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  چکیده

نفس کودکان  و اعتمادبه تیخالقهاي  مؤلفهتأثیر بسته آموزش کارآفرینی بر پژوهش حاضر با هدف بررسی  
- آزمون آزمایشی (با طرح پیش شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردي،نیمه دبستانی پیش
تهران، در سال  18دبستانی منطقه  مرکز پیش 2ساله  6- 4آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه پژوهش شامل کودکان  پس

هاي الزم،  حله بعد با انجام هماهنگیصورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. در مر است که به 1397-98تحصیلی 
نفس کودکان (فرم مربی) روي تمام  کودکان  اجرا شد. پس از تحلیل نمرات  آزمون تصویري خالقیت تورنس و اعتمادبه

صورت تصادفی، کودکان  شده و به  نفس کمتري بودند، انتخاب کودك که داراي نمره خالقیت و اعتمادبه 15از هر مرکز، 
جلسه آموزش کارآفرینی   11در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش،  2روه آزمایش و کودکان مرکز در گ 1مرکز 

آزمون و  هاي گردآوري شده در دو مرحله پیش هاي روزمره دریافت کرد. داده دریافت کرده و گروه کنترل، فقط آموزش
هاي آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که  . یافتهوتحلیل شد آزمون با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه پس

ي سیالی  نفس گروه آزمایش شده است و در مورد مؤلفه آموزش کارآفرینی موجب  بهبود انعطاف، ابتکار، بسط و اعتمادبه
یش از هاي کارآفرینی در سنین پ هاي پژوهش حاضر بر اثربخشی و لزوم توجه به آموزش تغییر معناداري مشاهده نشد. یافته

  دبستان تأکید  دارد.
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  مقدمه
در سنین نزدیک به ورود  ،مدت هاي نسبتاً کوتاه به صورت دوره آموزش کارآفرینی معموالً

طور مشخص  بهکه  ؛ درحالیشود می آموزي ارائه  بر مهارت تأکید و با   وري بازار کار و بهرهبه 
 & Prietulaهنگام در کودکی است ههاي ب مستلزم آموزش ،  کسب تفکر تخصصی در هر زمینه

Cokely,2007).Ericsson, (هـاي نخسـت کـودکی     آموزش کارآفرینی در سال ،. به همین علت
 هـا،  پژوهش براساس ). Sarıkaya & Coşkun, 2015است (صورت یک نیاز مطرح شده  نیز به

نشـان   هـا  پـژوهش نفس دو عامل مهم شخصیتی در کارآفرینان موفق هستند.  خالقیت و اعتمادبه
یی کـه بخـش   هـا  چـالش  بـا مشـکالت و    تواننـد  مـی  نفس بـاال بهتـر    اند که افراد با اعتمادبه داده

 & Gelaidan ( مقابلـه کننـد   اسـت،  ناپـذیر تبـدیل شـدن بـه یـک کـارآفرین موفـق        اجتنـاب 

Abdullateef, 2017(عنوان توانایی بهتر افراد در حل مسئله و غلبه بر مشـکالت   . خالقیت نیز به
 Camacho-Minano & Del(یکی از صفات شخصیتی پایه براي کارآفرینی است  ،و کمبودها

Campo, 2017 (.        پژوهش حاضر با توجه بـه اهمیـت فزاینـده کـارآفرینی در آینـده اقتصـادي
ي شناختی الزم براي کـارآفرینی در دوران  ها مهارت و  کشور و لزوم تقویت صفات شخصیتی

نفـس   هاي خالقیـت و اعتمادبـه   مؤلفه آموزش بسته کارآفرینی بر تأثیر دنبال بررسی  به ،کودکی
  است. 

 مروري بر  مبانی نظري و پیشینه پژوهش
هـاي کلیـدي بـراي رشـد ذهنـی و جسـمی کودکـان محسـوب          دوران پیش از دبستان سـال 

در ایــن مقطــع زمــانی ممکــن اســت بــه شــکل   ،کــه عوامــل مخــل رشــد طــوري بــهشــوند،  مــی
 & Leisman 2015 ,( باشـند گـذار  تأثیر هاي آتی کودك  بازگشت بر پتانسیل یادگیري غیرقابل

Mualem, Mughrabi.(  هاي آموزشی معتبر، فارغ از رویکرد تربیتـی  نظام اغلبدر همین راستا-
از این سطح آغاز شـده و بـه مراحـل     باید هاي عمومی  وزشفرهنگی خود، بر این باورند که آم

و   دانـش پتانسـیل بـاالي کـودك بـراي یـادگیري هرچـه بهتـر         کـار، بعد تسري یابد. دلیـل ایـن   
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 1يریپـذ  انعطـاف اعتقاد بر این است که با توجـه بـه    ،هاي اساسی است. درواقع ي مهارتزیر یپ
هـاي   در حـوزه  را هـاي متنـوع   وري از آمـوزش  ترین قابلیت بهره مناسباو باالي ذهنی کودك، 

هاي  ). پژوهشKeen, 2011؛Ballantyne, Spilkin, Hesselink & Trauner,2008( داردگوناگون 
دبسـتانی بسـیار کمتـر از حـد      هاي پیش که توانمندي کودکان در سال اند نکتهمختلف گواه این 

 ؛ Almeida, Luz, Martins & Cordovil, 2011 بنگرید به ،طور مثال ها برآورد شده (به واقعی آن
Leisman et al, 2015،( هـاي مفهـومی و    هنگـام دانـش   پوشی از آمـوزش بـه   در نتیجه با چشم و

  پوشی شده است.  هاي بالقوة یادگیري افراد چشم کاربردي، تا حد زیادي از سرمایه
فقـدان آگـاهی از     دارد؛ توجه به آموزش کارآفرینی در سـنین ابتـدایی علـل متفـاوتی     عدم

هـاي   آمـوزش  دستاوردهاي گستردة کارآفرینی و تفکر کارآفرینانه، فقـدان بـازخورد فـوري از   
هــاي کــارآفرینی  هــاي دولتــی و ملــی بــراي اجــراي برنامــه  حمایــت پایــه در کــارآفرینی، عــدم

