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Abstract 
 Given the need for entrepreneurship education and the importance of childhood in creating 
a deep and sustainable attitude about entrepreneurship, childhood education should be 
targeted and implemented in order to form and strengthen the entrepreneurial attitude. One 
of the best ways to teach entrepreneurship to children is to play creative games. The aim of 
this study was to investigate the effect of creative games on the formation and strengthening 
of the entrepreneurial attitude of primary school children. This research is a practical and 
semi-experimental research method in the statistical population of students of the fourth 
grade of Imam Reza Boys' Elementary School in Rey city on a sample of 30 people (15 
people in the control group and 15 people in the group). Experimental) was performed. The 
level of entrepreneurial attitude and its dimensions were measured before and after a one-
month training course in both experimental and control groups by Robinson et al.'s (1991) 
attitude questionnaire. After analyzing the data using analysis of variance and T-test, the 
results showed that: Entrepreneurship education with the method of creative games in the 
field of entrepreneurship, has been highly appreciated and welcomed by children and 
strengthens the entrepreneurial attitude in all dimensions. It includes inner control, desire for 
success, creativity and innovation, and self-esteem. These findings can be effective in 
educating educators and teachers in the field of entrepreneurship education, as well as in 
developing educational programs based on the creative and entrepreneurial learning 
approach. 
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 کارآفرینانه در کودکان گیری نگرشبرای شکل مبناییهای خالق بازی

 بتول سبزه

 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 (25/04/1399؛ تاریخ پذیرش: 02/04/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های دورة کودکی نی و اهمیت دوران کودکی در ایجاد نگرش عمیق و پایدار دربارة کارآفرینی، آموزشش کارآفریبا توجه به ضرورت آموز
های مناسب برای آموزش کارآفرینی به گذاری و اجرا شوند. یکی از روشگیری و تقویت نگرش کارآفرینانه هدفباید در راستای شکل

کارآفرینانة کودکان مقطع  گیری و تقویت نگرشهای خالق بر شکلی تأثیر بازیهای خالق است. این تحقیق با هدف بررسبازی کودکان،
آموزان پایة چهارم دبستان تجربی در جامعة آماری دانشابتدایی صورت گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش کمی نیمه

انجام گرفت. میزان  نفر گروه آزمایشی( 15نفر گروه کنترل و  15نفر ) 30ای به تعداد ری بر روی نمونه پسرانة امام رضا )ع( در شهرستان
سنج ماهه آموزشی در هر دو گروه آزمایش و کنترل به وسیلة پرسشنامة نگرشنگرش کارآفرینانه و ابعاد آن قبل و پس از یک دورة یک

ده از تحلیل واریانس و آزمون تی، نتایج نشان داد آموزش ها با استفاگیری شد. پس از تحلیل داده(، اندازه1991) رابینسون و همکاران
های خالق در زمینة کارآفرینی، مورد توجه و استقبال زیاد کودکان قرار گرفته و سبب تقویت نگرش کارآفرینانه کارآفرینی با روش بازی

سازی مربیان تواند در آگاهها میاست. این یافتهنفس شده در تمامی ابعاد آن شامل کنترل درونی، میل به موفقیت، خالقیت، نوآوری و عزت
 های آموزشی براساس رویکرد یادگیری خالق و کارآفرینانه مؤثر باشد.و معلمان در زمینة آموزش کارآفرینی و همچنین، در تدوین برنامه

  های خالق، کودکان، نگرش کارآفرینانه.آموزش کارآفرینی، بازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

جای دنیا بازی یک فعالیت جهانی است و همة کودکان در همه 1بازی به تعبیر جفری دورتی مود

های در هر سنی، شکل و قالب خاصی دارند و انگیزه ها(. بازی1385 انگجی و عسگری،)کنند می

های متمادی، نظریات (. در طول سال1395ای متفاوت است )میرزایی، بازی در هر سن و دوره

اند. بر تلفی دربارة بازی کودکان مطرح شده است که هر یک از زاویة خاصی به بازی پرداختهمخ

دانستند که کودکان ( می1917، 2های کالسیک که بازی را فقط سازوکاری غریزی )هالخالف نظریه

( 1873، 4( یا تخلیة انرژی مازاد خود )اسپنسر1916، 3از طریق آن به تجدید انرژی )پاتریک

؛ 1962، 5رشدی )پیاژه -ها و ارزش شناختیهای دینامیک به محتوای بازیپردازند؛ نظریهمی

( و ارزش 7019، 9؛و اریکسون81940؛ ایساکز1930، 7(، ارزش درمانی )فروید1979، 6ویگوتسکی

ها توجه دارند)احمدوند، ( آن1895، 12سوری؛ مونته1825، 11؛ فروبل1926، 10آموزشی )دکرولی

1393 .) 

