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  چکیده

طی دهه گذشته، آموزش کارآفرینی به کودکان در بسیاري از کشورها به یک موضوع اساسی درسی تبدیل شده 
که به طور صریح آموزش کارآفرینی در سنین پیش دبستانی را هایی  اهمیت این موضوع، خالء پژوهشبا وجود  است اما

خورد. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارائه الگوي برنامه آموزشی  می دهند، در کشور به چشم می مورد بررسی قرار
واز نظر هدف، کاربردي و از نظر روش کارآفرینی در دوره پیش دبستانی در کشور است. تحقیق حاضر اکتشافی 

این پژوهش از خبرگان متنوع شامل بنیان گذران هاي  کیفی از نوع تحلیل محتواي کیفی است. دادهها  گردآوري داده
و مدارس پیش دبستانی درکشور، با ها  و کلیه ي مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه اموزش در مهدکودكها  مهدکودك

جمع  1399قه تحصیالت و یا تجربه مرتبط با کارآفرینی در این حوزه و در بازه زمانی ابتدا تا انتهاي سال حداقل ده سال ساب
نفر از خبرگان و به منظور تجزیه و تحلیل  13آوري شده است. براي گردآوري اطالعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

طبقه بندي بلوم شامل سه مولفه هاي  استفاده از تلفیق مولفه وهش باکیفی از کدگذاري استفاده شده است. نتایج پژهاي  داده
درك و فهم، بکارگیري و کاربرد و تفکر نقادانه و خلق و ابعاد برنامه آموزشی شامل اهداف، محتوا، روش تدریس و نقش 

 معلم در قالب ماتریس برنامه آموزش کارآفرینی براي کودکان ارائه گردیده است. 
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  مقدمه
افتـد و آمـوزش صـحیح و مـوثر در دوره      می بخش زیادي از یادگیري در سنین پایین اتفاق

 .)1395آخـش و همکـاران،   (کنـد  مـی  بعدي را بیشترهاي  پیش دبستانی امکان موفقیت در دوره
 Raposo andافتـد(  مـی  با یادگیري آن در سنین پـایین اتفـاق    اثربخشی آموزش کارآفرینی نیز

Do paco, 2011 .( بهترین دوره براي آموزش، توسعه و کسب دانش اولیه نسبت به کارآفرینی
آگــاهی در میــان سیاســت از طرفــی  .)Heilbrunn, 2010(.دوران کــودکی و نوجــوانی اســت

عه یافته و در حال توسعه نسبت بـه اهمیـت دوره پـیش دبسـتانی جهـت      کشورهاي توس  گذاران
) به طوري کـه حـدود دو   Bassok, 2010(سرمایه گذاري بر روي کودکان رو به افزایش است

فنالند، سوئد، لوکزامبورگ، ایرلند، قبرس، اسپانیا، ایسـلند،  اروپایی از جمله هاي  سوم از کشور
رومانی، مالت و لتـونی ضـرورت آمـوزش کـارآفرینی را تشـخیص      لهستان، بلغارستان، اتریش، 

داده و آن را وارد برنامـــه درســـی ملـــی خـــود در دوره پـــیش از دبســـتان و ابتـــدایی نمـــوده  
ــبزه ــیش از   ). 1397،اند(س ــا ب ــا در آمریک ــالس و  2200تنه ــت    1600دوره ک ــا فعالی ــه ب مدرس

ت بودجـه برنامـه پـیش دبسـتانی را     ایالـ  43 ) وPittaway et al, 2011(کارآفرینی وجـود دارد  
ــامین ــی ت ــیش از    م ــه ب ــد و ب ــه     3/1کنن ــاله ارائ ــار س ــان چه ــر از کودک ــون نف ــدمت میلی  خ

  .)(Friedman-krauss et al, 2018کنند می
  کودکـان هـاي   و نیـاز ها  آموزشی دوره پیش دبستانی متناسب با ویژگیهاي  در ایران برنامه

همراه بـا انعطـاف پـذیري برخـوردار نیسـتند، متناسـب بـا        طراحی نمی شوند، از نظم و پایداري 
اصـولی بـازي در ایـن مراکـز توجـه نمـی شـود، بـه          کودکان نیستند، به شیوههاي  سطح توانایی

بیشـتر  هـا   مختلـف در برنامـه  هاي  شخصی ارزش داده نمی شود و فعالیتهاي  استقالل و انتخاب
در اسـناد باالدسـتی ایـران، اهـداف و     . )1393، یکنواخت اند و تنوع الزم را ندارنـد(کریم زاده 

کارآفرینانه مورد توجه اند؛ لیکن شرایط و امکانات اجرایی الزم براي تحقق این هاي  شایستگی
اهداف فراهم نشده اند که از دالیل آن تمرکز گرایی شدید، نداشتن سیستم منظم بـراي تربیـت   

موزش و پرورش و سایر نهادهاسـت در  و جذب معلمان کارآمد و عدم ارتباطات سازنده بین آ
هــاي  پیشـرو محتـواي تلفیقـی و بــین رشـته اي و پـرورش شایسـتگی      هــاي  حـالی کـه در کشـور   

در ایـران،   .)1396و همکـاران،   نـژاد  مرتضـی کارآفرینانه در دروس مختلف مورد توجه است (
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اندکی صورت گرفته است که بیشـتر بـر   هاي  در حوزه آموزش کارآفرینی به کودکان پژوهش
). 1396ضــرورت آمــوزش کــارآفرینی در ایــن مقطــع تاکیــد داشــته انــد (بهمنــی و همکــاران،  

