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چکیده
با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی در ترویج کارآفرینی و نیز مناسببودن دوران کودکی برای ایجاد نگرش عمیق دربارة
کارآفرینی ،باید برنامههای آموزشی دورة دبستان در راستای آگاهی و تقویت نگرش به سوی کارآفرینی هدفگذاری و اجرا
شوند .یکی از روشهای آموزش کارآفرینی به کودکان مقطع ابتدایی ،داستانسرایی است .این تحقیق با هدف بررسی تأثیر
آموزش کارآفرینی از طریق روش داستانسرایی در زمینة کارآفرینی بر تقویت نگرش کارآفرینانة دانشآموزان مقطع ابتدایی با
استفاده از روش تحقیق کاربردی بهصورت کمی شبهآزمایشی در کل جامعة آماری دانشآموزان پایههای چهارم و پنجم ابتدایی
دبستان دخترانة سالم منطقة  1تهران ( 45نفر آزمایشی و  40نفر کنترل) انجام گرفت .میزان نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن قبل و پس
از یک دورة آموزشی در هر دو گروه آزمایشی و کنترل سنجش شد .براساس نتایج ،آموزش کارآفرینی با روش داستانسرایی در
زمینة کارآفرینی موجب تقویت نگرش کارآفرینانة دانشآموزان و همچنین تقویت ابعاد آن شامل خالقیت ،میل به موفقیت ،کنترل
درونی و عزت نفس شده است .همچنین ،داشتن خانوادة فعال در کسبوکار بر رابطة آموزش کارآفرینی به روش داستانسرایی در
زمینة کارآفرینی و نگرش کارآفرینانة دانشآموزان مقطع ابتدایی تأثیر داشته است .این یافتهها به تدوین برنامههای آموزش
کارآفرینی در دبستان کمک میکند.
واژههای کلیدی :آموزش کارآفرینی ،داستانسرایی ،شبهآزمایشی ،مقطع ابتدایی ،نگرش کارآفرینانه.

 نویسندة مسئول:

Email: Arasti@ut.ac.ir

594

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،4زمستان 1395

مقدمه
این باور وجود دارد که باورها و نگرشها آموخته میشوند و حتی اگر این باورها براساس
تعلیمات خانوادگی و محیط اجتماعی ایجاد شده باشند ،باز هم میتوان با آموزش و یادگیری
در آنها تغییراتی ایجاد کرد (محسنی و همکاران .)1392 ،آموزش کارآفرینی تأثیر بسزایی بر
ابعاد گوناگون نگرش ،دانش ،رفتار و مهارت دارد ( .)Kozalinska, 2012درحقیقت ،آموزش
کارآفرینی سبب افزایش نگرش کارآفرینانه میشود ( Europe Commission, 2016; Pfeiffer et

 )al., 2008و بهبود نگرشهای افراد به سمت کارآفرینی موجب انتخاب کارآفرینی بهعنوان
یک مسیر شغلی میشود (.)Chigunta, 2002
از منظر دیدهبان جهانی کارآفرینی 1مهارتها ،نگرشها و رفتارهای کارآفرینانه قابل
آموزش و یادگیری هستند و آموزش کارآفرینی نقشی ضروری در شکلگیری نگرشها،
مهارتها و فرهنگ -از دورة دبستان به باال -ایفا میکند ( .)Singer et al., 2014دوران کودکی
دورة ایدهآلی برای ایجاد نگرش عمیق درمورد کارآفرینی است

