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پژوهش

كارآفرین دانشآموز
اول، منطقة مشاور دبیرستان نبوت، متوسطة اول، منطقة مشاور دبیرستان نبوت، متوسطة اول، منطقة 4،  تهران مشاور دبیرستان نبوت، متوسطة  فاطمه زیارى، مشاور دبیرستان نبوت، متوسطة  فاطمه زیارى، 

»کارآفرينــی« همــان فراينــد   
تأســيس يک کســب وکار )شرکت( بر 
مبنای يک فکر و ايدة نو اســت. اقتصاد 
دانش بنيــان خود را مديون همين افراد 
مسير حوادث،  وقتی  اســت.  کارآفرين 
وقايــع و روند فعاليت هــای اقتصادی و 
می کنيم،  بررســی  را  جوامع  اجتماعی 
دنبال  به  همواره  انســان ها  درمی يابيم 
تغييــر بوده اند و در ايــن ميان، افرادی 
بوده اند که از قوانين کلی جوامع تبعيت 
نکرده و خود باعــث تغيير جوامع خود 
و به طور کلی جوامع بشــری شــده اند. 
جامعة پيشــرفتة امروزی توســعة خود 
را مديون انســان هايی است که قادر به 
تبديل رؤياها و ايده های خالقانة خود به 
واقعيت بوده اند. روحية اســتقالل طلبی 
بــرای کاوش موقعيت هــای جديــد را 
داشــته و از جرئت کافی برای مبارزه با 
برخوردار  جاافتاده  و  متداول  روش های 

بوده اند.

 ايــن عامــالن تغييــر، شــخصيت 
و روحيــه ای داشــته اند کــه امــروزه 
می شــوند.  ناميــده  »کارآفرينــی« 
کارآفرينــی هم بعد نظــری و هم بعد 
عملــی- کاربردی دارد. بــا روش های 
گوناگون آموزشــی می توان به آموزش 
کارآفرينان همت گماشــت )احمديان 
راد، 12:1386(. از طــرف ديگــر، در 
طول تاريخ برنامة درسی، صاحب نظران 
زيادی کرده اند  اين رشــته تالش های 
که غنــای هرچه بيشــتر آن را در پی 
داشــته اســت. از جملة مهم ترين اين 
تالش ها کــه از مفاهيــم و مباحث به 
برنامة درسی  ارزشــمند  و  تازه  نسبت 
اســت، برنامــة درســی پنهان اســت 
که وجــودش در کنار برنامة درســی 
رســمی يا آشــکار، از ضــرورت توجه 
اثر  به تماميت آنچــه دانش آموزان در 
حضــور در متن نظام رســمی آموزش 
می آموزند، حکايت  و  کرده انــد  تجربه 

دارد )فــالح و ديگــران، 46:1391(. 
مایکل اپل معتقد است، برنامة درسی 
پنهان عبارت اســت از تدريس ضمنی 
هنجارهــا، ارزش ها و ايجــاد تمايالت 
خاص به فراگيرندگان )کيانی، 1396(. 
در کشور ايران هم برنامة درسی پنهان 
مدرســه بايد عامل تأثيرگذار بر تقويت 
باشــد  دانش آموزان  کارآفرينی  روحية 
کــه بی توجهی به اين موضوع، از منظر 
به  جبران ناپذيری  لطمــات  عملکردی 
دانش آمــوزان وارد می کنــد. بنابراين، 
محقق اين پژوهش درصدد آن اســت 
کــه آيا برنامة درســی پنهان با روحية 
کارآفرينــی در دانش آمــوزان رابطــة 

معناداری دارد يا خير؟

هدف تحقیق
تعيين رابطة بين برنامة درسی پنهان 
و ابعــاد آن بــا روحيــة کارآفرينی در 

دانش آموزان
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فرضیۀ تحقیق
بين برنامة درسی پنهان و ابعاد آن با 
روحية کارآفرينی در دانش آموزان رابطة 

معناداری وجود دارد.