بایـد آمـوزش داده   هـا   طبق نتایج تحقیقات حوزه آموزش کارآفرینی، آنچـه در برنامـه   همچنین
 ngi, Sirelkhatim and Gaشود و نحوه چگـونگی آمـوزش مـورد اجمـاع واقـع نشـده اسـت       

اینکه در نظـام آموزشـی ایـران چنـد سـالی اسـت برنامـه         . با توجه به موارد ذکر شده و)2015(
مـرتبط، بـیش از پـیش    هـاي   آموزش پیش دبستانی مطرح شده اسـت ضـرورت انجـام پـژوهش    

اهمیت خود را نمایان می سـازد. بـه همـین دلیـل بـراي اتخـاذ یـک اسـتراتژي کارآمـد در امـر           
آموزشـی و درســی  هــاي  کودکــان، بایـد بــه طراحـی الگوهــا و برنامـه   آمـوزش کــارآفرینی بـه   

). در همـین راسـتا پـژوهش حاضـر بـه دنبـال ارائـه یـک برنامـه آموزشـی           1394پرداخت(سبزه،
کارآفرینی کارا براي مقطع پیش دبستانی است و سوال اصلی پژوهش حاضر عبـارت اسـت از:   

 دکان پیش دبستانی چیست؟برنامه آموزشی مناسب براي آموزش کارآفرینی به کو

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 آموزش کارافرینی در پیش دبستانی

پیش دبستانی یک دوره حیاتی براي کودکان است زیرا سرعت یـادگیري و رشـد آنهـا در    
این دوره در باالترین سطح قرار دارد و افراد داراي بیشـترین ظرفیـت یـادگیري در دوران اولیـه     

دهـد، بـه ایـن     می خود قرار دارند و مطالعاتی که اهمیت آموزش پیش دبستانی را نشانآموزش 
نتیجه رسیده اند که تحصـیل در دوره پـیش دبسـتانی بـه طـور مسـتقیم بـر تحصـیالت، شـغل و          

بنابراین منفعـت حاصـل از    (sarikaya and coskun 2015) .گذارد می زندگی اجتماعی فرد تاثیر
 Raposo and Do( شـود  مـی  با شروع یادگیري هر چه زودتر آن حاصل آموزش کارآفرینی نیز

paco, 2011 .(  فـردي ماننـد خالقیـت، اعتمـاد بـه نفـس و قـدرت        هـاي   در واقع توسـعه ظرفیـت
در تعریـف   .)Pinho et al., 2019استدالل در فرایند آموزش پایه و مقدماتی بسیار حیاتی است (

دکان برخـی از محققـان بـر ترغیـب دانـش آمـوزان بـه        آموزش کارآفرینی براي کوهاي  برنامه
و برخـی   )Nielsen and Gartner, 2017( یادگیريهاي  جدید در محیطهاي  شروع کسب و کار

) اما تاکید Lackeus and Middelton, 2015بر خلق ارزش توسط دانش آموزان متمرکز هستند (
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کارآفرینانه مانند خالقیـت، رشـد    کارآفرینی به کودکان بر عناصرهاي  اصلی در اغلب آموزش
  )1394(سبزه،  .و شکوفایی رفتارهاي کارآفرینانه است

  آموزشی کارآفرینیهاي  ابعاد برنامه
  الف) اهداف

دولت سوئد هدف از آموزش کارآفرینی را ایجاد اشتغال، تشویق کودکان به داشتن حـس  
). Axelsson et al,2015( مایـد ن مـی  معرفـی  ابتکار عمل، توانمندي و اشتیاق  کنجکاوي بیشتر،

توان به آگاهی دانش آموزان از فرایند خود  می مهم ترین اهداف آموزش  کارآفرینی  از جمله
و کاهش  (Fuchs et al,2008)اشتغالی، کسب دانش براي تجارت و پرورش بینش کارآفرینی 

فردي و افـزایش  هاي  هزینه شکست با کسب تجارب متعدد در مشاغل کوچک و بهبود مهارت
بـا   ) اشاره نمود.  در واقـع (Marnoto and Carvalho, 2016سطح دورنماي فکري براي آینده 

و هـا   در راسـتاي تقویـت نگـرش   هـا   توجه به اینکه  شناسـایی و تحریـک اسـتعدادها و مهـارت    
 آموزشی در سطوح هاي  کارآفرینانه از اهداف آموزش کارآفرینی است، باید برنامههاي  رفتار

 Europe( پایین تر به منظور آگاهی و تقویت نگرش به سوي کـارآفرینی تـدارك دیـده شـود    

Commission, 2016.(   
  ب) محتوا

 درسی تحقـق هاي  نگرش مثبت به کارآفرینی بیش از هر چیز از طریق تدوین محتوي برنامه
پـنج بعـد    محتـواي یـادگیري کارآفرینـان شـامل     ). Obisanya and Akinbami,2010یابـد (  می

هـاي   یادگیري دربـاره خـود، یـادگیري دربـاره کسـب و کـار، یـادگیري دربـاره محـیط شـبکه          
ــاره ماهیــت مــدیریت    ــادگیري دربــاره مــدیریت کســب و کــار و یــادگیري درب کــارآفرینی، ی

