
  

  

 
 
 

   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 

)32 یاپی(پ 1396 تابستانسال هشتم، شماره سوم، 
 

 ياز لحاظ انعکاس مولفه ها يکتب کار و فناور يمحتوا یلتحل

هفتم، هشتم و نهم دوره  يها پایه :ي(جامعه آمارینیکارآفر

 دهم دوره متوسطه دوم) یهپا -متوسطه اول

   1قشالق  يمحمد یوشپر

  چکیده

 هاي کارآفرینی در محتواي درسی کتاب کار و فناوريتوزیع مؤلّفه هدف کلی این تحقیق، بررسی و شناسایی میزان

است. براي نیل به این هدف، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. همچنین، براي تجزیه و تحلیل اطالعات از 

. گرفته شده استهها از نمودار و جداول فراوانی بهرهاي آمار توصیفی مانند فراوانی و درصدگیري و براي ارائه دادهروش

هم دوره پایه د -پایه هاي هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول نتایج تحقیق نشان داده است که در ُکتب کار و فناوري

هاي ) به مولفه% 6/20مورد( 60هاي کارآفرینی اشاره شده است که از این تعداد، مورد به مؤلّفه 291متوسطه دوم جمعاً 

مورد  48هاي کنترل درونی، ) به مولفه% 5/17مورد( 51نگري، هاي آینده) به مولفه%2/18(مورد  53طلبی، استقالل

هاي ) به مولفه%4/13مورد( 39هاي خالقیت و ) به مولفه% 7/13مورد ( 40هاي انگیزه پیشرفت، ) به مولفه4/16%(

رینی در پایه هاي کارآفتوجه به مؤلّفه شده است. عالوه بر این، در سطح پایه تحصیلی، بیشترین پذیري پرداختهریسک

) مشاهده گردیده است. % 24/19مورد ( 56) و کمترین توجه در پایۀ هفتم دوره متوسطه اول با %6/33مورد (98دهم با 

یزي رتوجهی برنامههاي بسیاري در همه ابعاد کارآفرینی مورد کمتوان گفت که مؤلّفهها میبا تأمّل در باب این یافته

 خوانی برنامه درسی پیشنهادي با برنامه درسیشده است. از این رو، با توجّه به فاصله آشکار و عدم هم گرفتهسی قراردر

فرینی، شود. در میان ابعاد کارآموجود، ضرورت بازنگري و بازاندیشی تمامی ابعاد کارآفرینی در برنامه درسی پیشنهاد می

پایه هاي هفتم، هشتم و نهم دوره  بعادي است که در کُتب درسی کار و فناوريپذیري و خالقیت جزء اهاي ریسکمولفه

ی در ریزان درسپایه دهم دوره متوسطه دوم کمترین توجّه به آن شده است. بنابراین، بیش از همه، برنامه -متوسطه اول

  قرار دهند. گذاري خود پذیري و خالقیت را در محور سیاستهاي ریسکمحتواي کتب درسی باید مولفه

  هاي کارآفرینی، تحلیل محتواي کتب درسی کار و فناوري دوره متوسطه اول و دوم.مولفهکلید واژگان: 
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در حال حاضر که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی ها، کمبودها، و سوء مدیریت هایی است که منجر 

در  رمایه گذاري دولت، ضعفبه وضعیت ناهنجار بیکاري، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت س

صادرات غیر نفتی و بیماریهایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به 

سوي این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، با فرهنگ، 

ري از راه بهبود بیماري امروز اقتصاد کشور و پیشگی امکانات، تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها

با توجه به دالیلی که در زمینه اهمیت کارآفرینی وجود دارد ضروري است  .وخامت حال فرداست

ریزان و کارگزاران دولتی با حمایت همه جانبه از فرایند کارآفرینی و برنامه ریزي جامع، زمینه رشد هبرنام

واند ترا فراهم کنند. امروزه شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می و ترویج فرهنگ کارآفرینی

 بررسی 		پردازان علم مدیریت که بعد فنی کارآفرینی رانظریهیابد. هاي آموزشی، پرورش در نتیجه برنامه

 .ندر کالس درس آموزش ببینند و بالنده شود توانند می کارآفرینان که هستند اعتقاد این بر کنند می

. دیل شده استها تبهاي دانشگاهبنابراین کارآفرینی امروزه به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت

دانشگاهها ملزمند براي ترقی و ترویج آموزش کارآفرینی بیندیشند، چون نسل جوان نیاز داردکه بداند 

 ار کار بطور انعطاف پذیر عملچطور در برابر محیطهاي ناامن و پیچیده و قوانین و مقررات متغیر در باز

 کارآفرین صورتب آینده در بتوانند التحصیالن فارغ گرددکه تنظیم طوري باید آموزشی نظام ساختارکند. 