 -های حسیشدن دورة بازیسالگی و بعد از سپری( از پایان یک1962ساس نظر پیاژه )بر ا

های نمادین و خالق شکل گیری توانایی تجسم و بقای شیء در کودکان، بازیحرکتی و شکل

دهند. ها سطوح مهم رشد و تحول کودکان را تحت تأثیر قرار می(. این بازی1397گیرند )مجیب، می

دهند، امروزه استفاده از روش های که خود کودکان به طور آزادانه و خالقانه انجام مییعالوه بر باز

                                                           
1. Dorothy Maud 

2. Stanley Hall 

3. Patrik 

4. Spencer 

5. Piaget 

6.Vygotsky 

7. Freud 

8. Susan Isaacs 

9. Erikson 

10. Decroly 

11. Froebel 

12. Montessori 
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آموزان دارد بازی در آموزش موضوع جدیدی نیست و جایگاه مهمی در یادگیری کودکان و دانش

(، 2004، 2محور هستند )جفری و کرافتهای خالق اساساً یادگیرنده(. بازی2020، 1)ماروتی و پرایس

، 6؛ فریر1995، 5؛ ادوارد و اسپرینگت1997، 4؛ بالک1998، 3ا براساس تحقیقات مختلف )بیتلستونلذ

؛ 1984، 10؛ تورنس1981، 9؛ شلکراس200، 8؛ کسلر1996، 7؛ هابرد2003؛ جفری و وودز، 1996

شوند؛ انگیزة کودکان را برای خالقیت درسی می( سبب توسعة نتایج هدفمند در برنامة1995، 11وودز

های مختلف یادگیری به گسترش کنند تا در فعالیتدهند؛ به کودکان کمک میو نوآوری افزایش می

های اضافی و جدید برای حل مسائل و انجام کارها را بیاموزند؛ ارتباط با دیگران بپردازند؛ روش

خود  هایهای الزم برای عملی کردن ایدهبودن را کسب نمایند؛ فرصتشجاعت الزم برای متفاوت

های خود از مرکز کنترل درونی برخوردار شوند و مسئولیت را ایجاد کنند؛ در برابر نتایج تالش

های زیادی برای توانند فرصتها میهای خود را بپذیرند. همچنین این بازیها و شکستموفقیت

عمیق دربارة برانگیز برای کودکان فراهم کرده و تفکر های چالشکنجکاوی، انتخاب و کنترل موقعیت

هایی برای رویارویی با آینده نامعلوم را برایشان فراهم رفتارها و کارهای مختلف را به آنان داده و راه

گیرد، به نوعی های نمادین و خالق در کودکان شکل می(. از زمانی که بازی2017، 12کنند )ویلسون

ها هستة آید. بازیوجود می هایی برای آموزش و توسعة نگرش کارآفرینانه در کودکان بهفرصت

های خالق، یکی از اصلی خالقیت هستند و خالقیت هستة اصلی کارآفرینی است. بنابراین، بازی

                                                           
1. Morote & Price 

2. Jeffrey & Craft 

3. Beetlestone 

4. Balke 

5. Edwards & Springate 

6. Fryer 

7. Hubbard 

8. Kessler 

9. Shellcras 

10. Torrance 

11. Woods 

12. Wilson 
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های مختلف از جمله کارآفرینی به حساب های آموزش کودکان در زمینهترین و بهترین روشاصلی

نگرش کارآفرینانه یکی  (2006) 2کمیسیون اتحادیه اروپا(. براساس 2003، 1جفری و وودز) آیندمی

، شامل احساسات و «هانگرش(. »1394های اصلی در آموزش کارآفرینی است )سبزه، از مؤلفه

توانند، منفی یا مثبت؛ مساعد های ارزیابانه نسبت به یک موضوع، ایده یا موقعیت است که میواکنش

« نگرش»(، 1970ظر فریدمن و همکاران )(. از ن2005، 3یا نامساعد باشند )توریمیرو و دیانکو آدیتو

 احساسی عنصر شناختی، یک عنصر یک شامل که است بادوام در نظر گرفته شده به عنوان یک نظام

 خصوصاً موضوع، به نسبت فرد عاطفة و هیجانات شامل عاطفی، مؤلفة .است عمل به تمایل و

 را موضوع راستای در فرد عمل هب تمایل چگونگی رفتاری، و منفی است. مؤلفة مثبت هایارزیابی

 و دارد خاص نگرشی دربارة آن فرد که شودمی افکاری شامل نیز شناختی شود و مؤلفةمی شامل

 ها،شناخت بنابراین، ترکیب .(1385 است )کریمی، عقاید و دانش حقایق، نظیر مواردی دربرگیرندة

کارآفرینی تشکیل  به را نسبت نگرش کودکان عمل کارآفرینی است که برای آمادگی و احساسات

گیری نگرش بان جهانی کارآفرینی در ارتباط با شکلکند. براساس اعالم دیدهداده و تقویت می

GEMکارآفرینانه در افراد؛ عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مؤثر هستند )
4 ،2016 .)