آموزشـی کـارآفرینی بـراي    هـاي   در کل تدوین محتـواي دوره  .)(Cope,2003 ارتباطات است
ساس زندگی واقعی کارآفرینـان موفـق اهمیـت بسـیاري دارد(سـبزه،      کودکان پیش دبستانی بر ا

1394.(  
  ج) روش تدریس
هـاي   بـازي، روش هـاي   تـوان بـه اسـتفاده از روش    می تدریس کارآفرینیهاي  از جمله شیوه

مشاهده، الگوبرداري و یادگیري کودکان از یکـدیگر، اسـتفاده از روش تکـرار و یـادگیري از     
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هاي  وش انجام پروژه، روش عملی مبتنی بر کسب تجربه از موفقیتخطاها، روش حل مسئله، ر
مبتنی بـر  هاي  کودك محور، پویا و مبتنی بر فعالیت کودکان و روشهاي  واقعی زندگی، روش

). به عنوان مثال روش تدریس مبتنی بـر بـازي بـه دانـش     1397هنر و خالقیت اشاره نمود(سبزه، 
 ی خود را بررسی کرده و آنرا با کارآفرینان مقایسـه کننـد  دهد تا طرز فکر فعل می آموزان اجازه

)Sidhu et al., 2015.( مبتنی بر بازار از جملـه خریـد و فـروش در برنامـه      هاي  همچنین فعالیت
 ,.Samad et alشـود (  مـی  پیش دبستانی سبب تقویت انگیزه و اشـتیاق و عالقمنـدي کودکـان   

2021.(  

  د) نقش معلم
بـه وسـیله ایجـاد یـک محـیط یـادگیري آرام بـراي کودکـان روحیـه          معلمان گاهی اوقات  

. البتـه آمـوزش کـارآفرینی    )Christianti et al., 2019کننـد (  مـی  کارآفرینی را در آنان  ایجاد
بین معلمان و دیگر افـرادي کـه    و (Fejes et al, 2019) مشروعیت اندکی در میان معلمان دارد

 ,Mwasalwibaدر جامعه هستند اتفاق نظر وجود ندارد خواستار آموزش و پیشرفت کارآفرینی

در میان  رفتـار معلمـان در نحـوه توصـیف آمـوزش کـارآفرینی       هایی  همچنین تفاوت .)(2010
خالقانه با هدف هاي  از چگونگی استفاده از تمرینهایی  وجود دارد. یک گروه از معلمان نمونه

در حالی که گروه دیگر از معلمان اصال درگیـر  دهند  می کارآفرینی را ارایههاي  توسعه مهارت
نقـش معلمـان در رونـد اجـراي       در مجمـوع .(Fejes et al, 2019) آموزش کارآفرینی نیسـتند 

آموزش کارآفرینی باید تغییر کند و آنها باید مطابق با رویکردهـاي تـدریس مـدرن، بـه عنـوان      
کنند تا دانـش آمـوزان فرصـت     دانش آموزان ایفاي نقشهاي  مشاور و هماهنگ کننده فعالیت

پـذیري در مواجـه شـدن بـا      پـذیري و انعطـاف   کافی براي یـادگیري، خـود مختـاري، مسـئولیت    
  .(Juvova et al, 2017)مشکالت را داشته باشند

  مدل مفهومی پژوهش 

بلوم اهداف شـناختی یـادگیري را در شـش طبقـه دانـش،درك و فهـم، کـاربرد، تجزیـه و         
 )(Krathwohl,2002در نسخه بازنگري شده طبقه بنـدي  . ی جدا نمودتحلیل،ترکیب و ارزشیاب

 -3درك و فهــم،  -2یـادآوري،  -1سـطوح یـادگیري از پـایین بــه بـاال بـه ترتیــب عبارتنـد از :       
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خالقیت. در این پژوهش بـا الهـام از طبقـه بنـدي      -6ارزیابی و  -5تجزیه و تحلیل،  -4کاربرد، 
بازنگري شده بلوم و با در نظر گرفتن سادگی و قابلیت فهم بیشـتر، سـه سـطح اصـلی یـادگیري      
شامل درك و فهم، کـاربرد و تفکـر نقادانـه و خلـق انتخـاب شـد و محقـق در جسـتجوي ایـن          

یک از ابعاد برنامه آموزشی کـارآفرینی در هـر کـدام از سـطوح منتخـب       موضوع است که هر
  چارچوب بلوم چگونه تعریف شود. 

  تحقیقپیشینه 
سوئدي آگاهانه یادگیري کارآفرینانه را به عنـوان راهـی بـراي    هاي  بسیاري از پیش دبستانی

رنـد هرچنـد   گی مـی  خود در نظـر هاي  تقویت خالقیت و توانایی دانش آموزان در تصمیم گیري
 Insulander et(همیشه منجر به فرصت سازي براي خالقیت کودکان نمـی گـردد   ها  این برنامه

al., 2015 .() در طراحـی الگـوي برنامـه درسـی کـارآفرینی بـراي کودکـان پـیش         1394سبزه (
دبستانی عناصر اصلی برنامه درسی را بر اساس سه مولفـه اصـلی کـارآفرینی (دانـش، نگـرش و      

خـالق، انجـام   هـاي   از قبیل بازيهایی  نظیم نمود. طبق نتایج پژوهش وي، انجام روشمهارت) ت
و مشـارکت گروهـی، دسـت    هـا   عملی به روش فعال و سازمان یافته، انجـام پـروژه  هاي  فعالیت