مدت و زودهنگـام، فقـدان و یـا کمبـود افـراد متخصـص کـه توأمـان مجهـز بـه دانـش             طوالنی
هـاي   نی و رشد کودك باشند و درنهایت شناخت و فهم نـاقص از کـارآفرینی و ریشـه   کارآفری

توانند توفیق کم در آموزش کارآفرینی در سنین پیش از دبسـتان را توجیـه    میاین عوامل   . آن
تـر باشـد، موانـع بیشـتري بـر سـر راه        هاي توسعه اقتصادي ممالک ضـعیف  کنند. هر چه شاخص

 & Isaacs, Visser, Friedrich( داشتآموزش کارآفرینی وجود خواهد تبع آن  کارآفرینی و به

Brijlal,2007.(  
کنـد و ترکیـب آن بـا آمـوزش      بینـی مـی   هاي آتی را پیش کارآفرینی تا حد زیادي موفقیت

) Michelacci & Schivardi, 2017آیندة مطلوب باشد ( کنندة تواند تضمین می مناسب تخصصی
هــاي پــژوهش و آمــوزش عملــی   تــازگی در حــوزه ر ایــران، بــهاهمیــت آمــوزش کــارآفرینی د

تـأثیر آمـوزش کـارآفرینی بـا     «هایی همچون    موردتوجه قرار گرفته است. براي مثال،  پژوهش
(آراستی،قدوسـی و  » آمـوزان مقطـع ابتـدایی    سرایی بر نگـرش کارآفرینانـه دانـش    روش داستان

ــاقري،  ــد  «)، و 1395ب ــارآفرینی در دوره ابت ــوزش ک ــی  آم ــرد تلفیق ــا رویک ــزي و » ایی ب (عزی
دهنده توجه به این مسئله در عرصه دانشـگاهی کشـور هسـتند. در حـوزه      )،  نشان1396مختاري،

                                                        
1 Plasticity 
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هــاي  آمــوزش عملــی نیــز تعــداد محــدودي  مؤسســه بــا فعالیــت محــدود و مــرتبط بــا آمــوزش 
هـاي   خص). بـا توجـه بـه شـا    1392سال وجود دارند (بهمنـی،   12-8کارآفرینانه براي کودکان 

اقتصادي کشور و تجارب آموزشی محدود در حوزة کارآفرینی کودك، خأل پژوهش در ایـن  
شود. البته نباید از این نیز نکته غافل شد که آموزش در سنین پایه بایـد   شدت احساس می باب به

هاي روانشناسی تحولی و متناسـب بـا سـن و فرهنـگ بـومی افـراد        مبتنی بر اصول و چهارچوب
هـاي کارآفرینانـه    توسـعۀ بـازي  «)، در پژوهشـی  2018( 1همین راستا جفري و وایـروان  باشد. در

را بررسی کردنـد. ایـن   » مند دبستانی با استفاده از یک رویکرد نظام براي آموزش کودکان پیش
هـاي   هاي سنتی اندونزي، به بررسی آموزش پژوهش که شامل دو مطالعه بود، با استفاده از بازي

هاي سنتی تهیه شد کـه بتـوان    اخت. در مطالعۀ اول، یک دستورالعمل براي بازيکارآفرینی پرد
شـد و بررسـی     بـازي انتخـاب   8بر مبناي آن به آموزش کارآفرینی پرداخـت.  در مطالعـۀ دوم،   

متخصـص   40ها نیـز از   سازي کارآفرینی مدنظر قرار گرفت. براي ارزیابی تأثیرات آن بر درونی
هـاي سـنتی بـا اهـداف      . نتایج، حاکی از هماهنگ شدن مناسـب بـازي  دیده استفاده شد آموزش

دبستانی  آموزش کارآفرینی بود.  مؤلفان پیشنهاد دادند، براي آموزش کارآفرینی در دورة پیش
 تواند مؤثر باشد. هاي بومی) می گیري از منابع بومی (بازي بهره

بـر   م صورت گیـرد، عـالوه  هاي کارآفرینی به شکلی زودهنگا شود چنانچه آموزش گفته می
وکـار،    هـاي اجتمـاعی شـروع یـک کسـب      توجهی از هزینـه  تواند تا حد قابل اثربخشی بیشتر می

طور مثال، اتحادیه اروپا در گزارشـی اظهـار کـرد کـه مشـکالت ناشـی از بیکـاري و         بکاهد. به
دي،  مـیال  2011وکار جدید، تنها در سال  ها براي کمک به شروع کسب هاي مالی دولت کمک

) کـه بخـش   Green, 2013ایـن اتحادیـه تحمیـل کـرده  (     میلیارد یورو هزینه  به کشورهاي 101
توانست با آموزش مناسب کارآفرینی در سنین پایین کاهش یابد  ها می توجهی از این هزینه قابل

)Green, 2013.(  میلیون  6میلیون کودك  چهارساله و حدود  7براساس آخرین آمارها، بیش از
سـو بـا    ). از یـک 1395، مرکز آمار ایـران ( دارندساله در سراسر کشور وجود   نه  تاودك پنج ک

توجه بیکاري و سیستم آموزشی ناکارآمد به لحاظ خصائص کارآفرینی، و از  توجه به آمار قابل
                                                        

1 Jufri & Wirawan 
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توجه براي آموزش زودهنگام کـارآفرینی،   هاي انسانی قابل سوي دیگر با توجه به وجود سرمایه
منظور کـاهش مشـکالت احتمـالی     ریزي مبتنی بر کارآفرینی براي گروه مذکور به برنامه اهمیت

  آینده و کمک به پیشرفت در تمام سطوح، کامالً مشهود است.
تـرین    اي دارد کـه ازجملـه مهـم    براین، آموزش کارآفرینی به کودکـان مزایـاي ویـژه    عالوه

ینـۀ شکسـت بـا کسـب تجـارب متعـدد در       توان به این موارد اشـاره کـرد:  کـاهش هز    ها می آن
)، Marnoto & Carvalho, 2016هـاي فـردي برحسـب تجربـه (     مشاغل کوچک و بهبود مهـارت 

)، بهبود اخالق کاري Marnoto & Carvalho, 2016افزایش سطح دورنماي فکري براي آینده (
ترش شود، اکتسـاب فهمـی قـوي از ارزش پـول، گسـ      که تکامل آن از دوران کودکی آغاز می