(et al., 2015

.)Axelsson

امروزه عالوهبر آموزشهای معمول دانشآموزان ،آموزش مبانی کارآفرینی ،خالقیت و
مهارتهای زندگی نیز از ضروریات است و آموزش کودکان برای اتکا به خود ،خالقبودن،
استقالل در تصمیمگیری و سختکوشی در سنین پایین رابطهای مستقیم با پرورش نگرش و
توانمندیهای کارآفرینانه در آنها دارد (اکبرپور و مهدویان .)1394 ،با توجه به اینکه شناسایی
و تحریک استعدادها و مهارتها در راستای تقویت نگرشها و رفتارهای کارآفرینانه از
اهداف آموزش کارآفرینی است ،باید برنامههای آموزشی در سطوح دبستان بهمنظور آگاهی و
تقویت نگرش به سوی کارآفرینی تدارک دیده شود ( .)Europe Commission, 2016با توجه
به آرزوها ،احساسات و تمایالت ویژة کودکان شرایط ،زمان و روشهای آموزشی نادرست
موجب تضعیف روحیة کارآفرینی آنها میشود؛ بنابراین ،آنها به آموزش کارآفرینی با
روشهای مناسب نیاز دارند ( .)Rabbior, 1990آموزش کارآفرینی در سنین کودکی باید به
صورت دوطرفه یعنی هم برای دانشآموز و هم برای آموزگار صورت گیرد و بهمنظور
انجامدادن این آموزش باید از روشهای تدریس فعال بهره برد (.)Europe Commission, 2016
1. Global Entrepreneurship Monitor
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یکی از راهبردهای آموزشی بهمنظور افزایش شایستگیهای دانشآموزان در همة زمینهها،
روش داستانسرایی است ( .)Miller & Pennycuff, 2008در روش داستانسرایی با ازبینرفتن
موانع خالقیت ،سکون فکری و کمک به حل مسائل با روندی لذتبخش و سرگرمکننده
خالقیت دانشآموزان افزایش مییابد .به همین دلیل ،دانشآموزانی که در جلسات
داستانسرایی حضور مییابند ،در یافتن راهحلهای اصیل و جدید برای مسائل موفقترند
(رادبخش .)1392 ،با وجود این ،درکل پژوهشهای اندکی در زمینة روشهای آموزش
کارآفرینی و تأثیرات آن بر ارتقای نگرش و توانمندیهای کارآفرینانة دانشآموزان انجام
گرفته است .نبود دانش کافی در این زمینه موجب چالشهای جدی برای آموزگاران
کارآفرینی در زمینة انتخاب روشهای تدریس کارآفرینی اثربخش میشود .بهاینترتیب،
تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است :آیا آموزش کارآفرینی با روش داستانسرایی
بر نگرش کارآفرینانة دانشآموزان مقطع ابتدایی تأثیر دارد؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
نگرش تمایل به عکسالعمل یا پاسخ به یک رفتار مناسب یا نامناسب ( )Noel, 2005و حالت
روانی عصبی مبتنیبر تجربه است که تأثیری پویا بر فرد میگذارد و او را بهمنظور واکنش نشان
دادن به شیوهای ویژه دربرابر برخی از اشیا و وضعیتها آماده میکند (محسنی و همکاران،
 .)1392رابینسون 1و همکاران ( )1991اولینبار مفهوم نگرش را براساس مفهوم سه جزئی نگرش
شامل شناخت ،رفتار و احساس در مطالعة کارآفرینی بهکار بردند .آنها با مطالعة پژوهشهای
پیشین در زمینة تمایزات کارآفرینان و سایر افراد ،ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان را شناسایی
کردند و چهار بعد خالقیت و نوآوری ،میل به موفقیت ،کنترل درونی و عزت نفس را خرده
مقیاسهای مرتبط با نگرش کارآفرینانه برای مدل نگرش کارآفرینانة خود درنظر گرفتند و برای
اندازهگیری این ابعاد از ابزار  )EAO(2استفاده کردهاند (.)Robinson et al., 1991
خالقیت بهمنزلة توسعة ایدهها ،فرآوردهها و راهحلهاست

(2013

 .)Hussery,میل به

1. Robinson
2. Entrepreneurial Attitude Orientation
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موفقیت مبنای رسیدن به موفقیت و همچنین حالتی از یادگیری است که فرد را وادار میکند
برای موفقیت ،خشنودی و معیارهای برتر شخصی بکوشد (باران اوالدی و همکاران،
.)1391کنترل درونی نسبتدادن رویدادهای زندگی به نتایج ،مهارتها ،ویژگیها و رفتارهای
افراد است ( .)Arsalan et al., 2009عزت نفس یک نیاز اساسی است که در فرایندهای زندگی
نقش مهم و بسزایی دارد ( فرقانی طرقی و همکاران 1391 ،به نقل از عباسزاده و صالح
مجتهد .)1394 ،کمیسیون آموزش کارآفرینی اروپا در گزارش  2016خود اعالم کرده است
توسعة نگرشها ،مهارتها و دانش کارآفرینانه به افراد امکان میدهد ایدههای خود را به عمل
تبدیل کنند .از نظر این کمیسیون ،یکی از نتایج آموزش کارآفرینی تأثیر بر نگرش افراد دربارة
کارآفرینی است .پژوهشگرانی مانند رابیر( )1990تأکید کردهاند کودکان در شرایط مختلف و
با آرزوها و تمایالت متفاوت به دنیا میآیند ،اما روحیة ماجراجویی آنها در فرایند رشد تحلیل
میرود؛ بنابراین ،آموزش کارآفرینی باید از سنین پایین آغاز شود و تا سطوح باالتر ادامه یابد
(نادری و همکاران .)1394 ،آموزش کارآفرینی در مدرسه یک فرایند پویا برای تغییر سازوکار
شناختی دانشآموزان از نظر باورها ،ارزشها و نگرشهاست و به آنها اجازه میدهد تا
مهارتها و شایستگیهای خود را بهتر درک کنند ( .)Heilbrunn, 2010آموزش کارآفرینی در
دورة کودکی و جوانی بهمنظور ایجاد نگرش مثبت دربارة کارآفرینی و اکتساب دانش درمورد
موضوعات کارآفرینی اهمیت بسیاری دارد

(et al., 2015

 )Axelssonو نگرش مثبت به

کارآفرینی پیش از هر چیز از طریق تدوین محتوای برنامههای درسی و روش مؤثر تدریس
محقق میشود

