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 دهیچک

 دربارة قینگرش عم جادیا یبرا یدوران کودک بودنمناسب زین و ینیکارآفر جیترو در ینیآموزش کارآفرتوجه به ضرورت  با

 اجرا و یگذارهدف ینیکارآفر ینگرش به سو تیو تقو یآگاه یراستادبستان در  دورة یآموزش یهابرنامه دیبا ،ینیکارآفر

 ریتأث یبررس هدف با قیتحق نی. ااست ییسراداستان ،ییابتدا مقطعبه کودکان  ینیآموزش کارآفر یهاروشاز  یکی. شوند

 با ییابتدا مقطع آموزاندانش نانةیکارآفرنگرش  تیبر تقو ینیکارآفر نةیزمدر  ییسرا داستانروش  قیاز طر ینیکارآفر آموزش

 ییچهارم و پنجم ابتدا یهاهیپا انآموز دانش یآمار جامعة کلدر  یشیآزماشبه یکم صورتبه یبردرکا قیاستفاده از روش تحق

قبل و پس  آن ابعاد و نانهینگرش کارآفر زانیم .گرفت انجامنفر کنترل(  40و  یشینفر آزما 45) تهران 1 منطقة سالم دخترانةدبستان 

 در ییسرا داستانبا روش  ینیکارآفر آموزش ،جینتا براساس. شد سنجش کنترل و یشیآزما گروههر دو  در یآموزش ةدور کیاز 

کنترل  ت،یبه موفق لیم ت،یشامل خالق آن ابعاد تیتقو نیهمچن و انآموز دانش ةنانینگرش کارآفر تیموجب تقو ینیکارآفر ةنیزم

در  ییسرا داستان روشبه  ینیکارآفر آموزش رابطةبر  کاروکسبفعال در  ةخانواد داشتن ،نیهمچن .است شدهنفس  زتو ع یدرون

 آموزش یها برنامه نیتدو به هاافتهی نیا .است داشته ریتأث ییابتدا مقطع آموزاندانش نانةیکارآفرو نگرش  ینیکارآفر نةیزم

 .کندیمدر دبستان کمک  ینیکارآفر
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  مقدمه
اساس برباورها  نیا اگر یشوند و حت یم آموخته هاکه باورها و نگرش دارد وجودباور  نیا

 یریادگیتوان با آموزش و  یم، باز هم باشندشده  جادیا یاجتماع طیو مح یخانوادگ ماتیتعل

 رب ییبسزا ریتأث ینیآموزش کارآفر(. 1392و همکاران،  یمحسن) کرد جادیا یراتییتغها  آن در

آموزش  ،قتیحق. در(Kozalinska, 2012ابعاد گوناگون نگرش، دانش، رفتار و مهارت دارد )

 Europe Commission, 2016; Pfeiffer etشود )یم نانهینگرش کارآفر شیسبب افزا ینیکارآفر

al., 2008 عنوان به ینیانتخاب کارآفر موجب ینیبه سمت کارآفر افراد یها نگرش( و بهبود

 (.Chigunta, 2002) شود یم یشغل ریمس کی

قابل  نانهیکارآفر یها و رفتارهانگرش ،هامهارت 1ینیکارآفر یبان جهاندهیداز منظر 

ها، نگرش یریگشکلدر  یضرور ینقش ینیو آموزش کارآفر هستند یریادگیآموزش و 

 یدوران کودک. (Singer et al., 2014) کند یم فایا -باالدبستان به  ةدوراز  -ها و فرهنگمهارت

 .(Axelsson et al., 2015) است ینیکارآفر درمورد قینگرش عم جادیا یبرا یآل دهیا ةدور

و  تیخالق ،ینیکارآفر یان، آموزش مبانآموز دانشمعمول  یهابر آموزشعالوهامروزه 

بودن، خالقاتکا به خود،  یآموزش کودکان برا و است اتیاز ضرور زین یزندگ یهامهارت

و  نگرشبا پرورش  میمستق یا هرابط نییپا نیدر سن یکوشسختو  یریگمیتصماستقالل در 

 ییشناسا نکهیبا توجه به ا(. 1394 ان،ی)اکبرپور و مهدو داردها  آن در نانهیکارآفر یهایتوانمند

از  نانهیکارآفر یو رفتارها ها نگرش تیتقو یراستادر  ها مهارتاستعدادها و  کیو تحر

و  یآگاه منظور بهسطوح دبستان  در یآموزش یها برنامه دیبااست،  ینیاهداف آموزش کارآفر

 توجه با (.Europe Commission, 2016شود ) دهیتدارک د ینیکارآفر ینگرش به سو تیتقو

نادرست  یآموزش یها روشزمان و  ط،یشرا کودکان ژةیو التیآرزوها، احساسات و تما به

 با ینیکارآفرآموزش  به ها آن ،نیبنابرا ؛شودیمها  آن ینیکارآفر ةیروح فیموجب تضع

به دیبا یکودک نیدر سن ینیآموزش کارآفر (.Rabbior, 1990) نددار ازینمناسب  یها روش

منظور و به ردیصورت گ گارآموز یو هم برا آموز دانش یهم برا یعنیطرفه صورت دو

(. Europe Commission, 2016) بردفعال بهره  سیتدر یهاروشاز  دیبا آموزش نیا دادن انجام

                                           
1. Global Entrepreneurship Monitor 
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 ،هانهیزم ةان در همآموز دانش یهایستگیشا شیمنظور افزابه یآموزش یهاراهبرداز  یکی

ن رفتنیببا از ییسرا داستانروش  در(. Miller & Pennycuff, 2008) است ییسرا داستان روش

کننده بخش و سرگرملذت یو کمک به حل مسائل با روند یسکون فکر ت،یموانع خالق

که در جلسات  یانآموز دانش ،لیدل نی. به همدابی یم شیافزاان آموز دانش تیخالق

 ندترموفقمسائل  یبرا دیو جد لیاص یهاحلراه افتنیدر  ،ابندی یمحضور  ییسرا داستان

آموزش  یها روش ةنیزم در یاندک یهاپژوهش کلرد ،نیاوجود  با(. 1392)رادبخش، 

انجام  انآموز دانش ةنانیکارآفر یهایتوانمند و نگرش یارتقا بر آن راتیثأو ت ینیکارآفر