هـاي ارتبـاطی و تنظـیم     )، بهبـود مهـارت  Fillis & Rentschler, 2005و حل مسـئله (  تفکر خالق
  .)Paço & Palinhas, 2011(اهداف در سراسر گسترة عمر 

توانند اثـرات   دبستانی می هاي پیش از آنند  که احتماالً آموزش  ها حاکی تعدادي از پژوهش
ــازه    ــی از ســ ــر برخــ ــدت بــ ــا و بلندمــ ــاي ر پایــ ــه  وانهــ ــناختی بــ ــد.  شــ ــاي بگذارنــ   جــ

, Bakken, Brown & Downing, 2017)؛Walter & Block, 2016(. هـایی   ترین سازه یکی از مهم
 اسـت.  1نفـس  گیـرد، اعتمادبـه   دبسـتانی تحـت  تـأثیر قـرار مـی      هاي پـیش  که در نتیجۀ آموزش

ت به خـود داشـته   نسب دهد دیدگاه واقعی و مثبت که به فرد اجازه می باوري است نفس اعتمادبه
 ,Furlongهاي خـود اعتمـاد کنـد و احسـاس کنتـرل بـر زنـدگی داشـته باشـد (          به توانایی ،باشد

Gilman & Huebner,2009.( شدت تحت   اي است که به نفس سازه اعتمادبه ،بر برخی شواهد بنا 
نفـس   ادبـه هایی محسوس در تظاهرات اعتم ي بر این باورند که تفاوتا عدهسن قرار دارد.   تأثیر

زمـانی بـه معنـاي واقعـی      کودکـان تنهـا  ،  طور مثال کودکان نسبت به بزرگساالن وجود دارد. به
در حـالی کـه ایـن    ، کنند که در قالب گروه مورد بررسی قـرار گیرنـد   نفس می احساس اعتمادبه

ارتبـاط میـان آمـوزش بـا      ،ها ). بیشتر پژوهشYoung, 2016( ستینسالی مطرح  در بزرگ اتفاق
 & Ferkany, 2008  El-Dawانـد (  هاي مدرسه رصد کرده نفس را تنها در سال پیشرفت اعتمادبه

Hammoud, 2015 .(نفـس بـه حـد تکامـل      ی اعتمادبـه سـالگ  پنجثابت شده است که تا  حال نیباا
                                                        

1 Self confidence 
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 & Greenwald, 2016 Cvencek ,( ابـد ی ایـن سـن کمتـر تغییـر مـی      از  رسـد و پـس   خـود مـی  

Meltzoff طور صریح اثرات آموزش را در  هایی که به خأل پژوهش نکته،). با در نظر گرفتن این
بر همین  خورد. چشم می مورد بررسی قرار دهند، به ، دبستانی سنین پیش ، سنین تحول این سازه

   :اساس یکی از فرضیات مورد سنجش در این پژوهش به این  موضوع پرداخته
 شود. ساله می 6-4نفس کودکان  موجب بهبود اعتمادبه آموزش کارآفرینی  

تواند در نتیجۀ آموزش  شناختی که می-هاي روانی ترین سازه یکی دیگر از مهم
تجلی یابد، خالقیت است. خالقیت فرآیندي از حساسیت نسبت به  شده و دبستانی تقویت پیش

دشواري مسائل، همگنی است که طی آن شناسایی  مشکالت، خألهاي موجود و عدم
ها  و بازآزمایی فرضیه شده و آزمودن  ها حاصل بندي فرضیه حل و یا فرمول جوي راهو جست

 ؛ Torrance, 1962(گیرد  ها صورت می براي رسیدن به پاسخ/پاسخ ها آنمنظور اصالح و بازتولید  به
as cited in Sharma & Rani, 2017.( هاي   ترین موانع در ایجاد آموزش  شاید یکی از اصلی

چون  نوآوري و خالقیت غالباً به عنوان صفات هماین باشد که موضوعاتی  ،کارآفرینی
 اینفرض وجود دارد که افراد با  این پیش درواقع . شوند گرفته می شخصیتی افراد در نظر

ر و کارآفرین مبتک ها را خالق، آن استعداد ذاتی است که یک ها متولد شده و این ویژگی
خالقیت نقش  ،دبستانی در سنین پیش  (Edwards-Schachter and et al, 2015).کند  می

 شود که کودك اظهار می ،طور مثال به . کند اي در ابعاد مختلف رشد کودك بازي می عمده
وخیز  گذاري بر محیط اطراف خود دارد، بیشتر جستتأثیر فرصت بیشتري براي  ،تر خالق

تا حدي توانایی تفکر منتقدانه  کند (رشد حرکتی)، هاي بیشتري کسب می مهارتکرده و 
گیرد (رشد شناختی)، در جریان حل مسائل و  کار می هاي حل مسئله  را به یابد و مهارت می

کند (رشد اجتماعی) و درنهایت از  جوي محیط و بافت اجتماعی خود بهتر تعامل میو جست
 ,Sousa( داردنفس بیشتري (رشد هیجانی)  ده و احساس اعتمادبهعهدة انجام کارها بهتر برآم

شناختی کارآفرینان موفق  هاي روان ترین ویژگی بنابراین، خالقیت که یکی از مهم  ).2006
هاي  دلیل محدودیت به حال با این  . دبستانی باشد الینفک آموزش دورة پیشو جز بایداست، 

شده و  هاي آموزشی از پیش تعیین نامه وهیش زمان محدود آموزش،  ( ییاجرامختلف 
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عموماً   اهمیت جلوه دادن خالقیت در این دورة سنی)، کم( ینگرشگرایی در آموزش) و   نتیجه
) و خأل چشمگیري در این باب در Yildirim, 2010از آموزش مبتنی بر خالقیت اجتناب شده (

  خورد. دبستانی به چشم می آموزش پیش
. یتی اند کرده  تأکید هاي کارآفرینانه  هاي زیادي بر ارتباط قوي خالقیت و توانایی پژوهش

سالۀ  پنج تا شش  کودك  20روي   ،پژوهی )، در قالب یک طرح اقدام2017( 1و عزیزا
هاي کارآفرینی  هاي نخست کودکی بر اثر آموزش اي،  فرآیند رشد خالقیت طی سال نیجریه