(et al., 2010

 .)Obisanyaدر این راستا ،کمیسیون آموزش کارآفرینی اروپا

( )2016نیز تأکید کرده است که بهمنظور توسعة آموزش کارآفرینی ،کشورهای عضو باید
مهارتهای کارآفرینانه را از طریق روشهای تدریس جدید و خالقانه از مقطع دبستان به بعد
پرورش دهند تا در مقاطع باالتر و آموزش عالی بر ایجاد فرصتهای شغلی بهعنوان هدف
نهایی تمرکز کنند .در زمینة انواع روشهای آموزش کارآفرینی برای کودکان ،مطالعات
محدودی انجام گرفته است .محققان روشهای پوستر ،کار عملی ،بازدید ،بحث گروهی،
مطالعة موردی ،ایفای نقش ،داستانسرایی ،بازی ،نمایش فیلم ،معما ،پازل ،سخنران میهمان،
حل مسئله و ...را روشهای مناسب با مقتضیات و ویژگیهای این سنین و نیز مناسب برای
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تقویت نگرش کارآفرینانة دانشآموزان میدانند (بهمنیPaco et al., 2011; Ruskovara, 1392 ،

; .)2010داستانسرایی یکی از روشهای فعال تدریس در زمینة کارآفرینی است .داستان نوعی
روایت خواندنی یا شنیدنی است که در آن چگونگی روند تعامل و کنشمندی یک شخصیت
با موضوعی براساس هدف ،تحلیل ،دیدگاه و نتیجة موردنظر نویسنده یا داستان بیان میشود
(همتی .)1389 ،روشهای متعددی برای تشویق کودکان به فعالیت خالق از طریق داستان و
داستانسرایی وجود دارد که از آن جمله میتوان به نقل داستانهای بدون پایان و تشویق
کودکان به تکمیل آنها و یا تشویق دانشآموزان به ترسیم یا نقاشی داستان اشاره کرد
(شعبانی .)1380 ،داستانسرایی براساس کلمات گوینده ،شنونده و گوینده را به هم متصل
میکند .داستانسرایی فهم زبانی کودکان را گسترش میدهد و تغییرات شگرفی در زمینة
یادگیری ،سوادآموزی و خالقیت کودکان ایجاد میکند و آنها را تشویق میکند تا
داستانهای خود را خلق کنند ( .)Tsz Ki, 2005داکومی و عبدالواحد )2014( 1در تحقیقی در
زمینة تأثیر داستانسرایی بر قصد کارآفرینانة جوانان بیان داشتند داستانسرایی یکی از مهمترین
ابزارهای ارتباط است که به آنها اجازه میدهد تا آیندة خود را رهبری کنند و همچنین این
روش بهعنوان ابزاری کارآمد در زمینة کارآفرینی بهکار میرود.
بررسی پیشینة تحقیق نشان میدهد بیشتر تحقیقات در زمینة نقش آموزش کارآفرینی در
تقویت نگرش کارآفرینانه در سطوح دانشگاه (

Rodrigues et al., 2010; Fayolle & Gaily,

 )2015صورت پذیرفته است و مطالعات محدودی ()Paco et al, 2011, Axelsson et al., 2015
درمورد کودکان و نوجوانان انجام گرفته است ،درحالیکه براساس تحقیقات ،آموزش
کارآفرینی باید در تمام سطوح لحاظ شود ( .)Gibb, 2006همچنین ،بسیاری از پژوهشها از
جمله پژوهشهای صباغیان ( )1386و رحماندوست ( )1381بیانگر تأثیر داستانها بر رشد
بهتر ،مؤثرتر و سالمتر دانشآموزان بهلحاظ روانی ،عاطفی ،اجتماعی و شناختی هستند.
همچنین ،بررسی پیشینه نشان میدهد در هیچکدام از مطالعات قبلی تأثیر روش داستانسرایی
بهطور مستقیم بر نگرش کارآفرینانة کودکان بررسی نشده است ،بلکه هریک بهنوعی بخشی
از این موضوع را بررسی کردهاند؛ برای نمونه ،برخی از محققان مانند جعفری مقدم و فخارزاده
1. Dakoumi & Abdelwahed

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،4زمستان 1395

598

( ،)1389سبحانینژاد و همایی ( )1384و عابدی و عریضی ( )1382در مطالعات خود محتوای
کتب درسی و برنامههای درسی مقطع دبستان را در زمینة ایجاد نگرش کارآفرینانه و
مؤلفههایی همچون فرهنگ کار و توجه به سازة انگیزة پیشرفت ارزیابی کردهاند .در برخی
مطالعات نیز مانند پژوهش پرسش و همکاران ( )1394و شعبانی ( )1380به داستان و
داستانسرایی بهعنوان جدیدترین و مهمترین ابزار ارتقای خالقیت کودکان اشاره شده است.
تسزدکی 1در سال  2005در تحقیق خود تأثیر داستانسرایی بر افزایش خالقیت و حل مسئلة
دانشآموزان پیشدبستانی را بررسی کرده است .عباسزاده و صالح مجتهد ( )1394نیز در
پژوهش خود تأثیر داستانسرایی بر عزت نفس دانشآموزان دورة ابتدایی را بررسی کردهاند.
همچنین ،در برخی پژوهشها اهمیت داستانسرایی بهعنوان یک روش ارزیابی خالقیت کالمی
دانشآموزان بررسی شده است
کارآفرینی اشاره شده است