مـوثر  هـاي   ورزي، قصه گـویی و نمـایش خـالق، شـعرخوانی و سـرود همگـی از جملـه روش       
) نیـز بـا رویکـردي تلفیقـی بـه      1396. عزیزي و مختـاري( آموزش کارآفرینی به کودکان هستند

شناسایی محتواي برنامه درسی کارآفرینی براي کودکان مقطع ابتـدایی در چـارچوب دانسـتن،    
مرتبط با دانستن از جملـه آشـنایی   هاي  انجام دادن و بودن پرداختند. طبق نتایج، محتوا و فعالیت

هـاي   صوالت جدید؛ انجـام دادن شـامل؛ فعالیـت   با مشاغل،مفهوم پول، سواد مالی، شناخت مح
مالی، ارایه محصوالت، برگـزاري بازارچـه و کارآفرینانـه    هاي  یادگیري گروهی، انجام محاسبه

هـاي   ) روش1397بودن شامل عالقه مندي بـه مسـیر شـغلی کارآفرینانـه اسـت. همچنـین سـبزه(       
هاي  ی را تحت سه طبقه روشیادگیري براي آموزش کارآفرینانه در دوره پیش دبستان-یاددهی

مبتنـی بـر انجـام پـروژه، کسـب تجـارب مبتنـی بـر         هاي  مبتنی بر بازي و فعالیت کودك، روش
  مبتنی بر خالقیت و هنر معرفی نمود. هاي  زندگی واقعی، اکتشاف و کاوشگري و روش
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 روش شناسی  
روش پژوهش برحب هدف کاربردي است و برحسب گردآوري اطالعـات کیفـی از نـوع    

بنیـان گـذاران   باشـد. خبرگـان مـورد رجـوع در ایـن پـژوهش شـامل         مـی  تحلیل محتواي کیفی
و مدارس ها  و کلیه مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه اموزش در مهدکودكها  مهدکودك

پیش دبستانی استان تهران، با حداقل ده سال سابقه تحصیالت و یا تجربه مـرتبط بـا کـارآفرینی    
کـه  بوده اند. در این پژوهش نمونه گیري به صورت  هدفمند است  1399 در این حوزه در سال

براي کسب دانش یا اطالعات اسـت. همچنـین بااسـتفاده از    ها  به معناي انتخاب هدف دار نمونه
گیـري (رنجبـر و    کیفی به عنوان استاندارد طالیی پایان نمونـه هاي  روش اشباع داده در پژوهش

در راستاي مدل پـژوهش سـواالت    نیمه ساختاریافته انجام شد. سیزده مصاحبه )1391همکاران،
  کلی زیر پس از تایید روایی از طریق خبرگان، از مصاحبه شوندگان پرسیده شد: 

اهداف آموزش کارآفرینی متناسب بـراي کودکـان پـیش دبسـتانی چیسـت و چگونـه بایـد         .1
  تعریف شود؟ 

محتواي آموزش کـارآفرینی متناسـب بـا  کودکـان پـیش دبسـتانی چیسـت و بایـد چگونـه           .2
 تعریف شود؟ 

 شیوه تدریس متناسب کارآفرینی براي کودکان پیش دبستانی باید چگونه باشد؟ .3
 نقش معلم براي آموزش کارآفرینی به کودکان پیش دبستانی باید چگونه تعریف شود؟ .4

ح تحقیق شامل قابل تایید بودن، قابل قبول بودن، قابـل  همچنین جهت اطمینان از کیفیت طر
بـه ترتیـب از ابزارهـایی همچـون      )Perry, and Rao 2003(انتقال بـودن و قابـل اعتمـاد بـودن     

آموزش مفاهیم تحقیق به مصاحبه شوندگان قبل از شروع فرآیند مصاحبه، چـارچوب مفهـومی   
دهـایی از مصـاحبه شـوندگان بـراي تاییـد      اولیه به عنوان مبناي بحث با خبرگان، کسـب بازخور 

نهایی نتایج و همچنین یک دستورالعمل و رویه استاندارد براي فرایند مصاحبه و استخراج نتایج 
که با توجه به شرایط مصاحبه و زمان مدنظر مصاحبه ها  مربوطه بهره گرفته شد. در این مصاحبه

هـاي اصـلی گفتگـو از قبـل در اختیـار      دقیقه بـه طـول انجامیـد، محور    90الی  50شوندگان بین 
گرفت تا آمادگی بیشتري براي جلسه مصاحبه داشته باشند. همچنـین   می مصاحبه شوندگان قرار

در ابتداي هر مصاحبه محقق به معرفی مفصل خود و موضوع پژوهش پرداخت و با ایجاد یـک  
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در تحلیـل محتـوي و   ها  جو صمیمانه و فضاي اعتماد، مصاحبه شونده را از محرمانه ماندن پاسخ
مطمئن نمود. همچنین اجازه ضبط مصاحبه نیز در ابتدا گرفتـه شـد و همـه    ها  ارائه نتایج مصاحبه

کیفی بـا اسـتفاده از ابـزار    هاي  براي پیاده سازي ضبط گردید. پس از گردآوري دادهها  مصاحبه
ــام و در نهایــت طبقــه بنــدي مفــاهی    ــق مصــاحبه، اســتخراج، بازنویســی، حــذف و ادغ م از طری

  کدگذاري باز و محوري انجام شد. 