 نآموزگارا یبرا یجد یها چالش موجب نهیزم نیدر ا یکاف دانش نبوداست.  هگرفت

 ،بیترت نیا به. شود یماثربخش  ینیکارآفر سیتدر یها روش انتخاب نةیزم در ینیکارآفر

 ییسرا داستان روش با ینیکارآفر آموزش ایآ :است پرسش نیپاسخ به ا درصدد حاضر قیتحق

 ؟دارد ریتأث ییابتدا مقطع انآموز دانش ةنانیکارآفر نگرش بر

 

 قیتحق نةیشیپو  ینظر یمبانبر  یمرور
 حالت و (Noel, 2005) نامناسب ای مناسب رفتار کی به پاسخ ای العملعکسبه  لیتما نگرش

نشان واکنش منظور بهاو را  و گذارد یمبر فرد  ایپو یریثأت که استتجربه  بریمبتن یعصب یروان

و همکاران،  ی)محسن کند یم آماده هاتیو وضع ایاش از یبرخ برابردر ژهیو یاوهیش به دادن

نگرش  یمفهوم سه جزئ اساسبر را نگرش مفهوم بارنیاول( 1991) و همکاران 1نسونیراب. (1392

 یهاپژوهش ةمطالع با هاآن. بردند کاربه ینیکارآفر ةمطالع دررفتار و احساس  شناخت، شامل

 ییرا شناسا نانیکارآفر یتیشخص یهایژگیو ،افراد ریو سا نانیکارآفر زاتیتما ةنیزم در نیشیپ

خرده راو عزت نفس  یکنترل درون ت،یبه موفق لیم ،یو نوآور تیخالقکردند و چهار بعد 

 یبرا وگرفتند  نظرخود در ةنانیکارآفر نگرش مدل یبرا نانهیکارآفر نگرش با مرتبط یهااسیمق

  (.Robinson et al., 1991) اندکردهاستفاده  (EAO)2 ابزار از ابعاد نیا یریگاندازه

به  لیم(. Hussery, 2013) هاستحلراه و هافرآورده ها،دهیا ةتوسع ةمنزلبه تیخالق

                                           
1. Robinson 
2. Entrepreneurial Attitude Orientation 
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 کند یماست که فرد را وادار  یریادگیاز  یحالت نیهمچن و تیبه موفق دنیرس یمبنا تیموفق

و همکاران،  ی)باران اوالد بکوشد یشخص برتر یارهایو مع یخشنود ت،یموفق یبرا

 یو رفتارها هایژگیو ،ها مهارت ج،یبه نتا یزندگ یدادهایرو دادننسبت یدرون کنترل(.1391

 یزندگ یندهایافراست که در  یاساس ازین کی نفس عزت .(Arsalan et al., 2009) است افراد

زاده و صالح عباسبه نقل از  1391و همکاران،  یطرق یدارد ) فرقان یینقش مهم و بسزا

 است کردهخود اعالم  2016در گزارش اروپا  ینیآموزش کارآفر ونیسیکم. (1394مجتهد، 

خود را به عمل  یهادهیا دهد یم امکانافراد  به نانهیفرآو دانش کار ها مهارت ،هانگرش ةتوسع

 دربارةنگرش افراد بر  ریتأث ینیآموزش کارآفر جیاز نتا یکی ،ونیسیکم نیکنند. از نظر ا لیتبد

 ومختلف  طیکودکان در شرا اند کرده دیتأک (1990)ریراب مانند یپژوهشگران .است ینیکارآفر

 لیتحل رشد ندیفرا در ها آن ییماجراجو ةیروحاما  ،ندیآیم ایبه دن تمتفاو التیبا آرزوها و تما

 ابدی ادامه باالتر سطوح تا ود شوآغاز  نییپا نیاز سن دیبا ینیآموزش کارآفر ،نیبنابرا ؛رود یم

 سازوکار رییتغ یبرا ایپو ندیفرا کیدر مدرسه  ینیآموزش کارآفر (.1394 همکاران، و ینادر)

دهد تا یم ازهاجها  آن ست و بههانگرشها و ارزشان از نظر باورها، آموز دانش یشناخت

در  ینیکارآفر آموزش(. Heilbrunn, 2010) را بهتر درک کنندخود  یهایستگیو شا ها مهارت

مورد و اکتساب دانش در ینیکارآفر دربارةنگرش مثبت  جادیا منظوربه یو جوان یکودک ةدور

نگرش مثبت به  و (Axelsson et al., 2015) دارد یاریبس تیاهم ینیموضوعات کارآفر

 سیتدرثر ؤمو روش  یدرس یها برنامه یمحتوا نیتدو قیز از طریاز هر چ شیپ ینیکارآفر

 اروپا ینیآموزش کارآفر ونیسیکم ،راستا نیا در. (Obisanya et al., 2010) شود یممحقق 

 دیبا عضو ی، کشورهاینیفرآکارآموزش  ةتوسعمنظور به که است کرده دیتأک زین( 2016)

از مقطع دبستان به بعد  خالقانهو  دیجد سیتدر یها روش قیرا از طر نانهیفرآکار یها مهارت

عنوان هدف به یشغل یهافرصت جادیا بر یپرورش دهند تا در مقاطع باالتر و آموزش عال

مطالعات  ،کودکان یراب ینیآموزش کارآفر یها روشانواع  نةیزم در. تمرکز کنند یینها

 ،یبحث گروه ،دیبازد ،یپوستر، کار عمل یها روش محققاناست.  هگرفتانجام  یمحدود

 همان،یسخنران ممعما، پازل،  لم،یف شینما ،یباز ،ییسرا داستان ،نقش یفایا ،یمورد ةمطالع

 یمناسب برا زین و نیسن نیا یهایژگیو و اتیمناسب با مقتض یها روشرا  و... لهئحل مس
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 ,1392Paco et al., 2011; Ruskovara ،ی)بهمن دانندیم انآموز دانش ةنانیکارآفر نگرش تیتقو

 یداستان نوع. است ینیکارآفر نةیزمدر  سیتدرفعال  یها روشاز  یکی ییسرا داستان. (;2010