(1988

(2004

 )Hennessey,و به نقش اساسی داستانسرایی در

 .)Johansson,بهمنی ( )1392نیز در پایاننامة کارشناسی

ارشد خود روش داستانسرایی را یکی از روشهای آموزش کارآفرینی با هدف تقویت
نگرش کارآفرینانه در کودکان مقطع ابتدایی معرفی کرده است .درنتیجه ،با توجه به اشارة
محققان به نقش داستانسرایی بهعنوان یک روش تدریس فعال و خالقانه در تقویت نگرش
کارآفرینانة کودکان مقطع ابتدایی (کمیسیون آموزش کارآفرینی اروپا2016 ،؛ بهمنی،)1392 ،
مدل مفهومی تحقیق در شکل  1مشاهده میشود.
خانواده  :داشتن والدین فعال در کسبوکار
نگرش کارآفرینانه
خالقیت و نوآوری
عزت نفس
میل به موفقیت
کنترل درونی

آموزش کارآفرینی از طریق
روش داستانسرایی

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق
1. Tsz Ki
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ابعاد نگرش کارآفرینانه در این تحقیق ،ابعاد اشارهشده در تحقیق رابینسون ( )1991شامل
خالقیت و نوآوری ،عزت نفس ،میل به موفقیت و کنترل درونی است و رابطة آموزش
کارآفرینی از طریق روش داستانسرایی بر نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن بررسی شده است.
همچنین ،در زمینة متغیرهای تعدیلگر ،بررسی ادبیات تحقیق نشان داد متغیرهای خانواده
(صادق عمل نیک ،)1392 ،فضای اجرا ( )Axelsson et al, 2015و مدرس ()Tsz Ki, 2005
نقش بسزایی در آموزش کارآفرینی کودکان دارد .بهمنظور کنترل متغیرهای یادشده ،این
برنامة آموزشی در یک دبستان مشخص با فضای آموزشی یکسان و با مدرس یکسان انجام
گرفت و فقط خانواده متغیر تعدیلگر در مدل مفهومی تحقیق درنظر گرفته شد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات کمی از نوع شبه
آزمایشی است که در آن بررسی روابط علی و معلولی متغیر مستقل (آموزش کارآفرینی از
طریق روش داستانسرایی) و متغیر وابسته (نگرش کارآفرینانه) با درنظرگرفتن متغیر تعدیلگر
خانواده (خانوادة فعال در کسبوکار) در دو گروه آزمایشی و کنترل انجام گرفت .نمونة مورد
مطالعه شامل  85نفر از دانشآموزان دختر پایههای چهارم و پنجم دبستان دخترانة سالم
(فرشتگان یاسین) واقع در منطقة  1تهران میشود که  45نفر گروه آزمایشی و  40نفر دیگر
گروه کنترل را تشکیل دادند .برنامة آموزش کارآفرینی با استفاده از روش داستانسرایی در
زمینة کارآفرینی و پس از انجامدادن هماهنگیهای الزم با دبستان مورد نظر در تیر و مرداد
سال  1395در قالب کالسهای تابستانی دانشآموزان بهصورت  12جلسة یک ساعته برای
گروه آزمایشی برگزار شد .داستانهای استفادهشده در این برنامه با کمک خبرگان شامل
استادان آموزش کارآفرینی دانشگاه تهران ،کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان تهران و همچنین کارشناسان ادبیات کودک انتخاب شدند .سپس با کمک استادان
درگیر در این تحقیق برای هر داستان طرح درس کلی و روزانه تهیه شد که خالصة آن در
جدول  1مشاهده میشود .اجرای برنامه نیز به عهدة محقق بوده است.

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،4زمستان 1395

600

جدول  .1طرح درس کل دورة آموزش مفاهیم کارآفرینی تابستان 1395
استان :تهران

شهرستان :تهران

نام معلم :سمیرا قدوسی
جلسه و موضوع
تدریس

پایه :چهارم و پنجم
نام داستان

 .1خالقیت

دندان سفید و
ساقة بامبو

 .2حل مسئله

اشتباه بزرگ

 .3تفکر خالق

چطور گلوی
نهنگ تنگ شد

 .4کار گروهی و
همکاری

یک دسته چوب

 .5مسئولیتپذیری
 .6کار تیمی
 .7انگیزه و میل
به موفقیت
 .8پشتکار
 .9سختکوشی
 .10خودآگاهی
 .11مشورت
 .12رعایت عدل
و انصاف

نام دبستان :سالم (فرشتگان یاسین)

شب ترسناک و

هدف جزئی و
رفتاری

تعداد جلسه12 :
وسایل الزم

تقویت نگرش
کارآفرینانة
دانشآموزان از

قیچی ،گردو ،گفتن داستان ناقص و تکمیل

بعد خالقیت

ترازوی
کاردستی

بانتو
راز موجود
عجیب
پندهای پیرمرد
دو برادر

آن توسط دانشآموزان ،در آخر
پرسش از دانشآموزان
طرح مسئلة مرتبط با کارآفرینی و

تقویت نگرش
کارآفرینانة

ویدئو
پروژکتور،

پرسش بهمنظور ایجاد طوفان
فکری و بیان داستان بدون عنوان،

کامپیوتر،
ماکارونی

ایفای نقش دانشآموزان ،بیان
داستان بهصورت کامل توسط
معلم و پرسش

ادب میکنند.