). در 63:ص1394ناپذیر همه جوامع بشري است(معانی، کنند. کارآفرینی از منابع پایان فعالیت جامعه در

ورش روحیه کارآفرینی در اعضاي خود تالش کند. در واقع این راستا نظام آموزشی باید در ایجاد و پر

پیوند اجتناب ناپذیر نظام آموزشی با نظام اقتصادي رسالت کارآفرینی را بر آن تحمیل کرده است(مقیمی، 

هاي مرتبط با این تواند زمینه مناسبی را براي آموزش). برنامه درسی کار و فناوري می22:ص1393

زان به مشاغل تولیدي و صنعتی و تحقق کارآفرینی با نگرش نوین ایجاد نماید آموحوزه و هدایت دانش

هر  هاي اصلی رشد اقتصاديو بدیهی است که توسعه تولید، صنعت، اشتغال و کارآفرینی از شاخصه

هاي شخصیتی همچون اعتماد به نفس، ها موجب ویژگیآید. همچنین این آموزشجامعه به شمار می

موزان آهاي نوین در دانشنظام، توانایی حل مسئله و مهارتهاي مبتنی بر فناورياحساس مسئولیت، 

اي ههاي درسی نخستین گام شناسایی و آموزش ویژگیشود. در امر آموزش کارآفرینی در کتابمی

، هایش بستگی دارد(صمدآقاییآموزان است زیرا توان و قدرت کارآفرین به ویژگیکارآفرینی در دانش

  ).52:ص1394

تدوین  ايرود محتواي کتب به گونهباتوجه به جایگاه کتب درسی در نظام آموزشی ایران انتظار می

را آموزان هر عصر را به شکل کاگردد که توانایی پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی، فرهنگی و ... دانش

ه فناوري جدید مواجه است، و اثربخش دارا باشد. در عصر حاضر که انسان با انفجار اطالعات و توسع
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هاي آموزشی و درسی را طوري سازماندهی نماید تا دانش نظام آموزش و پرورش وظیفه دارد برنامه

آموزان بتوانند مهارتهاي یادگیري را کسب و ضمن ساخت دانش یادگیري خویش را کنترل نمایند. در 

نی نقش محوري ایفا نمایند(عالیی، رود مدارس در توسعه قابلیتهاي کارآفریاین راستا انتظار می

  ).12:ص1393

اي از عدم تناسب بین دنیاي کار و دنیاي ها در کشور، نشانهکردهمسئله ازدیاد بیکاري تحصیل

اي هآموزش است. لذا طراحی و استقرار نظام کارآفرینی، خالقیت و نوآوري در آموزش و پرورش و برنامه

به سوي حرف و مهارتهاي مورد نیاز حال و آینده کشور، متناسب آموزان درسی در راستاي هدایت دانش

 آید. اکنونهاي دانش آموزان، از مسائل ضروري کشور به حساب میبا استعدادها، عالیق و توانمندي

ی کار هاي درسباتوجه به مطالب فوق و آز آنجا که تاکنون پژوهشی در ارتباط با تحلیل محتواي کتاي

هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و پایه دهم متوسطه دوم از لحاظ انعکاس هاي و فناوري پایه

اب کار تحلیل محتواي کت "هاي کارآفرینی صورت نگرفته است، لذا مسئله اصلی پژوهش حاضرمولفه

هاي هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول و پایه و فناوري از لحاظ انعکاس مولفه هاي کارآفرینی پایه

هاي مورد نظر در کتاب کار و فناوري مورد باشد که در آن میزان تواجه به مولفهسطه دوم میدهم متو

در چند سال اخیر موضوع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش کشورمان  بررسی قرار خواهد گرفت.

 یمطرح شده، و مورد استقبال واقع شده است. درس کار و فناوري که سابقه ورود آن به برنامه درس

آموزان بوده هاي عملی و مهارتی به دانشدار آموزشگردد، از ابتدا عهدهبر می 1350مدارس به سال 

آموزان را با مسیرهاي تحصیلی آینده و با مشاغل و رود دانشاست. هنوز هم از این درس انتظار می

ا شناسند و براي آینده هاي موجود در جامعه آشنا ساخته و به آنها کمک کند تا استعدادهاي خود رحرفه

توان نیل به چنین هدفی را تنها از یک درس انتظار داشت اما در مقایسه خود تصمیم بگیرند. گرچه نمی

تواند سهم بیشتري را به خود اختصاص دهد. محتواي این درس برخالف با سایر دروس این درس می

ردار پردازند و از تنوع محتوایی برخویسایر دروس که بر یک موضوع تمرکز دارند به موضوعات مختلفی م

 اموزان را به کار وباشد و دانشتر میهاي نظري قوياست و جنبه عملی و مهارتی آن نسبت به جنبه

). لذا با توجه به نیاز جامعه امروز به کارآفرینی براي 31:ص1392کند(عابدي و همکاران، عمل وادار می

