآفر یه یآموزش، رشد و پرورش روح ،ینیکارآفر ینهیزم

نقش خاص   یفایا لی. معلم به دلابدییم یخاص تیکودکان اهم
را نسبت به   یو نگرش خاص دید تواندیخود در کالس درس م

( 9)و اوبیاما  اوجو، چینوی نهین زمیگسترش دهد. در ا ینیکارآفر
  ی از رفتار و دانش انسان یمهم یکه نگرش جنبه  کنندی اشاره م

  ن ییموضوعات و افراد تع  دادها،روی  به  نسبت  را   ها  است که واکنش 
است و   یزیقضاوت چ ی. نگرش در واقع تالش برا کندیم

  رش ها نگتجارب، باورها و ادراکات افراد قرار دارد. آن  ریتأثتحت 
تا   یمنف اریکه از بس کنندیم فیتوص های ژگیاز و یابیارز کیرا 
نگرش معلمان در مورد    نهیاست. متأسفانه در زم  ریمثبت متغ  اریبس

 ییهاپژوهش  ییابتدا یدر کالس درس دوره ینیآموزش کارآفر
نقش معلم در ادغام   تیصورت گرفته است. با توجه به اهم  یاندک

کالس  یریادگی-یاددهی یندهایفراها و با روش ینیکارآفر
نگرش معلمان   ی کرد که بررس نییتب نگونه یا توانی درس، م

 یهاو روش یندهایبا فرا ینینسبت به ادغام آموزش کارآفر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               3 / 7

http://edcbmj.ir/article-1-1746-fa.html


 

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 12, No.6 

  ی و مبوده  یاتیمهم و ح اریکالس درس بس یریادگی-یاددهی
 نانهیکارآفر های صهیدر پرورش خص ای کنندهنیینقش تع تواند

از آنجا که دوران    جه،ی. در نتدینما  فاءیا  آموزان   دانش  ایدر کودکان  
 یهااکتساب نگرش یبرا یمناسب یگروه سن یو نوجوان یکودک

جاکه از آن نی( و همچن1هستند ) ینیمثبت نسبت به کارآفر
اند،  پرداخته  نهیزم نیکمتر به نگرش معلمان در ا نیشیمطالعات پ

سئوال است   نیا هب ییدرصدد پاسخگو ژهیپژوهش به طور و نیا
آموزش  یریادگی-یاددهی یهاکه نگرش معلمان به روش 

  ی چگونه است؟ و سئواالت جزئ ییابتدا ی در دوره ینیکارآفر
( نگرش معلمان نسبت به راهبردها و روش  1پژوهش شامل: 

(  2چگونه است؟،  یی ابتدا یدر دوره ینیاز منظر کارآفر سیتدر
از منظر   یابیارزش یهاوشنگرش معلمان نسبت به راهبردها و ر 

( نگرش معلمان نسب  3و  ست؟ یچ ییابتدا یدر دوره ینیکارآفر
در  ینیز منظر کارآفرمحتوا ا ی ارائه یهابه راهبردها و روش 

 یبا توجه به سئوال اصل  نی. بنابرا باشدیم  ست؟،یچ  ییابتدا  یدوره
پژوهش حاضر، مطالعه نگرش معلمان به  یپژوهش، هدف اصل

در  ینیآموزش کارآفر یریادگی -یاددهی یهاو روش ندهایفرآ
 است.    ییکالس درس دوره ابتدا

 هاروش 

انجام شده   یشیمایو به روش پ  یفیتوص  یوهیپژوهش حاضر به ش
آموزان آموزگار مهارت هیشامل کل قیهدف تحق یاست. جامعه 

 یجامعه تیبودند و در نها 1396سال  ی ورود 28 یماده ییابتدا
داوطلب  ییابتدا یآموزان آموزگارنفر از مهارت 44نمونه شامل 

 ،یمقصود دیشه  سیپرد یهاپرسشنامه از دانشگاه لیجهت تکم
 انیفرهنگ یلرستان و مرکز آموزش عال ییعالمه طباطبا سیپرد
اطالعات از پرسشنامه   یآورقم بودند. جهت جمع  یمدن دیشه 