درس پایداری

خالصة گزارش تدریس

ویدئوپروژکتور ،طرح مسئلة مرتبط با کارآفرینی،
لیوان و بشقاب نقل داستان بدون عنوان ،اجرای
یکبار مصرف ،نمایشنامه توسط دانشآموزان و

دانشآموزان از
حملة گرگها
زنبورها بچهها را بعد کنترل درونی
جوجه اردکی که
مادرش را گم
کرد

نام درس :کارآفرینی

تقویت نگرش
کارآفرینانة
دانشآموزان از
بعد میل به
موفقیت
تقویت نگرش
کارآفرینانة
دانشآموزان از
بعد عزت نفس

ویدئوپروژکتور ،طرح مسئلة مرتبط با کارآفرینی و
کامپیوتر ،راکت بیان داستان بدون عنوان یا ناقص
و توپ پینگ و تکمیل توسط دانشآموزان و
پرسش
پونگ

ویدئو

طرح مسئلة مرتبط با کارآفرینی،
ایجاد طوفان فکری و نقل

پروژکتور،

داستان بدون عنوان و ناقص و

کامپیوتر

تکمیل آن توسط دانشآموزان و
نمایش انیمیشن و پرسش

دادههای تحقیق بهصورت پیشآزمون قبل از شروع برنامة آموزش کارآفرینی در هر دو
گروه آزمایشی و کنترل انجام گرفت .همچنین ،در پایان برنامة آموزش کارآفرینی دوباره از
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هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و وضعیت نگرش کارآفرینانة هر گروه بهطور کلی و در هر
چهار بعد سنجش شد .برای جمعآوری دادههای مربوط به متغیر وابسته (نگرش کارآفرینانه) از
پرسشنامة استاندارد نگرش کارآفرینانة 1رابینسون استفاده شده است که  75پرسش دارد و چهار
بعد نگرش کارآفرینانه را میسنجد .همچنین ،بهمنظور سنجش متغیر تعدیلگر خانواده ،فعال
بودن والدین دانشآموز در کسبوکار بهصورت مدیر /مالک کسبوکار درنظر گرفته شد.
در این تحقیق ،برای سنجش روایی ابزار از نظر متخصصان و استادان دانشکدة کارآفرینی
دانشگاه تهران بهره گرفته شد که از این پرسشنامه بهعنوان ابزار سنجش تحقیق خود استفاده
کرده بودند

(et al., 2015; Lope Pihie & Bagheri, 2010

 )Fernandezو همچنین چندین

پژوهش معتبر نیز بررسی شد .بهمنظور بررسی پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده
است .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة نگرش کارآفرینانه  0/95بهدست آمد که
نشاندهندة پایایی باالی ابزار تحقیق است .همچنین ،پرسشهای پرسشنامه با تغییرات الزم در
افعال بهکار رفته در جمالت و با حفظ محتوا ،به زبان کودکان مقطع ابتدایی تبدیل شد و چند
نفر از خبرگان آموزش کودکان آن را تأیید کردند .سپس پرسشنامة تحقیق در یک نمونة 10
نفره از دانشآموزان دبستان دخترانة شهرزاد (غیر از نمونه مورد مطالعه) اجرا شد و نقصهای
محتوایی و مفهومی آن برطرف شد.
بهمنظور تحلیل دادههای تحقیق از آزمون آماری تی زوجی و نرمافزار  SPSS 22استفاده
شد تا تفاوت میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون و نیز گروه آزمایشی و کنترل بررسی شود.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

نمونة مورد مطالعه شامل دانشآموزان پایههای چهارم و پنجم دبستان فرشتگان یاسین منطقة 1
تهران بود که در جدول  2توصیفی از وضعیت نمونه مشاهده میشود.

)1. Entrepreneurial Attitude Orientation (EAO
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جدول  .2توصیف جمعیتشناختی دانشآموزان گروه آزمایشی و کنترل
درصد فراوانی
وضعیت

متغیر

پایة تحصیلی
شغل والدین
شرکت در کالسهای
غیردرسی

گروه آزمایشی

گروه کنترل

(درصد)

(درصد)

27
26
16/5
36/5
0
44/7
17/6
16/5
2/35

23/5
23/5
10/5
36/5
0
35/3
20
14/1
0

چهارم
پنجم
والدین فعال در کسبوکار
والدین غیرفعال در کسبوکار
کامالً مرتبط با کارآفرینی
ورزشی
بلی
موسیقی
هنری
خیر

نتایج آزمون تی زوجی

در این پژوهش ،ابتدا بهمنظور بررسی وجود تفاوت بین نگرش کارآفرینانة دانشآموزان در دو
گروه قبل از برگزاری دوره و براساس نتایج پیشآزمون ،معناداری واریانس گروهها بررسی
شد که نتیجة آن در جدول  3ارائه میشود.
جدول  .3نتایج آزمون  Tزوجی مقایسة پیشآزمون گروه آزمایشی و کنترل
آزمون  Levenآزمون  Tتساوی میانگین

