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چکیده

پژوهش حاضر در صدد تبیین ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی و تحلیل آن در محتوای کتب درسی

عمومی و تکمیل مهارت دوره متوسطه کار دانش بوده است  .تحقیق به شیوه تحلیل محتوا و اسنادی انجام شده است .

ابتدا مؤلفههای نگرش جامع کارآفرینی به کمک روش تحلیل اسنادی از متون نظری و سوابق پژوهشی احصاء و سپس

میزان توجه به این ابعاد و مولفهها ،در دو دسته کتابهای درسی عمومی و تکمیل مهارت شاخه کاردانش دوره

متوسطه بررسی شده است .ابزار پژوهش در بخش تحلیل اسنادی ،فرم فیش برداری و در بخش تحلیل محتوی ،چک

لیست یا سیاهه تحلیل محتوی بوده است .واحد تحلیل؛ جمالت ،تصاویر ،پرسش و تمرین بوده و شواهد مستقیم و نیز
مضامین معنیدار ،تحلیل شده است .دادههای تحلیل محتوی با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.

نتایج نشان داده است .در کتابهای عمومی ،بیشترین میزان توجه به مولفههای نگرش جامع کارآفرینی در کتاب دین

و زندگی ( )1و کم ترین میزان توجه در کتاب زبان فارسی( )1بوده به عالوه بیشترین توجه به بعد عاطفی و کم ترین

توجه نیز به بعد شناختی نگرش جامع کارآفرینی بوده است .در کتابهای تکمیل مهارت؛ بیشترین میزان توجه به
مولفههای نگرش جامع کارآفرینی در کتاب کارآفرینی و کم ترین میزان توجه در کتاب بهداشت و ایمنی کار بوده به

عالوه بیشترین توجه به بعد شناختی و کمترین توجه نیز به مولفههای بعد عاطفی نگرش جامع کارآفرینی بوده است.
کلید واژهها :کارآفرینی ،برنامه درسی،کتابهای درسی ،تحلیل محتوا ،شاخه کاردانش
دریافت مقاله9311/ 10 /10 :

پذیرش مقاله9311/ 12 /02 :

 -1دانشیار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول) sobhaninejad@shahed.ac.ir

 -2کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی mm5760@gmail.com
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مقدمه

واژه کارآفرینی بیش از دو قرن نیست که در ادبیات مدیریت و اقتصاد وارد شده و مانند سایر

واژهها تغییرات زیادی را به خود گرفته و از رشد تکاملی برخوردار بوده است.کارآفرینی ابتدا در

نظریههای اقتصادی تبلور یافته و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت و یا ارزش اقتصادی شناخته

شده و از قرن پانزدهم تاکنون ،در کانون مکاتب مختلف اقتصادی قرار داشته است (احمد پور

داریانی 83 31،به نقل از ایمانی .) 29 : 88 31 ،کارآفرینی عالوه بر ایجاد اشتغال ،موجب باال رفتن

بهای اجتماعی و بهره وری از منابع ملی
کیفیت زندگی ،توزیع مناسب درآمد ،کاهش اضطرا 

یشود .کارآفرینی پدیده فنی -اقتصادی جدیدی است که در دودهه اخیر دنیای اقتصاد و صنعت
م 

را با پیامدهای شگفت انگیز خود متحول ساخته است (صادقی و ملکی نیا .)96 : 1390 ،بی شک

روند توسعه ی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ،بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر

کارآفرینی است( .احمد پور داریانی و همکاران .)94 : 85 31،صاحب نظران و نظریه پردازان
مختلف تعاریف متفاوتی از کارآفرین و کارآفرینی ارائه داده اند،که در ذیل به اختصار به چند

یشود.روبرت روزنشتات ( ) 985 1معتقد است که کارآفرینی فرایند پویایی
نمونه از آن اشاره م 

یکنند که مخاطرات بزرگ را برحسب
ایجاد ثروت بیشتر است .این ثروت را افرادی ایجاد م 

یپذیرند(به نقل ازاحمد پور
سرمایه ،زمان ،تعهد شغلی در قبال تعیین ارزش کاال یا خدمات م 

یکردند و
اریانی.)94 : 78 31،فرانسیس واکر ) 1876 ( 1بین افرادی که وجوه سرمایه را تامین م 

کسانی که به سبب قابلیتهای مدیریتی ،سود کسب میکردند ،تفاوت قائل شد ،دیوید مک لند

2

( )1691کارآفرین را یک ریسک پذیر میانه رو و با نیاز به موفقیت باال معرفی میکند(به نقل از

یداند که از فرصتها
یو لطفی پور .) 76 : 87 31 ،پیتر دراکر  ) 64 91( 3کارآفرین را کسی م 
قوام 
یدانست و کار یک
یبرد ،شومپیتر ) 1934 ( 4مشخصه کارآفرین را نوآوری م 
حداکثر استفاده را م 

یو لطفی پور .) 76 : 87 31 ،بر سر ذاتي
یکرد (به نقل از قوام 
کارآفرین را تخریب خالق تعریف م 
يا اكتسابي بودن ويژگيهای كارآفريني ،در بين صاحب نظران اختالف نظر وجود دارد .در كي
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75

ديدگاه افراطي ،ولف 1معتقد است  ":افرادي كه داراي خميرمايه كارآفريني هستند ،كارآفرين مي

يهاي طبيعي و شخصيتي نباشند ،به هيچ وجه كارآفرين
شوند و افرادي كه داراي اينگونه ويژگ 

نخواهند بود" (احمدپور داریانی .) 76 : 78 31 ،آموزش و پرورش برای پویایی و بالندگی ناگزیر

است مدرسه را به دنیای واقعی پیوند بزند و در کنار ارائه ی دانشهای تخصصی در رشتههای

تهایی را کسب کنند که بتوانند در مواجهه با
علمی ،به دانش آموزان کمک کند ،دانش و مهار 
وضعیت و اقتضائات عصر جدید ،از جمله کارآفرینی ،موفق باشند (عطاران 1831،به به نقل

ازحکیم زاده و همکاران.) 28 : 86 31،

یشود و برنامه ریزی نیروی
آموزش و پرورش یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی تلقی م 

انسانی ،عامل اصلی سیاست منطقی توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل شناخته شده است( .گلشن

فومنی .) 67 : 86 31،تقریبًاًا در تمام پایههای تحصیلی همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه،
آموزش و ترویج کارآفرینی جایگاه ویژه ای دارد .در ایران ،بحث کارآفرینی و آموزش آن ،از

حدود  10سال پیش در شاخه کار و دانش نظام آموزش و پرورش مطرح شده و در برنامه درسی
جای گرفته است .بحث کارآفرینی و طرح دیدگاههای نو و روز آمد در این باره ،با توجه به جوان
ییابد
بودن جامعه ایران که جمعیت قابل توجهی ازآن جویای کار هستند ،ضرورتی دو چندان م 

(برادران و همکاران .) 42 : 86 31،در جریان آموزش و پرورش هر دوره ،عوامل متعددی دخیل

یتوان به برنامه درسی به عنوان یکی از ارکان برجسته آن اشاره کرد .به
هستند که از بین آنها م 

تهای یادگیری دانش آموزان و روشهای ارزشیابی را عناصر
شکل سنتی ،اهداف ،محتوا ،فعالی 
تها و تجارب یادگیری از
برنامه درسی دانسته اند که از میان آنها محتوا به عنوان مجموعه فعالی 

اهمیت به سزایی برخوردار است(حکیم زاده و همکاران .) 17 : 86 31،نقش کتاب در فرایند تعلیم و

تهای
تربیت فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای تغییرات مطلوب رفتاری و پرورش مهار 

یباشد،
الزم برای رویاروئی با جهانی که به شدت در حال پیچیده شدن است ،از طریق آموزش م 
بهای درسی با توجه به مؤلفههای مورد نیاز جامعه ،یکی از نیازهای مبرم
لذا اصالح و تغییر کتا 

یرود (یارمحمدیان.) 52 : 77 31،
نظام آموزشی به شمار م 

.Wolf
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تهایی که در کارآفرینی فرد و تمایز
یها و مهار 
ادبیات نگرش کارآفرینانه سعی دارد تا ویژگ 

وی از سایرین اثرگذار است ،شناسایی کند(کالمنت و متینا ،)8002،نگرش کارآفرینانه ،تابعی از

هر سه نوع واکنش(شناختی ،عاطفی و رفتاری) به یک موضوع کارآفرینانه مشخص است.شواهد

یکند آموزش کارآفرینی در افزایش نگرش کارآفرینانه ی افراد و
بسیاری وجود دارد که اثبات م 