  ی کیو پرسشنامه به صورت الکترون دیساخته استفاده گردمحقق 
نفر از   44آموزان ارسال شد و و به مهارت دیگرد یطراح

پرسشنامه توسط    نیشدند. ا  ییآموزان داوطلب به پاسخگومهارت
و   ندیفرا طه یدر ح یمقاالت فارس یپژوهشگران با مطالعه

 یبندطبقه  جادیدر کالس درس و ا ینیآموزش کارآفر یهاروش
. دیگرد میو به سه بخش تقس ی شده، طراح یآوراز مطالب جمع

سؤال، بخش دوم   7 یدارا سیبخش اول مربوط به روش تدر
  ی ابیسؤال و بخش سوم مربوط به ارزش 7شامل  حتوا مربوط به م

سؤال را شامل   21ها کل بخش تاًیسؤال بودند. نها 7 یدارا
از    یپرسشنامه به روش نظرخواه ییمحتوا  یی. رواشدندیم

کرونباخ   یآن با استفاده از روش آلفا  ییایپا  ایصاحبنظران و اعتماد  
به   کرتیل اس یاز مق یدهجهت نمره نی. همچنشد دیی/. تأ94

( 2(، مخالفم )3ندارم )  ی(، نظر4(، موافق )5صورت کامالً موافق )
 یآورجمع یهاداده تی( استفاده شد. در نها1و کامالً مخالفم )

-آزمون کالموگروف و spss v. 24افزار شده با استفاده از نرم 

ها و آزمون  داده  عیاز نرمال بودن توز نانیجهت اطم رنوف یاسم
نگرش معلمان در ابعاد فنون   ی به منظور بررس نه تک نمو  یت

 ییدر دوره ابتدا ینیاز منظر کارآفر ی ابیمحتوا و ارزش س،یتدر
 . دندیگرد لیو تحل هیتجز

 نتایج
  ش یپژوهش الزم بود که از پ یهاسؤال لیقبل از انجام تحل

ها داده عیاز جمله نرمال بودن توز یآماراستنباط یهافرض
در  رنوفیاسم-آزمون کالموگروف جیحاصل شود. نتا نانیاطم

 ارائه شده است.  1جدول 

در جدول فوق،   رونوف یاسم -آزمون کالموگروف جیبا توجه به نتا
  را ی. زباشند  یپژوهش نرمال م یرهایاظهار نمود که متغ  توان  یم

بزرگتر از   رهایاز متغ کیدر هر Z ریمقاد هیکل یسطح معنادار

  یی و درصد پاسخگو یفراوان عی(. توزp<05/0) باشدیم 05/0
از منظر   یابیمحتوا و ارزش س،ینگرش معلمان به فنون تدر

 . ارائه شده است 2در جدول  ییدر دوره ابتدا ینیکارآفر
ح ابعاد مطر  نیانگیدرصد و م  ،یجدول باال، فراوان  جیبا توجه به نتا

هر   کیبه تفک ینیشده در خصوص نگرش معلمان به کارآفر
  یی در دوره ابتدا ینیاز نگرش مثبت آنان به کارآفر یسؤال، حاک

نگرش معلمان    ی تک نمونه به منظور بررس  ی آزمون ت  جیاست. نتا
در  ینیاز منظر کارآفر یابی رزشمحتوا و ا س،یدر ابعاد فنون تدر

 ارائه شده است. 3در جدول  ییدوره ابتدا
و انحراف استاندارد بعد فنون    نیانگیجدول باال، م  جیبا توجه به نتا

  ی ابارزشی بعد ؛18/4±69/0محتوا  ی ارائه  ؛11/4±65/0 سیتدر

  نی( بزرگتر است و ا3) یآمار نیانگمی از که بود 67/0±95/3

  % 99با  نی(. بنابراp> 01/0معنادار است )  01/0تفاوت در سطح 
در   ینیمعلمان نسبت به کارآفر  رش گفت که نگ  توان   یم  نانیاطم