هاي  از روند افزایشی خالقیت درنتیجۀ آموزش ،یار دادند. نتایج تحلیل کمرا  مورد بررسی قر
در قبل از  3/34که میانگین نمرة خالقیت کودکان از  طوري کرد، به می کارآفرینی حکایت

  نمره در دورة دوم رسید.  7/54در دورة اول و از نمرة مذکور به  5/44آموزش، به 
چون ابتکار، تفکر یصی  همدر خصا خالقیت کودکانهاي کیفی نیز از افزایش  تحلیل

 هاي ویژگی پذیري باال که از و ریسک نفس پذیري، استقالل در عمل، اعتمادبه سیال، انعطاف
خالقیت  ،). در واقعCampbell, 2016( افراد خالق و کارآفرینان موفق است، حکایت دارند

هاي شغلی تبدیل شوند  ه فرصتب توانند می هایی است که  یک ضرورت براي ایجاد ایده
)Pret, Shaw & Carter, 2016 .(در قالب چهار فرضیه به  ، در این پژوهشبر همین اساس

  آموزش کارآفرینی بر ابعاد مختلف خالقیت در کودکان پرداخته شده است: تأثیر بررسی 
  شود. ساله می 6-4بسته آموزش کارآفرینی موجب بهبود سیالی کودکان 
  شود. ساله می 6-4کارآفرینی موجب بهبود انعطاف کودکان بسته آموزش 
  شود. ساله می 6-4بسته آموزش کارآفرینی موجب بهبود ابتکار کودکان 
  شود. ساله می 6-4بسته آموزش کارآفرینی موجب بهبود بسط کودکان  

  شناسی روش
آزمایشی  –این پژوهش برحسب هدف، کاربردي و برحسب گردآوري اطالعات، کمی

 آزمون  با گروه آزمایش و کنترل پس-آزمون طرح تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیش. است

                                                        
1 Yetti & Azizah 
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متون، اسناد و  یمطالعه و بررس به  فرآیند انجام تحقیق به این صورت بود که ابتد محققان بود.
حوزة کارآفرینی،  متخصصان به نظرات توجهبا  و پرداخته موجود یو شفاه یمنابع کتب

بسته  تأثیر سپس به بررسی  .بسته آموزش کارآفرینی را تدوین کردند شناسی و آموزش، روان
  نفس کودکان پرداختند. آموزش کارآفرینی بر خالقیت و اعتمادبه

 18دبستانی منطقه  مرکز پیش 2سالۀ  ششتا  چهارکودکان  پژوهش رااین جامعه آماري  
نفر بود.  120معه آماري دهند. تعداد کل جا میتشکیل  98 -97در سال تحصیلی  ،شهر تهران

هاي انتخاب تصادفی، روش هدفمند  گیري با توجه به مقتضیات اجرایی و دشواري روش نمونه
هاي ورود و  با در نظر گرفتن مالك ، کودکان دختر و پسرنفر از  30در پژوهش حاضر  است.

 اساس سن،سازي برو پس از همسان شده انتخابی دبستان شیپمرکز  2از  ، ها خروج آزمودنی
 15در گروه آزمایش و  1کودك مرکز  15گروه آزمایش و کنترل ( دوتصادفی در  صورت به

بعد از جایگزینی گروه آزمایش و گروه  .شدند جایگزین ،)در گروه کنترل 2کودك مرکز 
سپس  ،نفس در بین دو گروه  (ابتدا گروه کنترل هاي خالقیت و اعتمادبهنامه کنترل، پرسش

و در نهایت بعد از  شدهگروه آزمایش) اجرا و سپس دوره آموزشی براي گروه آزمایش اجرا 
سپس گروه  ،ها (ابتدا گروه کنترلنامه مجدداً نسبت به توزیع پرسش ،اتمام جلسات آموزشی

به معرفی بسته آموزشی کارآفرینی و ابزارهاي مورداستفاده در  ،. در ادامهشد آزمایش) اقدام 
  هش پرداخته شده است.  پژو

 بسته آموزش کارآفرینی: این برنامه با محور  قرار دادن شرح مذکور در چهار بخش کلی:
ج. خالقیت، تفکر و حل مسئله د.  ،با مشاغل ییآشناالف. مفاهیم عددي و مالی، ب. 

زي،  هاي متنوع آموزشی با محور  با نفس، خودآگاهی و خودپنداره و در قالب فعالیت اعتمادبه
 Ginsburg Milteer ,؛ Bergen, 2002دبستانی ( ترین شیوة آموزشی طی دوران پیش به عنوان مهم

& Mulligan, 2012 9 ،جلسه 2 اي ،  هفتهجلسه 11)،  تدوین شده است. برنامۀ مذکور در قالب 
 .داجرا ش آزمون پس-آزمون اي براي اجراي پیش دقیقه 90جلسۀ  2اي مداخله و  دقیقه 60جلسۀ 

  آمده است. 1جدول شرح مختصر جلسات در 
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بر اساس بسته آموزشی (عزیزي و  شرح مختصر جلسات آموزش کارآفرینی. 1جدول 
  )1398همکاران، 

هاي  مؤلفه
  زمان  آموزشی ها و اهداف جلسات ها، فعالیت سرفصل  جلسات  آموزشی

  دقیقه 90  آزمون ها و اهداف پژوهش، اخذ پیش معرفی فعالیت  جلسۀ اول  

مفاهیم عددي 
  و مالی

  یپول خانوادگ یطراحفعالیت   جلسۀ دوم
  بودن مفهوم پول يفهم قرارداد تیفهم ارزش پول، تقو تیتقواهداف: 

  دقیقه 60

  بازي خرید از فروشگاه، فعالیت جعبه هاي بانک و هزینه و فعالیت پاکتهاي هدف   جلسۀ سوم
انداز پول  پس تیمناسب در مورد خرج کردن پول، فهم اهم يریگ میکمک به تصماهداف: 

   پول یکم تیفهم ماه نده،یآ يبرا

  دقیقه 60

با  ییآشنا
  مشاغل

 يها ویدیو ی از طریق آشنایی باها و استعداد شغل يمند انواع مشاغل، عالقه باآشنایی   جلسۀ چهارم
  یداستان