در نتیجه افزایش احتمال وقوع کارآفرینی اثر گذار است (رابینسون ،1 99 1،به نقل از جعفری

مقدم .) 48 : 1390 ،موفقیت دانش آموختگان دوره کاردانش در جامعه عمل پوشاندن به انتظارات

جامعه ،به مهارتهای تخصصی و فردی آنان بستگی دارد .دانش آموختگان موفق کسانی هستند

تهایی چون نوآوری ،خالقیت ،مسئله
تهای تخصصی مجهزند ،بلکه مهار 
که نه فقط به مهار 
گشایی ،برنامه ریزی ،کارگروهی ،استفاده از فرصتها ،اعتماد به نفس ،مسئولیت پذیری ،انعطاف

پذیری ،ریسک پذیری و خوش بینی نیز به طور نسبی در آنان نهفته است و شاخه ی کار دانش
تها باشد (کوثری و نوروز زاده .)3: 88 31،بنابراین پرورش
باید محلی برای پرورش این مهار 

ویژگیهای کارآفرینی در دانش آموزان انتظاری است معقول که جامعه از نظام آموزش و پرورش

تها مهیا میسازد .در
خود دارد و اصالح محتوای کتابها شرایطی مناسب را برای این فعالی 
ي و عملكردي و بر
ف برنامه درسي کارآفرینی بايستي ،به هر سه بعد شناختي ،عاطف 
تدوين اهدا 

ي صرف و مستقيم از
يهائ 
شآموزان توجه شود و نبايد تنها به ارائه آگاه 
س روند ادراك دان 
اسا 

کارآفرینی محدود شود به این دلیل که در بعد شناختي ،يادگيرنده بايد مهارتهاي شناختيتجزيه
تهاي
ي ،او نيازمند آشنائي با عمل و مهار 
ل کارآفرینی را بدست آورد ،در بعد عملكرد 
و تحلي 

ي تنظيمي بايد مشوق،
ي نيز ،محتوا 
ت و در بعد عاطف 
ي اقدام به کارآفرینی اس 
تخصصی الزم برا 

ب و برانگيزاننده باشد(سبحانی نژاد و فردانش .) 95 -411 : 79 31 ،بنابراین نگرش است چون
ج ذا 

بروز آن در رفتار عملی اشخاص مستلزم وجود هر سه بعد با هم است و باید جامع سه باشد تا در

رفتار محقق شود .ویژگیهای کارآفرینان شامل؛ حالت ذهنی مثبت ،نیاز به موفقیت ،اعتماد به
نفس ،تمایل به ریسک ،خالقیت و نوآوری (احمد پور داریانی و مقیمی ،) 70 : 85 31،تصمیم

گیرنده گی ،استفاده کننده از فرصتها ،جذب کننده سرمایه و افزایش دهنده ی آن ،برنامه ریز،
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ایجاد کننده سود از کسب و کار و غیره است .فرانک کارنی 1کارآفرینان را افرادی خوش بین،

ریسک پذیر و پر انگیزه معرفی کرده است(سعیدی کیا.)83 : 86 31،

شهای کارآفرینانه ی دانشجویان را بررسی کرده و
تام ،)9002(2اثر آموزش کارآفرینی بر نگر 

یدهد که آموزش
نگرش کارآفرینانه را به عنوان متغیر عملیاتی در نظر گرفته است .نتایج نشان م 

کارآفرینی بر افزایش نگرش کارآفرینانه اثر گذار بوده است(جعفری مقدم و فخارزاده: 1390 ،

 .) 50جان کاو 3ده ویژگی برای کارآفرینان ذکر میکند -1 :متعهد و مصصم -2انگیزه باال برای

رسیدن به هدف و رشد  -3افرادی هدف گرا و فرصت گرا  -4نوآور و خالق  -5در حل

مشکالت مصر و سخت کوش  -6واقع بین  -7دارای موضع کنترل درونی  -8ریسک پذیر و

محاسبه کننده ریسکها  -9نبود نیاز به قدرت و موقعیت چندان قوی  - 10درستکار و قابل
اعتماد(به نقل از جهانگیری و کالنتری ثقفی.)19 : 87 31،

صمدی و شیرزادی اصفهانی( « ) 13 86بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی

در دانش آموزان» نتایج نشان داده است؛ میان جو سازمانی و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و

یدار وجود دارد ،طاهری و همکاران( ،) 89 31به ﺮﺑ ر ﻲﺳ را ﻪﻄﺑ ي ﺎﻛ رآ ﻲﻨﻳﺮﻓ
معن 
در

ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﻲﻨﻓ

ﺑـ ﺎﻛﻦﻴ رآ ﻲﻨﻳﺮﻓ

و

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﻪﻓﺮﺣ اي ﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ن
ﺖﻴﻗﻼﺧ

ﺎﺑ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ ﺎﺑ ﺖﻴﻗﻼﺧ

ﺴﭽﮔ ﺎران پرداخته اند ،نتایج تحقیق نشان داد که

و ا ﺎﻌﺑ د ﺎﻛ رآ ﻲﻨﻳﺮﻓ

ﺎﺳ ز ﻲﻧﺎﻣ

ﺎﺑ

ﺖﻴﻗﻼﺧ

همبستگی مثبت وجود

دارد .کردنائیج و زالی(« ) 87 31راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران» را مورد بررسی قرار داده

هدف اساسی این تحقیق ،این است که کلیه اقدامات و راهکارهای توسعه کارآفرینی را در سه

دسته کلی راهکارهای رفتاری ،راهکارهای ساختاری و راهکارهای زمینه ای(محیطی) طبقه بندی

کند ،مرادی ،کوهستانی و بهرام زاده( « ) 87 31بررسی ویژگیهای بنیادین کارآفرینی در دانش
یها» نتایج نشان داد؛
آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت تقویت این ویژگ 

تهای بنیادین
که دانش آموزان متوسطه خراسان شمالی در وضعیت نامطلوبی از نظر قابلی 

یبرند ،نوه ابراهیم و تندسه( ) 87 31به ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
کارآفرینی به سر م 
دا ﺶﻧ

آ ﻮﻣ زان ﺎﺳ ل آ ﺮﺧ

ﻪﺳ

ﻪﺧﺎﺷ ﺮﻈﻧ ي ،ﻲﻨﻓ

ﻪﻓﺮﺣ اي و ﺎﻛ ر دا ﺶﻧ

ﺎﻫﺺﺧﺎﺷ ي ﺎﻛ ر آ ﻲﻨﻳﺮﻓ در ﻦﻴﺑ
( ﺪﻣ ارس ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ

ﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ن

1.Frank Carney
Tom
2.
John Kao

2.
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ﺎﺴﻣﺮﮔ ر) پرداخته اند ،نتا ﺞﻳ

تحقیق ﺎﺸﻧ ن داد ﻪﻛ ﻦﻴﺑ

ﻪﺧﺎﺷ  ﺎﻫ ي ﺮﻈﻧ ي ،ﻲﻨﻓ و ﻪﻓﺮﺣ اي و ﺎﻛ ردا ﺶﻧ

ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ

ﺎﻫ ي ﺎﻛ رآ ﻲﻨﻳﺮﻓ

دا ﺶﻧ

آ ﻮﻣ زان

در ﻄﺳ ﺢ ﺎﻔﺗ وت ﺎﻨﻌﻣ داري و ﻮﺟ د دارد .جهانیان

( « ) 89 31بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در آموزشکدههای فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد

اسالمی» نتایج بدست آمده نشان داد که مهم ترین راهکارهای توسعه کارآفرینی در

آموزشکدههای فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسالمی در ابعاد ،ایجاد فرهنگ کارآفرینی ،ایجاد

مدیریت مستمر ،توسعه آموزش کارآفرینی ،ایجاد ساختار کارآفرینانه بازاریابی کارآفرینانه و
یباشد.
توسعه کارآفرینی از طریق منابع انسانی خالق و نوآور در دانشگاه آزاد اسالمی م 

شهای صورت گرفته خارجی نیز شامل:هاتن (  « ) 1993تاکید
از سوی دیگر مطالعه پژوه 

برنامهی آموزشی بر نگرش نسبت به کارآفرینی» نشان داد که در شرکت کنندگان با مرکز کنترل

درونی ،نگرش مثبت تر نسبت به کارآفرینی ایجاد شد ،چیگ مینگ یو و همکاران ( « )9002اثر

بخشی آموزش کارآفرینی در مالزی » نشان دادند که آموزش کارآفرینی در مالزی با انتظارات