 تیشخص کی یمندکنشروند تعامل و  یاست که در آن چگونگ یدنیشن ای یخواندن تیروا

 شودیم انیداستان ب ای سندهینظر نومورد ةجیو نت دگاهید ل،یاساس هدف، تحلبر یبا موضوع

داستان و  قیخالق از طر تیکودکان به فعال قیتشو یبرا یمتعدد یها روش (.1389 ،ی)همت

 قیو تشو انیبدون پا یهاتوان به نقل داستانیوجود دارد که از آن جمله م ییسرا داستان

د کرداستان اشاره  ینقاش ای میان به ترسآموز دانش قیتشو ایو ها  آن لیکودکان به تکم

را به هم متصل  ندهیشنونده و گو نده،یاساس کلمات گوبر ییسرا داستان (.1380 ،ی)شعبان

 ةنیدر زم یشگرف راتییتغدهد و  یمکودکان را گسترش  یفهم زبان ییسرا داستان. کند یم

 تاکند  یم قیرا تشوها  آن و کند یم جادیکودکان ا تیو خالق یآموزسواد ،یریادگی

در  یقی( در تحق2014) 1و عبدالواحد یداکوم(. Tsz Ki, 2005را خلق کنند ) خود یها داستان

 نیتراز مهم یکی ییسرا داستانداشتند  انیب انجوان نانةیکارآفربر قصد  ییسرا داستان ریتأث ةنیزم

 نیا نیهمچنکنند و  یخود را رهبر ةندیدهد تا آیاجازه مها  آن ارتباط است که به یابزارها

 رود.  یمکار به ینیکارآفر ةنیدر زم ارآمدک یابزارعنوان بهروش 

در  ینینقش آموزش کارآفر نةیزمدر  قاتیتحق شتریب دهدیمنشان  قیتحق نةیشیپ یبررس

 ,Rodrigues et al., 2010; Fayolle & Gaily) در سطوح دانشگاه نانهینگرش کارآفر تیتقو

 (Paco et al, 2011, Axelsson et al., 2015) یمحدود مطالعاتو  است رفتهیپذصورت ( 2015

آموزش  ،قاتیتحق براساسکه یحالدر ،است گرفتهو نوجوانان انجام  کودکان مورددر

ها از از پژوهش یاریبس ،نیهمچن (.Gibb, 2006د )شوسطوح لحاظ  در تمام دیبا ینیکارآفر

رشد ر بها داستان ریتأث انگریب( 1381) دوسترحمان( و 1386) انیصباغ یها پژوهشجمله 

 .هستند یو شناخت یاجتماع ،یعاطف ،یلحاظ روانبهان آموز دانشتر و سالمثرتر ؤمبهتر، 

 ییسرا داستانروش  ریتأث یاز مطالعات قبل کدامچیه در دهدیمنشان  نهیشیپ یبررس ،نیهمچن

 یبخش ینوعبه کیبلکه هر  ،است نشده یبررسکودکان  نانةیکارآفربر نگرش  میمستق طور به

 و فخارزاده ممقد یاز محققان مانند جعفر یبرخ ،نمونه یبرا ؛اند کرده یبررسموضوع را  نیاز ا

                                           
1. Dakoumi & Abdelwahed 
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 یمحتوا خود( در مطالعات 1382) یضیعرو  یعابد( و 1384) یینژاد و همای(، سبحان1389)

و  نانهینگرش کارآفر جادیا نةیزمدر  رامقطع دبستان  یدرس یها برنامهو  یکتب درس

 یبرخ در. اند کرده یابیارز شرفتیپ زةیانگ ةسازتوجه به و  ارهمچون فرهنگ ک ییها لفهؤم

به داستان و  (1380) ی( و شعبان1394پرسش و همکاران ) پژوهش مانند زیمطالعات ن

 .است شدهکودکان اشاره  تیخالق یابزار ارتقا نیترو مهم نیدتریعنوان جدبه ییسرا داستان

 ةمسئلو حل  تیخالق شیبر افزا ییسرا داستان ریتأث خود قیتحقدر  2005در سال  1یتسزدک

 در زین( 1394) مجتهد صالح و زادهعباس است. کرده یبررسرا  یدبستانشیپان آموز دانش

. اند کرده یبررس را ییابتدا دورة انآموز دانشبر عزت نفس  ییسرا داستان ریتأثخود  پژوهش

 یکالم تیخالق یابیروش ارز کیعنوان به ییسرا داستان تیاهمها پژوهش یبرخ در ،نیهمچن

در  ییسرا داستان یو به نقش اساس (Hennessey, 1988) است شده یبررسان آموز دانش

 یکارشناس ةنامانیپادر  زین( 1392) یبهمن(. Johansson, 2004) است شدهاشاره  ینیکارآفر

 تیبا هدف تقو ینیآموزش کارآفر یها روشاز  یکیرا  ییسرا داستانروش  خودارشد 

 ةرااشبا توجه به  جه،یدرنت .کرده است یمعرف ییابتدا مقطعدر کودکان  نانهینگرش کارآفر

نگرش  تیفعال و خالقانه در تقو سیروش تدر کیعنوان به ییسرا داستان نقشمحققان به 

(، 1392 ،یبهمن ؛2016 ،اروپا ینیآموزش کارآفر ونیسیکم) ییابتدا مقطعکودکان  ةنانیکارآفر

  . شود یم مشاهده 1 شکل در قیتحق یمفهوم مدل

 

 
 قیتحق یچارچوب مفهوم .1 شکل

                                           
1. Tsz Ki 

 نگرش کارآفرینانه 

 خالقیت و نوآوری

 عزت نفس

 میل به موفقیت

 کنترل درونی

آموزش کارآفرینی از طریق 

 سراییداستان روش

 کاروکسبخانواده : داشتن والدین فعال در 
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 شامل( 1991) نسونیراب قیتحق در شدهاشارهابعاد  ،قیتحق نیدر ا نانهیکارآفر نگرش ابعاد

 آموزش رابطةو  است یو کنترل درون تیبه موفق لیعزت نفس، م ،یو نوآور تیخالق

. شده است یو ابعاد آن بررس نانهیبر نگرش کارآفر ییسرا داستانروش  قیاز طر ینیکارآفر

 خانواده یرهایمتغ داد نشان قیتحق اتیادب یبررس ،گرلیتعد یرهایمتغ نةیزم در ،نیهمچن

( Tsz Ki, 2005) مدرس و( Axelsson et al, 2015) اجرا یفضا(، 1392 ک،ین عمل)صادق 

 نیا شده،ادی یرهایمتغ کنترل منظوربه .دارد کودکان ینیکارآفر آموزش در ییبسزا نقش

انجام  کسانیو با مدرس  کسانی یآموزش یدبستان مشخص با فضا کیدر  یآموزش ةبرنام

 .دش گرفته نظردر قیتحق یمفهوم مدل در گرلیتعد ریمتغ خانواده فقطو  گرفت

 