ود که رق دانش آموزان به مشاغل نو و مورد نیاز، انتظار میحل مشکالتی چون معضل بیکاري و تشوی

موزان آمحتواي کتب درسی کار و فناوري بیش از پیش به موضوع کارآفرینی و کارآفرین کردن دانش

پرداخته و با افزایش نگرش و دانش انها در مورد کارآفرینی، هدایت تحصیلی و شغلیشان را نیز در آینده 

فراهم نماید. درس کار و فناوري با آموزش و پرورش نه تنها مهارتهاي پایه، بلکه مهارتهایی همچون 
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تواند آنها را براي مقابله با یاموزان، محل مسئله، تفکر انتقادي، پرورش خالقیت و نوآوري در دانش

 طرفی جهان در حال تغییر اماده کند. بنابراین توجه به این درس از اهمیت خاصی برخوردار است. از

 دارند، کشور سازي آینده و جامعه توسعه و دهی شکل در اساسی نقش که دلیل این به دانش آموزان

 شناخت راستاي در بیشتري دقت با توانند یم مسئولین بنابراین هستند. توجه بیشتري به نیازمند

 نظر به .بردارند کارآفرینی توسعه از استفاده با موثري هايگام جامعه، قشر این نیازهاي و ها ضرورت

 دست توسط آینده و حال زمان براي کارآفرینی زمینه در تربیت و تعلیم مناسب نظام تعیین رسد، می

 که است موضوع این تشخیص دیگر مهم نکته بعالوه شود؛ می محسوب از ضروریات اندرکاران

 کارآفرینی توسعه براي آموزاندانش تربیت و تعلیم در مورد نظر مناسب نظام از توان می چگونه

 در جامعه هر براي مساله حل این داد؟ افزایش را آنان کارآفرینی خالقیت و انگیزه تا کرد، استفاده

کشور  اموزانداشن کارآفرینی نظام دارد. فراوان فوریت بلکه است مهم بسیار تنها نه اي توسعه حال

 بسیار هاي توانمندي داراي که فناوري از استفاده با آن اجراي و طراحی لذا است ملی مساله یک

). لذا با توجه به مطالب 40:ص1390است(منطقی،  تاکید و توجه مورد اي ملی مساله مثل نیز است،

) ارائه پیشنهاداتی به 1توان در موارد زیر خالصه نمود: تحقیق حاضر را می ذکر شده، اهمیت و ضرورت

هاي مختلف هاي کار و فناوري پایهریزان آموزشی و درسی جهت تجدیدنظر در محتواي کتاببرنامه

اموزان با مفهوم و ) آشنایی بیشتر دانش2هاي آنتحصیلی بر مبناي توجه بیشتر به کارآفرینی و مولفه

حوالت هاي روز و مقابله با تزایی، آشنایی با فناوريکارآفرینی به عنوان ابزار کلیدي در اشتغال اهمیت

  دهیم:بر این اساس سواالت زیر را مورد بررسی قرار می جهانی پیرامون.

ــی کتاب کار و فناوري پایه1 ــطه اول تا چه حد به مولفه)در محتواي درس هاي ي هفتم دوره متوس

  توجه شده است؟کارآفرینی 

سی کتاب کار و فناوري پایه2 سطه اول تا چه حد به مولفه) در محتواي در شتم دوره متو  هايي ه

  کارآفرینی توجه شده است؟

ــی کتاب کار و فناوري پایه3 ــطه اول تا چه حد به مولفه) در محتواي درس هاي ي نهم دوره متوس

  کارآفرینی توجه شده است؟

هاي ب کار و فناوري پایه دهم دوره متوســـطه دوم تا چه حد به مولفه) در محتواي درســـی کتا4

  کارآفرینی توجه شده است؟
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  شناسیروش

 ايکتابخانه زیو نوع مطالعه ن شودمیمحتوا استفاده  لیاز نوع تحل یفیپژوهش از روش توص نیا در

جامعه آماري تحقیق حاضر، کتب گیرد لذا و مطالعه بر روي بررسی متون انجام می باشد.یم يو اسناد

پایه دهم دوره متوسطه دوم در سال  -هاي هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اولکار و فناوري پایه

هاي مختلف دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم کتب کار و فناوري در پایه باشد.یم 1397-96تحصیلی 

هاي هفتم، رسی کتب کار و فناوري پایهشود. در این پژوهش هدف تنها بردرحال حاضر تدریس می

پایه دهم دوره متوسطه دوم بوده است به این خاطر که فرض نگارنده  -هشتم و نهم دوره متوسطه اول

ا بوده است. ههاي ذکر شده به بحث کارآفرینی بیشتر از سایر پایهبر این بوده است که توجه این پایه

  مودیم.ها کفایت نلذا تنها به بررسی این پایه

هاي آمار توصیفی مانند فراوانی و درصدگیري استفاده خواهد براي تجزیه و تحلیل اطالعات از روش