دانشجویان در کسب مهارت همخوانی ندارد و سطح آگاهی دانشجویان در مورد این که

کارآفرینی چیست؟ هم چنان پایین است ،جیونگ ،جی کیم« )8002( 1آموزش کارآفرینی در
دبیرستانهای هنگ گنگ ،امکانات و محدودیتها» نشان داد که پنجاه درصد آزمودنیها از وجود

آموزش کارآفرینی در مدارس شان خبر داده اند و هشتاد درصد آنها اجرای برنامههای آموزش

یدانند.
کارآفرینی را مناسب م 

باتوجه به نرخ فزاینده تغییر و تحوالت در حوزههای علمی ،اقتصادی و اجتماعی ،نظام

آموزشی در صورتی اثر بخش و کارآمد خواهد بود که بتواند با ایجاد بسترهای الزم ،منابع انسانی

یهای کارآفرینان تجهیز و روحیه کارآفرینی را
تحت آموزش خویش را به دانش ،مهارت و ویژگ 

در آنها پرورش دهد (پور قاز و همکاران .) 68 : 1390 ،با توجه به مطالب فوق ،مسأله اساسی

پژوهش حاضر«تبیین ابعاد و مولفههای جامع کارآفرینی و تحلیل محتوای میزان توجه به آن در

یو تکمیل مهارت متوسطه کار دانش در سال تحصیلی » 89 - 90
محتوای کتابهای درسی عموم 

میباشد لذا چهار سوال ذیل طرح و مورد بررسی واقع شده است:

.1عمده ترین ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کدام اند؟
1. Attitude
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تبیین ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی /...سبحانی نژاد و همکار

بهای درسی
 .2به چه ميزان به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی ،در محتواي کتا 

عمومی و تکمیل مهارت دوره متوسطه شاخه کاردانش توجه شده است؟

 .3بیشترین وکمترین میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی در کتابهای

درسی عمومی نمونه مورد بررسی دوره متوسطه شاخه کاردانش چه بوده است؟

 .4بیشترین وکمترین میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی درکتابهای

درسی تکمیل مهارت دوره متوسطه شاخه کاردانش ،چه بوده است؟

رو ش

1

پژوهش حاضر به روش تحلیل اسنادی و تحليل محتوي انجام شده است .ابتدا مؤلفههای

کارآفرینی با روش تحلیل اسنادی احصاء و سپس میزان توجه به این ابعاد و مولفهها ،در دو دسته

بهای درسی عمومی و تکمیل مهارت شاخه کاردانش دوره متوسطه در هر پاراگراف،
کتا 
یدار مربوط به
تصاویر ،پرسش ،تمرین و جدول به محض مشاهده ی یکی از شواهد و مضامین معن 

هدفی از ابعاد سه گانه ،کد مربوط به آن در جدول عالمت زده و یک بار فراوانی برای آن هدف

یها محتوای کل کتاب در رابطه با اهداف کلی ده عنوان کتاب
محسوب شد و از روی این فراوان 

فوق مورد پردازش ،توصیف و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

 -1عمده ترین ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کدام اند ؟

ماسالوبیا )0 201 (2در بررسی  21مقاله راجع به موضوعاتی که در برنامههای درسی آموزش

کارآفرینی تدریس میشود ،نه موضوع اصلی و اساسی را شناسایی نموده ،که به ترتیب اهمیت-1 :
مدیریت منابع و امور مالی(  -2 )% 16بازار یابی و مهارت در فروشندگی( -3 )% 14خلق ایده و

کشف فرصتها( -4 )% 13برنامه ریزی کسب و کار( -5 )% 12مدیریت توسعه( -6 )% 12سازماندهی

و تیم سازی( -7 )% 10خلق کسب و کار جدید(-8 )%9مدیریت کسب و کارهای کوچک(-9 )%8

یباشند و همچنین نامبرده در بررسیهای دیگر به این نتیجه رسیدند که
ریسک و منطق( )%6م 
آموزش کارآفرینی باید بیشتر بر حیطه عاطفی متمرکز باشد .تورون بری )6002(3به نقل از جف

1. content analysis
2.Mwasalwiba
3.Thornberry
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یهای ذاتی و شخصیتی کارآفرین،
یگوید :در یک معادله ی کارآفرینی عالوه بر ویژگ 
تیمونز 1م 

نیمی از معادله به فلسفه و ذهنیت کارآفرینی افراد بستگی دارد که این بخش قابل یادگیری است

(تیمونز .)6002 ،تورن بری  10ویژگی زیر را برای مدیران کارآفرین ضروری میداند :موضع

کنترل درونی ،تحمل ابهام ،اراده برای جذب افراد با هوش تر از خود ،انگیزه کافی برای ساخت یا
تغییر ،استقبال از فرصتها ،حس اضطرار ،پشتکار ،انعطاف پذیری ،خوش بینی ،حس تحرک و

شادابی .یک کارآفرین فردی توفیق گرا ،عالقمند و پر انرژی است(ژامپتاکس .)7002 ،مک

کللند )1691( 2ویژگیهای افراد کارآفرین را شامل انگیزه پیشرفت ،خطر پذیری ،کنترل درونی،

خالقیت و نیاز به استقالل میداند و بر اساس تحقیقات انجام شده ،معتقد است که پرورش
ویژگیهای ذکر شده در افراد باعث تقویت قابلیتهای کارآفرینی م 
یشود .ولش و وایت)1 98 1(3

از نیاز به کنترل ،مسئولیت پذیری ،هماورد طلبی و عزت نفس به عنوان ویژگیهای مشترک

یهای افراد کارآفرین را اعتماد به نفس،
یکنند .هورنادی ) 1982 (4مهمترین ویژگ 
کارآفرینان یاد م 
یداند (به نقل از شکرکن و همکاران.)6 : 82 31،
خالقیت و انگیزه پیشرفت م 

با توجه به این که هدف پژوهش حاضر "شناسایی مولفههای کارآفرینی در محتوای برنامه

درسي شاخه کاردانش" است ،بنابراین پس از مطالعه و بررسی ادبیات و پیشینه ی پژوهش در زمینه
ی نگرش جامع کارآفرینی ،فهرستی از عمده ترین مولفههای کارآفرینی و ابعاد آن تهیه شد و در

اختیار تعدادی از صاحب نظران و متخصصان حوزه ی مذکور قرار گرفت و پس از چند مرتبه
بررسی و اصالح ،به این نتیجه دست یافتیم که مولفهها و ابعاد کارآفرینی قابل بررسی در محتوای

یتوان به سه بعد و هفده مولفه تقسیم کرد که عبارتند از؛
برنامه درسی را ،م 

شناختی :دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی -توانمندیهای ذهنی -خالقیت و

نوآوری کارآفرینانه.

1.Jef timmons
2.McClelland
3.Welsh & White
4.Hornaday
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عاطفی :سخت کوشی حرفه ای -اشتیاق درونی کارآفرینانه -مسئولیت پذیری و وظیفه

شناسی حرفه ای -استقالل و انعطاف پذیری حرفه ای -نظم جویی حرفه ای -نتیجه گرایی حرفه

ای -مثبت اندیشی حرفه ای و کارآفرینانه -موفقیت طلبی کارآفرینانه.

تهای فناورانه
تهای کاری جدید -توانایی عملی در مهار 
مهارتی :توانایی عملی خلق فرص 

تهای مدیریت
اطالعاتی و ارتباطی -توانایی عملی در تبدیل ایده به عمل -توانایی عملی در مهار 

تهای بین فردی -توانایی عملی در انجام ماهرانه امور
کارآفرینی -توانایی عملی در مهار 
کارآفرینی حرفه ای در ابعاد سه گانه شناختی ،عاطفی و عملکردی که طی فصل دوم ،مولفهها و
ابعاد سه گانه نگرش جامع کارآفرینی مورد بررسی قرارگرفت.