رسمی توسط های رسمی و غیر گی؛ آموزشهای اولیة زندعالوه بر آن، تجارب اولیة کودکان در سال

ها سر و کار دارند، از جمله منابع مؤثر دیگر معرفی والدین، مربیان، معلمان و افرادی که با آن

( و 2003) 5(. در این راستا، محققانی نظیر پیترمن و کندی1391قدس و صالحی، اند)عسگریشده

آل ای ایدهدوران کودکی و نوجوانی، مرحله ( اذعان دارند2015) 6اکسلسون، هاگلوند و سندبرگ

های گیری نگرشگیری نگرش عمیق و مثبت دربارة کارآفرینی است. اهمیت شکلبرای ایجاد و شکل

                                                           
1. Jeffrey & Woods 

2. The European Commission 

3.Torimiro & Dionco-Adetayo 

4. Global Entrepreneurship Monitor 

5. Peterman & Kennedy 

6. Axelsson, Hagglund & Sandberg 
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( آن را به عنوان یکی از چهار ستون 2014) 1ای است که پریرا کارآفرینانه از دوران کودکی به اندازه

های کارآفرینانه دارای چهار رکن شه است. از نظر وی آموزهای کارآفرینانه عنوان کرداصلی آموزش

ها و کارآفرینانه، مهارت 3های شخصیکارآفرینی، صفات و ویژگی 2اصلی است که شامل دانش

کارآفرینانه هستند. همه موارد ذکر شده برای  5ها و مقاصدکارآفرینانه و در نهایت، انگیزه 4هاینگرش

رآفرینی بسیار مهم هستند و در صورتی که به طور صحیح با یکدیگر فرایند آموزش و یادگیری کا

(. با این وجود، از بین 2014ترکیب شوند، منجر به تقویت رفتارهای کارآفرینانه خواهند شد )پریرا، 

توان ها میگیری آنها بسیار مهم هستند، چون با توسعه و شکلچهار ستون اصلی؛ نگرش و انگیزه

(. همچنین، تحقیقات 2000، 6 بینی کرد )کروگر، ریلی و کارسرده افراد را بهتر پیشرفتار کارآفرینان

(، نشان داده است قصد کارآفرینانه در 2012) 7(، و شون و دوکورث2000کروگر، ریلی و کارسرد )

های اولیة زندگی است. این بدان معنا است که فرد به دلیل افراد مهم است که شروع آن از سال

ک ارادة درونی که بخش مهمی از آن در اوایل زندگی و از طریق الگوهای نقش یا آموزش داشتن ی

توان به مقاصد و نیات واقعی گیرد. لذا فقط در صورت تغییر نگرش و عقاید میاست، شکل می

،  ؛ کروگر، ریلی و کارسرد2006، 8کارآفرینانه در بزرگسالی دست پیدا کرد)ون آکن، فری و استفنز

آموزان( را قادر (، نگرش کارآفرینانه، کودکان )دانش2008) 9مطابق با نظر هگارتی و جونز (.2000

و همکاران  10کند تا برای برخورد با دنیای واقعی و رقابتی آمادگی بیشتری داشته باشند. رابینسونمی

ر مقیاس خود با ها داند. آنهای کارآفرینانه انجام دادهشای در زمینة نگر( تحقیقات گسترده1991)

                                                           
1. Pereira 

2. Knowledge 

3 personal traits 

4. Skills and attitudes 

5. Motivations and intentions 

6. Krueger, Reilly & Carsrud 

7. Schoon & Duckworth 

8. Van Auken, Fry & Stephens 

9. Hegarti & Jones 

10. Robinson 
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های کارآفرینی را به طور کلی به چهار قسمت ؛ نگرش«های کارآفرینانهگیری نگرشجهت»عنوان 

« پیشرفت»اند. منظور از تقسیم کرده 4و پیشرفت 3، عزت نفس2، کنترل شخصی1اصلی شامل: نوآوری

قیقات دیگر با (، همان تالش برای موفقیت است که در تح1991در مقیاس رابینسون و همکاران )

(؛ 1998، 5تر از گذشته )هانسمارکدادن امور به نحوی مؤثر و سریعمعانی دیگری از قبیل، انجام

کردن )دوپاکو و (؛ خطرپذیری و ریسک2010، 6مدیر و مدبر بودن در انجام امور )آسیکی و اصالن

نگیزه برای یادگیری و ( و ا2013، 9؛ لیندستورم2003، 8(؛ انگیزش )راشد و راشد2011، 7پالینهاوس

به عنوان ایجاد یا خلق « نوآوری»معنا است. ( مترادف و هم2006، 10؛ البر2013تعالی )لیندستورم، 

چیزهای جدید یا انجام امور با روشی منحصر به فرد تعریف شده است )رابینسون و همکاران، 