  قیتحق روش
شبه نوع از یاطالعات کم یو برحسب گردآور یکاربرد هدف لحاظ ازحاضر  قیتحق

از  ینیکارآفر آموزش) مستقل ریمتغ یو معلول یروابط عل یدر آن بررس که است یشیآزما

 لگریتعد ریمتغ گرفتننظردر با( نانهیوابسته )نگرش کارآفر ری( و متغییسرا داستانروش  قیطر

مورد  ةنمون. گرفت انجامو کنترل  یشی( در دو گروه آزماکار و کسبفعال در  ة)خانواد خانواده

سالم  ةچهارم و پنجم دبستان دختران یها هیپاان دختر آموز دانشنفر از  85 شاملمطالعه 

 گرینفر د 40و  یشینفر گروه آزما 45که  شود یمتهران   1 ة( واقع در منطقنیاسی)فرشتگان 

در  ییسرا داستانبا استفاده از روش  ینیکارآفر آموزش برنامة. دادند لیگروه کنترل را تشک

و مرداد  ریالزم با دبستان مورد نظر در ت یهایهماهنگ دادن پس از انجام و ینیکارآفر نةیزم

 یساعته برا کی ةجلس 12 صورتبه انآموز دانش یتابستان یهاکالسدر قالب  1395سال 

شامل  گانخبربرنامه با کمک  نیدر ا شدهاستفاده یهابرگزار شد. داستان یشیگروه آزما

کودکان و  یدانشگاه تهران، کارشناسان کانون پرورش فکر ینیکارآفر آموزش نااستاد

 استادان. سپس با کمک ندکودک انتخاب شد اتیکارشناسان ادب نیتهران و همچن اننوجوان

در  آن خالصةشد که  هیو روزانه ته یهر داستان طرح درس کل یبرا قیتحق نیدر ا ریدرگ

 .  است بوده محققعهدة  به زیبرنامه ن ی. اجراشود یم مشاهده 1جدول 

 



1395 زمستان، 4 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة  600  

 1395 تابستان ینیکارآفر میمفاه آموزش دورة کل درس طرح. 1 جدول
 ینیکارآفر: درس نام    (   نیاسی)فرشتگان  سالم: دبستان نام       تهران: شهرستان       تهران: استان

  12: جلسه تعداد                        پنجم و چهارم: هیپا                        یقدوس رایسم: معلم نام

 الزم لیوسا سیتدر گزارش خالصة
 و یجزئ هدف

 یرفتار
 داستان نام

 موضوعو  جلسه
 سیتدر

 ،ینیمرتبط با کارآفر ةمسئل طرح
 یاجرا ،داستان بدون عنوان نقل
ان و آموز دانشتوسط  شنامهینما

 لیگفتن داستان ناقص و تکم
در آخر  ،انآموز دانشن توسط آ

 ان آموز دانشپرسش از 

 دئوپروژکتور،یو
 بشقاب و وانیل
 مصرف، بارکی

 گردو، ،یچیق
 یترازو
 یکاردست

نگرش  تیتقو
 نانةیکارآفر

ان از آموز دانش
 تیخالقبعد 

 و دیسف دندان
 بامبو ساقة

 تیخالق. 1

 مسئله حل. 2 بزرگ اشتباه

 یگلو چطور
 شد تنگ نهنگ

 خالق تفکر. 3

و  ینیمرتبط با کارآفر ةمسئل طرح
طوفان  جادیمنظور ابه پرسش

 عنوان، بدون داستان انیب و یفکر
 انیب ان،آموز دانش نقش یفایا

 توسط کامل صورتبه داستان
  پرسش و معلم

 دئویو
 پروژکتور،

 وتر،یکامپ
 یماکارون

نگرش  تیتقو
 نانةیکارآفر

ان از آموز دانش
 یدرون کنترلبعد 

 چوب دسته کی
 و یگروه کار. 4

 یهمکار

 و ترسناک شب
 هاگرگ حملة

 یریپذتیمسئول .5

 را هابچه زنبورها
 .کنند یم ادب

 یمیت کار. 6

 و ینیمرتبط با کارآفر ةمسئل طرح
ناقص  ایعنوان  بدونداستان  انیب
ان و آموز دانشتوسط  لیتکم و

  پرسش

 دئوپروژکتور،یو
 راکت وتر،یکامپ
 نگیپ توپ و

 پونگ

 نگرش تیتقو
 نانةیکارآفر

 از انآموز دانش
به  لیم بعد

 تیموفق

 که یاردک جوجه
 گم را مادرش

 کرد

 لیم و زهیانگ. 7
 تیموفق به

 پشتکار. 8 یداریپا درس

 یکوشسخت. 9 بانتو

 ،ینیکارآفر با مرتبط ةمسئل طرح
 نقل و یفکر طوفان جادیا

 و ناقص و عنوان بدون داستان
 و انآموز دانش توسط آن لیتکم
 و پرسش شنیمیان شینما

 دئویو
 پروژکتور،

 وتریکامپ

نگرش  تیتقو
 نانةیکارآفر

ان از آموز دانش
 نفس عزتبعد 

 موجود راز
 بیعج

 یخودآگاه. 10

  مشورت. 11 رمردیپ یپندها

 برادر دو
 عدل تیرعا. 12
 انصاف و

  

در هر دو  ینیکارآفر آموزش برنامةاز شروع  قبل آزمونشیپ صورتبه قیتحق یهاداده

 از دوباره ینیکارآفر آموزش برنامة انیدر پا ،نی. همچنگرفتو کنترل انجام  یشیگروه آزما
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و در هر  یکل طوربهگروه  هر نانةیکارآفرنگرش  تیگرفته شد و وضع آزمونپسدو گروه  هر

از  (نانهی)نگرش کارآفر وابسته ریمتغ به مربوط یهاداده یآورجمع یبرا. شد سنجشبعد  چهار

چهار  ودارد  پرسش 75 کهشده است  استفاده نسونیراب 1نانةیکارآفرنگرش  استاندارد پرسشنامة

فعال ،خانواده گرلیتعد ریمتغ سنجش منظور  به ،نیهمچن. سنجدیمرا  نانهیبعد نگرش کارآفر

 .شد گرفته نظردر کار و کسب مالک /ریمد صورتبه کار و کسبدر  آموز دانش نیوالد بودن

 ینیکارآفر دانشکدة استادان و متخصصان نظر ازابزار  ییسنجش روا یبرا ،قیتحق نیدر ا

خود استفاده  قیابزار سنجش تحق عنوانبهپرسشنامه  نیکه از ا شد گرفته بهرهدانشگاه تهران 