  ي مشاغل، عالیق شغلی بند طبقهاهداف:  -

  دقیقه 60

خالقیت، تفکر 
  و حل مسئله

  یصحبت کردن نوبت يباز، بازي اجزاي کار و یدگیدرهم تنبازي بستۀ پنهان، بازي   جلسۀ پنجم
  استدالل و فهم متقابل، حل مسئله، تفکر خالقانههاي  اهداف: تقویت مهارت

  دقیقه 60

  هاي مسافرت، ابداع مشاغل عجیب غریب ي، کولهساز برجبازي   جلسۀ ششم
  راهبردهاي حافظه داري، تقویت همکاري، خویشتناهداف: 

  دقیقه 60

 يها مهارت
-یارتباط
و  یاجتماع
  يرهبر

  ی،  بازي رئیس پولدار،  تجسم از شغل آینده نیچ يجواها، گربۀ وزیر، نانیآغاز و پا يباز  جلسۀ هفتم
خود، ها، بیان  هاي ارتباطی غیرکالمی، زنجیرة ایده اهداف: تقویت پذیرش خود، مهارت

  استقامت (پشتکار)، فهم تضادها

  دقیقه 60

ها، بازي سیر داستان و بازي احساس  هاي صحبت کردن، بازي تصور صحبت با گربه کارت  جلسۀ هشتم
  هیجان 

، خود همدلی، گوش دادن اثربخش، بیان-اهداف: تقویت فهم مفاهیم پرسشی، تخیل
  هاي همکاري مهارت

  دقیقه 60

نفس،  اعتمادبه
خودآگاهی و 

  خودپنداره

  از دستورات يرویپ و  معاشرت آرامي با چشمان بسته، رو دنبالهاي  بازي  جلسۀ نهم
، گرفتن نوبتی، دل،  همداري خویشتننفس، دادن دستورالعمل،  اهداف: تقویت اعتمادبه

  سازگاري، پرسش براي روشنگري 

  دقیقه 60

هاي حدس صدا، دویدن به اطراف، داستانم را به من بگو،  من اگر رئیس کمپانی....  بازي  جلسۀ دهم
  بودم 

اهداف: بیان خود، گوش دادن مؤثر، حفظ موضوع، کنترل صدا، خودآگاهی، 
ها، سازگاري، فهم تضادها، فهم صفات و استفاده  داري، بیان و یا بازشناسی هیجان خویشتن

  ها  مناسب از آن

  دقیقه 60

هدایایی  کنندگان و اهداي ، مربیان و شرکتایاز اولهاي قبلی، سپاسگزاري  مرور فعالیت  جلسۀ یازدهم  
  آزمون هاي آزمایش و کنترل)، انجام پس کنندگان (براي گروه براي قدردانی از شرکت

  دقیقه 90
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ــورنس تفکــر خــالق اســتاندارد آزمــون ،هــاي پــژوهشابزارگــردآوري داده و  )،1974(1ت
که در ادامـه بـه معرفـی      ) بود1386عزیزي مقدم (  کودکاننفس  نامه استاندارد اعتمادبه پرسش

  ها پرداخته شده است.آن

  :)1974آزمون تفکر خالق تورنس (
 ارزیابی خالقیت در سنین پیش از دبستان است کهترین شیوه  ترین و مناسب متداولی از کی

عرضـه شـده   » ب«و  »الـف «به دو صورت کالمی و تصویري (غیرکالمی) و در دو فرم مـوازي  
» ب«و  »الـف « بـراي ارزیـابی سـطح تفکـر خـالق کودکـان از فـرم        ،در پـژوهش حاضـر   است.

در  ودقیقـه   10اجـراي هـر تکلیـف     اسـت.  تکلیـف مجـزا   سـه داراي  کـه  تصویري استفاده شد
سـاختن   -1 اسـت:  ها شامل چهار فعالیت به شرح ذیل  فرمکشد. این  دقیقه طول می 30مجموع 

سـاختن تصـویر بـا اسـتفاده از      -3تکمیـل تصـاویر نـاقص،     -2یک تصویر با استفاده از شـکل،  
تورنــس، چهـار    تصـویري در آزمـون  . با استفاده از خطوط مـوازي  ساختن تصویر -4ها،  دایره

، بـه  Torrance  ،1974گیـري شــدند (   انـدازه  5و بسـط 4، ابتکـار3پذیري ، انعطاف2مؤلفــه سـیالی
مطالعـات مربـوط بـه بررسـی اعتبـار آزمـون خالقیـت         .)1391نقل از گنجی، نیوشا و هـدایتی،  

ضرایب اعتبار براي آزمـون   ). Torrance, 1990اند ( را گزارش کرده 90/0اعتبار باالي  ،تورنس
 ,Kim( بـوده اسـت   1تـا   78/0ه شـده در دامنـ   در پنج مطالعـه انجـام   ،تصویري خالقیت تورنس

ــایی  ،)1372پیرخــائفی (پــژوهش در ). 2006 ــهه فاصــل درضــریب پای ــانی دوهفت ــه شــیوه  ،زم ب
 81/0پذیري  ، در انعطاف74/0در ابتکار  78/0در عناصر سیالی  ،آموز دانش 48بازآزمایی روي 

. )1391، بـه نقـل از گنجـی و همکـاران،     1372، پیرخـائفی شده اسـت (  گزارش 9/0و در بسط 
شناسی رسـیده اسـت    سنجی و روان فوق به تأیید متخصصان روان ابزارهمچنین روایی محتوایی 

 ژهیـ و بـه  ،هـاي تـورنس   ؛ بنابراین آزمون)1391، به نقل از گنجی و همکاران، 1372پیرخائفی، (
. ضـریب پایـایی در ایـن    شود یتصویري، آزمونی مرجع در حوزه خالقیت محسوب م» ب«فرم 

                                                        
1 Torrance Test of Creativity Thinking 
2 Fluency 
3 Flexibility 
4 Originality 
5 Elaboration 
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و  79/0، سـیالی  76/0، ابتکار 78/0بسط  هاي شاخص پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباخ براي
  دست آمد. به  81/0پذیري انعطاف
  :کودکاننفس  نامه اعتمادبه پرسش
بـه سـنجش میـزان     گویه 20با  ،شده یطراح) 1385نامه که توسط عزیزي مقدم ( پرسشاین 