روش کار در این پژوهش به این . شودبرداري میها از نمودار و جداول فراوانی بهرهشد و براي ارائه داده

ه فتم، هشتم، نهم دوره متوسطهاي هصورت است که بر اساس عملیات برش، محتواي کار و فناوري پایه

 نیو همچن یمتن روند ي هاتیفعّالدهم دوره متوسطه دوم که شامل متن، پرسش، تصاویر،  -اول

 ينظر یانبا توجّه به مبشوند. تقسیم می بندي و به چهار بخشاست، طبقهکتاب  انیدر پا ییهاکاربرگه

  محتوا عبارتند از: لیتحل هايو مؤلفه میفصل دوّم، مفاه

 هاي کارآفرینی) مولفه1جدول 

  هاها و شاخصمؤلّفه ابعاد کارآفرینی

 خالقیت
 ريگپذیري، ابتکار، حسایت به مسئله، ترکیب، ارزشیابی، تحلیلانعطاف

  نمایی، جایگزینی، عمل بالعکسنمایی، کوچکپیچیدگی، اقتباس، بزرگ  

 پذیري، پشتکارارتقاطلبی، مسئولیتسطح آرزو،  انگیزه پیشرفت

 ادراك زمانی، انتخاب دوست، رفتار موفق

 گیري، بصیرت، قدرت تخیلتوانایی تصمیم پذیريریسک

  توانایی یادگیري از اشتباهات، تعرض و تهاجمی بودن

 دقت و کمال، پاسخ مثبت به چالش، تعهد پافشاري  کنترل درونی

  مشکالت، کارآمديصداقت و یکپارچگی، حالل 

 استقالل طلبی
  مستقل بودن، خودجوشی، اعتماد به نفس، سودگرایی

  پویایی، بلوغ و تعادل-رهبري

 نگريآینده
 بینیحساسیت داشتن نسبت به دیگران، خوش

  گرایی صحیح، شناسایی الگودوراندیشی، هدف
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  هایافته

طه ي هفتم دوره متوسکار و فناوري پایهاولین سؤال تحقیق این است که در محتواي درسی کتاب 

  دهد.نتایج را نشان می 2هاي کارآفرینی توجه شده است؟جدول اول تا چه حد به مولفه

هفتم دوره  هاي کارآفرینی کتاب کار و فناوري در پایه) فراوانی و درصد توزیع مولفه2جدول 

  متوسطه اول

  هاي کارافرینیمولفه
 مجموع توجه به هر فراوانی

 ها%یک از مولفه

  هاي خالقیتمولفه

  هاي انگیزه پیشرفتمولفه

  پذیريهاي ریسکمولفه

  هاي کنترل درونیمولفه

  طلبیهاي استقاللمولفه

  نگريهاي آیندهمولفه

 مجموع

5  

10  

7  

12  

11  

11  

56 

92/8  

8/17  

5/12  

4/21  

6/19  

6/19  

100 

هفتم دوره متوسطه اول جمعاً  فناوري پایهدهد که در کتاب کار و ، نشان می2نتایج جدول شماره 

یري، کنترل پذهاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 56در 

) به %4/21مورد ( 12نگري است، اشاره شده است که از این تعداد درونی، استقالل طلبی و آینده

این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی هاي کنترل درونی توجه شده است. مولفه

، هفتم دوره اول متوسطه هاي کنترل درونی شده است. همچنین، در کتاب کار و فناوري پایهبه مولفه

شده است که این موضوع حاکی  طلبی پرداختهنگري و استقاللهاي آینده)، به مولفه%6/19مورد ( 11

ست. طلبی نیز شده انگري و استقاللهاي آیندهضر توجه مطلوبی به مولفهاز آن است که در کتب حا

مورد  بوده است که این امر، نشانگر آن است که در کتاب  5هاي خالقیت عالوه بر این، فراوانی مولفه

دول نمودار مربوط به ج کار و فناوري پایه هفتم دوره متوسطه اول، توجّه مناسبی صورت نگرفته است.

  در زیر به صورت نمودار نشان داده شده است. 1 شماره
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 هايهفتم دوره متوسطه اول به تفکیک مولفه ) میزان توجه کتاب کار و فناوري پایه1نمودار 

  کارآفرینی

  
طه ي هشتم دوره متوسدومین سؤال تحقیق این است که در محتواي درسی کتاب کار و فناوري پایه

  دهد.نتایج را نشان می 3کارآفرینی توجه شده است؟جدول  هاياول تا چه حد به مولفه

هشتم دوره  هاي کارآفرینی کتاب کار و فناوري در پایه) فراوانی و درصد توزیع مولفه3جدول 