، 11؛ جانسون و کالسن0112(. نوآوری کامالً با خالقیت مرتبط است )دوپاکو و پالینهاوس، 1991

(. 2010)اصالن،  ریزی مداوم چیزی در ذهن پیوند دارند( و هر دو با برنامه2013؛ لیندستدورم، 2011

(، 2010(، تمایل به حل مسئله )اصالن، 2010های جدید و متفاوت )اصالن، حل مشکالت با شیوه

گیری مداوم )آسیکی و اصالن، ( داشتن ویژگی پرسشگری، تمایل به یاد2010کنجکاوبودن )اصالن، 

( و عالقه به موضوعات متنوع و متفاوت 2011(، داشتن روحیة ابتکار )جانسون و کالسون، 2010

با نحوة برخورد افراد « کنترل شخصی»( از جمله مفاهیم مشترک با این ویژگی هستند. 2006)البر، 

؛ 1991)رابینسون و همکاران، ها نسبت به نحوة انجام کارها و وظایف مرتبط است و احساس آن

های مورد نیاز افراد کارآفرین این (. یکی از ویژگی2013؛ دوپاکو و پالینهاوس، 2003راشد و راشد، 

هایی نظیر، استقامت در برابر است که از کنترل شخصی باالتری برخوردار باشند. بنابراین، نگرش

                                                           
1. Innovation 

2. Personal control 

3. Self-esteem 

4. Achievement 

5. Hansemark 

6. Asici & Aslan 

7. Do Paco & Palinhas 

8. Rasheed 

9. Lindstrom 

10. Lobler 

11. Johansen & Clausen 
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ه موفقیت، تالش برای بهبود شرایط بعد از (، ایمان داشتن ب2011ها )دوپاکو و پالینهاوس، شکست

پذیری و اعتماد به نفس در قبال (، مسئولیت2010نشدن سریع )آسیکی و اصالن، شکست، تسلیم

( و اعتقاد به اینکه پیشرفت در نتیجه تالش و کوشش خود فرد 2013وظایف مختلف)لیندستروم، 

مگی به طور مستقیم با مفهوم کنترل ( ه2003؛ راشد و راشد، 1991است )رابینسون و همکاران، 

ها و توانمندی به احساس فرد نسبت به مهارت« عزت نفس»شخصی در ارتباط هستند، و در نهایت 

؛ دوپاکو و پالینهاوس، 2003؛ راشد و راشد، 1991های خود اشاره دارد )رابینسون و همکاران، 

( 2010ن از انجام کار )آسیکی و اصالن، برد(، لذت2011(، اعتماد به نفس)دوپاکو و پالینهاس، 2011

های خود در انجام امور با مفهوم عزت نفس مترادف هستند. هر یک از این و ایمان به توانمندی

تواند شامل سه جزء شناختی، (، می1991شده توسط رابینسون و همکاران )چهار عامل اصلی مطرح

، قابل آموزش و یادگیری 1هانی کارآفرینیبان جاحساسی و رفتاری باشد که بر اساس اعالم دیده

ای که در اینجا قابل طرح است، این است که براساس منابع (. نکته2015و همکاران،  2هستند )کلی

؛ احدی و 1398؛ سیف و همکاران، 1384ماسن و کیگان، شناسی رشد )هنریمختلف روان

یری، کنجکاوی، خطرکردن، خالقیت و (، کودکان به طور ذاتی بسیار مایل به یادگ1385جمالی، بنی

 3طور که جوهانیسونهای کارآفرینان مشابه است و همانها کامالً با ویژگیغیره هستند. این ویژگی

توانیم . بنابراین، میآیندکودکان به طور طبیعی کارآفرین به دنیا می ( نیز اظهار داشته است،2011)

به طور بالقوه کارآفرین باشند، چون در گذشته همه کودک  تواننداین مسئله را مطرح کنیم که همة می

های کارآفرینانه در سنین مختلف وجود دارد؟ اند و این شبهه ایجاد شود که چه نیازی به آموزشبوده

هر کودکی هنرمند است، »اشاره کنیم که  4توانیم به جملة معروف پیکاسودر پاسخ به این سؤال می

با استناد به این جمله و براساس تحقیقات مختلف «. گ شد هنرمند بماندمهم این است که وقتی بزر

                                                           
1. Global Entrepreneurship Monitor 

2. Kelley 

3. Johannisson 

4. Picasso 
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یابد به نحوی ها کاهش میها و انگیزهتوان بیان کرد با گذشت زمان، این ویژگی(، می2006)البر، 

کند. با وجود این، ابزارهایی ها غلبه مییابد و ترس از شکست بر آنکه خالقیت افراد کاهش می

« آموزش»ها وجود دارد که همان ها و انگیزهاز این وضعیت و بهبود و توسعة نگرش برای پیشگیری