در این پژوهش پس از بررسی و مطالعه جامع پیشینه مطالعات کارآفرینی از دیدگاههای

مختلف به ویژه از منظر رویکرد نگرشی ،ابعاد و مولفههای کارآفرینی مشخص و پس از طی

چندین بار بررسی ،اصالح و نهایتًاًا تایید آنها توسط متخصصان ،جدول ذیل تهیه و به بررسی آنها
در محتوای کتب درسی عمومی و تکمیل مهارت متوسطه کار دانش ،پرداخته شده است.
جدول  .1ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی

ابعاد نگرش جامع

مولفههای مبین ابعاد نگرش جامع کارآفرینی

تهای ذهنی شناختی
دانش ،معلومات و مهار 

دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی
یهای ذهنی
توانمند 
خالقیت و نوآوری کارآفرینانه

عاطفی (شخصیتی -روانی)

سخت کوشی حرفه ای
اشتیاق درونی کارآفرینانه
مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی حرفه ای
استقالل و انعطاف پذیری حرفه ای
نظم جویی حرفه ای
نتیجه گرایی حرفه ای
مثبت اندیشی حرفه ای و کارآفرینانه
موفقیت طلبی کارآفرینانه

مهارتی (عملکردی)

تهای کاری جدید
توانایی عملی خلق فرص 
تهای فناورانه اطالعاتی -ارتباطی
توانایی عملی در مهار 
توانایی عملی در تبدیل ایده به عمل(ذهنیت به عینیت)
تهای مدیریت کارآفرینی
توانایی عملی در مهار 
تهای بین فردی
توانایی عملی در مهار 
توانایی عملی در انجام ماهرانه امور کارآفرینی حرفه ای
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 -2به چه ميزان به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی در محتوا 
ي

بهای درسی عمومی و تکمیل مهارت دوره متوسطه شاخه کاردانش توجه
کتا 
شده است؟

 .1-2تحلیل کتاب قرآن و تعلیمات دینی ( -)1دین و زندگی سال اول دبیرستان

تجزیه و تحلیل بعد شناختی نشان داد؛ از مجموع  5فراوانی ،یعنی  % 23 / 80در بعد شناختی1 ،

فراوانی آن ،یعنی  %4/ 76به مولفه «دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی»  4فراوانی آن،

یعنی  %91/ 04به مولفه ی «توانمندیهای ذهنی» ،اختصاص یافته است.تجزیه و تحلیل بعد عاطفی،
از مجموع  9فراوانی ،یعنی  3 ،% 42 / 85فراوانی ،یعنی  % 14 / 28آن ،مربوط به مولفه ی «سخت

کوشی حرفه ای» ،مولفه « اشتیاق درونی کارآفرینانه» با یک فراوانی یعنی  ،%4/ 76مولفه «مسئولیت
پذیری و وظیفه شناسی حرفه ای» با یک فراوانی یعنی  ،%4/ 76مولفه ی «نظم جویی حرفه ای» با

یک فراوانی ،مولفه ی«مثبت اندیشی حرفه ای و کارآفرینانه» بایک فراوانی ،مولفه ی «موفقیت
طلبی کارآفرینانه» با یک فراوانی ،اختصاص یافته است.

تجزیه و تحلیل بعد مهارتی نشان داد ،از مجموع  7فراوانی ،یعنی  % 33/33مربوط به حیطه

تهای بین
مهارتی(عملکردی) ،یک فراوانی آن یعنی  %4/ 76به مولفه ی «توانایی عملی در مهار 

فردی» 6 ،فراوانی آن یعنی  % 14 / 28مربوط به مولفه ی«توانایی عملی در انجام ماهرانه امور

کارآفرینی حرفه ای» اختصاص یافته است.

جدول  .2میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب قرآن و تعلیمات دینی()1

ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

تعداد گویه

کل

کارآفرینی

یها
فراوان 

درصد

یها
فراوان 

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم

بعد شناختی

2

5

5

% 23 / 80

1

4

بعد عاطفی

7

9

9

% 42 / 85

2

7

بعد مهارتی

2

5

7

%33/33

2

5

 .2-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب زبان فارسی ( - )1سال اول دبیرستان

یدهد ،در مجموع یک فراوانی یعنی  ،% 50مربوط به بعد
تجزیه و تحلیل بعد شناختی نشان م 

شناختی ،تنها به مولفه ی«توانمندی ذهنی» اختصاص یافته است .تجزیه و تحلیل بعد عاطفی نشان

یدهد ،این کتاب به هیچ یک از مولفههای عاطفی کارآفرینی توجه نکرده است.تجزیه و تحلیل
م 
یدهد ،در مجموع یک فراوانی یعنی  ،% 50مربوط به بعد مهارتی،
بعد مهارتی(عملکردی) نشان م 

تنها به مولفه ی « توانایی عملی خلق فرصتهای کاری جدید» توجه شده است.
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جدول  .3میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب زبان فارسی ()1
ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

کارآفرینی

کل فراوانیها

تعداد

گویه

بعد شناختی

1

1

1

بعد عاطفی

-

-

-

بعد مهارتی

1

1

1

یها
درصد فراوان 
% 50
% 50

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم

-

1

-

-

-

1

 .3-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب کارآفرینی -شاخه کاردانش (کلیه رشتهها)

تجزیه و تحلیل بعد شناختی نشان داد؛ از مجموع  72فراوانی ،یعنی  % 44 / 44در بعد شناختی،

 45فراوانی آن ،یعنی  % 27 / 77به مولفه ی « دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی »13 ،

فراوانی آن ،یعنی  %8/20به مولفه ی « توانمندیهای ذهنی» و  14فراوانی آن ،یعنی  % 8/ 64به

مولفه ی « خالقیت و نوآوریهای کارآفرینانه » اختصاص یافته است .تجزیه و تحلیل بعد عاطفی
نشان داد؛ از مجموع  27فراوانی ،یعنی  % 16 / 66در بعد عاطفی 9 ،فراوانی آن ،یعنی  %5/ 55به

مولفهی «سخت کوشی حرفه ای» ،مولفه اشتیاق درونی کارآفرینانه با  2فراوانی یعنی  ،%1/ 23مولفه

«مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی حرفه ای با  1فراوانی یعنی  ،% 0/ 61مولفه « استقالل و انعطاف
پذیری حرفه ای » با  4فراوانی یعنی  ،% 2/ 46مولفه « نتیجه گرایی حرفه ای » ،با  4فراوانی یعنی
 ،% 2/ 46مولفه « مثبت اندیشی حرفه ای و کارآفرینانه» » ،با  3فراوانی یعنی  ،%1/ 85مولفه « موفقیت

طلبی کارآفرینانه » با  2فراوانی توجه نموده است .تجزیه و تحلیل بعد مهارتی(عملکردی) نشان

داد؛ از مجموع  64فراوانی ،یعنی  % 39 / 50در بعد عملکردی 2 ،فراوانی آن ،یعنی  %1/ 23به مولفهی

تهای فناورانه
«توانایی عملی خلق فرصتهای کاری جدید » ،مولفه « توانایی عملی در مهار 
اطالعاتی -ارتباطی » با  7فراوانی یعنی  ،% 10 / 93مولفه « توانایی عملی در تبدیل ایده به عمل» با 2

تهای مدیریت کارآفرینی» با فراوانی  33یعنی
فراوانی یعنی  ،%1/ 23مولفه «توانایی عملی در مهار 

تهای بین فردی » با  3فراوانی یعنی  ،%4/ 68مولفه« توانایی
 ،%02/73مولفه «توانایی عملی در مهار 
عملی در انجام ماهرانه امور کارآفرینی حرفه ای» با  51فراوانی یعنی  %9/ 25اختصاص یافته است.
جدول  .4میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب کارآفرینی

ابعاد نگرش جامع

تعداد

کارآفرینی

مولفه

تعداد

گویه

کل فراوانیها

یها
درصد فراوان 

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم

بعد شناختی

3

17

72

% 44 / 44

66

6

بعد عاطفی

7

91

27

% 16 / 66

26

1

بعد مهارتی

6

22

63

%83/ 88

60

3
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 .4-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب ادبیات فارسی ( - )1سال اول دبیرستان

یدهد ،در مجموع  3فراوانی یعنی  ،% 50مربوط به بعد
تجزیه و تحلیل بعد شناختی نشان م 

شناختی ،یک فراوانی آن یعنی  ،% 16 / 66به مولفه ی« دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی

» ،مولفه ی«توانمندیهای ذهنی» با  2فراوانی یعنی ،%33/33اختصاص یافته است .تجزیه و تحلیل
بعد عاطفی نشان داد ،در مجموع  3فراوانی یعنی  ،% 50مربوط به بعد عاطفی ،یک فراوانی آن یعنی
 % 16 / 66به مولفه ی « سخت کوشی حرفه ای» ،یک فراوانی آن یعنی  % 16 / 66به مولفه ی «استقالل

و انعطاف پذیری حرفه ای» ،یک فراوانی آن یعنی  % 16 / 66به مولفه ی « مثبت اندیشی حرفه ای و

کارآفرینانه » ،اشاره داشته است .تجزیه و تحلیل بعد مهارتی( عملکردی) نشان داد ،کتاب ادبیات
فارسی سال اول دبیرستان به مولفههای بعد مهارتی توجهی نداشته است.