  متوسطه اول

  هاي کارافرینیمولفه
مجموع توجه به هر  فراوانی

 ها%یک از مولفه

  هاي خالقیتمولفه

  هاي انگیزه پیشرفتمولفه

  پذیريهاي ریسکمولفه

  هاي کنترل درونیمولفه

  طلبیهاي استقاللمولفه

  نگريهاي آیندهمولفه

 مجموع

9  

10  

10  

11  

12  

12  

64 

14  

6/15  

6/15  

1/17  

7/18  

7/18  

100 

هشتم دوره متوسطه اول جمعاً  دهد که در کتاب کار و فناوري پایه، نشان می3نتایج جدول شماره 

یري، کنترل پذهاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 64در 

) به % 7/18مورد ( 12نگري است، اشاره شده است که از این تعداد درونی، استقالل طلبی و آینده

نگري توجه شده است. این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر طلبی و آیندههاي استقاللمولفه

نگري شده است. همچنین، در کتاب کار و فناوري طلبی و آیندههاي استقاللمطلوبی به مولفهتوجه 

شده است که این  هاي کنترل درونی پرداخته)، به مولفه%1/17مورد ( 11هشتم دوره اول متوسطه،  پایه

است.  دههاي کنترل درونی نیز شموضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی به مولفه
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مولفه هاي آینده نگريیمولفه هاي استقالل طلبمولفه هاي کنترل درونیيمولفه هاي ریسک پذیررفتمولفه هاي انگیزه پیشمولفه هاي خالقیت

مولفه هاي کارآفرینی در پایه هفتم

فراوانی درصد فراوانی
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مورد  بوده است که این امر، نشانگر آن است که در کتاب  9هاي خالقیت عالوه بر این، فراوانی مولفه

کار و فناوري پایه هشتم دوره متوسطه اول، توجّه کمتري صورت گرفته است. نمودار مربوط به جدول 

  در زیر به صورت نمودار نشان داده شده است. 3شماره 

ي هاهشتم دوره متوسطه اول به تفکیک مولفه وجه کتاب کار و فناوري پایه) میزان ت2نمودار 

  کارآفرینی

 
طه ي نهم دوره متوسسومین سؤال تحقیق این است که در محتواي درسی کتاب کار و فناوري پایه

  دهد.نتایج را نشان می 4هاي کارآفرینی توجه شده است؟جدول اول تا چه حد به مولفه

نهم دوره  هاي کارآفرینی کتاب کار و فناوري در پایهنی و درصد توزیع مولفه) فراوا4جدول 

  متوسطه اول

  هاي کارافرینیمولفه
مجموع توجه به هر  فراوانی

 ها%یک از مولفه

  هاي خالقیتمولفه

  هاي انگیزه پیشرفتمولفه

  پذیريهاي ریسکمولفه

  هاي کنترل درونیمولفه

  طلبیهاي استقاللمولفه

  نگريهاي آیندهمولفه

 مجموع

11  

13  

9  

13  

14  

13  

73 

15  

80/17  

32/12  

80/17  

17/19  

80/17  

100 

نهم دوره متوسطه اول جمعاً در  دهد که در کتاب کار و فناوري پایهنشان می 4نتایج جدول شماره 

ي، کنترل پذیرهاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 73
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مولفه هاي آینده نگريیمولفه هاي استقالل طلبمولفه هاي کنترل درونیيمولفه هاي ریسک پذیررفتمولفه هاي انگیزه پیشمولفه هاي خالقیت

مولفه هاي کارآفرینی در پایه هشتم

فراوانی درصد فراوانی
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) به % 17/19مورد ( 14نگري است، اشاره شده است که از این تعداد درونی، استقالل طلبی و آینده

طلبی توجه شده است. این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی هاي استقاللمولفه

، نهم دوره اول متوسطه ایهطلبی شده است. همچنین، در کتاب کار و فناوري پهاي استقاللبه مولفه

ت که شده اس نگري پرداختههاي انگیزه پیشرفت، کنترل درونی و آینده)، به مولفه%80/17مورد ( 13

هاي ذکر شده مشاهده گردیده این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی به مولفه

مورد بوده است که این امر، نشانگر آن است که  9پذیري هاي ریسکاست. عالوه بر این، فراوانی مولفه

در کتاب کار و فناوري پایه نهم دوره متوسطه اول، توجّه کمتري صورت گرفته است. نمودار مربوط به 

  در زیر به صورت نمودار نشان داده شده است. 4جدول شماره 

هاي فکیک مولفهنهم دوره متوسطه اول به ت ) میزان توجه کتاب کار و فناوري پایه3نمودار

  کارآفرینی

 
چهارمین سؤال تحقیق این است که در محتواي درسی کتاب کار و فناوري پایه دهم دوره متوسطه 

  دهد.نتایج را نشان می 5هاي کارآفرینی توجه شده است؟جدول دوم تا چه حد به مولفه

  

  

  

  

  

  