مستقل به    ی آزمون ت  جی. نتاباشدی م  داری مثبت و معن  ییدوره ابتدا
در دوره  ینیتفاوت نگرش معلمان نسبت به کارآفر  یمنظور بررس

 ارائه شده است.   4در جدول  تیبر اساس جنس ییابتدا

مشاهده شده در سطح    tدهدکه  نشان می   4حاصل از جدول    جینتا

(05/0<Pتفاوت معنی )  داری بین نگرش معلمان در خصوص
. نتایج  دهدینشان نم  تیبر اساس جنس  ییدر دوره ابتدا  ینیکارآفر

طرفه مقایسه نگرش معلمان به   کی انس یوار لیآزمون تحل
 6در جدول  یلیبر اساس مدرک تحص ییدر دوره ابتدا ینیارآفرک

 ارائه شده است. 
مشاهده شده در سطح   Fدهد،  نشان می   5حاصل از جدول    جینتا

(05/0<Pتفاوت معنی ) داری بین میانگین نگرش معلمان در
 یلیبر اساس مدرک تحص ییدر دوره ابتدا ینیخصوص کارآفر

 .دهدی نشان نم
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 هاداده عینرمال بودن توز یبرا رونوفاسمی  –آزمون کالموگروف  جهی: نت1جدول
 

 Z p-valueمقدار تعداد  متغیر
 65/0 73/0 43 یسراهبردها و روش تدر

 20/0 07/1 43 ی محتوا ارائه

 36/0 92/0 43 ارزشیابی 

 

 های پرسشنامه پژوهشپاسخ ها به هریک از گویه:  توزیع فراوانی و درصد 2جدول 

 میانگین کامال موافقم  موافقم  نظری ندارم  مخالفم  کامال مخالفم سناریوها ابعاد 
 درصد و فراوانی  درصد و فراوانی  درصد و فراوانی  درصد و فراوانی  درصد و فراوانی 