جدول  .5میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب ادبیات فارسی ()1

ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

تعداد

کل فراوانیها

بعد شناختی

2

3

3

کارآفرینی

گویه

بعد عاطفی

3

3

3

بعد مهارتی

-

-

-

نوع اشاره

یها
درصد فراوان 

مستقیم

غیرمستقیم

% 50

-

3

% 50

1

2

-

-

-

 .5-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب قرآن و تعلیمات دینی ( - )2دین و زندگی سال

دوم دبیرستان

تجزیه و تحلیل بعد عاطفی نشان میدهد ،در مجموع  3فراوانی یعنی  ،%001مربوط به بعد

عاطفی ،یک فراوانی آن یعنی  ،%33/33به مولفه ی« سخت کوشی حرفه ای» ،مولفه ی «مسئولیت
پذیری و وظیفه شناسی حرفه ای » با یک فراوانی یعنی  %33/33و مولفه « نتیجه گرایی حرفه ای »

با یک فراوانی یعنی  ،%33/33اختصاص یافته است و به مولفههای مطرح در ابعاد شناختی و

عملکردی هیچ اشاره ای نداشته است.

جدول  .6میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب قرآن و تعلیمات دینی ()2

ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

تعداد

کل فراوانیها

یها
درصد فراوان 

بعد شناختی

-

-

-

کارآفرینی

گویه

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم

-

-

-

بعد عاطفی

3

3

3

%001

-

3

بعد مهارتی

-

-

-

-

-

-
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 .6-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب بهداشت و ایمنی کار  -سال دوم دبیرستان

تجزیه و تحلیل بعد شناختی نشان میدهد ،در مجموع  36فراوانی یعنی  ،% 81 / 81مربوط به بعد

شناختی 35 ،فراوانی آن یعنی  ،% 79 / 54به مولفه ی « دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی»
و یک فراوانی یعنی  % 2/ 27به مولفه «توانمندیهای ذهنی» پرداخته است.تجزیه و تحلیل بعد

یدهد ،در مجموع  1فراوانی یعنی  ،%2/ 27مربوط به بعد عاطفی ،یک فراوانی آن
عاطفی نشان م 

یعنی  ،%2/ 27به مولفه ی « دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی» اشاره نموده است .تجزیه
و تحلیل بعد مهارتی (عملکردی) نشان میدهد ،در مجموع  7فراوانی یعنی  ،%51/ 90مربوط به بعد

تهای کاری جدید »،
مهارتی 2 ،فراوانی آن یعنی  ،%4/ 54به مولفه ی « توانایی عملی خلق فرص 

تهای فناورانه اطالعاتی -ارتباطی»،
یک فراوانی یعنی  %2/ 27به مولفه ی «توانایی عملی در مهار 

یک فراوانی یعنی  %2/ 27به مولفه ی « توانایی عملی در تبدیل ایده به عمل(ذهنیت به عینیت)»،
تهای مدیریت کارآفرینی»2 ،
یک فراوانی یعنی  %2/ 27به مولفه ی « توانایی عملی در مهار 

تهای بین فردی » اختصاص یافته
فراوانی آن یعنی  %4/ 54به مولفه ی « توانایی عملی در مهار 
است.

جدول  .7میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب بهداشت و ایمنی کار
ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

تعداد

بعد شناختی

کارآفرینی

گویه

کل فراوانیها

درصد

یها
فراوان 

نوع اشاره
مستقیم

2

5

36

% 81 / 81

بعد عاطفی

1

1

1

%2/ 27

-

بعد مهارتی

5

6

7

% 59 / 90

2

غیرمستقیم

30

6
1
5

 .7-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب زبان فارسی ( - )2سال دوم دبیرستان

یدهد ،کتاب زبان فارسی( )2به مولفههای مطرح در بعد
تجزیه و تحلیل بعد شناختی نشان م 

عاطفی نگرش جامع کارآفرینی هیچ گونه توجهی نشده است.تجزیه و تحلیل بعد عاطفی نشان

یدهد ،کتاب زبان فارسی( )2به مولفههای مطرح در بعد عاطفی نگرش جامع کارآفرینی هیچ
م 
یدهد ،در مجموع 3
گونه توجهی نشده است .تجزیه و تحلیل بعد مهارتی(عملکردی) نشان م 

فراوانی یعنی ،%001مربوط به بعد مهارتی ،یک فراوانی آن یعنی %33/33به مولفه ی «توانایی عملی

خلق فرصتهای کاری جدید» ،یک فراوانی آن یعنی %33/33به مولفه ی « توانایی عملی در
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مهارتهای فناورانه اطالعاتی -ارتباطی » و یک فراوانی آن یعنی %33/33به مولفه ی «توانایی عملی
در مهارتهای مدیریت کارآفرینی» اختصاص یافته است.

جدول  .8میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب زبان فارسی ()2

ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

تعداد

کل فراوانیها

یها
درصد فراوان 

کارآفرینی

گویه

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم

بعد شناختی

-

-

-

-

-

-

بعد عاطفی

-

-

-

-

-

-

بعد مهارتی

3

3

3

%001

-

3

 .8-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب قرآن و تعلیمات دینی ( - )3دین و زندگی سال
سوم دبیرستان

یدهد ،در این کتاب به بعد
تجزیه و تحلیل بعد شناختی نگرش جامع کارآفرینی نشان م 

یدهد ،در مجموع 4
شناختی هیچ گونه توجهی نشده است .تجزیه و تحلیل بعد عاطفی نشان م 

فراوانی یعنی  ،% 66 / 66مربوط به بعد عاطفی 2 ،فراوانی آن یعنی ،%33/33به مولفه ی « سخت

کوشی حرفه ای» 2 ،فراوانی آن یعنی %33/33به مولفه «مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی حرفه ای»
یدهد ،در مجموع  2فراوانی
اختصاص یافته است .تجزیه و تحلیل بعد مهارتی نشان م 

تهای بین فردی »،
یعنی ،%33/33مربوط به بعد مهارتی ،به مولفه ی « توانایی عملی در مهار 
اختصاص یافته است.

جدول  .9میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب قرآن و تعلیمات دینی ()3

ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

تعداد

کل فراوانیها

یها
درصد فراوان 
-

کارآفرینی

گویه

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم

بعد شناختی

-

-

-

-

-

بعد عاطفی

2

3

4

% 66 / 66

2

2

بعد مهارتی

1

2

2

%33/33

-

2

 .9-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب قانون کار -شاخه کاردانش (کلیه رشتهها)

یدهد ،از مجموع  26فراوانی،
تجزیه و تحلیل بعد شناختی نگرش جامع کارآفرینی نشان م 

یعنی  % 68 / 42در بعد شناختی ،مجموع فراوانی آن ،به مولفه « دانش و معلومات نظری و تجربی

کارآفرینی» توجه داشته است .تجزیه و تحلیل بعد عاطفی کتاب قانون کار نشان داد؛ از مجموع 3

فراوانی ،یعنی  %6/ 25مربوط به حیطه عاطفی ،یک فراوانی آن یعنی  ،%2/ 63به مولفه ی « سخت

کوشی حرفه ای » ،یک فراوانی آن یعنی  ،%2/ 63به مولفه ی « مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی
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حرفه ای » و یک فراوانی آن یعنی  ،%2/ 63به مولفه ی « نتیجه گرایی حرفه ای » اختصاص یافته

است .تجزیه و تحلیل بعد مهارتی(عملکردی) کتاب قانون کار نشان داد؛ از مجموع  9فراوانی،

یعنی  % 23 / 68مربوط به حیطه مهارتی 3 ،فراوانی آن یعنی  %6/ 25به مولفه ی « توانایی عملی خلق

فرصتهای کاری جدید » و  2فراوانی آن یعنی  %6/ 25به مولفه ی « توانایی عملی در مهارتهای

فناورانه اطالعاتی -ارتباطی » 2 ،فراوانی آن یعنی  %5/ 26به مولفه « توانایی عملی در تبدیل ایده به
عمل(ذهنیت به عینیت)» 2 ،فراوانی آن یعنی  %5/ 26به مولفه « توانایی عملی در مهارتهای

مدیریت کارآفرینی» ،توجه داشته است.