و همکاران،  1کند )لیونگها ایفا میاست. آموزش کارآفرینی، نقش اصلی را در ایجاد و تغییر نگرش

؛ اسمیت، 2011؛ دوپاکو و پالینهاوس، 2010، 3؛ جونز1987، 2(. به زعم محققان مختلف )گیب2012

ها باید به نحوی متفاوت از ( این آموزش1397؛ سبزه، 2013، 5؛ بادن و پارکز2010، 4ل و کالیکیکو

مدارس  ةوظیفهای سنتی و معمولی و مبتنی بر رویکردی تجربی، فعال و خالق باشد و این روش

م به طور رسمی یا غیر رسمی از طریق انجای کارآفرینانه کودکان را هاو نگرش هااست که توانایی

( اشاره 1397گونه که سبزه )(. همان2006؛ البر، 1397)سبزه،  توسعه و بسط دهندهای مختلف بازی

های های آموزش و تغیر نگرش کارآفرینانه در کودکان، به سه دسته اصلی روشکرده است روش

وزش های مبتنی بر خالقیت و آمهای مبتنی بر انجام پروژه و روشمبتنی بر بازی و فعالیت؛ روش

تواند با توجه به ابعاد اصلی نگرش کارآفرینانه، های خالق میشود؛ لذا بازیاز طریق هنر تقسیم می

کارگیری روش بازی های ذکرشده، برای کودکان به کار گرفته شود. برای بهبه عنوان یکی از روش

شد. به عبارت دیگر،  توان از نقش اصلی مربیان و معلمان غافلدر آموزش کارآفرینی به کودکان، نمی

ها و کودکان خالق و کارآفرین، به معلمان خالق و کارآفرین نیاز دارند که بتوانند فرصت

ها در کالس پذیری آنهایی برای کنجکاوی، کشف، بررسی، آزمایش، استقالل و مسئولیتموقعیت

دارند، از انرژی مثبت  (. چنین مربیان و معلمانی وظیفة رهبری را بر عهده2017ایجاد کنند)ویلسون، 

(. 2010، 6دام، اسچیپر و رنهاردهند، اعتقاد دارند )ونبخش برخوردارند و به آنچه که انجام میو الهام

                                                           
1. Leung 

2. Gibb 

3. Jones 

4. Smith, Kickul & Coley 

5. Baden & Parkers 

6. Van Dam, Schipper & Runhaar 
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این مربیان و معلمان باید بتوانند شرایط مناسب را طوری مهیا کنند که کودکان بتوانند خود تولیدکننده 

د را نشان بدهند و دربارة ارزش کارشان قضاوت کنند. دستاوردها باشند، آزادانه تخیل و ابتکار خو

های تفکر واگرا و مهارتتواند های خالق میتحریک و توسعة خالقیت کودکان از طریق بازی

انعطاف ذهنی را برای رویارویی آنان با زندگی نامعلوم آینده افزایش داده و سبب باالبردن غنای 

(. بنابراین، آنچه 2012، 1شود )فیشر و ویلیامزای بهترامعهزندگی آنان و مشارکت بیشتر در ساختن ج

دهد، ایجاد ها را گسترش میشود و خالقیت آنکه باعث ایجاد نگرش کارآفرینانه در کودکان می

مبتنی بر خالقیت است. جایی که در آن پرسشگری مرسوم بوده و هم معلمان و هم کودکان فضایی 

برانگیز مطرح نمایند، جایی که پیوندهای جدید شروع ل و چالشهای غیر معموقادر باشند پرسش

های مختلف دیداری، بدنی و کالمی عرضه شوند، راه گیری کند، افکار و نظرها به روشبه شکل

های وجو و یافت شوند و در نهایت، جایی که جلوهای برای مسائل جستهای تازهحلکارها و راه

گیری نده پیدا کنند. مسلماً در چنین فضایی به مرور زمان امکان شکلکناندیشه، قدر و قیمتی تعیین

  های کارآفرینانه در کودکان فراهم خواهد شد.نگرش ها و منش

تحقیقات مختلفی در زمینة توسعة نگرش کارآفرینی در سطوح دانشگاه و برای دانشجویان 

؛ غیاثی، 1392یمحمدی، ؛ مجیدی، شراهی و عل1392صورت گرفته )محسنی، موسوی و جمالی، 

آموزان انجام شده است. در این زمینه ( و خوشبختانه اخیراً مطالعاتی نیز دربارة کودکان و دانش1395

یادگیری را که سهمی مؤثر در آموزش و  -های یاددهی( سه دسته از روش1397تحقیق سبزه )

های از آن جمله به روشهای کارآفرینانه برعهده دارد، معرفی کرده است که گیری نگرششکل

های یادگیری مبتنی بر بازی و فعالیت به عنوانی روشی مطلوب در گسترش توانمندی -یاددهی

هایی ( نشان داد که فعالیت1397فرد، ابراهیمی و علوی )تحقیق عسگریکارآفرینانه اشاره کرده است. 