آزمون F

سطح معناداری

آماره t

درجة آزادی df

پارامتر sig

واریانس

حد پایین

فرض عدم تساوی

اعتماد  95درصد
حد باال

نگرش کارآفرینانه

فرض تساوی
واریانس

-2/51 0/21 1/55

فاصلة اطمینان در سطح

83

0/01

-1/04

-0/121

0/01 82/9 -2/53

-1/04

-0/125
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با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون لون بزرگتر از سطح معناداری  5درصد است،
واریانسهای دو گروه با هم برابرند و از طرفی چون حدود باال و پایین در فاصلة اطمینان  95درصد
منفی است ،تفاوت میانگینهای دو جامعه نیز معنادار نیست و نشان میدهد نگرش کارآفرینانة دو
گروه آزمایشی و کنترل قبل از برگزاری دورة آموزشی با هم تفاوت شایان توجهی ندارند.
همچنین ،در این پژوهش دادههای بهدستآمده از سنجش متغیر نگرش کارآفرینانه
بهمنظور بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی از روش داستانسرایی بر نگرش کارآفرینانه و نیز
هریک از ابعاد آن بهصورت جداگانه و به دو حالت مختلف تحلیل شده است که خالصة آمار
توصیفی و نتایج حالت اول در جدول  4و حالت دوم در جدول  5ارائه میشود.
حالت اول :بررسی تأثیر داستانسرایی در زمینة کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن
با استفاده از آزمون مقایسة  Tزوجی براساس نتایج پیشآزمون و پسآزمون.
همانطورکه در جدول  4مشاهده میشود ،با توجه به مقدار سطح معناداری میتوان گفت
بین پیشآزمون و پسآزمون نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن نیز همبستگی معنیداری وجود
دارد .همچنین ،سطح معناداری آزمون میانگین مقایسة زوجی ،کوچکتر از  5درصد است؛
بنابراین ،داستانسرایی در زمینة کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن در دانشآموزان
تأثیرگذار بوده است .بهعالوه ،نتایج این آزمون در گروه کنترل نشان میدهد با توجه به مقدار
سطح معناداری ،همبستگی بین پیشآزمون و پسآزمون در سطح باالیی معنادار است ،اما از
آنجاکه سطح معناداری آزمون میانگین مقایسة زوجی بیشتر از  5درصد است ،نتیجة
پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل تفاوتی نکرده است.
حالت دوم :بررسی تأثیر داستان سرایی در زمینة کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانه و ابعاد آن
با استفاده از مقایسة  Tزوجی براساس نتایج پسآزمون گروه آزمایشی و گروه کنترل.
در این حالت ،ابتدا دو فرض تساوی میانگین دو جامعه یعنی تأثیرنداشتن روش
داستانسرایی بر متغیرهای وابستة تحقیق و فرض نامساویبودن میانگینهای دو جامعه در سطح
خطای  5درصد درنظر گرفته شد .براساس مقادیر ارائهشده در جدول  ،5بهعلت اینکه در همة
متغیرهای وابسته سطح معناداری آزمون تساوی میانگین از  5درصد کوچکتر است ،فرض

H0

یعنی تساوی میانگین دو جامعه (گروه کنترل و گروه آزمایشی) رد میشود و میتوان نتیجه
گرفت در زمینة کارآفرینی بر نگرش کارآفرینانة دانشآموزان و ابعاد آن مؤثر بوده است.
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جدول  .4خالصة آمار توصیفی و نتایج آزمون  Tزوجی مقایسة پیشآزمونها و پسآزمونها در گروه
آزمایشی و کنترل
اختالفات زوجها

گروه آزمایشی
گروه کنترل

اختالف میانگین

انحراف از معیار

آماره t

میل به
موفقیت

6/92

8/42

1/38

0/97

-1/50

1/07

-9/39

0/00

0/63

0/000

کنترل
درونی

6/64

8/06

1/30

1/00

-1/42

1/25

-7/62

0/00

0/43

0/003

عزت نفس

6/28

7/79

1/14

1/11

-1/51

1/16

-8/71

0/00

0/46

0/001

نگرش
کارآفرینانه

7/27

7/32

0/97

1/01

-0/05

0/22

-1/49

0/14

0/97

0/000

خالقیت و
نوآوری

7/13

7/22

1/29

1/31

-0/08

0/47

-1/19

0/24

0/93

0/000

میل به
موفقیت

7/51

7/53

1/11

1/13

-0/02

0/16

-1/13

0/26

0/99

0/000

کنترل
درونی

7/30

7/31

1/15

1/14

-0/01

0/08

-0/88

0/38

0/99

0/000

عزت نفس

7/11

7/13

1/16

1/18

-0/01

0/09

-1/01

0/31

0/99

0/000

همبستگی

خالقیت و
نوآوری

6/71

8/25

1/22

0/97

-1/54

1/17

-8/80

0/00

0/45

0/002

ضریب

نگرش
کارآفرینانه

6/69

8/20

1/14

0/89

-1/51

0/97

-10/4

0/00

0/56

0/000

پیش

پس

پیش

پس

sig

پارامتر
)sig(2-tailed

میانگین

انحراف از معیار

همبستگی زوجها

نتایج آزمون رگرسیون
با توجه به چارچوب نظری تحقیق ،تأثیر خانوادة فعال بر حوزة کسبوکار نیز بهعنوان یک متغیر
تعدیلگر بر رابطة بین داستانسرایی در زمینة کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه با استفاده از آزمون
اعتباریابی متقابل دادهها بررسی شد .بدینمنظور ،رابطة رگرسیونی در گروه آزمایشی برای دو دسته
از دانشآموزان شامل دانشآموزان دارای والدین فعال در حوزة کسبوکار ( 14نفر) و
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دانشآموزان دارای والدین غیرفعال در حوزة کسبوکار ( 31نفر) مقایسه شد .با توجه به میانگین
پیشآزمون و پسآزمون این دو دسته ،رابطة رگرسیونی در نمودارهای  1و  2ارائه میشود.
جدول  .5نتایج آزمون  Tزوجی مقایسة پسآزمون گروه آزمایشی و کنترل
آزمون Leven
آزمون F