جدول  .01میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب قانون کار

ابعاد نگرش جامع

تعداد مولفه

تعداد

کارآفرینی

گویه

درصد

کل فراوانیها

یها
فراوان 

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم

بعد شناختی

1

4

26

% 68 / 42

24

2

بعد عاطفی

3

3

3

%6/ 25

-

3

بعد مهارتی

4

7

9

% 23 / 68

1

8

 .01-2نتایج حاصل از تحلیل کتاب ادبیات فارسی ( - )2سال دوم دبیرستان

تجزیه و تحلیل بعد شناختی نشان داد؛ از مجموع  1فراوانی ،یعنی  %33/33مربوط به حیطه

شناختی ،تنها به مولفه ی «توا نمندیهای ذهنی» توجه شده است .تجزیه و تحلیل بعد عاطفی کتاب
ادبیات فارسی( )2نشان داد؛ از مجموع  2فراوانی ،یعنی  % 66 / 66مربوط به حیطه عاطفی 1 ،فراوانی

آن یعنی  %33/33به مولفه ی « نتیجه گرایی حرفه ای » و  1فراوانی آن یعنی  ،%33/33به مولفه ی «

سخت کوشی حرفه ای » ،اختصاص یافته است .تجزیه و تحلیل بعد مهارتی(عملکردی) کتاب
ادبیات فارسی( )2نشان داد؛ در این کتاب به بعد شناختی هیچ گونه توجهی نشده است.
جدول  .11میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی کتاب ادبیات فارسی()2

ابعاد نگرش جامع

کل فراوانیها

یها
درصد فراوان 

بعد شناختی

1

1

1

%33/33

-

بعد عاطفی

2

2

2

% 66 / 66

-

بعد مهارتی

-

-

-

کارآفرینی

تعداد

تعداد مولفه

گویه

-

نوع اشاره
مستقیم

غیرمستقیم
1
2

-

-

 .3بیشترین و کمترین میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی

بهای درسی عمومی نمونه مورد بررسی دوره متوسطه شاخه کاردانش چه
در کتا 
بوده است؟
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• کتاب دین و زندگی ( )1با مجموع  21فراوانی یعنی  ،% 47 / 72بیشترین میزان توجه به مولفه

«توانمندیهای ذهنی» ،در بعد شناختی و مولفه «توانایی عملی در انجام ماهرانه امور کارآفرینی
حرفه ای» در بعد مهارتی که هر دو با  4فراوانی یعنی  ،%91/ 04کمترین میزان توجه به مولفههای

«توانایی عملی در انجام ماهرانه امور کارآفرینی حرفه ای در بعد مهارتی و دانش و معلومات نظری
و تجربی کارآفرینی در بعد شناختی با یک فراوانی یعنی  %4/ 76اختصاص یافته است.

• کتاب دین و زندگی ( )2با مجموع  3فراوانی یعنی  ،%001بیشترین و کمترین ندارد و هر سه

مولفه برابر هستند.

• کتاب دین و زندگی ( )3با مجموع  6فراوانی یعنی  ،% 13 / 63کمترین متعلق به بعد شناختی

یباشد و بیشترین نیز ندارد زیرا مولفههای دو بعد عاطفی و مهارتی برابر است.
که صفر م 

• کتاب ادبیات فارسی( )1با مجموع  6فراوانی یعنی  ،% 13 / 63کمترین متعلق به بعد مهارتی که

یهای ذهنی با  2فراوانی یعنی  %33/33اختصاص یافته
یباشد و بیشترین مولفه به توانمند 
صفر م 

است.

• کتاب ادبیات فارسی( )2با مجموع  3فراوانی یعنی  ،%6/ 81کمترین متعلق به بعد مهارتی که

یباشد و بیشترین نیز ندارد زیرا مولفههای دو بعد عاطفی و مهارتیهر کدام دارای یک
صفر م 

یباشند.
فراوانی م 

• کتاب زبان فارسی( )1با مجموع  2فراوانی یعنی  ،%4/ 54کمترین مولفه آن شامل بعد عاطفی

که صفر است و بیشترین مولفه هم ندارد زیرا بعد شناختی و مهارتی دارای دو مولفه با فراوانی 1
یباشند.
م 

• کتاب زبان فارسی( )2با مجموع  3فراوانی یعنی  ،%6/ 81بعد شناختی و عاطفی آن صفر و

بعد مهارتی نیز دارای سه مولفه با فراوانی یکسان هستند .بنابراین کمترین و بیشترین ندارد.

71

تبیین ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی /...سبحانی نژاد و همکار
جدول  . 12فراوانی و درصد ابعاد سه گانه نگرش جامع کارآفرینی در کتابهای درسی عمومی شاخه کاردانش
بهای عمومی
کتا 
شاخه کار دانش

ابعاد نگرش جامع کارآفرینی
شناختی
فراوانی

دین و زندگی()1

5

مجموع
عاطفی

درصد
% 23 / 80

فراوانی
9

دین و زندگی()2

-

-

3

دین و زندگی() 3

-

-

4

ادبیات فارسی()1

3

ادبیات فارسی()2

1

زبان فارسی()1

1

زبان فارسی()2

-

مجموع

10

% 50
%33/33
% 50
% 22 / 72

مهارتی
درصد
% 42 / 85
%001
% 66 / 66

فراوانی

فراوانی

درصد

7

%33/33

-

-

3

2

%33/33

6

درصد

21

% 47 / 72
%6/ 81
% 13 /63

3

% 50

-

-

6

% 13 / 63

2

% 66 / 66

-

-

3

%6/ 81

-

-

1

% 50

2

%4/ 54

-

-

3

%001

3

%6/ 81

44

%001

21

% 47 / 72

13

% 29 / 54

 .4بیشترین و کمترین میزان توجه به ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی

بهای درسی تکمیل مهارت دوره متوسطه شاخه کاردانش چه بوده است؟
درکتا 

 -کتاب کارآفرینی با مجموع  162فراوانی ،یعنی  ،% 66 / 39بیشترین میزان توجه به مولفه

«دانش و معلومات نظری و تجربی کارآفرینی» با  45فراوانی یعنی  % 27 / 77وکمترین میزان توجه
شامل مولفه «مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی حرفه ای» با  1فراوانی یعنی  ،%0/ 61به بعد عاطفی

اختصاص داشته است.

 -کتاب قانون کار با مجموع  83فراوانی یعنی  ،% 57 /51بیشترین میزان توجه به مولفه «آگاهی

از دانش و معلومات ضروری برای تاسیس ،نگهداری ،توسعه و حفظ مشاغل موفق» با  91فراوانی

یعنی  ،% 50کمترین میزان توجه به مولفههای«سخت کوشی حرفه ای ،مسولیت پذیری و وظیفه
شناسی و نتیجه گرایی حرفه ای» با یک فراوانی یعنی  ،%2/ 63اختصاص یافته است.

 -کتاب بهداشت و ایمنی کار با مجموع  44فراوانی یعنی  ،% 18 / 03بیشترین میزان توجه به

مولفه «آگاهی از دانش و معلومات ضروری برای تاسیس ،نگهداری ،توسعه و حفظ مشاغل موفق»
با  91فراوانی یعنی  ،% 50کمترین میزان توجه به مولفههای«سخت کوشی حرفه ای ،مسولیت پذیری
و وظیفه شناسی و نتیجه گرایی حرفه ای» با یک فراوانی یعنی  %2/ 63به بعد عاطفی ،اختصاص

داشته است.

جدول  . 13فراوانی و درصد ابعاد سه گانه نگرش جامع کارآفرینی در کتابهای درسی تکمیل مهارت شاخه کاردانش

کتا 
بهای تکمیل مهارت

ابعاد نگرش جامع کارآفرینی

مجموع
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شاخه کار دانش

شناختی
فراوانی

کتاب کارآفرینی

درصد
% 44 / 44

27

درصد

فراوانی
63

% 16 / 66

درصد
%83/ 88

فراوانی

درصد

162

% 66 / 39

کتاب قانون کار

26

% 68 / 42

3

%6/ 25

9

% 23 / 68

83

%51/ 57

کتاب بهداشت و ایمنی کار

36

% 81 / 81

1

%2/ 27

7

%51/ 90

44

% 18 / 03

431

% 18 /02

31

% 12 / 70

79

% 32 /73

244

مجموع

72

عاطفی
فراوانی

عملکردی

%001

بحث و نتیجه گیری

عنایت به ادبیات و پیشینه ی پژوهش و با توجه به نظر متخصصان و صاحب نظران حوزه ی

تعلیم و تربیت و با توجه به این که هدف پژوهش حاضر " شناسایی مولفههای کارآفرینی در

محتوای برنامه درسي در شاخه کاردانش دوره متوسطه " است ،بنابراین پس از مطالعه و بررسی

فراوان و همچنین چندین بار غربال کردن مولفههای موجود کارآفرینی از دیدگاه مولفین صاحب
نام موجود ،توسط اساتید و متخصصان این حوزه ،در زمینه ی نگرش جامع کارآفرینی ،نهایتًاًا به