برقراری رابطة احساسی مثبت با های آموزشی خالق در کنار از قبیل هنرهای آوایی و نمایشی، بازی

تحقیق بهمنی، های کارآفرینانه آنان تأثیر دارد. مندیهای شخصیتی و رشد توانآموزان بر ویژگیدانش

نشان داده است که خالقیت و نوآوری یکی از ارکان اساسی و ضروری ( 1396آراستی و حسینی )

                                                           
1. Fisher & Williams 
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( 1396بین و طغرایی )رود. تحقیق پیشمیآموزان به شمار برای پرورش نگرش کارآفرینانه در دانش

پیش دبستانی بر توسعه رفتارهای  کودکان وانمندسازیتو  کارآفرینی بررسی تاثیر آموزش» با هدف

ثیر أت اند که آموزش کارآفرینانه در توانمندسازی و بروز رفتار کارآفرینانه کودکدانشان  «کارآفرینانه

سرایی در زمینة ( نیز نشان داده است که داستان1395قری ). تحقیق آراستی، قدوسی و بامثبت دارد

آموزان و همچنین، تقویت ابعاد آن از جمله کارآفرینی موجب تقویت نگرش کارآفرینانه دانش

خالقیت، میل به موفقیت، کنترل درونی و عزت نفس شده است. تحقیق احمدی، رحمانیان و آقایی 

« سال 6تا  4ویکرد کارآفرینی بر افزایش خالقیت کودکان اثربخشی خالقیت با ر»( با عنوان1394)

با توجه به اینکه دوران کودکی، است و پرورش قابل  ،میزان خالقیت با ایجاد محیط مناسب نشان داد

 مستقیمیثیر أرشد خالقیت ت دررشد خالقیت است، آموزش رفتارکارآفرینانه  ةترین دورحساس

( 1393خسروانی زنگنه، صفاران و مبینی ) تحقیقشود. آنان می پذیری فکری درباعث انعطاف و دارد

های کارآفرینی را تأیید کردند. برخی محققان های هنر و تأثیر آن بر مهارتارتباط معنادار بین آموزش

های درسی دورة ابتدایی را در توسعة های درسی و برنامهنیز در مطالعة خود محتوای کتاب

( 1391؛ جعفری مقدم و فخارزاده، 1384ررسی کردند )عابدی و عریضی، های کارآفرینانه بنگرش

های مختلفی های کارآفرینی به شیوهدهد آموزشبندی نتایج تحقیقات مختلف داخلی، نشان میجمع

های هنری در دوران کودکی از اهمیت بسزایی برخوردار سرایی و انجام انواع فعالیتاز قبیل داستان

 شود.های کارآفرینانه در کودکان مییری نگرشگاست و باعث شکل

های استفاده از بازی نتایج تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان داده است که

ها برای آموزش کارآفرینی و توسعة ها و یادگیری به روش ماجراجویی از بهترین شیوهفکری، پروژه

( نشان داد 2020) 1(. تحقیق موروتو و پرایس8719گیب، )های کارآفرینانه در کودکان است نگرش

توان از این روش برای آموزش شوند، میها میبا توجه به اینکه کودکان به طور ذاتی جذب بازی

ها رفتارهای خالقانه و تفکر واگرا مفاهیم مختلف کارآفرینی به صورت تدریجی استفاده کرد. بازی

                                                           
1. Morote & Price 
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تواند به طور مؤثر در بهبود یادگیری از طریق بازی میکنند و همچنین، را در کودکان تشویق می

(، نشان 2019) 1یادگیری و ارائة تجربیات دنیای واقعی به کودکان مورد استفاده قرار گیرد. سانچز

اند، نسبت به گروه کنترل های آموزش کارآفرینانه قرار گرفتهآموزانی که تحت تأثیر برنامهداد دانش

کارآفرینانه آنان افزایش یافته است و آموزش کارآفرینی تأثیر معناداری بر  ها و تمایالتشایستگی

( 2015) 2آموزان دارد. تحقیق اینسوالندر، اهرلین و سندبرگها و مقاصد کارآفرینانه دانشویژگی

نشان داد طرح یادگیری کارآفرینانه از طریق بازی، باعث افزایش یادگیری کودکان، خالقیت و قدرت 

های کارآفرینی ( نشان داد کسب نگرش و انگیزه2014) 3شود. تحقیق پریراها مییری در آنگتصمیم

در اوایل زندگی با تمایل و قصد کارآفرینانه در آینده ارتباط مثبت دارد. همچنین، نتایج تحقیق ایشان 

قیت، های کارآفرینانة کودکان در ابعاد چهارگانه میل به موفنشان داد جنسیت و سن بر نگرش