  ها یافته
 توصیف جمعیت شناختی

  دهد. می اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان تحقیق را نشان 1جدول 

 اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان. 1جدول 
 ردیف تحصیالت تجربیات مرتبط و سابقه کار جنسیت سن

 1 کارشناسی ارشد  سال) 15دوران ( مربی کودك و مدیر موسسه  زن 35

 2 کارشناسی ارشد  سال ) 11مدیر عامل موسسه هم نوا (  زن 50

 3 کارشناسی ارشد سال) 16فعال حوزه کودك در موسسه بلنداي هنر میهن ( زن 42

 4 دکتري سال ) 10زندگی افالطون (هاي  مدیر موسسه اموزش مهارت مرد 53

 5 دکتري سال) 10کده دانشگاه شریف ( مدیر پروژه  خالقیت  زن 42

 6 کارشناسی ارشد سال ) 10مربی کودك ( زن 38

 7 کارشناسی ارشد سال) 10مربی موسسه استعداد یابی کودکان کیو تلنت (  زن 39

 8 کارشناسی ارشد سال ) 12فعال حوزه کودك (  زن 37

 9 کارشناسی ارشد سال) 10( مربیگري، تسهیلگر خالقیت و کارآفرینیهاي  مدرس دوره زن 46

مشاور و مدرس کارآفرینی و مدیر خانه کارآفرینی و پرورش خالقیت  مرد 39
 سال ) 13کودکان ( 

 10 دکتري

 11 کارشناسی ارشد سال) 11مدیر خانه خالقیت و پرورش استعداد ژاهو (  زن 48

 12 دکتري )سال 10( استاد دانشگاه و مشاور کارآفرینی، نوآوري و  خالقیت  مرد 42

 13 کارشناسی ارشد سال) 11فعال و پژوهشگر کودکان (  زن 39

 
داراي هـا   نفـر از آن  4نفـر زن بـوده انـد و     10نفـر مـرد و    3مصاحبه شوندگان این پژوهش 

در این تحقیق پس از انجـام هـر   نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد هستند.  9مدرك دکتري و 



  647 کودکان پیش دبستانی در ایران  بر اساس طبقه بندي بلومارائه الگوي برنامه آموزشی کارآفرینی براي 

مصاحبه و تنظیم نوشتاري، متن به دقت مورد بازنگري قرار گرفته و کدگـذاري انجـام شـد. بـه     
پس از حذف و ادغام کدهاي مشابه و قرار دادن کدهایی با مفهوم مشـابه در  همین ترتیب براي 

طبقات مجزا، کدگذاري محوري صورت پذیرفت و در نهایت با مبنا قرار دادن چارچوب بلـوم  
سطح یادگیري بلوم کدگذاري انتخابی صورت پذیرفت. نتیجه نهایی کدگـذاري   و توجه به سه

که اهداف پژوهش را نیز محقق نمود در قالب یک ماتریس که شامل دو محـور ابعـاد برنامـه و    
  ارائه گردیده است. 2سطوح یادگیري است به صورت جدول 

 نهایی کدگذاري محوري .2جدول 

  درك و فهم و کاربرد بکارگیري تفکر نقادانه و خلق

ایجاد روحیه پرسش گري، ایجاد تفکر 
روزمره،  هاي  نقادانه در فعالیت

آموزش تفکر جانبی، آموزش تفکر 
خارج از چارچوب، تاکید بر تفکر 

 واگرا

ایجاد نگرش کارآفرینانه، تقویت 
شخصیتی کارآفرینانه، هاي  ویژگی

تربیت و معرفی کارآفرینان بالقوه 
 بلند مدتبه جامعه در 

آشنایی کودکان با ادبیات 
اقتصادي به زبان ساده، شناساندن 
مفاهیم پایه اي کسب و کار،  فهم 

ارزش کارآفرینی، آشنایی 
 کودك با مشاغل مختلف

 اهداف

محتواي مبتنی بر اتفاقات روزمره و 
هاي  بومی در بستر زندگی،  تکنیک

تقویت خالقیت نظیر اسکمپر و نیلوفر 
 حل مسئلههاي  آبی، تکنیک

اساسی هاي  محتوي مرتبط با مهارت
کارآفرینی شامل مدیریت زمان، 

برنامه ریزي، شبکه سازي، 
ارتباطی، هوش مالی، هاي  مهارت

 بازاریابی و فروش

محتوي مبتنی بر شعر و داستان 
جهت آشنایی کودکان با 

موضوعات مرتبط با کارآفرینی، 
افراد موفق و کارآفرینان موفق و 

 کارهاي مختلف کسب و

 محتوا

روش تدریس مبتنی بر  حل مسئله، 
روش تدریس پرسش و پاسخ، روش 

هاي  تدریس آزمون و خطا، بازي
خالق، استفاده از روش تدریس رجیو 

 املیا، روش تدریس غیر مستقیم

بازي و ایفاي نقش، الگوبرداري، 
کار گروهی منجر به هم افزایی، 

هاي  مشارکتی،  بازيهاي  بازي
وانمودي، استفاده از روش مونته 

 سوري

بازدید از نمایشگاه ها، بازدید از 
علمی، بازدید هاي  مشاغل، اردو

از مراکز کارآفرینی و خالقیت،  
مشاهده گري، روش تقلید، 

 برگزاري ورکشاپ

روش 
 تدریس

ایجاد محیطی پویا، منعطف و با آزادي 
عمل، تقویت قدرت ایده پردازي 

براي پیچیده  کودك، برنامه ریزي
کردن و چالش برانگیز کردن 

کودك، جابجایی مداوم بین هاي  بازي

ایفاي نقش تسهیل گري، وسعت 
هاي  دادن دید کودك، عنوان مثال

فضا دادن به جدید و به روز، 
کودك براي پیاده سازي ایده ها، 
درخواست نقاشی کردن اهداف از 