0

5

10

15

20

25

مولفه هاي انگیزه مولفه هاي خالقیت

پیشرفت

مولفه هاي ریسک 
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مولفه هاي آینده 

نگري

مولفه هاي کارآفرینی در پایه نهم

فراوانی درصد فراوانی
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فناوري در پایه دهم دوره هاي کارآفرینی کتاب کار و ) فراوانی و درصد توزیع مولفه5جدول 

  متوسطه دوم

  هاي کارافرینیمولفه

مجموع توجه به هر  فراوانی

 ها%یک از مولفه

  هاي خالقیتمولفه

  هاي انگیزه پیشرفتمولفه

  پذیريهاي ریسکمولفه

  هاي کنترل درونیمولفه

  طلبیهاي استقاللمولفه

  نگريهاي آیندهمولفه

 مجموع

15  

15  

13  

15  

23  

17  

98 

30/15  

30/15  

26/13  

30/15  

46/23  

34/17  

100 

دهد که در کتاب کار و فناوري پایه دهم دوره متوسطه دوم جمعاً در نشان می 5نتایج جدول شماره

ي، کنترل پذیرهاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 98

) به % 46/23مورد ( 23نگري است، اشاره شده است که از این تعداد درونی، استقالل طلبی و آینده

طلبی توجه شده است. این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی هاي استقاللمولفه

طلبی شده است. همچنین، در کتاب کار و فناوري پایه دهم دوره متوسطه دوم، هاي استقاللبه مولفه

شده است که این موضوع حاکی از آن است که  نگري پرداختههاي آینده، به مولفه)%34/17مورد ( 17

نگري مشاهده گردیده است. عالوه بر این، فراوانی هاي آیندهدر کتب حاضر توجه مطلوبی به مولفه

مورد بوده است که این امر، نشانگر آن است که در کتاب کار و فناوري  13پذیري هاي ریسکمولفه

 ها صورت گرفته است. نمودار مربوط بهدهم دوره متوسطه دوم، توجّه کمتري نسبت به سایر مولفهپایه 

  در زیر به صورت نمودار نشان داده شده است. 5جدول شماره 
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هاي ) میزان توجه کتاب کار و فناوري پایه دهم دوره متوسطه دوم به تفکیک مولفه4نمودار

  کارآفرینی

 
  

  گیريبحث و نتیجه

 ل جمعاً هفتم دوره متوسطه او ها نشان داد که در کتاب کار و فناوري پایهبا بررسی سؤال تحقیق، یافته

ذیري، پهاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 56در 

) %4/21مورد ( 12تعداد نگري است، اشاره شده است که از این کنترل درونی، استقالل طلبی و آینده

هاي کنترل درونی توجه شده است. این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه به مولفه

ه اول هفتم دور هاي کنترل درونی شده است. همچنین، در کتاب کار و فناوري پایهمطلوبی به مولفه

شده است که این  لبی پرداختهطنگري و استقاللهاي آینده)، به مولفه%6/19مورد ( 11متوسطه، 

لبی طنگري و استقاللهاي آیندهموضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی به مولفه

مورد  بوده است که این امر، نشانگر آن  5هاي خالقیت نیز شده است. عالوه بر این، فراوانی مولفه

  اول، توجّه مناسبی صورت نگرفته است.است که در کتاب کار و فناوري پایه هفتم دوره متوسطه 

 ل هشتم دوره متوسطه او در کتاب کار و فناوري پایه ها نشان داد کهبا بررسی سؤال تحقیق، یافته

ذیري، پهاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 64جمعاً در 

) % 7/18مورد ( 12است، اشاره شده است که از این تعداد  نگريکنترل درونی، استقالل طلبی و آینده

نگري توجه شده است. این موضوع حاکی از آن است که در کتب طلبی و آیندههاي استقاللبه مولفه

نگري شده است. همچنین، در کتاب کار و طلبی و آیندههاي استقاللحاضر توجه مطلوبی به مولفه

شده  هاي کنترل درونی پرداخته)، به مولفه%1/17مورد ( 11توسطه، هشتم دوره اول م فناوري پایه
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 هاي کنترل درونیاست که این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی به مولفه

مورد  بوده است که این امر، نشانگر آن  9هاي خالقیت نیز شده است. عالوه بر این، فراوانی مولفه

 و فناوري پایه هشتم دوره متوسطه اول، توجّه کمتري صورت گرفته است.است که در کتاب کار 

 معاً نهم دوره متوسطه اول ج در کتاب کار و فناوري پایه ها نشان داد کهبا بررسی سؤال تحقیق، یافته

ذیري، پهاي خالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 73در 

 17/19مورد ( 14نگري است، اشاره شده است که از این تعداد ی، استقالل طلبی و آیندهکنترل درون

طلبی توجه شده است. این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه هاي استقالل) به مولفه%

 ه اولنهم دور طلبی شده است. همچنین، در کتاب کار و فناوري پایههاي استقاللمطلوبی به مولفه

ده ش نگري پرداختههاي انگیزه پیشرفت، کنترل درونی و آینده)، به مولفه%80/17مورد ( 13متوسطه، 

اهده هاي ذکر شده مشاست که این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی به مولفه

ن امر، نشانگر آن مورد بوده است که ای 9پذیري هاي ریسکگردیده است. عالوه بر این، فراوانی مولفه

 است که در کتاب کار و فناوري پایه نهم دوره متوسطه اول، توجّه کمتري صورت گرفته است.