خودکنترلی، عزت نفس و نوآوری تاثیر دارد. پسران نسبت به دختران از نوآوری بیشتری برخوردارند 

تر از میل به موفقیت و کنترل درونی کمتری نسبت به کودکان بزرگتر برخوردارند. سنو کودکان کم

مة کارآفرینی، باعث های مرتبط با برناها و فعالیت( نشان دادند برنامه2011دوپاکو و پالینهاوس )

گیری ها باعث شکلشود و همچنین این برنامهها نسبت به کارآفرینی میافزایش سطح دانش آن

شود که این امر بسیار های مهم شخصیتی که الزمة تمایل به کارآفرینی است، میخصوصیات و منش

کارآفرینی حتی از  های( نشان دادند تحریک اولیة نگرش1998) 4کرولیسکی و والستد مهم است.

تواند کودکان را برای انتخاب یک حرفه تشویق کند. همچنین، محققان )گیو دبستان میدوران پیش

؛ دامین 2010، 8، جونز2010، 7؛ النس و گولیکرز2007، 6؛ جانسن، اکوت و گایلی2007، 5و بنفیت

                                                           
1. Sanchez 

2. Insulander, Ehrlin & Sandberg 

3. Pereira 

4. Kourilsky & Walstad 

5. Clergeau & Schieb-Bienfait 

6. Janssen, Eeckhout, & Gailly 

7. Lans & Gulikers 

8. Jones 
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اند یقات خود، اشاره کرده( در قسمتی از تحق2009، 2؛ ویزارت و بچلت2009، 1گوئینهاس و کاروالهو

های خالق از رویکردهای مناسب برای که رویکرد یادگیری مبتنی بر انجام پروژه، حل مسأله و بازی

  (.1393آیند )سبزه، تدریس کارآفرینی و توسعة نگرش کارآفرینانه به شمار می

(، 2012) 3روپابراساس پیشینة پژوهشی و ادبیات موجود و به زعم کمیسیون آموزش کارآفرینی ا

های خالق( نقش مهمی در ترویج های آموزش کارآفرینی )از جمله آموزش از طریق بازیبرنامه

های خالق و بازینگرش کارآفرینانه در کودکان دارد. با وجود این تحقیق تجربی در زمینة 

لذا  فته است.شده بر اساس رویکرد کارآفرینانه )که مد نظر این پژوهش است( انجام نگردهیسازمان

گیری های خالق بر شکلبرای رسیدن به این مهم، در این تحقیق قصد بر این است که تأثیر بازی

افزایش عالقه، انگیزة های کارآفرینانة کودکان بررسی شود تا از این طریق گامی در جهت نگرش

قانه در زندگی های خالکارگیری ایدهدرونی و نگرش کودکان برای یادگیری موضوعات جدید و به

تر، مؤثرتر و ها جذابکنونی کودکان گشته و از طرفی، یادگیری موضوعات درسی را نیز برای آن

 شود: فرضیة اصلی زیر مطرح و بررسی میدر راستای رسیدن به این هدف، کند. لذا پایدارتر 

فقیت و های خالق بر نگرش کارآفرینانه کودکان )بعد عزت نفس، خالقیت، میل به موبازی

 کنترل درونی( تأثیر مثبت دارد.

 شناسی پژوهشروش

تجربی است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. روش انجام این تحقیق، آزمایشی نیمه

رود، امکان کنترل همة متغیرهای در این نوع از تحقیقات که معموالً در شرایط واقعی به کار می

ها را کنترل کند )نادری و تواند برخی از آنو فقط محقق میموجود در حوزة تجربی وجود ندارد 

(. طرح به کار رفته در این تحقیق، طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد 1392سیف نراقی، 

علت و معلولی متغیر مستقل  و تجربی و استفاده از گزینش تصادفی است. برای بررسی روابط

 نگرش کارآفرینانه( در دو گروه سنجش شود.های خالق( و متغیر وابسته ))بازی
                                                           
1. Dominguinhos & Carvalho 

2. Vezart & Bachelet 

3. European Entrepreneurship Education Commission 
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آموزان پایة چهارم در منطقة شهرری در جامعة آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل دانش

نفر بودند. از این تعداد  60( در مجموع، به تعداد 1397-98مدرسة امام رضا )ع( در سال تحصیلی )

ساده برای نمونه تحقیق انتخاب شدند و بعد از  گیری تصادفی( نفر با استفاده از روش نمونه30)

 نفر( جایابی شدند. 15نفر( و گواه ) 15های آزمایش )آزمون به طور تصادفی در گروهاجرای پیش

مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامة استاندارد نگرش کارآفرینانه رابینسون و  گیریابزار اندازه

سؤال در چهار بعد شامل خالقیت و نوآوری، عزت نفس،  75( بود که مشتمل بر 1991همکاران )

کنترل درونی و میل به موفقیت تنظیم و ارائه شده است. با توجه به اینکه پرسشنامة یادشده برای 