 97/3 32/ 6( 14) 46/ 5( 20) 6/11( 5) 7/4( 2) 7/4( 2) 1 فنون تدریس

2 (1 )3/2 0 (6 )0/14 (19 )2 /44 (17 )5 /39 18/4 

3 (1 )3/2 (1 )3/2 (3 )0/7 (20 )5 /46 (18 )9 /41 23/4 

4 0 (3)0/7 (1 )3/2 (24 )8 /55 (15 )9 /34 18/4 

5 (1 )3/2 (2 )7/4 (5 )6/11 (19 )2 /44 (14 )6 /32 09/4 

6 (1 )3/2 (1 )3/2 (4 )3/9 (24 )8 /55 (13 )2 /30 09/4 

7 (1 )3/2 0 (7 )3/16 (22 )2 /51 (13 )2 /30 06/4 

 27/4 41/ 9( 18) 51/ 2( 22) 3/2( 1) 3/2( 1) 3/2( 1) 1 محتوا/برنامه درسی 

2 (1 )3/2 (4 )3/9 (9 )9/20 (14 )6 /32 (15 )9 /34 88/3 

3 (1 )3/2 (2 )7/4 (7 )3/16 (17 )5 /39 (14 )6 /32 04/4 

4 (1 )3/2 (2 )7/4 (2 )7/4 (11 )6 /25 (27 )8 /62 41/4 

5 (1 )3/2 0 (6 )0/14 (17 )5 /39 (19 )2 /44 23/4 

6 (1 )3/2 (1 )3/2 (4 )3/9 (19 )2 /44 (18 )9 /41 20/4 

7 (1 )3/2 (1 )3/2 (1 )3/2 (25 )1 /58 (15 )9 /34 20/4 

 04/4 25/ 6( 11) 60/ 5( 26) 3/9( 4) 3/2( 1) 3/2( 1) 1 ارزشیابی 

2 (1 )3/2 (1 )3/2 (2 )7/4 (14 )6 /32 (25 )1 /58 41/4 

3 (2 )7/4 (5 )6/11 (9 )9/20 (22 )2 /51 (5 )6/11 53/3 

4 (1 )3/2 (3 )0/7 (6 )0/14 (15 )9 /34 (18 )9 /41 06/4 

5 (2 )7/4 (5 )6/11 (8 )6/18 (17 )5 /39 (11 )6 /25 69/3 

6 (1 )3/2 (1 )3/2 (5 )6/11 (26 )5 /60 (10 )3 /23 00/4 

7 (1 )3/2 (3 )0/7 (7 )3/16 (20 )5 /46 (12 )9 /27 90/3 

 
 گروهیتک t: بررسی نگرش معلمان به کارآفرینی در دوره ابتدایی با استفاده از آزمون 3جدول

 شاخص 

 متغیر

 سطح معناداری آزادی درجه  tمقدار آماره 1میانگین آماری  انحراف استاندارد شده میانگین مشاهده 

 ** 0/ 0001 42 22/11 3 65/0 11/4 فنون تدریس

 ** 0/ 0001 42 20/11 3 69/0 18/4 محتوا/برنامه درسی 

 ** 0/ 0001 42 26/9 3 67/0 95/3 ارزشیابی 

 
 

 بحث 
از منظر   س ینگرش معلمان نسبت به راهبردها و روش تدر

 یهاداده لیتحل جینتا چگونه است؟ ییابتدا یدر دوره ینیکارآفر
 سیدر بعد راهبردها و روش تدر  یسنجحاصل از پرسشنامه نگرش 

گفت   توان   یم نانیاطم %99در پژوهش حاضر نشان دادند که با 
 سیتدر یهاکه نگرش معلمان نسبت به راهبردها و روش

. در رابطه با  باشدی م دار یمثبت و معن ییدر دوره ابتدا ینیکارآفر
توسط   افتهی ن یگفت که ا توان یحاضر م وهش بحث در مورد پژ

)نقل از   زوپرکا(، 10، 7)نقل از منبع شماره  گیب یهاپژوهش
(، تیبنی و وربالین  9) امایو اوب ینویاوجو، چ ( ،11منبع شماره 

 
 .1+2+3+4+5=15÷5= 3است؛ زیرا   3میانگین آماری هر گویه در مقیاس لیکرت  -1

 

 نی. در اگرددیم یبانیپشت (8سوآری )(، 6، هارا و جنسن )(11)
و متعارف    یسنت  سیتدر  یها( معتقد است روش 8)  سوآری  نه،یزم

 ینیکارآفر یهاصهیبا خص ی درس در بارآوردن افراد یهاکالس
فعال   سیتدر  یهابا روش  هاصهیخص  نیا  تیناتوان هستند و ماه

  ن یمحور. بنابراو معلم  یها سنتهمخوان است نه روش   یو اکتشاف
 یهاکرد که روش نییتب نگونهیا توانی( م8) سوآریطبق نظر 

است که    یعوامل  نیاز مهمتر  یکی  محوررندهیادگیفعال و    سیتدر
 ینیکارآفر یهاصهیها در رشد خصآن قیاز طر توانندیمعلمان م

 نانه،یکارآفر تیوتربلمیدر تع نیدر کودکان موفق باشند. همچن
 ندیدر فرا رندهیادگی( بر فعال بودن 7)نقل از منبع شماره  گیب

از    دیبا  ،یریادگی  کردیرو  نی دارد و معتقد است در ا  دیتأک  یریادگی
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استفاده کرد که در آن  ینیو نو یرسنتیغ سیتدر یهاروش
فعال است و به ساخت دانش مشغول است نه تنها  رندهیادگی

منعطف و   دیبا زین یریادگی ط یمصرف اطالعات و دانش؛ و مح
در پژوهش خود   زی( ن11)نقل از منبع شمارهزوپرکا باشد.  یتعامل

مورد  ،ینیمعلمان را در کالس درس کارآفر سیتدر یهاروش
 سیتدر یهاکه اکثر روش  افتیقرار داد و در لیوتحله یتجز