 در کتاب کار و فناوري پایه دهم دوره متوسطه دوم  ها نشان داد کهبا بررسی سؤال اصلی تحقیق، یافته

ذیري، پخالقیت، انگیزه پیشرفت، ریسکهاي هاي کارآفرینی که شامل مولفهمورد به مولفه 98جمعاً در 

 46/23مورد ( 23نگري است، اشاره شده است که از این تعداد کنترل درونی، استقالل طلبی و آینده

طلبی توجه شده است. این موضوع حاکی از آن است که در کتب حاضر توجه هاي استقالل) به مولفه%

چنین، در کتاب کار و فناوري پایه دهم دوره طلبی شده است. همهاي استقاللمطلوبی به مولفه

شده است که این موضوع حاکی  نگري پرداختههاي آینده)، به مولفه%34/17مورد ( 17متوسطه دوم، 

نگري مشاهده گردیده است. عالوه بر هاي آیندهاز آن است که در کتب حاضر توجه مطلوبی به مولفه

مورد بوده است که این امر، نشانگر آن است که در کتاب  13پذیري هاي ریسکاین، فراوانی مولفه

ت. ها صورت گرفته اسکار و فناوري پایه دهم دوره متوسطه دوم، توجّه کمتري نسبت به سایر مولفه

 ویژه به آموزاندانش در کارآفرینانه خصوصیات با کارآفرینان تربیت اهمیت به توجه با و کلی طور به

 اهمیت از پایین ویژه سطوح به آموزشی مراکز دنیا در امروزه اینکه به تعنای با و پایین سطوح در

  شود:پیشنهاد می دارد و داشته جوامع آتی توسعه و رشد در اي العاده فوق

 رشد جهت در اقدامات کارآفرینانه ماهیت با متناسب دروس محتواي در تحول براي اساسی اقدامات 

 داخل در گرفته صورت تجربی مطالعات در محتواي بررسی با گیرد. صورت آنها در کارآفرینی نگرش
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 باید که گونه آن متاسفانه ما مدارس آموزشی برنامه و درسی محتواي کتب که شد مشخص کشور

 پژوهشهاي نتایج مدعا این براي دلیل بهترین است برنداشته قدم کارآفرینی اقدامات در جهت شاید و

 )، عابدینی1392ستوده( و فر )، خسروانی1392فضائلی( و احمدي)، 1390فخارزاده( و مقدم جعفري

 ).1394عبدالخالی( و عبدالخالی ) و و1392و همکاران( زاده )، محمدي1392عقیلی( و بتریک

 آموزش هاي تحصیلیپایه همهی در خود تحصیلی دوره طول در آموزان دانش تا شود اتخاذ ترتیبی

 آینده و تحصیلی سرنوشت دوره در نمره و سپري دیده آموزش دبیران با البته را کارآفرینی هاي

 آموزان دانش روي بر که خود تحقیق ) در2015توکارسکی ( و ولکمن که چرا شود. لحاظ آنها شغلی

 کارآفرینی دانش نگرش که دادند نشان است گرفته صورت استرالیا و ایتالیا آلمان، رومانی، کشورهاي

  باال است. تقریباً  الزم هاي آموزش دلیل به مطالعه مورد کشورهاي در آموزان

 آموزان دانش و تشویق ترغیب در اساسی نقش دبیران و مدیران که است آن بیانگر پژوهشها نتایج 

) 1391عابدزاده( ) و1389نژاد( و فرخ مهرام تحقیق نتایج به توان می که دارند کارآفرینی مسأله به

 فناوري و کار دبیران ویژه به دبیران و مدارس مدیران دادند که نشان خود تحقیق در اشاره کرد. آنها

 آموزش تا شود می پیشنهاد بنابراین کنند. می ایفا آموزان دانش ترغیب تشویق و در را اثر بیشترین

 این زمینه در اساسی هاي قدم دبیران و مدیران براي خدمت ضمن هاي دوره برگزاري پرورش با و

 بردارد.