 نیچند نیهمچن و (Fernandez et al., 2015; Lope Pihie & Bagheri, 2010) بودندکرده 

استفاده شده  کرونباخ یاز روش آلفا زین ییایپا یمنظور بررسبه. شد یبررس زین معتبر پژوهش

که  دست آمدبه 95/0 نانهیکارآفر نگرش پرسشنامة یبراکرونباخ  یآلفا بیضر .است

 در الزم راتییتغ با پرسشنامه یها پرسش ،نیهمچن .است قیتحق ارابز یباال ییایپا ةدهند نشان

 چند و شد لیتبد ییابتدا مقطعکار رفته در جمالت و با حفظ محتوا، به زبان کودکان  هفعال با

 10 نمونة کیدر  قیتحق پرسشنامة. سپس کردند دییرا تأ آنکودکان  موزشآ خبرگان از نفر

 یها نقصو  شداجرا  (از نمونه مورد مطالعه ریغ) شهرزاد دخترانة دبستان آموزاندانشنفره از 

  .شدآن برطرف  یو مفهوم ییمحتوا

استفاده  SPSS 22 افزارنرم و یزوج یت یاز آزمون آمار قیتحق یهاهددا لیتحل منظوربه

 شود.  یو کنترل بررس یشیگروه آزما زیو ن آزمونپسو  آزمونشیپ یهانیانگیمشد تا تفاوت 

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص

 1 منطقة نیاسیچهارم و پنجم دبستان فرشتگان  یها هیپا انآموز دانش شاملمطالعه  مورد نمونة

 . شود یم مشاهدهنمونه  تیاز وضع یفیتوص 2 جدول درکه  بود تهران

 

 

                                           
1. Entrepreneurial Attitude Orientation (EAO) 
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 کنترل و یشیآزما گروه انآموز دانش یشناختتیجمع فیتوص .2 جدول

 تیوضع ریمتغ
 یفراوان درصد

 یشیآزما گروه
 )درصد(

 کنترل گروه
 )درصد(

 5/23 27 چهارم یلیتحص ةیپا
 5/23 26 پنجم

 5/10 5/16 کار و کسب در فعال نیوالد نیوالد شغل
 5/36 5/36 کار و کسب در فعالریغ نیوالد

 یهاکالس در شرکت
 یدرسریغ

 یبل

 0 0 ینیکارآفر با مرتبط کامالً
 3/35 7/44 یورزش
 20 6/17 یقیموس
 1/14 5/16 یهنر

 0 35/2 ریخ
 

 یزوج یت آزمون جینتا

در دو  انآموز دانش نانةیکارآفرنگرش  نیب تفاوتوجود  یبررس منظوربهابتدا  ،پژوهش نیا در

 یبررس هاگروه انسیوار یمعنادار ،آزمونشیپ جیدوره و براساس نتا یگروه قبل از برگزار

 .شود یم ارائه 3 جدول در آن جةینتشد که 

 
 و کنترل یشیگروه آزما آزمونشیپ سةیمقا یزوج Tآزمون  جینتا.  3 جدول

 

 نیانگیم یتساو T آزمون Leven آزمون
 سطح در نانیاطم فاصلة

 درصد 95 اعتماد

ون
زم

آ
 

F 

طح
س

 
دار

عنا
م

ی
 

ره
آما

 t 

جة
در

 
زاد

آ
 ی

d
f

 

متر
ارا

پ
 

si
g

 

 نییپا حد

 حد
اال

ب
 

 نانهیکارآفر نگرش

 یتساو فرض
 انسیوار

55/1 21/0 51/2- 83 01/0 04/1- 121/0- 

 یتساو عدم فرض
 انسیوار

  53/2- 9/82 01/0 04/1- 125/0- 
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 ،است درصد 5 یمعنادار سطح از تربزرگآزمون لون  یسطح معنادار نکهیتوجه به ا با
 درصد 95 نانیاطم فاصلة در نییچون حدود باال و پا یاز طرف و ندبرابر هم با گروه دو یهاانسیوار
 دو نانةیکارآفرنگرش  دده یم نشان و ستینمعنادار  زیدو جامعه ن یهانیانگیمتفاوت  است، یمنف

 .ندارند یتوجه انیشاتفاوت  هم با یآموزش دورة یو کنترل قبل از برگزار یشیگروه آزما
 نانهیکارآفر نگرش ریمتغ سنجشاز  آمدهدستبه یهادادهپژوهش  نیا در ،نیهمچن

 زین و نانهینگرش کارآفر بر ییسرا داستانروش  از ینیکارآفر آموزش ریتأث یبررس منظور  به
 آمار خالصة که  است شده لیتحلو به دو حالت مختلف  جداگانه صورتبه آناز ابعاد  کیهر

 . شود یمارائه  5و حالت دوم در جدول  4حالت اول در جدول  جیو نتا یفیتوص
و ابعاد آن  نانهینگرش کارآفر بر ینیکارآفر نةیزم در ییسرا داستان ریتأث یبررس: اول حالت

 . آزمونپسو  آزمونشیپ جینتا اساسبر یزوجT  سةیمقا آزمونبا استفاده از 
گفت  توانیم یبا توجه به مقدار سطح معنادار ،شود یممشاهده  4 جدول در که  طورهمان

 وجود یداریمعن یهمبستگ زیو ابعاد آن ن نانهینگرش کارآفر آزمونپسو  آزمونشیپ نیب
 ؛است درصد 5 از ترکوچک ،یزوج سةیمقا نیانگیآزمون م یمعنادار سطح ،نیهمچن. دارد
 انآموز دانشو ابعاد آن در  نانهیکارآفر نگرشبر  ینیکارآفر نةیزمدر  ییسرا داستان ن،یبنابرا

 مقدار به توجه با دهدیمآزمون در گروه کنترل نشان  نیا جینتا عالوه، بهاست.  بوده رگذاریتأث
 از اما ،استمعنادار  ییدر سطح باال آزمونپس و آزمونشیپ نیب یهمبستگ ،یمعنادار سطح

 ةجینت ،درصد است 5از  شتریب یزوج ةسیمقا نیانگیم آزمون یمعنادار سطحآنجاکه 
 .است نکرده یتفاوت کنترل گروه در آزمونپس و آزمون شیپ

سرایی در زمینة کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن  حالت دوم: بررسی تأثیر داستان
 . کنترل گروهی و شیآزما گروه آزمونپسزوجی براساس نتایج T با استفاده از مقایسة 