بارش   ارانه،یهم یریادگی یهیاستفاده شده توسط معلمان بر پا
نقش  یفایو ا هاتیموقع یسازه یبحث و گفتگو، شب ،یمغز

حاضر   ق یپژوهش او با تحق ییهمسو لیاز دال ی کی دیهستند. شا
 های ژگیمعقتد است که معلمان جهت پرورش و  ز یباشد که او ن  نیا

 ،یکار جمع یه یمثل روح نانهیکارآفر یهاصهیو خص
 ییهاروش  ازمندین ها،نیا ر یخالق بودن و نظا ،یریپذتیمسئول

داشته باشند و به   یهمخوان هاصه یخص نیا تیهستند که با ماه
 کنند. یاری هاصهیخص نی ا شبتوانند معلمان را در پرور ینحو

از  یابیارزش یها. نگرش معلمان نسبت به راهبردها و روش2
 ست؟یچ ییابتدا یدر دوره ینیمنظر کارآفر

در بعد   یسنجحاصل از پرسشنامه نگرش  یهاداده لیتحل جینتا
در پژوهش حاضر نشان دادند که   ی ابیارزش یهاراهبردها و روش 

گفت که نگرش معلمان نسبت به   توان ی م نانیاطم % 99با 
مثبت  ییدر دوره ابتدا ینیکارآفر یابیارزش یهاراهبردها و روش

 جیهمچون نتا نیشیپ قاتی. در تحقباشدیم داریو معن
(،  7) سایکوالالینو و همکاران (، 6) هارا و جنسن یهاپژوهش
(، اوجو، چینوی و اوبیاما  9اوجو، چینوی و اوبیاما )(، 8) سوآری

 جینتا زی( ن13اروپا ) هیالعمر اتحادمادام یریادگی یو برنامه  (11)
 لیاز دال یکی دیگزارش شده است. به عنوان مثال شا یمشابه 

( با پژوهش  9) اوجو، چینوی و اوبیاماپژوهش  جینتا ییهمسو

  دند یرس  جهینت  نیدر پژوهش خود به ا  زیها نباشد که آن  نیحاضر ا
  ی درسدر برنامه ینیکه معلمان نسبت به ادغام آموزش کارآفر

ها در پژوهش خود آن  نیدارند. همچن  یمتوسطه اول، نگرش مثبت
و الزم را  یضرور یهایبانیکه چنانچه معلمان پشت افتندیدر
را در  ینیکارآفر یهادارند تا مهارت لیکنند، تما افتیدر

  توان یها مطبق پژوهش آن نیکنند. بنابرا جادیآموزان ادانش 
الزم استفاده از  ییو توانا لیکرد که معلمان تما نییتب نگونه یا

  قانه، خال  محور،رندهیادگی  یاب یو ارزش  س یتدر  یها و راهبردهاروش
ها و  مهارت جادیو فعال در کالس درس جهت ا یگروه
سایکوالالینو و  نیدارند. همچنرا  نانهیکارآفر یهاصهیخص

  ی ابیارزش یافراد برا نیبهتر ( معتقد هستند معلمان7)همکاران 
و   نیهستند و بهتر ینیآموزش کارآفر جیاهداف، اعمال و نتا

از   ینیرآفربازخوردها را در مورد آموزش کا نیترحیصح
 یاتیها معلمان در عمل. از نظر آنآوردندی آموزان به دست مدانش 

ها و روش نیکردن بهتر دایو خصوصاً پ ینیشدن آموزش کارآفر
تیبنی و وربالین دارند.    یاتینقش ح  یابیو ارزش  سیتدر  یهاتیفعال

بر تعامل،   یمبتن د یو جد خالقانه  یهامعتقدند روش  زی( ن11)

در کالس    نانهیکارآفر  یابیو ارزش  سیتدر  یبرا  یدیمف  یهاراهبرد
و  یگروه یهاچون پروژه ییهاها بر روش درس هستند. آن

از   ی کی دیدارند. شا دیتأک یاب یدر ارزش ی خالقانه و گروه فیتکال
باشد که  نیها با پژوهش حاضر اپژوهش آن ییهمسو لیدال