این نتیجه دست یافتیم ،که ابعاد و مولفههای نگرش جامع کارآفرینی قابل بررسی در محتوای

یتوان به سه بعد شناختی ،عاطفی و مهارتی و مجموعه جدیدی با هفده مولفه و
برنامه درسی را ،م 
هشتاد دو گویه تقسیم کرد ،و ابزار پژوهش را تشکیل داد.از جمله تحقیقاتی که دربارهی

ویژگیهای کارآفرینان انجام شده ،مطالعات لیتونن )0002( 1است .فرض اصلی تحقیق ایشان این
تهای مختلف و نحوهی
است که کارآفرین بودن اتفاقی نیست و کارآفرینی افراد با توجه به موفقی 

قرار گرفتن در گروههای اجتماعی متفاوت خواهد بود .از نظر لیتونن توانایی ریسک پذیری،
تهای مدیریت کسب و کار ،توانایی
نوآوری ،دانش در زمینه ی فنون کار ،بازار و بازاریابی ،مهار 

برای همکاری ،برداشت خوب نسبت به کسب و کار برای شکار فرصت ،از جمله ی مشخصات

یک کارآفرین است( به نقل از جهانگیری و ثقفی.) 92 : 87 31،

تها ،مضمونها ،مثالها،
کتاب قرآن و تعلیمات دینی ()1؛ از مجموع  21فراوانی شامل؛ عبار 

نهای مندرج درکتاب5 ،
موضوعهای درسی،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 

فراوانی ،یعنی  % 23 / 80آن در بعد شناختی است و  9فراوانی ،یعنی  % 42 / 85آن به بعد عاطفی و
نهایتًاًا  7فراوانی ،یعنی %33/33آن به بعد عملکردی اختصاص یافته است .بنابراین ،به مولفههای

مطرح در ابعاد سه گانه کارآفرینی توجه داشته و این توجه به بعد عاطفی بیشتر از ابعاد شناختی و
1.Littunen
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عملکردی بوده است .با توجه به تاکیدات مکرر اسالم و نیز ائمه (ع) در مورد کار ،تالش و

کوشش و احادیث گوناگون در این زمینه و آشنایی دانش آموزان در اوان نوجوانی با موضوع

کار ،اهمیت آن و جایگاه آن در زندگی ،انتظار میرفت به مولفههای بسیار بیشتری در سه بعد
شناختی ،عاطفی و عملکردی توجه شود.

تها ،مضمونها ،مثالها،
 -کتاب زبان فارسی ( )1؛ از مجموع  2فراوانی شامل؛ عبار 

نها 1 ،فراوانی ،یعنی % 50
موضوعهای درسی،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 

آن در بعد شناختی و  1فراوانی ،یعنی  % 50آن به بعد مهارتی و به بعد عاطفی توجهی نداشته است.
لها،
با توجه به اینکه زبان رسمی کشور زبان فارسی است و زبان هر کشور پر است از تمثی 

یرفت ،بیشتر از موارد مرتبط با کار،
تها و  ...انتظار م 
حکایتها ،دلیریها ،تالشها ،عبر 
ینمود.
کارآفرینی ،خال هدافتسا نیرمت و لیثمت ناونع هب شالت و تیق م 

تها ،مضمونها ،مثالها ،موضوعهای
 -کتاب کارآفرینی؛ از مجموع  162فراوانی شامل؛ عبار 

نها مندرج درکتاب کارآفرینی72 ،
درسی،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 

فراوانی ،یعنی  % 44 / 44آن در بعد شناختی و  27فراوانی ،یعنی  % 16 / 66آن به بعد عاطفی و 63

فراوانی ،یعنی  %83/ 88آن به بعد عملکردی توجه داشته است .بنابراین به مولفههای مطرح در ابعاد
شناختی ،عاطفی و عملکردی توجه داشته و این توجه به ترتیب بیشتر به بعد شناختی ،عملکردی و

یرفت به همه مولفههای کارآفرینی
عاطفی بوده است ولی با توجه به اهمیت کتاب مذکور انتظار م 

توجه و از مثالهای بیشتر و نمونههای عملی و مهارتی بیشتر ی جهت آماده نمودن دانش آموزان
یشد .اما همان طور که پژوهشگر انتظار داشت ،بیشترین میزان
برای ورود به بازار کار استفاده م 

توجه به مولفههای کارآفرینی در بین  10عنوان کتاب را ،کتاب کارآفرینی با  162فراوانی داشته
است.

تها ،مضمونها ،مثالها،
 -کتاب ادبیات فارسی( )1؛ از مجموع  6فراوانی شامل  :عبار 

نها مندرج درکتاب
موضوعهای درسی،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 
ادبیات فارسی 3 ،1فراوانی آن یعنی  % 50به بعد شناختی و  3فراوانی آن یعنی  % 50به بعد عاطفی

توجه داشته است .در مجموع میتوان اذعان داشت؛ با توجه به اینکه زبان رسمی کشور زبان

یها ،تالشها ،عبرتها و ...
تها ،دلیر 
لها ،حکای 
فارسی است و زبان هر کشور پر است از تمثی 
انتظار میرفت ،در کتاب ادبیات فارسی ( )1بیشتر از موارد مرتبط با کار ،کارآفرینی ،خالقیت و
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ینمود و  6فراوانی برای کشوری که مهد افتخارات
تالش به عنوان تمثیل و تمرین و شعر استفاده م 

بهای
و تالشها و دانشمندان و مخترعان صاحب نام است بسیار ناچیز است .به وسیله همین کتا 

فارسی است که نوجوانان را باید به کار و کارآفرینی سوق داد ،و این کار میسر نمیشود مگر با
بهای امثال ادبیات فارسی.
بازنگری در کتا 

تها ،مضمونها ،مثالها،
 -کتاب قرآن و تعلیمات دینی ( )2؛ از مجموع  3فراوانی شامل  :عبار 

نها مندرج در این کتاب،
موضوعهای درسی ،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 

 3فراوانی یعنی  %001از فراوانیهای آن به بعد عاطفی و به هیچ یک از مولفههای مطرح در بعد

شناختی و عملکردی پرداخته نشده است .بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده ،این کتاب تنها به

 3مولفه عاطفی توجه داشته و به مولفههای مطرح در ابعاد شناختی و عملکردی هیچ اشاره ای
نداشته است .با توجه به اینکه در کتاب قرآن و تعلیمات زندگی( )1یعنی در سال قبل به  21مولفه

یرفت در سال بعد یعنی در کتاب
در سه بعد شناختی ،عاطفی و عملکردی توجه شده بود ،انتظار م 

قرآن و تعلیمات زندگی( )2با لحاظ اینکه نوجوانان بزرگ تر شده اند و یک قدم به بازار کار

یهای آن
یشد ،اما متاسفانه نه تنها تعداد فراوان 
نزدیک تر شده اند ،حداقل در یک اندازه توجه م 
بیشتر نشده ،بلکه در بعد شناختی و عملکردی میزان توجه به صفر رسیده است.

تها ،مضمونها ،مثالها،
 -کتاب بهداشت و ایمنی کار ؛ از مجموع  44فراوانی شامل  :عبار 

نها مندرج در این کتاب،
موضوعهای درسی ،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 
 36فراوانی آن یعنی  % 81 / 81به بعد شناختی ،یک فراوانی آن یعنی  %2/ 27به بعد عاطفی و 7

فراوانی آن یعنی  %51/ 90به بعد مهارتی(عملکردی) ،اختصاص یافته است .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت ،که کتاب بهداشت و ایمنی کار سال اول دبیرستان به مولفههای هر سه حیطه شناختی،

یشود ،فاصله تعداد فراوانیهای
عاطفی و مهارتی توجه داشته است ،اما همان طور که مشاهده م 

مطرح در بعد شناختی با دیگر ابعاد بسیار زیاد است و به ترتیب بعد از شناختی ،به مهارتی با هفت

یگیرد .که این نتیجه با توجه اینکه کتاب قصد دارد اصول و
مولفه و در نهایت بعد عاطفی قرار م 
قوانین کار را برای مخاطب شرح دهد قابل توجیه است که به بعد شناختی آن بیشتر توجه داشته
باشد ،اما دلیلی ندارد که تعداد مولفههای مورد توجه این حیطه کم باشد.