. مربیـان بـراي هـر یـک از کودکـان براسـاس مشـاهدات خـود         پـردازد  یمـ کودکان  نفس عزت
خیلـی زیـاد،   اي ( مقیـاس چهاردرجـه   صـورت  نامه بـه  پرسشاین  کنند.  نامه را تکمیل می پرسش

امتیـاز دارنـد. الزم    4و  3، 2، 1ها به ترتیب  که هر یک از این گزینه است) زیاد، کم، خیلی کم
شوند. روایی  می گذاري صورت معکوس نمره به  20و  9،  6، 5، 4، 3به ذکر است که سؤاالت 

عـد  پایایی ب ،87/0شد. همچنین  پایایی کل آزمون نیز  تأیید  همحتوایی توسط متخصصان مربوط
گـزارش شـده    6/0عـد جسـمانی   و ب 75/0عـد خـانوادگی   ، ب78/0عد تحصیلی ، ب44/0اجتماعی 

 79/0ایایی در این پژوهش با استفاده از آلفـاي کرونبـاخ   ضریب پ  ).1385(عزیزي مقدم،  است
 SPSS23افـزار  اسـتنباطی بـا نـرم    آمـار توصـیفی و    هـا از وتحلیـل داده  تجزیـه  برايدست آمد.  به

. شـد  کجی و کشیدگی استفاده  و توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد . در آمارشد استفاده 
استفاده  2راهه و تحلیل کوواریانس یک 1از تحلیل کوواریانس چندمتغیري نیز استنباطی در آمار

بتکـار و بسـط اسـت، بـراي     شد. با توجه به اینکه خالقیت داراي چهار مؤلفه سـیالی، انعطـاف، ا  
 کوواریـانس چنـدمتغیري اسـتفاده     تحلیـل  از ،خالقیـت  کارآفرینی بر آموزشبررسی تأثیر بسته 

راهـه   از تحلیل کوواریـانس یـک  نیز نفس  زش کارآفرینی براعتمادبهآموتأثیر بررسی  براي. شد
  استفاده شد.

  ها یافته
  شناختی الف) توصیف جمعیت

سـاله   شـش تـا   چهاراز کودکان دختر)  15پسر و  15نفر ( 30 ،کنندگان در پژوهش شرکت
  .بودند 98 -97در سال تحصیلی  ،شهر تهران 18دبستانی منطقه  مرکز پیش

                                                        
1 Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 
2 One-way analysis of covariance (ANCOVA) 
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   .1 جدول
  درصد فراوانی  ها آزمودنی سن

  گروه کنترل  گروه آزمایش
  67/6  67/6  سال 4
  40  33/13  سال 5
  33/53  80  سال 6

  نفس هاي خالقیت و اعتمادبه در مؤلفهها  گروه یفیتوص يها شاخص .2 جدول
  کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل دادعت  متغیر گروه

 کنترل

 404/1 458/0 78/2 26/12 17 9 15 آزمون سیالی پیش
 095/0 243/0 66/2 53/11 17 7 15 آزمون سیالی پس
 853/0 276/0 22/3 14/12 18 7 15 آزمون انعطاف پیش
 590/0 151/0 35/3 26/10 16 6 15 آزمون انعطاف پس

 077/0 027/0 95/4 80/40 49 32 15 آزمون ابتکار پیش
 700/1 049/0 42/7 06/41 50 31 15 آزمون ابتکار پس

 686/0 223/0 04/7 86/36 49 25 15 آزمون بسط پیش
 688/0 014/0 18/8 11/35 49 21 15 آزمون بسط پس

 226/0 593/0 56/5 73/40 51 32 15 نفس به آزمون اعتماد پیش
 242/1 013/0 94/4 26/42 49 34 15 نفس به آزمون اعتماد پس

آزمایش

 595/0 072/0 65/3 93/10 17 5 15 آزمون سیالی پیش
 032/1 152/0 30/4 46/12 19 6 15 آزمون سیالی پس
 861/0 112/0 73/2 06/11 16 7 15 آزمون انعطاف پیش
 855/1 264/1 78/2 06/17 21 10 15 آزمون انعطاف پس

 015/0 499/0 62/4 60/39 47 31 15 آزمون ابتکار پیش
 877/0 684/0 26/7 66/64 77 48 15 آزمون ابتکار پس

 374/1 127/0 55/8 46/37 50 24 15 آزمون بسط پیش
 334/1 327/0 40/6 26/54 63 43 15 آزمون بسط پس

 569/0 305/0 99/3 13/39 48 32 15 نفس به آزمون اعتماد پیش
 941/1 990/1 17/7 66/54 65 33 15 نفس به آزمون اعتماد پس

  
 ،گـروه کنتـرل   نفس در هاي خالقیت و اعتمادبه مؤلفه نیانگیمدر  دهد که نشان می 2 جدول

است کـه   یدرحال نیااي وجود ندارد.  آزمون تفاوت قابل مالحظه آزمون و پس در مرحله پیش
داشـته   يریـ گ چشم شیافزا این متغیرها نیانگیم، مستقل ریو پس از اعمال متغ شیآزما  در گروه
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آزمـون، بـراي    پـس  کنتـرل در  معناداري تفاوت بین نمرات گروه آزمایش وبررسی  براياست. 
نفـس از آزمـون تحلیـل     تحلیل کوواریانس چندمتغیري و براي سـازه اعتمادبـه   سازه خالقیت از
 کننـدگان و سـن شـرکت   آزمون شیکه  نمره پ بیترت به این ؛استفاده شدراهه کوواریانس یک

بنـابراین   .شـد  اسـتفاده  وابسته  يرهایغعنوان مت آزمون  به پسعنوان عامل همپراش و از نمرات  به
 درآزمـون در تحلیـل کوواریـانس کنتـرل شـده اسـت.       آزمون، سن و جنس بر پساثرات پیش

  د. شدن یآزمون بررس نیا يها ابتدا مفروضهکواریانس چندمتغیره، آزمون  ياجرا يراستا
تـوان گفـت    مـی ، شـده اسـت    گـزارش  2که در جدول  یدگیو کش یکج ریتوجه به مقاد با