توانمندي در ایجاد بینش 
کارآفرینی در کودك، دغدغه 

مند بودن معلم در موضوع 
و ها  کارآفرینی، برقراري فرصت

برابر براي کودکان، اي ه دسترسی

 نقش معلم
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  درك و فهم و کاربرد بکارگیري تفکر نقادانه و خلق

نقش تسهیل گري و مربی گري،کمک 
به فرضیه سازي کودکان،درگیر کردن 
و به چالش کشیدن کودك براي حل 

 مسئله، طرح سوال هوشمند
 

کودك، ایجاد فضا براي تجربه 
کردن کودك در قالب بازي، 
 آموزش منطبق با فرهنگ جامعه

استفاده از امکانات محلی، ارتباط 
مداوم با والدین کودك، حمایت 

بالقوه و بالفعل هاي  از توانمندي
 کودك، تشویق کالمی  

  
بر اساس نتایج پژوهش از اهداف آموزش کارآفرینی در سنین پیش دبستانی بـراي درك و  

آشنایی کودك با ادبیات اقتصادي به   توان به می کارآفرینانهپایه و هاي  فهم هر چه بهتر ویژگی
زبان ساده، شناساندن مفاهیم پایـه اي کسـب و کـار، فهـم ارزش آفرینـی، آشـنایی کـودك بـا         
مشاغل مختلف  اشاره نمود. اهداف آموزش کـارآفرینی بـه کودکـان پـیش دبسـتانی در سـایر       

در حیطـه محتـواي آمـوزش کـارآفرینی،      مشخص گردیـده اسـت.   2طبقات بلوم نیز در جدول 
شـعر، داسـتان، مـالتی    محتوا براي درك و فهم هر چه بهتر در سنین پیش دبستانی باید در قالب 

مدیا  و سایر امکانات موجود جهت آشنایی کودکان با موضوعات مرتبط با کـارآفرینی، افـراد   
موزشی در سـایر سـطوح   موفق و کارآفرینان موفق و کسب و کارهاي مختلف باشد. محتواي آ

در موضوع روش تـدریس، نتـایج نشـانگر آن اسـت     نتایج قابل مشاهده است.  2نیز طبق جدول 
 تدریس مناسب براي درك و فهم هر چـه بهتـر مفـاهیم کـارآفرینی در کـودك     هاي  روشکه 
بازدید از نمایشـگاه هـا، بازدیـد از مشـاغل، اردوهـاي علمـی، بازدیـد از مراکـز         تواند شامل  می

روش تـدریس   ارآفرینی و خالقیت،  مشاهده گري، روش تقلید  و برگزاري ورکشاپ باشد.ک
براي درك و فهم نقش معلم، به نمایش درآمده است. در زمینه  2در سایر سطوح نیز در جدول 

از قبیـل توانمنـدي در ایجـاد بیـنش     هـایی   هر چه بهتر مفـاهیم کـارآفرینی در کودکـان ویژگـی    
و هـا   دغدغه مند بودن معلم در موضـوع کـارآفرینی، برقـراري فرصـت     کارآفرینی در کودك،

برابر براي کودکان، استفاده از امکانات محلی، ارتباط مداوم با والـدین کـودك،   هاي  دسترسی
باشد. سایر مـوارد نیـز در    می بالقوه و بالفعل کودك و تشویق کالمی هاي  حمایت از توانمندي

 قابل مشاهده است. 2جدول 
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  و نتیجه گیريبحث 
برنامه آموزشی کارآفرینی در مقطع پیش دبسـتانی بـا اسـتفاده از    هاي  در این پژوهش مولفه

چارچوب بلوم ارایه شده است. محقق براي هر یک از عناصر چهارگانه آموزش کارآفرینی در 
هر طبقه معین شـده از طبقـات چـارچوب بلـوم در ایـن پـژوهش (درك و فهـم، بکـارگیري و         

تفکر نقادانه و خلق) مولفه اي را شناسایی نمود و بدین ترتیب الگوي برنامـه آمـوزش    کاربرد و
نتایج پـژوهش دربـاره     کارآفرینی در مقطع پیش دبستانی در قالب یک ماتریس تدوین گردید.

هـدف از آمـوزش   هر یک از ابعاد برنامه آموزش کارآفرینی  به کودکـان قابـل بحـث  اسـت.     
کارآفرینانه(اسـتیري،  هـاي   و ویژگـی هـا   پیشین شـامل پـرورش مهـارت    کارآفرینی در مطالعات

)، آشنایی با مشاغل، مفـاهیم پـولی و سـواد    1393)، خوداشتغالی و آمادگی شغلی(اسمی، 1389
)، آشنایی کودکان با مفاهیم پایه کارآفرینی(عزیزي و همکـاران  1396مالی (عزیزي و مختاري 

) و حـل مشـکالت   Seikkula-Leino, 2011رآفرینانـه( )، تعلیم و توسعه نگرش مثبـت کا 1398
نوآورانه  و خودشناسی در حیطـه عـاطفی، اجتمـاعی، شـناختی،     هاي  اجتماعی از طریق راه حل