در این حالت، ابتدا دو فرض تساوی میانگین دو جامعه یعنی تأثیرنداشتن روش 
های دو جامعه در سطح بودن میانگین وابستة تحقیق و فرض نامساوی متغیرهایسرایی بر  داستان
علت اینکه در همة  ، به5شده در جدول  مقادیر ارائهدرصد درنظر گرفته شد. براساس  5خطای 

 H0تر است، فرض  درصد کوچک 5متغیرهای وابسته سطح معناداری آزمون تساوی میانگین از 
توان نتیجه شود و می عه )گروه کنترل و گروه آزمایشی( رد مییعنی تساوی میانگین دو جام

 آموزان و ابعاد آن مؤثر بوده است.گرفت در زمینة کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانة دانش
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 گروه در هاآزمونپسو  هاآزمونشیپ سةیمقا یزوجT آزمون  جیو نتا یفیتوص آمار خالصة. 4 جدول

 کنترل و یشیآزما

 

  هازوج اختالفات  

 اریمع از انحراف نیانگیم

ف
تال

اخ
یم 

نگ
ا

 نی

ف
حرا

ان
 از 

یمع
 ار

ره
آما

 t متر
ارا

پ
 

si
g

(2
-t

ai
le

d
)

 

 هازوج یهمبستگ

یضر پس شیپ پس شیپ
تگ ب

بس
هم

 ی

si
g

 

وه
گر

 
زما

آ
 یشی

 نگرش
 نانهیکارآفر

69/6 20/8 14/1 89/0 51/1- 97/0 4/10- 00/0 56/0 000/0 

 و تیخالق
 ینوآور

71/6 25/8 22/1 97/0 54/1- 17/1 80/8- 00/0 45/0 002/0 

 به لیم
 تیموفق

92/6 42/8 38/1 97/0 50/1- 07/1 39/9- 00/0 63/0 000/0 

 کنترل
 یدرون

64/6 06/8 30/1 00/1 42/1- 25/1 62/7- 00/0 43/0 003/0 

 001/0 46/0 00/0 -71/8 16/1 -51/1 11/1 14/1 79/7 28/6 نفس عزت

وه
گر

 
رل

کنت
 

 نگرش
 نانهیکارآفر

27/7 32/7 97/0 01/1 05/0- 22/0 49/1- 14/0 97/0 000/0 

 و تیخالق
 ینوآور

13/7 22/7 29/1 31/1 08/0- 47/0 19/1- 24/0 93/0 000/0 

 به لیم
 تیموفق

51/7 53/7 11/1 13/1 02/0- 16/0 13/1- 26/0 99/0 000/0 

 کنترل
 یدرون

30/7 31/7 15/1 14/1 01/0- 08/0 88/0- 38/0 99/0 000/0 

 000/0 99/0 31/0 -01/1 09/0 -01/0 18/1 16/1 13/7 11/7 نفس عزت

 

 نتایج آزمون رگرسیون
عنوان یک متغیر  کار  نیز به و با توجه به چارچوب نظری تحقیق، تأثیر خانوادة فعال بر حوزة کسب

سرایی در زمینة کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه با استفاده از آزمون  داستانتعدیلگر بر رابطة بین 

منظور، رابطة رگرسیونی در گروه آزمایشی برای دو دسته  ها بررسی شد. بدیناعتباریابی متقابل داده

نفر( و  14کار ) و آموزان دارای والدین فعال در حوزة کسبآموزان شامل دانشاز دانش
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نفر( مقایسه شد. با توجه به میانگین  31کار ) و رای والدین غیرفعال در حوزة کسبآموزان دا دانش

 شود. می ارائه 2و  1آزمون این دو دسته، رابطة رگرسیونی در نمودارهای آزمون و پسپیش
 

 و کنترل یشیگروه آزما آزمونپس سةیمقا یزوج Tآزمون  جینتا.  5 جدول

 

 نیانگیم یتساو T آزمون Leven آزمون

ون
زم

آ
 

F 

S
ig

 

ره
آما

 t 

جة
در

 
زاد

آ
 ی

d
f

 

متر
ارا

پ
 

si
g

 

ف
تال

اخ
یم 

نگ
ا

 نی

 نگرش
 نانهیکارآفر

 87/0 00/0 83 21/4 52/0 40/0 انسیوار یتساو فرض

 87/0 00/0 7/78 18/4   انسیوار یتساو عدم فرض

 و تیخالق
 ینوآور

 03/1 00/0 83 13/4 01/0 58/6 انسیوار یتساو فرض

 03/1 00/0 2/71 06/4   انسیوار یتساو عدم فرض

 تیموفق به لیم
 82/0 00/0 83 67/3 17/0 84/1 انسیوار یتساو فرض

 82/0 00/0 6/78 65/3   انسیوار یتساو عدم فرض

 یدرون کنترل
 74/0 002/0 83 19/3 69/0 16/0 انسیوار یتساو فرض

 74/0 002/0 41/78 17/3   انسیوار یتساو عدم فرض
 65/0 01/0 83 64/2 90/0 01/0 انسیوار یتساو فرض نفس عزت

 

  
 یدارا انآموز دانش ونیرگرس رابطة. 1 نمودار

 کار و کسب حوزة در فعال نیوالد
 یدارا انآموز دانش ونیرگرس رابطة. 2 نمودار

 کار و کسب حوزةدر  رفعالیغ نیوالد
 

 و آزمونشیپ نیانگیم R2 یهمبستگ بیکه ضر شود یممشاهده  2 و 1 ینمودارها سةیمقا با

 55/0برابر  ،هستند فعال کار و کسب حوزة درها  آن نیوالدکه  یآموزاندانش در آزمونپس
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 ستند،یفعال ن کار و کسب حوزة درها  آن نیوالدکه  یآموزاندانش یبرا بیضر نیو هم است
 نانةیکارآفرنگرش  تیبر تقو ینیکارآفر نةیزمدر  ییسراداستان جه،یدرنت. است 28/0برابر 
 .است داشته یشتریب ریتأث ند،دار کار و کسب ةحوزدر  فعال نیوالدکه  یآموزاندانش

 

 یریگجهینت و بحث
نگرش  تیبر تقو ینیکارآفر نةیزمدر  ییسراداستان ریتأث یبررس هدف با حاضر پژوهش
در  ییسرا داستان ،جینتا براساسدر مقطع دبستان صورت گرفت.  آموزاندانش نانةیکارآفر