Sig

عزت نفس

آماره t

کنترل درونی

درجة آزادی df

میل به موفقیت

پارامتر sig

خالقیت و
نوآوری

اختالف میانگین

نگرش
کارآفرینانه

فرض تساوی واریانس

آزمون  Tتساوی میانگین

0/40

0/52

4/21

83

0/00

0/87

4/18

78/7

0/00

0/87

4/13

83

0/00

1/03

4/06
3/67

71/2
83

0/00
0/00

1/03
0/82

3/65

78/6

0/00

0/82

3/19

83

0/002

0/74

3/17
2/64

78/41
83

0/002
0/01

0/74
0/65

فرض عدم تساوی واریانس
فرض تساوی واریانس

6/58

فرض عدم تساوی واریانس
فرض تساوی واریانس

1/84

0/01
0/17

فرض عدم تساوی واریانس
فرض تساوی واریانس

0/16

فرض عدم تساوی واریانس
فرض تساوی واریانس

0/01

0/69
0/90

نمودار  .1رابطة رگرسیون دانشآموزان دارای

نمودار  .2رابطة رگرسیون دانشآموزان دارای

والدین فعال در حوزة کسبوکار

والدین غیرفعال در حوزة کسبوکار

با مقایسة نمودارهای  1و  2مشاهده میشود که ضریب همبستگی  R2میانگین پیشآزمون و
پسآزمون در دانشآموزانی که والدین آنها در حوزة کسبوکار فعال هستند ،برابر 0/55
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است و همین ضریب برای دانشآموزانی که والدین آنها در حوزة کسبوکار فعال نیستند،
برابر  0/28است .درنتیجه ،داستانسرایی در زمینة کارآفرینی بر تقویت نگرش کارآفرینانة
دانشآموزانی که والدین فعال در حوزة کسبوکار دارند ،تأثیر بیشتری داشته است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر داستانسرایی در زمینة کارآفرینی بر تقویت نگرش
کارآفرینانة دانشآموزان در مقطع دبستان صورت گرفت .براساس نتایج ،داستانسرایی در
زمینة کارآفرینی بهطور چشمگیری موجب تقویت نگرش کارآفرینانة دانشآموزان شده است.
همچنین ،این روش تدریس کارآفرینی بر تقویت ابعاد مختلف نگرش کارآفرینانه مؤثر بوده
است .همانطورکه در پیشینة تحقیق نیز بیان شد ،تاکنون پژوهشی داخلی یا خارجی با هدف
کامالً مشابه با این تحقیق صورت نگرفته است و این تأثیر بهطور مستقیم سنجیده نشده است.
درنتیجه ،تحقیق حاضر تأییدی بر یافتههای بهمنی ( )1392در زمینة مناسببودن روش
داستانسرایی در آموزش کارآفرینی به کودکان مقطع ابتدایی و تقویت نگرش آنهاست.
همچنین ،با نتایج تحقیق تسزدکی ( ،)2005شعبانی ( )1380و پرسش و همکاران ( )1394در
زمینة تأثیر روش داستانسرایی بر خالقیت کودکان همخوانی دارد .در این تحقیق ،برگزاری
دورة آموزشی با توجه به موضوعیت داستانهای نقلشده و نقش فعال دانشآموزان در اجرای
نمایش برخی داستانها و تکمیل داستانهای ناتمام و ،...افزایش خالقیت و نوآوری
دانشآموزان را به همراه داشته است .داستانسرایی روش تدریسی فعال برای پرورش قوة
خالقیت و تقویت سطح تفکر شناختی محسوب میشود ،زیرا سطح دانش یک دانشآموز
برای کاملکردن یک داستان ناتمام یا ساختن یک داستان جدید کافی نیست و وی باید
آموختهها و رؤیاهای خود را با هم ترکیب کند و بهدنبال راههای نو برای آن باشد (