ــدن ارزش   مــی )Sarikaya and coskun, 2015فیزیکــی و کالمــی( باشــد. توضــیح و فهمان
کارآفرینانه به کودکان موضوع جدیدي است که در نتایج پـژوهش حاضـر بـر آن    هاي  فعالیت

  تاکید گردیده است. 
در رابطه با محتواي آموزش کارآفرینی نیز برخی از مطالعات پیشین بـه نتـایج مشـابه دسـت     
یافته اند بدین ترتیب که محتواي آموزش کارآفرینی باید مبتنی بر دانش اقتصاد و بازار، دانـش  

تحلیل اقتصادي و برنامه هاي  گرش خویش فرمایی، خلق کار و درآمد زایی و کسب مهارتو ن
). در مطالعات قبلی بر فرایند محـوري محتـوا   1393ریزي و مدیریت کسب و کار باشد (اسمی، 

) 1396و مبتنی بودن بر تدوین پروژه براي راه اندازي کسب و کـار (مرتضـی نـژاد و همکـاران     
اساسـی کـارآفرینی بـه عنـوان محتـوي      هـاي   . در پژوهش حاضر بر مهـارت اشاره گردیده است

  گردد. می تاکید
اسـتفاده از  در زمینه روش تدریس، همسو با نتایج مطالعه حاضر در مطالعات پیشـین نیـز بـر    

عملی به روش فعال و سازمان یافته، انجام هاي  خالق، انجام فعالیتهاي  از قبیل بازيهایی  روش
گروهی، دسـت ورزي، قصـه گـویی، نمـایش خـالق و سـرود (سـبزه        هاي  شارکتو مها  پروژه
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)، سخنرانی میهمان، کارگاه آموزشی، ایفـاي  1395)، داستان سرایی (آراستی و همکاران 1394
)، روش مبتنـی بـر بـازي و فعالیـت کـودك و      1396نقش و بازدید علمی (احمدي و همکـاران  

رت مبتنی بر زندگی واقعی و اکتشاف و کاوشگري مبتنی بر انجام پروژه، کسب تجاهاي  روش
  ) اشاره گردیده است. 1397مبتنی بر هنر و خالقیت (سبزه هاي  و روش

از قبیل فرصت دادن بـه کـودك بـراي    هایی  در مورد نقش معلم، مطالعات پیشین به ویژگی
نگـام  حل مسائل مختلف، پرورش روحیه اعتماد به نفس کودکان، تعامل بین معلم و کـودك ه 

هـاي   )، تطـابق بـا رویکـرد   1393تدریس و تجربه کافی معلم براي اجراي طـرح درس (اسـمی،   
دانش آموزان جهـت  هاي  تدریس مدرن، ایفاي نقش به عنوان مشاور و هماهنگ کننده فعالیت

یـادگیري، خـود مختـاري، مسـئولیت پـذیري و      ایجاد فرصت کافی براي دانش آمـوزان  بـراي   
) و همچنین آمادگی معلمـان  (Juvova et al, 2017جه شدن با مشکالت انعطاف پذیري در موا
 ,Suffianتفکر مرتبه باالتر به ویژه از نظر مهارت، دانش و کـاربرد  هاي  نسبت به ادغام مهارت

Nachiappan, 2019) and( جزیـی تـر بـراي    هـاي   اشاره  نموده اند. در پژوهش حاضر به نقش
شود. در مجموع در هـر   می کودکان را بر عهده دارند تاکید معلمانی که آموزش کارآفرینی به

مشارکت ویژه پژوهش حاضر در طبقه بندي نظام مند هر یک  چهار مولفه آموزش کارآفرینی،
باشـد زیـرا تفکیـک و تمـایز      مـی  در سه سطح متوالی درك و فهـم، کـاربرد و خلـق   ها  از مولفه

دقیق تر از موضـوعات کمـک نمـوده و هـم     در سطوح مختلف، هم به ایجاد یک فهم ها  مولفه
از طرفـی مطالعـات قبلـی در ایـن     نمایـد.   مـی  را آسـان تـر  ها  برنامه ریزي آموزشی در این حوزه

حوزه اکثرا با رویکرد کمی و ابزار پیمایش به بررسی موضوع پرداخته اند اما  تحقیق حاضـر بـا   
و مغفول در مطالعات پیشین بـوده و  رویکردي کیفی به دنبال شناسایی عوامل ناشناخته احتمالی 

آمـوزش کـارآفرینی مبـین ایـن موضـوع اسـت.        هـاي   نتایج مبسوط در مورد هـر یـک از مولفـه   
همچنین استفاده از چارچوب بلوم به عنوان یکی از ابزارهـاي ارزشـمند شـناخته شـده در زمینـه      

  باشد. می آموزشی، رویکردي ارزشمند در بررسی موضوع مطالعههاي  تدوین برنامه
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  پیشنهادها
گردد براي برنامه ریزي آموزش کارآفرینی به کودکـان   می بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد

اهداف باید کامال مشخص و در سطوح متفاوت، به صورت متمایز تعیین شود. همچنین محتـوا،  
روش تدریس و نقش معلم نیز با توجه به اهداف برنامه و سطح مورد نظر یادگیري بـه صـورت   