 يمفروضه برقرار است. برابر نیاول نیبنابرا ؛ کند یم تینرمال تبع عیاز توز رهایمتغ یتمام عیتوز
هـا بـا آزمـون لـوین و      انسیـ وار یهمگن با آزمون باکس، وابسته يرهایمتغ انسیکووار سیماتر
هـا   و نتـایج آزمـون    مـورد بررسـی قـرار گرفـت     نیـز  با آزمون بارتلت وابسته يرهایمتغ تیکرو
  بود. کواریانس چندمتغیره هاي الزم آزمون  دهنده برقراري تمام مفروضه  نشان

  ها ج) آزمون فرضیه
 Fاســت کــه مقــدار  نیــاز ا یحــاک  يریچنــدمتغ انسیــکووار لیــحاصــل از تحل يهــا افتــهی

، <01/0Pمعنــادار اســت ( يلحــاظ آمــار از 01/0) در ســطح لکــزیو ي(اثــر المبــدا يریچنــدمتغ
341/72F= تفـاوت معنـادار    ،آزمـون  متغیـر پـس   4حـداقل در یکـی از    ،). بنابراین بین دو گـروه

گـزارش   3نتـایج تحلیـل کوواریـانس در جـدول      ،وجود دارد. براي مشخص کردن این تفاوت
  شده است.

  خالقیت هاينتایج تحلیل کوواریانس تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه .3جدول 

  

  حیطه
مجموع 

مجذورات 
  آزمایشی

مجموع 
مجذورات 

  خطا

میانگین 
مجذورات 

  آزمایشی

میانگین 
مجذورات 

  خطا
F   سطح

معناداري 
اندازه 

  اثر
توان 
  آزمون

  21/0  05/0  23/0  49/1  91/9  80/14  063/238  80/14 آزمون  سیالی پس
  1  56/0  001/0  89/30  37/9  74/289  10/225  74/289 آزمون انعطاف پس
  1  75/0  001/0  53/75  93/52  25/3998  43/1270  25/3998 آزمون  ابتکار پس
  1  67/0  001/0  59/50  53/52  06/2658  89/1260  06/2658 آزمون  بسط پس
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اخـتالف گـروه آزمـایش و     ،جـز سـیالی   متغیرهاي وابسته بـه  تمام  در   ،3با توجه به جدول 
ست که بسته آمـوزش  ي آن امعنا بهآزمون معنادار بوده است. این  کنترل پس از کنترل اثر پیش

کننـدگان در پـژوهش    معناداري موجب بهبود انعطاف، ابتکار و بسط شرکت طور کارآفرینی به
  معناداري ندارد.  تأثیر اما بر سیالی  ،شده

نفـس، از آزمـون    بـه  آزمـون اعتمـاد  بررسی تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در پس براي
ابتـدا از   ،هـا منظور اطمینان درباره همسانی واریـانس  استفاده شد. به راهه یک تحلیل کوواریانس

) F=٠/١٩۴، <05/0Pنفـس (  بـه   لـوین بـراي اعتمـاد    Fآزمون لوین اسـتفاده شـد. میـزان آمـاره     
نتـایج تحلیـل    4بیانگر همسانی دو گروه آزمـایش و کنتـرل اسـت. در جـدول     دست آمد که   به

  خالقیت گزارش شده است.هاي  فهها در مؤلکوواریانس گروه

  نفس نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت گروه آزمایش و کنترل در اعتمادبه .4جدول 

  

آزمـون   توان نتیجه گرفت که بین گروه آزمایش و کنتـرل در پـس  می  ،4با توجه به جدول 
طـور معنـاداري    به )66/54( دارد و میانگین گروه آزمایشنفس تفاوت معناداري وجود  به اعتماد

ســت کــه بســته آمــوزش ي آن امعنــا بــهاســت. ایــن  )26/42( بــاالتر از میــانگین گــروه کنتــرل
کننـدگان در پـژوهش شـده     نفـس شـرکت   اعتمادبه افزایش طور معناداري موجب کارآفرینی به

  است.

    گیري بحث و نتیجه
پس از  ،هاي چهارگانه خالقیت مؤلفه از مؤلفه سههاي پژوهش حاضر حکایت از بهبود  یافته
اندازه اثرات و توان آزمون  ،3با توجه به جدول شماره  اي کارآفرینی داشت. جلسه 11آموزش 

جـز   هـاي خالقیـت داشـت (بـه     حکایت از اثربخشی نسبتاً باالي متغیر مستقل بـر تغییـرات مؤلفـه   
،اصـالت و  جیي غیرمتـداول و خـالف عـادت را    تفکـر بـه شـیوه    ییوانـا عنوان ت بتکار بهسیالی). ا

  حیطه
مجموع 

مجذورات 
  آزمایشی

مجموع 
مجذورات 

  خطا

میانگین 
مجذورات 

  آزمایشی

میانگین 
مجذورات 

  خطا
F   سطح

توان   اندازه اثر  معناداري 
  آزمون

آزمون  پس
 اعتماد به نفس

34/1040  99/1011  34/1040  48/37  75/27  001/0  50/0  99/0  
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شـود. ایـن    تعریف مـی به مسائل  رکانهیو ز بیعج هاي غیرمعمول، ي جواب بر ارائه یابتکار مبتن
پـذیري   شـود. انعطـاف   آزمون سنجیده می خرده سهمؤلفه در مقیاس تصویري تورنس توسط هر 

هـاي   تفکر به راه ییتواناعنوان   به ،شود آزمون تورنس سنجیده می 3و  2آزمون   که توسط خرده
 يالگوهـا  انعطـاف،  تفکـر قابـل  واقـع   بـه  .شـده اسـت    تعریـف  دیـ ي جد حل مسئله يمختلف برا

آزمـون سـنجیده     خـرده  سـه بسـط نیـز کـه توسـط هـر       کنـد.  می یطراح دنیشیاند يبرا يدیجد
 ،درواقـع  .شود تعریف می تیفعال کیانجام  نیدر ح اتیتوجه به جزئ ییتواناعنوان  به ،شود می
را از قلــم  يزیــو چ پــردازد یطــرح مــ کیــ يالزم بــرا اتیــجزئ تمــامبــه  افتــهی بســط ي شــهیاند
 تیـ بـه کم  شود و سنجیده می 3و  2هاي  آزمون که توسط خرده زین درنهایت سیالی  .اندازد ینم