 .است شده آموزاندانش نانةیکارآفرنگرش  تیموجب تقو یریچشمگ طوربه ینیکارآفر ةنیزم
 بوده مؤثر نانهیابعاد مختلف نگرش کارآفر تیبر تقو ینیکارآفر سیروش تدر نیا ،نیهمچن
 هدف با یخارج ای یداخل یتاکنون پژوهش ،شد انیب زین قیتحق نةیشیپ در کهطورهمان .است

. نشده است دهیسنج میمستق طور به ریتأث نیا و استصورت نگرفته  قیتحق نیمشابه با ا کامالً
روش  بودنمناسب نةیزمدر  (1392) یبهمن یها افتهی بر یدییتأحاضر  قیتحق جه،یدرنت

 .استهآننگرش  تیو تقو ییابتدا مقطعبه کودکان  ینیآموزش کارآفر در ییسرا داستان
 در( 1394) همکاران و پرسش و( 1380) یشعبان ،(2005) یتسزدک قیتحق جیبا نتا ،نیهمچن

 یبرگزار ،قیتحق نیا در .دارد یخوانهم کودکان تیبر خالق ییسرا داستان روش ریتأث نةیزم
 یدر اجرا انآموز دانشفعال  نقشو  شدهنقل یهاداستان تیبا توجه به موضوع یآموزش دورة

 یو نوآور تیخالق شی...، افزاو ناتمام یهاداستان لیتکمو  هاداستان یبرخ شینما

 قوةپرورش  یفعال برا یسیتدر روش ییسرا داستانرا به همراه داشته است.  انآموز دانش
 آموز دانش کیدانش  سطح رایز ،شود یممحسوب  یسطح تفکر شناخت تیتقوو  تیخالق

 دیبا یو و ستین یکاف دیجد داستان کی ساختن ای ناتمام داستان کی کردنکامل یبرا
 ,Peter) باشد آن یبرا نو یهاراه دنبالبه و کند بیترکهم  با را خود یاهایرؤو  هاآموخته

پشتکار  ت،یبه موفق لیمنتخب متناسب با موضوعات م یهاداستان مثبت ریتأث ،نیهمچن (.2010

 یازهاین ،(1961) لند کله مک نظر ازمشهود است.  کامالً جینتا در یکوشسخت نیو همچن
 ؛شوند یماز اجتماع کسب  تیبه کسب موفق ازیبه قدرت و ن ازیبه تعلق، ن ازینجمله  از یاجتماع

 نةیزمدر  ییسرا داستانحاضر نشان داد  قیتحق جینتا ن،یهمچن. ندا قابل آموزش ،نیبنابرا



 ...نانةیبر نگرش کارآفر ییسرا روش داستان قیاز طر ینیآموزش کارآفر ریتأث

 

607  

 عزت. داردبعد  نیبر ا را ریتأث نیکمتر یول شود، یمبعد عزت نفس  تیتقو موجب ینیکارآفر
 و یجسمان تصور ،یخانوادگ ،یلیتحص ،یاجتماع نةیزمنفس کودکان و نوجوانان شامل پنج 

 سیتدر روش کمتر ریتأث ن،یبنابرا(؛ 1392 مجتهد، صالح و زاده)عباس  است یکل نفس عزت
عزت نفس و لزوم صرف زمان  بودنیبعدچند لیدلبهبر عزت نفس ممکن است  ییسرا داستان

 دهدیم نشانحاضر  قیتحق یها افتهی ن،یهمچنبر آن باشد.  شتریب یرگذاریثأت منظور به شتریب

 اما ،است بوده مؤثر انآموز دانش یکنترل درون تیبر تقو ینیکارآفر نةیزمدر  ییسرا داستان
کنترل در  مرکزکمتر بوده است.  نانهیابعاد نگرش کارآفر ریبا سا سهیمقا در ریتأث نیا زانیم

 یدرون یریگجهتمسئول  نیوالد یاز رفتارها یا ژهیو یو الگو ردیگیم شکل یدوران کودک
 یهاخانوادهدر  تفاوت ،بعد نیا در کمتر یرگذاریتأث لیدل دیشا (.1378 ،شولتز) است
به کار و کسبدر  فعال خانوادةوجود  دادنشان  جینتا ،نیهمچن. باشدمورد مطالعه  انآموز دانش

 آموزاندانش نانةیکارآفرو نگرش  ییسرا داستانروش  نیب رابطةبر  گرلیتعد ریمتغ کی عنوان
پدر و  قیاز طر کار و کسببا  انآموز دانش نیا ییآشنا لیدلبه شتریب ریتأث نیا که است مؤثر

 در نانهیکارآفر یفضا ةکنندجادیا عنوانبهخانواده  تیو اهم نقش .استمادرشان 
 کار و کسب توسعةو  ینیکارآفر ةیروحدر افراد، گسترش  و نوآور خالق ةیروح وجودآوردن به

خانه و خانواده  طیدر مح نانهیکارآفر یفضا تیتقو ،نیبنابرا ؛است ریناپذدر جامعه انکار دیجد
 نیچن تاکنوندهد.  شیافزامدارس  در را نانهیکارآفر سیروش تدر نیا یاثربخش است ممکن
 است.  شدهن مطالعه یپژوهش چیه در یارابطه

در کودکان  نانهینگرش کارآفر تیتقو منظوربه شود یم شنهادیپ ،قیتحق نیا یها افتهی اساسبر
 خالقانه سیتدر روش کی عنوانبه ییسرا داستان روشاز  استفاده یبستر الزم برا ییابتدا مقطع

با  ییهاداستاندبستان  یدرس کتب در دیبا ،منظورنیبد .شود جادیا ینیدر آموزش کارآفر
 به دیبادبستان  معلمان زین خدمت ضمن یهاآموزش در شود. گنجانده ینیکارآفرمضمون 

 در ینیکارآفر مضمونمرتبط با  یهاداستانو انتخاب  ییسرا داستان سیاز روش تدر استفاده

مراکز  انیالزم است دانشجو ،نیهمچنشوند.  قیتشو کودکان نانةیکارآفر نگرش تیتقو یراستا
 یچگونگ در آنان یهایتوانمندروش آشنا شوند و  نیا با ندهیمعلمان آ عنوانبهمعلم  تیترب

 ةمشاهد زین و پژوهش جیبا توجه به نتا ،راستا نیا در. ابدیروش ارتقا  نیاثربخش ا یریکارگ هب
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 شنهادیپ ،ییسرا داستانبه داستان و  هاآن عالقةدوره و  نیدر ا انآموز دانش اقیاشت نةیزمدر  محقق
 نیا انآموز دانش یسن اتیمقتض اساسبر ینیکارآفر یهاآموزشگاهمدارس و  نمسئوال دشو یم