شود به منظور ایجاد و تقویـت   می کامال دقیق و متمایز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد
نگرش کارآفرینانه، تدوین برنامه کـاربردي آموزشـی و پـرورش روحیـه خالقانـه در کودکـان       

و کلیه مدیران، کارشناسـان و خبرگـان حـوزه    ها  مقطع پیش دبستانی، بنیان گذاران مهدکودك
و مدارس پیش دبستانی از ماتریس برنامه آموزشـی کـارآفرینی ارائـه    ها  هدکودكاموزش در م

  جاري و آتی مورد توجه قرار دهند.هاي  شده در پژوهش حاضر بهره برده و آن را  در برنامه
 در پژوهش حاضر از مدل یادگیري شناختی بلـوم اسـتفاده شـده اسـت. در مطالعـات آینـده      

در حـوزه یـادگیري وجـود دارنـد بهـره گرفـت. همچنـین در         مختلفـی کـه  هاي  توان از مدل می
پژوهش حاضر، ابعاد آموزش کارآفرینی در قالب چهار عنصـر اصـلی شـامل اهـداف، محتـوا،      

آتی بـه دیگـر   هاي  گردد در پژوهش می روش تدریس و نقش معلم مدنظر قرار گرفت. پیشنهاد
دهی فضا و محـیط یـادگیري، زمـان،    آموزشی از قبیل روش ارزشیابی، سازمانهاي  عناصر برنامه

  ابزار و وسایل یادگیري نیز پرداخته شود.
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 منابع
). تاثیر آموزش کارآفرینی از طریـق روش  1397آراستی، زهرا؛ قدوسی، سمیرا؛ باقري، افسانه.(

ــدایی.      ــع ابتـ ــوزان مقطـ ــش آمـ ــه دانـ ــرش کارآفرینانـ ــر نگـ ــرایی بـ ــتان سـ ــعه  داسـ توسـ
   .593-612):4(9،کارآفرینی

). طراحی چـارچوب برنامـه درسـی کـارآفرینی و ارزیـابی برنامـه درسـی        1393اسمی،کرامت (
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزي آموزشی و آموزش و پرورش پیش دبستانی و هاي  رشته

دبستان از منظر آن. رساله دکتري چاپ شده در رشته برنامه ریزي درسـی، دانشـکده علـوم    
 شیراز. تربیتی و روانشناسی دانشگاه

آمـوزش  هـاي   ). شناسایی شیوه1396احمدي،آیدا؛ محمدکاظمی، رضا؛ محمدي الیاسی، قنبر. (
 ».آمـوزش از طریـق تفریحـات سـالم    «کارآفرینی در حیطه ي یادگیري عاطفی با رویکـرد  

  .201-220):2(10توسعه کارآفرینی،
ایی و تبیـین عناصـر   ). ضرورت بسترسازي آموزش کارآفرینی در دوره ابتد1389استیري،عالیه (

 ..دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهرانپایان نامه ارشد برنامه درسی آن.
). آسـیب  1395آخش، سلمان؛ حسینی خواه ، علی؛ عباسـی، عفـت؛ موسـی پـور، نعمـت اهللا. (     

یش فصلنامه مطالعات پـ شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران. 
  .1-31):6(2،دبستان و دبستان

). آموزش کارآفرینی در مقطـع ابتـدایی   1396بهمنی، ندا؛ آراستی، زهرا؛ حسینی، سید رسول. (
 .555-574):4(10، توسعه کارآفرینی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه.

رنجبــر، هــادي؛ حــق دوســت، علــی اکبــر؛ صلصــالی، مهــوش؛ خوشــدل، علیرضــا؛ ســلیمانی،   
کیفـی: راهنمـایی بـراي    هـاي   ). نمونـه گیـري در پـژوهش   1391هرامی، نسیم. (محمدعلی؛ ب

  .238-250):3(10، مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایرانشروع. 

). طراحی الگوي برنامه درسی کارآفرینی بـراي کودکـان پـیش از دبسـتان و     1394سبزه، بتول (
فصـلنامه مطالعـات   ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسـی، کـارآفرینی و مربیـان.    

  .140-160):1(1، سال اول، پیش دبستان و دبستان
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 کودکـان.  آمـوزش  در جدیـد  يرویکـرد  عنـوان  بـه  کارآفرینانـه  آمـوزش  ).1397سبزه، بتول (
   .57-80):51(13،ایران درسی برنامه مطالعات فصلنامه

). تـاثیر بسـته آمـوزش    1398عزیزي، زهره؛ صفاري نیا، مجید؛ علی پور، احد؛ زعفریان، رضا. (
توســعه  خالقیــت و اعتمــاد بــه نفــس کودکــان پــیش دبســتانی. هــاي  کــارآفرینی بــر مولفــه

  .261-280):2(12، کارآفرینی
). آموزش کارآفرینی براي دانستن، انجـام دادن و بـودن   1396زیزي، محمد؛ مختاري، نگار. (ع

  .635-654):4(10،  توسعه کارآفرینی در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی.
مراکز پـیش دبسـتانی اسـتان کهکیلویـه و     هاي  ). آسیب شناسی برنامه1393کریم زاده، عنایت (

،  پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد چـاپ شــده     ) 1392-1393بـویر احمـد در سـال تحصـیلی (     
 دانشگاه خوارزمی

 درســی برنامـه  طراحـی  عناصـر  بررســی ).1396( عباسـی  و خـواه  نژاد؛عطاران؛حسـینی  مرتضـی 
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