فکـر و   نیبـ ادار ي معنـ  رابطه يبرقرار ییتواناعنوان  به مسئله مرتبط است، کیهاي فرد به  پاسخ
در حـل مسـئله    يهـاي متعـدد   حل سازد راه که افراد را قادر میتعریف شده است   انیو ب شهیاند

شــود  مــی تیــفیموجــب ک تیــاســت کــه کم دهیــعق نیــبــر ا یمبتنــ یژگــیو نیــا .ارائــه دهنــد
)Torrance،1974    ،هـاي پــژوهش حاضـر بــا    تــهیاف .)1391، بـه نقــل از گنجـی، نیوشــا و هـدایتی

 )2014و همکـاران (   1ویـ آنتونو  )2017(  زایـ و عز یتـ ؛ ی)2015و همکـاران (   وبریـ ههـاي   یافته
بر ارتباط دوسویه خالقیت  است يتأکید هاي این بخش از پژوهش  یافته قتیحقهمسو بود. در 

 فهم قابلارائه مفاهیم کارآفرینی به زبان ساده و  ،توان گفت در تبیین این یافته می  .و کارآفرینی
 درواقـع یز، شرایط یادگیري اعضاي نمونه را تسهیل کرده است. انگ جانیههاي  بازي قالبو در 

در بـازي ابـداع مشـاغل     ،توان خالقیت کودکان را توسعه داد. بـراي مثـال   در سنین کودکی می
سـط مربـی توانسـتند مفهـوم خالقیـت را      ي چنـد مثـال تو   عجیب غریب، کودکان پـس از ارائـه  

مربـی در ایـن بـازي بـر ارائـه       تأکیـد  سـازي کننـد.    برونـی  شان یابداعمشاغل  قالبی در خوب به
فـروش اینترنتـی   "متنـوع و دور از ذهـن بـود. ابـداع مشـاغل ذهنـی ازجملـه         ،ي بـدیع هـا  جواب

ي آدرس یـاري  ی کـه در سـطح خیابـان بـه مـردم جویـا      رسـان  اطـالع "، "هـاي کـره مـریخ    زمین
توسـط کودکـان گـروه     "تعمیرکار از راه دور لـوازم منـزل  "و  "تاکسی دوچرخه"، "رساند می

                                                        
1 Antonio 
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شاهدي بر درك مفهوم خالقیت توسط اعضاي گروه و استفاده از ابتکـار و انعطـاف    ،آزمایش
  در تولید مفاهیم جدید بود.

نفس  اعتمادبههاي مربوط به فرضیه پنجم پژوهش، حکایت از بهبود  همچنین یافته
هاي پیشین  هاي پژوهش هاي این بخش با یافته کنندگان گروه آزمایش داشت. یافته شرکت

) اشاره کرد. 2014( 2هسو و پاوول و شینار، )2011( 1یاسون توان به همسو بود که ازجمله می
رین که در افراد کارآف است ییها سازهنفس یکی دیگر از  دهد که  اعتمادبه ها نشان می پژوهش

اند که بخش اصلی  هاي تحولی  نشان داده دیدگاه ،از دیگر سو . در سطح باالیی قرار دارد
رسد که از  می نظرگیرد. بنابراین طبیعی به  شکل میدر سنین کودکی نفس کودکان  اعتمادبه

نفس کودکان ایجاد کرد. در بسته آموزشی  در میزان اعتمادبه طریق آموزش بتوان تغییر مثبت
بازار   ،مسائلی مثل شغلبه هم و   شده براي این پژوهش، هم به سطوح تحولی کودکان طراحی

. دیگر هاي بزرگی و قدرت است، توجه شده و پول که از نگاه کودکان این سن، از نشانه
گرفته   ها از طریق بازي و با استفاده از اصول نظریه یادگیري همدالنه، شکل اهم آموزش ،اینکه

 رد یادشده در کنار آموزش کودکان در گروهی متفاوت با آموزش روزمره، که است. موا
تواند تبیین دقیقی براي تغییرات مثبت  نفس دارد، می زیادي در رشد اجتماعی و اعتمادبه تأثیر

  ایجادشده در گروه آزمایش نسبت به کنترل  باشد.
مـوزش کـارآفرینی در   تـوان نتیجـه گرفـت کـه آ     مـی  ،با توجه به نتایج کلی پژوهش حاضر

ــدایی ســال ــه کــارآفرینی   عــالوه ،هــاي ابت ــا مفــاهیم پای ــر آشــنایی زودهنگــام کودکــان ب ــر  ،ب ب
که این دو سازه نقـش مهمـی در     مثبت داشته و از آنجا تأثیر ها نیز  نفس و خالقیت آن اعتمادبه

ولیـه روحیـه   ند موجب شکل گیـري سـاختار ا  نتوا موفقیت افراد در زمینه کارآفرینی دارند،  می
توان نتایج پژوهش حاضر را شـاهدي دیگـر    می ،. بر همین اساسشوند کارآفرینی در کودکان 

اهمیت و ضـرورت آمـوزش کـارآفرینی در دوران    براي نشان دادن  ها) پژوهش در کنار سایر (
  شمار آورد. هکودکی ب

                                                        
1 Asoni 
2 Shinnar, Hsu & Powell 
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. در ایـن  نیسـت  این پژوهش نیز مانند هـر پـژوهش دیگـري خـالی از محـدودیت       ،در پایان
خـاطر کمبـود    تر به هایی در ابعاد بزرگ گیري تصادفی و نمونه امکان نمونه توان به عدم راستا می

امکان اخذ نمرات پیگیري اشاره کرد.  منابع مالی، محدود بودن قلمرو جغرافیایی پژوهش و عدم
آموزشـی، در  ریـزان و مـدیران    شـود برنامـه   هاي پژوهش، پیشـنهاد مـی   درنهایت با توجه به یافته

هاي آموزشی، به گنجاندن اصول کارآفرینی متناسب با سـطوح تحـولی کودکـان     پودمان قالب
اثربخشی بسته  ،شود با انجام تحقیقی طولی همچنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد می کنند. اقدام 

  .قرار دهند بررسی مورد  مدت یطوالنآموزشی موردنظر را در 
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