جزء   یهمحور و گروخالقانه، پروژه یابیارزش یهاروش
به حساب  ینیدر آموزش کارآفر ی ابیارزش یهاروش  نیترمناسب

  ن یا یهستند که در اجرا یاز عوامل اصل  یکیو معلمان  دیآیم
چنانچه نگرش   نیهستند. بنابرا یمحور ی ابیارزش یهاروش
وکار، ها همچون نوشتن طرح کسبروش   نیدر استفاده از ا  یمثبت
در   توانندی داشته باشند، م رمحوو پروژه یگروه یهای ابیارزش

 موفق باشند.  اریبس نیخالق و کارآفر یبارآوردن کودکان
ارائه محتوا از   یها. نگرش معلمان نسب به راهبردها و روش3

 ست؟یچ ییابتدا یدر دوره ینیمنظر کارآفر
در بعد   یسنجحاصل از پرسشنامه نگرش  یهاداده لیتحل جینتا

در پژوهش حاضر   ینیارائه محتوا کارآفر یهاراهبردها و روش 
گفت که نگرش معلمان   توان  یم  نانیاطم  %99نشان دادند که با  

در دوره  ینیارائه محتوا کارآفر یهانسبت به راهبردها و روش 
به   توانیم نهیزم نیا در. باشدیم داریمثبت و معن ییابتدا

(،  7و همکاران ) نویکوالالی(، سا6هارا و جنسن ) یهاپژوهش
  ی نویاوجو، چ(، 10گیب )(، 9) امایو اوب ینوی(، اوجو، چ8) یسوآر
( 13اروپا ) هیالعمر اتحادمادام یریادگی یو برنامه (11) امایو اوب

ها روش  د ی( معتقد است که با10) گیب اشاره کرد. به عنوان مثال 
  ط یاستفاده کرد که با مح  ینیرا در آموزش کارآفر  یریادگیو مواد  

 لیاز دال یکی دیمربوط باشد. شا ینیکارآفر یواقع یو محتوا
باشد که از نظر او  نیبا پژوهش حاضر ا بیپژوهش گ ییهمسو

چنانچه معلم در آموزش دروس کالس درس همچون علوم و  
  ی واقع تیبه موقع هیشب یریادگی یاز محتوا یمطالعات اجتماع

  ، یتیموقع یو محتواها ویاستفاده کند مانند طرح سنار ینیکارآفر
دروس کالس درس با آموزش   یدر ادغام محتوا تواندیم

 ید؛ به عنوان مثال طرح محتواهاموفق عمل کن  اریبس  ینیکارآفر
از جمله  ینیکارآفر یها و محتوامربوط به مهارت یتیموقع
. پژوهش یحل مسئله در درس مطالعات اجتماع و یریگمیتصم

معتقد   زیهمخوان است. او ن  ی به خوب  نیتبب ن یبا ا ز ی( ن8)سوآری 
درون   ینیکارآفر  یدادن محتواها  یاز معلمان جهت جا  دیاست با
قرار  و،یهمچون سنار یریادگی دیمواد جد یطراح ،یدرسبرنامه 

در رابطه با  نیچنگردد. هم تیحما هانیا ریها و نظادادن پروژه
( اشاره 6) هارا و جنسنبه پژوهش  توانیسؤال پژوهش م نیا

مربوط به   آموزش یهااز روش ی کی ها معتقدند کرد. آن
 یها، حل مسئله بخش مهممسئله است. از نظر آن حل  ،ینیکارآفر

با عناصر  اریاست که بس یاحوزه نیاست و ا اتیاضیاز درس ر
چون  یمشترک میمفاه یبه واسطه  ینیمهم آموزش کارآفر

و تأمل مربوط  یهمکار سک،یر ،یزیربرنامه ت،یخالق ل،یتحل
پژوهش با پژوهش حاضر   نیا  ییدر ارتباط با همسو  نیاست. بنابرا
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  ق یکرد که روش حل مسئله سبب تلف نییتب نگونهیا توانیم
  نانه یکارآفر یشخص یها)مهارت ینیآموزش کارآفر یمحتوا