روش پژوهش
برای بررســی رابطة بيــن مؤلفه های 
برنامة درســی پنهان بــا ميزان روحية 
کارآفرينــی دانش آمــوزان دختر دورة 
متوســطة اول منطقة چهار شهر تهران 
از روش پيمايشی اســتفاده شده است 
و در آن از پرســش نامه های استاندارد 
کارآفرينی  آزمون  پنهان،  برنامة  درسی 
روبينســون برای جمــع آوری اطالعات 
استفاده شده اســت. جامعة آماري اين 
پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر 
دورة متوســطة اول منطقة چهار شهر 
تهران در ســال تحصيلی 1398 است 
كه تعداد آنان براساس آخرين اطالعات، 
1500 نفر اســت و بر اســاس جدول 
نمونة  تعداد حجم  تنظيم شدة مورگان، 
آن 120 نفر تعيين شــده است. روش 
نمونه   گيــری نيز تصادفی ســاده بوده 
اســت. برای تجزيه وتحليل اطالعات در 
اين پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده 
شد که در آن، در بخش آمار استنباطی 
نيز، با توجه به سطح سنجش متغيرها، 
پيرسون  آزمون ضريب همبســتگی  از 

استفاده شده است. )جدول 1(

یافته های تحقیق
بررسي رابطة متغيرها گوياي اين است 
كه بين دو متغير همبستگي مستقيم و 
مثبت معناداری وجود دارد و لذا فرضية 
صفــر رد و فرضية تحقيــق پذيرفته يا 

تأييد می شــود. بنابراين می توان گفت، 
بين ميزان برنامة درســی پنهان و ابعاد 
آن بــا ميــزان روحيــة کارآفرينی، به 
احتمال اطمينان 95 درصد رابطه وجود 
دارد. امــا اين رابطه مثبت و مســتقيم 
اســت. بدين صورت که هــر چه ميزان 
برنامة درسی پنهان در بين دانش آموزان 
بيشتر باشد، ميزان روحية کارآفرينی در 

بين آنان بيشتر خواهد بود.

  

می توان  پژوهش  يافته های  تبيين  در 
گفت، از آنجا که برنامة درســی پنهان 
يادگيــری  غيرقابل پيش بينــی  بعــد 
اســت، بنابراين توجه نکردن به برنامة 
درســی پنهــان و مؤلفه هــای آن در 
مدرســه، غفلت از بخش مهمی اســت 
که می تواند از طريــق کنش متقابل و 
تعامل مناســب عوامل مدرسه از جمله 
برنامه های  تدريس،  روش های  معلمان، 
درسی، حوزة کادر آموزشی و بخش های 
آموزشی و غيرآموزشی و با فراهم کردن 
ساختار سازمانی مناسب و جو اجتماعی 
باز و ســاختار و امکانــات فيزيکی، بر 
باورهــای انگيزشــی و کارآفرينــی در 

دانش آموزان تأثير داشته باشد.
مطالعة نظريات و پيشــينة تحقيقاتی 
برنامة درســی پنهان نشان می دهد، که 
برنامة درسی پنهان نقش بسيار مؤثری 
در پيشبرد اهداف آموزشی داشته است.
نظر بــه پيوند ميان روحية كارآفريني 
با ادراك بيشتر دانش آموزان از قلمرو و 
ابعاد موضوع مورد يادگيري، پيشــنهاد 
می شــود محيط فيزيكــي کالس های 

درس، هم راســتا بــا محيط مناســب 
الگوهــاي نويــن تدريــس، از حالــت 
مســتطيلي به مربعی بودن تغيير شكل 
يابنــد و چيدمان آن هــا نيز به صورتي 
الگوهايــي همانند  باشــد كه بتوان از 

الگوي تفحص گروهي بهره گرفت.
با توجه به نوع رسالت نهاد آموزش وپرورش 
از يكســو و موارد غيرهمسوي معلمان با 
توسعة روحية كارآفريني، پيشنهاد می شود 
در هنگام جــذب و اســتخدام معلمان، 
مالک ها و شاخصه هايی از كارآفرين  بودن 

آنان مدنظر قرار گيرد.
 بــا عنايت به يافته های مربوط به نوع 
تدريــس معلمان و با هــدف افزايش و 
توســعة مهارت های تدريــس معلمان، 
آموزشي  كارگاه هايي  می شود  پيشنهاد 
بــراي معلمــان و با موضــوع تدريس 
و ارزيابــي آموخته هــای دانش آموزان 
تدارك ديده شــوند. از طريق تغيير در 
نگرش و شــناخت معلمان مدرســه ها 
كارآفريني  روحيــة  افزايــش  می توان 

دانش آموزان را انتظار داشت.
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