Peter,

 .)2010همچنین ،تأثیر مثبت داستانهای منتخب متناسب با موضوعات میل به موفقیت ،پشتکار
و همچنین سختکوشی در نتایج کامالً مشهود است .از نظر مک کله لند ( ،)1961نیازهای
اجتماعی از جمله نیاز به تعلق ،نیاز به قدرت و نیاز به کسب موفقیت از اجتماع کسب میشوند؛
بنابراین ،قابل آموزشاند .همچنین ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد داستانسرایی در زمینة
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کارآفرینی موجب تقویت بعد عزت نفس میشود ،ولی کمترین تأثیر را بر این بعد دارد .عزت
نفس کودکان و نوجوانان شامل پنج زمینة اجتماعی ،تحصیلی ،خانوادگی ،تصور جسمانی و
عزت نفس کلی است (عباس زاده و صالح مجتهد)1392 ،؛ بنابراین ،تأثیر کمتر روش تدریس
داستانسرایی بر عزت نفس ممکن است بهدلیل چندبعدیبودن عزت نفس و لزوم صرف زمان
بیشتر بهمنظور تأثیرگذاری بیشتر بر آن باشد .همچنین ،یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد
داستانسرایی در زمینة کارآفرینی بر تقویت کنترل درونی دانشآموزان مؤثر بوده است ،اما
میزان این تأثیر در مقایسه با سایر ابعاد نگرش کارآفرینانه کمتر بوده است .مرکز کنترل در
دوران کودکی شکل میگیرد و الگوی ویژهای از رفتارهای والدین مسئول جهتگیری درونی
است (شولتز .)1378 ،شاید دلیل تأثیرگذاری کمتر در این بعد ،تفاوت در خانوادههای
دانشآموزان مورد مطالعه باشد .همچنین ،نتایج نشان داد وجود خانوادة فعال در کسبوکار به
عنوان یک متغیر تعدیلگر بر رابطة بین روش داستانسرایی و نگرش کارآفرینانة دانشآموزان
مؤثر است که این تأثیر بیشتر بهدلیل آشنایی این دانشآموزان با کسبوکار از طریق پدر و
مادرشان است .نقش و اهمیت خانواده بهعنوان ایجادکنندة فضای کارآفرینانه در
بهوجودآوردن روحیة خالق و نوآور در افراد ،گسترش روحیة کارآفرینی و توسعة کسبوکار
جدید در جامعه انکارناپذیر است؛ بنابراین ،تقویت فضای کارآفرینانه در محیط خانه و خانواده
ممکن است اثربخشی این روش تدریس کارآفرینانه را در مدارس افزایش دهد .تاکنون چنین
رابطهای در هیچ پژوهشی مطالعه نشده است.
براساس یافتههای این تحقیق ،پیشنهاد میشود بهمنظور تقویت نگرش کارآفرینانه در کودکان
مقطع ابتدایی بستر الزم برای استفاده از روش داستانسرایی بهعنوان یک روش تدریس خالقانه
در آموزش کارآفرینی ایجاد شود .بدینمنظور ،باید در کتب درسی دبستان داستانهایی با
مضمون کارآفرینی گنجانده شود .در آموزشهای ضمن خدمت نیز معلمان دبستان باید به
استفاده از روش تدریس داستانسرایی و انتخاب داستانهای مرتبط با مضمون کارآفرینی در
راستای تقویت نگرش کارآفرینانة کودکان تشویق شوند .همچنین ،الزم است دانشجویان مراکز
تربیت معلم بهعنوان معلمان آینده با این روش آشنا شوند و توانمندیهای آنان در چگونگی
بهکارگیری اثربخش این روش ارتقا یابد .در این راستا ،با توجه به نتایج پژوهش و نیز مشاهدة
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محقق در زمینة اشتیاق دانشآموزان در این دوره و عالقة آنها به داستان و داستانسرایی ،پیشنهاد
میشود مسئوالن مدارس و آموزشگاههای کارآفرینی براساس مقتضیات سنی دانشآموزان این
روش را در تدریس مفاهیم کارآفرینی مدنظر قرار دهند .همچنین ،پیشنهاد میشود ناشران
کتابهای کودک اهتمام بیشتری در طراحی و تدوین داستانهایی با هدف تقویت نگرش
کارآفرینانة کودکان داشته باشند و مراکز آموزشی و پرورشی مرتبط با کوکان از جمله کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کالسهای داستانسرایی خود از کتابهایی با مضمون
کارآفرینی بیشتر استفاده کنند.
پژوهش حاضر برای اولینبار در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است و با
محدودیتهایی از جمله محدودیت در انتخاب تعداد نمونة مورد مطالعه روبهرو بوده است،
زیرا به هماهنگیهای زیاد با مسئوالن مدارس مختلف و همچنین فضای کافی و زمان بیشتر
برای برگزاری کالسها نیاز بوده است .درنتیجه ،بهمنظور انجامدادن تحقیقات آتی در این
زمینه پیشنهاد میشود تحقیقات در سایر گروههای سنی مقطع ابتدایی و همچنین سایر مقاطع
تحصیلی و نیز در سطح استانی و حتی ملی بهمنظور درنظرگرفتن جوامع بزرگتر و انتخاب
نمونههای تصادفی و با اجرای مدت زمان طوالنیتر انجام گیرد .همچنین ،توصیه میشود
مطالعة مشابه در گروه دانشآموزان پسر و مقایسة نتایج تحقیق با توجه به جنسیت دانشآموزان
و درنظرگرفتن سایر عوامل تعدیلگر صورت گیرد .بهعالوه ،در پژوهشهای آتی میتوان سایر
روشهای تدریس و تأثیر آن را بر تقویت نگرش کارآفرینانة دانشآموزان بررسی کرد .از
آنجاکه آموزش کارآفرینی از طریق داستانسرایی بر ابعاد عزت نفس و کنترل درونی تأثیر
کمتری نسبت به دو بعد دیگر دارد ،پیشنهاد میشود دیگر روشهای آموزشی با تکیه بر
تقویت این دو بعد مطالعه شود.
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