 یریپذسکیبحران، ر تیری مد ل،یتحل ییتوانا ت،یهمچون خالق
( با  شوندیمحسوب م ینیکارآفر یجزء محتوا هان یا ریو نظا
محتوا   یارشته  انیم قیتلف جادیو ا اتیاضیآموزش ر یمحتوا

  ق یتلف قیاز طر تواندیروش، معلم م نیدر ا جهیو در نت گرددیم
چون  ییهاصهیمسئله خصبا روش حل ینیو کارآفر اتیاضیر

و مواجه با موانع را در   یریپذسکیتأمل، ر ت،یخالق ل،یتحل
دو  نیا قیمعلم به تلف لیتما نیکودکان رشد و توسعه دهد. بنابرا

 اتیاضیمانند ر  ی ( در دروسیاضیو ر  ینی)کارآفر  ییمحتوا  یحوزه
است و سبب  تیبااهم اریمثل حل مسئله بس ییهاروش  قیاز طر
 . گرددیدر کودکان م نانهیرکارآف یهامهارت یتوسعه 

 گیرینتیجه
  یپژوهش حاضر نشان داد که معلمان نگرش مثبت یهاافتهی

  ییدر دوره ابتدا  ینیآموزش کارآفر  یریادگی  -یاددهی  یهابه روش 
 یریگجه ینت  نگونهیا  توانیپژوهش حاضر م  یهاافتهیداشتند. طبق  

 ینیعوامل مؤثر بر آموزش کارآفر  نیاز مهمتر  یکیکرد که معلمان  
نقش خاص خود در   یفایا  لیبه دل  هاهستند. آن  ییدر مدارس ابتدا
رشد دهد؛    ینیرا نسبت به کارآفر  یخاص  دید  توانند، ی کالس درس م

 ینینسبت به آموزش کارآفر  ی چنانچه معلمان نگرش مثبت  جه یدر نت
کالس درس  یریادگی-یاددهی یادغام آن با راهبردها قیاز طر

و  هیروح یخالق و دارا یدر بارآوردن افراد توانندی داشته باشند، م
  نیکننده باشند. بنابراو کمک گر لیتسه  اریبس ینینگرش کارآفر

 زیبا تجه  معلمت یترب یهاپژوهش، برنامه نیا یهاافتهیطبق 
و   نینو ی ابیارزش س، یتدر یهاها و روش معلمان به دانش، مهارت

ها به آن  وانندتیم یوکاردانش کسب نیو همچن محوررندهیادگی
با   ینیکارآفر یو محتوا هاصهیخص دغامکمک کنند تا در ا

کالس درس   یمحتوا نیو همچن یاب یو ارزش سیتدر یهاروش
روش   نینسبت به ا ینگرش مثبت جهیموفق عمل کنند و در نت

پژوهش حاضر  یهاافتهیکسب کنند. مطابق  یریادگی-یاددهی
همچون   یفیک یهابا روش  یگرید یهاپژوهش  شودیم شنهادیپ

 شودیم  شنهادیپ  نیانجام شود. همچن  ینگارو قوم   یدانیم  یمطالعه
 یدوره نیآموزان و والدنگرش دانش ینهیدر زم ییهاپژوهش

آموزش   یریادگی  -یاددهی  یهاروش  ینه یو متوسطه در زم  ییابتدا
 . ردیانجام گ نانهیکارآفر
 

 ی سپاسگزار
  نیکه در انجام ا یافراد هیو کل انیمعصوم بایاز خانم فر
کننده آموزان شرکتمهارت نینمودند و همچن یاریپژوهش ما را 

 . میدار ژهیو ی مطالعه تشکر و قدران نیدر ا

 
 تضاد منافع 

حاصل از آن   یو پژوهش یعلم ازات یو امت ق یتحق نیانجام ا 
در تعارض   یو نهاد  یگروه  چیو ه  کسچیه  یو معنو  یبا منافع ماد

.ستین
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