 نگاه از و تدوین گردد ايرشته میان رویکرد بر مبتنی کارآفرینی آموزش هايبرنامه است ضروري 

 شود. داده تغییر یا رشته دوره بر مبتی رویکرد به کارآفرینی عنوان تحت فصلی ارائه یا و درسیتک

 بیان از و و شفاف باشد واضح فراگیران و مدرسان اندرکاران، دست براي کارآفرینی آموزش اهداف 

 گردد. پرهیز یابیدست قابل غیر و اهداف کلی

 به تمام  بیشتر توجه راستاي در کتب بازنگري شودمی پیشنهاد فوق هاي یافته به توجه با نهایت در

 گیرد. قرار مسئوالن مورد توجه کارآفرینانه نگرش هايمولفه

  

  

  



108 1396تابستان ، چهارم، شماره هشتمسال پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی  -فصلنامه علمی  

 
 فهرست منابع

 اساس بر ي راهنماییدوره فن و حرفه آموزش هاي کتاب محتواي فر، زینب، تحلیلاحمدي، غالمعلی، فضائلی

  .183-165، سال ششم، شماره اول، بهار، صص1392کارآفرینی، توسعه کارآفرینی،  هاي شاخص

- هاي درسی(مطالعه موردي: کتابي نگرش کارآفرینانه در کتابجعفري مقدم، سعید، سادات فخارزاده، آرزو، توسعه

  .47-66، سال سوم، شماره یازدهم، بهار، صص1390سعه کارآفرینی، هاي فارسی دوره دبستان)، تو

 نظر از پیش دانشگاهی دوره درسی هاي کتاب محتواي )، تحلیل1392. (عبدالقهار ستوده، و نیحس فرد، خسروانی

  رجایی. شهید دبیر تربیت دانشگاه آموزش، تهران: ملی همایش پنجمین کارآفرینی، با مرتبط عوامل به توجه میزان

  .1394دولتی،  مدیریت انتشارات کارآفرین، هاي سازمان جلیل، صمدآقایی،

 رشد. ري دخترانه شهر اي حرفه فنی و نظري متوسطه آموزان دانش کارآفرینی و )، مدیران1391عشرت. ( عابدزاده،

  .49-40)، صص2(8دوره کاردانش، و اي حرفه فنی آموزش

هاي درسی دوره ابتدایی برحسب سازه انگیزه سیدحمیدرضا، تحلیل محتواي کتابعابدي، احمد، عریضی سامانی، 

  .32-29، ص5، شماره1392هاي آموزشی، پیشرفت، مجله نوآوري

 دوره هاي درسی کتاب در خالقیت مفهوم جایگاه )، بررسی1392رمضان. ( عقیلی، و میمنت بلتریک، عابدینی

  آموزش. ملی همایش پنجمین رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه . تهران: ابتدایی

 زمینه متوسطه در اول دوره فناوري و کار کتب محتواي )، تحلیل1394سکینه. ( عبدالخانی، و علی عبدالخانی،

 همایش سومین کشور، اي و حرفه فنی آموزش سازمان بلوم، تهران: شناختی حیطه و ویلیام تکنیک اساس بر کارآفرینی

  اشتغال. و آموزي مهارت المللی بین

هاي پرورش آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هاي موثر بر کارآفرینی و شیوهعالیی، عذرا، بررسی مولفه

  ، فروردین.167، شماره 1393اقتصادي، علمی و فرهنگی کار و جامعه، -ماهنامه اجتماعی

 بر تأکید با دوره ابتدایی درسی کتب محتواي )، تحلیل1392سمیه. ( صاحبی، و مجتبی تجري، سمیه؛ زاده، محمدي

  ملی آموزش. همایش پنجمین رجایی. شهید دبیر تربیت دانشگاه تهران: کار، فرهنگ

 دانش در بنیادین کارآفرینی هاي ویژگی )، بررسی1389حسینعلی. ( زاده، بهرام و حسینعلی کوهستانی، میترا؛ مرادي،

-115)، صص17(5تربیتی، ها، پژوهشنامه این ویژگی تقویت جهت راهکار ارائه و شمالی خراسان متوسطه دوره آموزان

128.  

سازمان  منابع مرکز کشور، چند در مشابه دروس با فن و حرفه درس تطبیقی وهمکاران، مطالعه محمود معانی،

  .1394درسی،  کتب تالیف و پژوهش

 مجري کارآفرینی دانشگاههاي مراکز عملکرد بررسی عباس، ،جوکار، کورش کوتنانی، اهللا، غالمی فضل مقیمی،

 آموزشی، ارزشیابی تحقیقات و مطالعات مرکز ، طرح) نهایی (گزارش1391 سال پایان تا طرح ابتداي از کاراد طرح

  .1393کاراد،  دانشگاههاي در کارآفرینی توسعه طرح دبیرخانه

بررسی تاثیر اموزش خالقیت در دانش آموزان منطقی، مرتضی، بررسی پدیده خالقیت در کتاب هاي درسی دبستان: 

  ، دانشگاه تهران، تهران.1390ابتدایی و ارائه الگویی براي آموزش خالق آنان، پایان نامه دکتري، 
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