تها ،مضمونها ،مثالها،
 -کتاب زبان فارسی ( )2؛ از مجموع  3فراوانی شامل  :عبار 

نها ،تنها به بعد عملکردی
موضوعهای درسی ،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 
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توجه داشته و به مولفههای مطرح در بعد شناختی و عاطفی نگرش جامع کارآفرینی توجهی نشده
است .بنابراین ،در مجموع میتوان اذعان داشت؛ که کتاب زبان فارسی( ،)2مانند زبان فارسی ()1

به لحاظ توجه به مولفههای کارآفرینی مورد بی مهری قرار گرفته و تنها به سه مولفه در بعد

عملکردی اشاره نموده و به بعد شناختی و عاطفی کمترین توجهی نداشته است.

تها ،مضمونها ،مثالها،
 -کتاب قرآن و تعلیمات دینی ( )3؛ از مجموع  6فراوانی شامل  :عبار 

نها مندرج در این کتاب،
موضوعهای درسی ،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 

 4فراوانی آن یعنی  % 66 / 66به بعد عاطفی 2 ،فراوانی آن یعنی  %33/33به بعد مهارتی و به
مولفههای مطرح در بعد شناختی نگرش جامع کارآفرینی توجهی نشده است .بنابراین ،در مجموع

یتوان اظهار داشت ؛ کتاب مذکور ،به بعد عاطفی بیشتر از بعد مهارتی توجه داشته و مولفههای
م 

مطرح در بعد شناختی کام ًالًال نادیده گرفته شده است .یعنی با توجه به اینکه برخی از نوجوانان
آماده ورود به بازار کار میشوند ولی هنوز توصیههای اکید اسالم و ارزش و جایگاه کار ،تالش،

شهای
شهای آینده ،این پادا 
کوشش و کارآفرینی را کام ًالًال نمیدانند ،تا در کشاکش سختی تال 
وعده داده شده از جانب خداوند و ائمه معصومی(ع) برایشان نقطه ی امیدی باشد.

 -کتاب قانون کار -شاخه کاردانش ؛ از مجموع  83فراوانی شامل  :عبارتها ،مضمونها،

مثالها ،موضوعهای درسی ،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمرینهای مندرج در
این کتاب 26 ،فراوانی آن یعنی  % 68 / 42به بعد شناختی 3 ،فراوانی آن یعنی  %6/ 25به بعد عاطفی و

 9فراوانی آن یعنی  % 23 / 68به بعد مهارتی(عملکردی) اختصاص یافته است .بنابراین ،در مجموع

میتوان اذعان داشت؛ که کتاب قانون کار به هر سه بعد توجه داشته و به بعد شناختی بیشتر از بعد
عاطفی و مهارتی پرداخته شده است.

تها ،مضمونها ،مثالها،
 -کتاب ادبیات فارسی( )2نشان داد؛ از مجموع  3فراوانی شامل  :عبار 

نها مندرج در این کتاب،
موضوعهای درسی ،کلمهها ،شعرها ،تصویرها ،پرسش ،جدولها و تمری 

 1فراوانی آن یعنی  %33/33به بعد شناختی و  2فراوانی آن یعنی  % 66 / 66به بعد عاطفی توجه داشته
است و به بعد عملکردی اشاره ای نداشته است .بنابراین کتاب ادبیات فارسی( )2سال دوم

دبیرستان ،به مولفههای مطرح در بعد عاطفی بیشتر توجه داشته و در بعد مهارتی نیز به هیچ یک از

مولفههای مطرح پرداخته نشده است.
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بیشترین و کمترین میزان توجه به ابعاد سه گانه نگرش جامع کارآفرینی مورد بررسی در

محتوای کتابهای درسی تکمیل مهارت (کارآفرینی ،قانون کار و بهداشت و ایمنی کار)؛

بیشترین میزان توجه به بعد شناختی با  431فراوانی  % 18 /02از کل فراوانیها ،و در کتاب

کارآفرینی ،کمترین میزان توجه به بعد عاطفی با  31فراوانی یعنی  % 12 / 70از کل فراوانیها و به

کتاب قانون کار اختصاص داشته است .با توجه به این که کتاب کارآفرینی باید حداکثر مولفهها
را داشته باشد ،بنابراین این نتیجه ،مورد انتظار محقق بوده است.

بیشترین و کمترین میزان توجه به ابعاد و مولفهها ی نگرش جامع کارآفرینی مورد بررسی در

ی؛ از مجموع  44فراوانی ،در محتوای کتابهای درسی عمومی
محتوای کتابهای درسی عموم 

مورد نظر ،بیشترین فراوانی با  21فراوانی یعنی  ،% 47 / 72متعلق به کتاب دین و زندگی ( )1و

کمترین میزان توجه آن با  2فراوانی یعنی  %4/ 54به کتاب زبان فارسی( ،)1اختصاص دارد .هم

چنین بیشترین میزان توجه به ابعاد نگرش جامع کارآفرینی ؛ به بعد عاطفی با  21فراوانی یعنی
یشود.
 % 47 / 72و کمترین میزان توجه به بعد شناختی با  10فراوانی یعنی  ،%22/ 72دیده م 

بهای درسی بر این موضوع ،مقوله ای بسیار مهم
به طور کلی آموزش کارآفرینی و تاثیر کتا 

یگردد:
یآید؛ بنابراین باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهاد م 
به شمار م 

با توجه به اقتضائات آموزش و پرورش در عصر جدید و اهمیت کارآفرینی و لزوم همخوانی

بهای درسی سعی کنند ،مفاهیم
بهای درسی ،گروههای متفاوت تألیف کتا 
بیشتر در کتا 

کارآفرینی را به صورت تلفیقی و متوازن در خالل برنامههای درسی ارائه دهند.

استفاده از روشهای یاددهی -یادگیری متناسب با روح کارآفرینی مانند ؛ پرسش و پاسخ،

شهای چالش برانگیز ضروری است.
بحث گروهی ،حل مسئله ،فعالیت عملی و دیگر رو 

مفهوم کارآفرینی ،اهمیت ،ارزش و جایگاه آن در اسالم و مهارتهای مربوط به آن ،به نحو

تهای دانش آموزان پایههای مختلف ،در نظر گرفته شود.
مناسبی در قالب برنامهها و فعالی 

زندگی نامه و راههای موفقیت کارآفرینان مطرح داخلی به عنوان نمونه عملی در کتابهای

درسی و به خصوص کتاب کارآفرینی ،ذکر شود.
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برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت ویژه ی کارشناسان و معلمان در شاخه کاردانش

دوره متوسطه ،به گونه ای منظم و مداوم ،در راستای ارائه ی دانش و نگرش مطلوب کارآفرینی و
تها در کالس درس مورد توجه قرار گیرد.
ایجاد انگیزه به منظور کاربرد این مهار 

تأکید یکسان بر ابعاد سه گانه نگرش جامع کارآفرینی در دورههای مختلف تحصیلی و تالش

برای رشد متعادل جسمی ،ذهنی ،اجتماعی ،روانی و اخالقی دانش آموزان بسیار مهم و ضروری

است.

در طراحی و تدوین محتوای کتابهای درسی دوره متوسطه شاخه کاردانش ،با توجه به اینکه

دانش آموزان این شاخه بالفاصله قصد حضور در بازار کار را دارند بیش از پیش به مولفههای

کارآفرینی توجه شود.

شهای الکترونیکی
ارائه ی محتوای آموزشی در خصوص آشنا کردن دانش آموزان با رو 

یهای نوین دادهها و علم مدیریت جایگاه برجسته
خدمات بانکی ،درک اقتصادی خانوار ،فناور 
ای فراهم میکند.

بهایی هم چون ؛ زبان و ادبیات فارسی و دین و زندگی ،بستر مناسبی برای پرداختن به
کتا 

یشود در آموزش کارآفرینی از این
مولفههای مطرح در ابعاد سه گانه کارآفرینی است ،توصیه م 

بها بیش از پیش استفاده نمایند.
کتا 

شرط اساسی برای کارآفرین شدن ،ابتدا خود باوری و سپس اعتماد به نفس است لذا باید از

یها را در دانش آموزان تقویت نمود.
تهای کالسی ،این ویژگ 
طریق فعالی 

بهای درسی ،از طرح
برای جذابیت آموزش کارآفرینی ،در مثالها و تصاویر محتوای کتا 

مسائل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی روز که متناسب با سن و عالقه ی دانش آموزان دبیرستانی
است ،بیشتر استفاده شود.

یشود ،از
با توجه به اینکه ائمه اطهار (ع) الگوی مناسبی برای دانش آموزان هستند ،پیشنهاد م 

احادیث و داستانهای مرتبط با کار و کارآفرینی آنان ،در کتابهای دین و زندگی ،بیشتر استفاده
شود.

معلمان شاخه کاردانش منابع آموزشی جانبی ،جهت مطالعه دانش آموزان به همراه کتاب

کارآفرینی ،معرفی کنند.
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