ناشران  شود یم شنهادیپ ،نیهمچن .دهند قرار مدنظر ینیکارآفر میمفاه سیتدر در را روش

نگرش  تیبا هدف تقو ییهاداستان نیو تدو یدر طراح یشتریکودک اهتمام ب یها کتاب
 کانونمرتبط با کوکان از جمله  یو پرورش یو مراکز آموزش باشند داشته کودکان نانةیکارآفر

مضمون  با ییهاکتاب از خود ییسرا داستان یهاکالسو نوجوانان در  کودکان یفکرپرورش 
 . کنند استفاده شتریب ینیکارآفر

با  و است گرفته صورتکشورها  ریو سا رانیا در بار نیاول یبرا حاضر پژوهش
 ،رو بوده است روبه مطالعه مورد نمونةانتخاب تعداد  در تیمحدود جمله از ییها تیمحدود

 شتریو زمان ب یکاف یفضا نیمختلف و همچن مدارس مسئوالنبا  ادیز یهایهماهنگ به رایز

 نیدر ا یآت قاتیتحق دادن انجام منظوربه جه،یدرنت. است بوده ازین هاکالس یبرگزار یبرا
 مقاطع ریسا نیهمچن و ییابتدا مقطع یسن یهاهگرو ریسا در قاتیتحق دشویم شنهادیپ نهیزم

و انتخاب  تربزرگ جوامع گرفتندرنظر منظوربه یمل یحت و یاستان سطح در زین و یلیتحص
 شود یم هیتوص ن،یهمچن. ردیگ جامنا تریطوالنمدت زمان  یو با اجرا یتصادف یهانمونه
 انآموز دانش تیبا توجه به جنس قیتحق جینتا سةیمقاپسر و  انآموز دانشمشابه در گروه  ةمطالع

 ریسا توانیم یآت یهاپژوهش در عالوه، به .ردیگ صورت گرلیتعد عوامل ریسا گرفتننظردر و
 از. کرد یبررس  انآموز دانش نانةیکارآفرنگرش  تیتقو بر را آن ریتأث و سیتدر یها روش

 ریتأث یبر ابعاد عزت نفس و کنترل درون ییسرا داستان قیاز طر ینیآموزش کارآفر کهآنجا
بر  هیبا تک یآموزش یها روش گرید شود یم شنهادیپ ،دارد گرینسبت به دو بعد د یکمتر

 .شود مطالعهدو بعد  نیا تیتقو
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 منابع

و اقتصاد به  ینیکارآفر یآموزش مبان یهاوهیش یبررس» (،1394) انیمهدو عالمهحسن و  اکبرپور،
 .فردا مدرسه یمل شیهما نیسوم ،«انآموز دانش

 زشیبر انگ یددرمانیام یاثربخش»(، 1391) یکرم ابوالفضلاحمد و  ،یصادق، اعتماد ،یاوالد باران
 در پژوهش و دانش مجله، «دوم کار و دانش شهرستان بهارستان هیپسر پا انآموز دانش شرفتیپ

 .9 -3: 48 شمارة ،یکاربرد یروانشناس

در  نانهینگرش کارآفر تیبا هدف تقو ینیکارآفر سیمحتوا و روش تدر ییشناسا(، 1392ندا ) ،یبهمن
 ارشد، دانشگاه تهران. یکارشناس ةنامانیپا ،ییابتدا مقطع انآموز دانش

بر  ییگوقصه و قصه تیاهم» ،(1394) یرمرادیپ سمانهو  نیحس ،یخالوعسکر ن،یشه پرسش،
 .رانیا یاجتماع یفرهنگ یزیربرنامهو  نینو تیریعلوم مد یکنفرانس مل نیاول ،«انآموز دانش

)مطالعه یدرس یدر کتابها نانهیتوسعه نگرش کارآفر» ،(1389) آرزو فخارزاده، و دیسع مقدم، یجعفر
 .45 -31: 11 شمارةسال سوم،  ،ینیکارآفر توسعه هینشر  ،«(دبستان دوره یفارس یکتابها: یمورد

نشر  ،یمحمددیس ییحیترجمه  ،تیشخص یها هینظر(، 1392آلن شولتس ) یدنیدوان شولتز و س
  .دهم، تهران راستیو ش،یرایو

 بر ییگوقصهو  یباز یاثربخش» ،(1392) یارث انیک فرحنازو  یعلمحمد فر،یمحمد د،یناه رادبخش،
 .195 -177: 4 شمارة دوم، دورة ،یانسان علوم در تیخالق و ابتکار ،«کودکان تیخالق شیافزا

 .تهران ،انتشارات رشد ،آن رسم و راه و تیاهم ،ییگوقصه(، 1381) یمصطف رحماندوست،

 یدرس یها کتاب در کار فرهنگ نگرش به توجه زانیم» ،(1384) ییهماو رضا  یمهد نژاد،یسبحان
 .20 -1: 15 شمارة سال دوازدهم، ،رفتار دانشور یپژوهش -یعلم دوماهنامه ،«کشور ییراهنما دوره

 ،نوجوان و کودک اتیادب پژوهشنامه ،«کودک تیبر خالق ییگوقصه ریتأث» (،1380) نینوش ،یشعبان
 .90 -86: 25 شمارة ،هفتم دورة

و حفظ  ینیو کارآفر تینقش خانواده در رشد و توسعه خالق» ،(1392) یمرتض ک،یصادق عمل ن
 .یستیو پدافند ز یانرژ ست،یز طیمح یسراسر شیهما نیاول ،«ستیز طیمح

کودکان دختر و پسر اول و دوم  یپرخاشگر زانیبر م ییگو قصه ریتأث»(، 1386) دیحم ان،یصباغ
دانشگاه  ،یتیو علوم ترب یشناس روان ةدانشکدارشد  یکارشناس نامة انیپا ،«زیشهرستان مهر ییابتدا

 .ییعالمه طباطبا

http://www.civilica.com/Papers-MPCONF01=اولین-کنفرانس-ملی-علوم-مدیریت-نوین-و-برنامه-ریزی-فرهنگی-اجتماعی-ایران.html
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 دورة یدرس یهاکتاب یمحتوا لیتحل» (،1382) یسامان یضیعر درضایدحمیسو  احمد ،یعابد
 .32 -29: 5 شمارةدوم،  سال ،یآموزش یها ینوآور مجله ،«شرفتیپ زةیانگ سازةبر حسب  ییابتدا
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