بزرگساالن تنظیم شده است، بنابراین، به استناد ابزار به کار گرفته شده در تحقیق )آراستی، قدوسی 

استفاده شد که سؤاالت آن توسط متخصصان مرتبط، برای کودکان ای ( از نسخه1395و باقری، 

درصد گزارش شده و روایی محتوایی  95سازی شده و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ متناسب

آوردن دستآن نیز بر روی کودکان دبستانی بررسی و مورد تأیید قرار گرفته شده است. برای به

های خالق طراحی شده، در هر دو گروه آزمایشی قبل از شروع بازی آزمونهای تحقیق، ابتدا پیشداده

های خالق طراحی شده، ترتیب داده و کنترل انجام گرفت. سپس، با کودکان گروه آزمایش، بازی

ها انجام گرفت و در نهایت، جلسه و به مدت یک ماه با آن 22ها به طور منظم در طی شد. این بازی

ها، ابتدا با مطالعه منابع مرتبط به عمل آمد. برای طراحی و انتخاب بازی آزمون از هر دو گروهپس

( و مشورت با چند نفر از متخصصان 2008، 3گاندی؛ ون1395، 2؛ شر1998، 1؛ جونز1396)حسینی، 

حوزة کارآفرینی، معلمان و مربیان باتجربه در این حوزه کمک گرفته شد. سپس، به مدت یک ماه به 

ها توسط دو معلم در مدارسی دیگر، به طور جداگانه با کودکان اجرا شد و ازیطور پایلوت، ب

ها برطرف شد. های طراحی شده مورد بازنگری قرار گرفته و نواقص محتوایی و مفهومی آنبازی

تربیتی دانشگاه برای سنجش روایی ابزار از نظر اساتید کارآفرینی دانشگاه تهران و اساتید علوم

ها شامل عنوان، هدف فاده شد. سپس، در مرحلة بعد طرح درس مربوط به اجرای بازفرهنگیان است

 اجرا شد. 1ها تهیه و تنظیم و طبق جدول و روش اجرای بازی

                                                           
1. Jones 

2. Sher 

3. VanGundy 



   509                                                                  نه در کودکانکارآفرینا گیری نگرشهای خالق مبنایی برای شکلبازی

 

 

 

 ها . طرح درس مربوط به عنوان، هدف، روش اجرای بازی1جدول 

 فرفائزه امین نام مربی بازی: پایه: چهارم مدرسه: امام رضا )ع(
 جلسه 22سات: تعداد کل جل

 1397زمان اجرا: نیمسال تحصیلی دوم 

 هانحوة اجرای بازی بعد کارآفرینانة مورد نظر هر روزدر تعداد هفته و موضوع بازی 

 هفتة اول:

 سازی(بازی شمارة یک )معکوس

 های ابری(بازی شمارة دو )داستان

 بازی شمارة سه )رابطة اجباری موضوعات(

 زمان(بازی شمارة چهار )ماشین 

 چکان(بازی شمارة پنج )بازی قطره

توسعة نگرش کارآفرینانه از 

 پردازی و خالقیتبعد ایده

کردن ابزار و وسایل مربوط به هر آماده

سازی کودکان با طرح بازی؛ آماده

های مرتبط و انجام بارش فکری؛ پرسش

ارائهة دستورالعمل بازی؛ انجام بازی 

 ندیبتوسط کودکان؛ تکرار بازی؛ جمع

 هفتة دوم:

 بازی شمارة یک )ریسمان دوستی(

 توانم(بازی شمارة دو )من می

 بازی شمارة سه )تخت پادشاهی(

 انگیز(بازی شمارة چهار )آویزهای شگفت

 بازی شمارة پنج )اندام زیبا(

توسعة نگرش کارآفرینانة 

کودکان از بعد عزت نفس و 

 اعتماد به نفس

به هر  کردن ابزار و وسایل مربوطآماده

سازی وگو و آمادهبازی؛ بحث و گفت

کودکان؛ ارائة دستورالعمل بازی و انجام 

بازی؛ تکرار بازی به تعداد کودکان 

 بندیکننده؛ جمعشرکت

 هفتة سوم:

 بازی شمارة یک )کمک به موش کور(

 بازی شمارة دو )کنترل جادویی(

 ها(بازی شمارة سه )بازی اولین

 رزوها(بازی شمارة چهار )درخت آ

 بازی شمارة پنج )قطار مسافرتی(

توسعة نگرش کارآفرینانة 

 کودکان از بعد کنترل درونی

کردن ابزار و وسایل مربوط به هر آماده

های سازی کودکان؛ انجام بازیبازی؛ آماده

شده؛ تکرار فردی و گروهی مشخص

 بندیبازی؛ جمع

 هفتة چهارم:

 ای(بازی شمارة یک )برج روزنامه

 شمارة دو )پرتاب تخم مرغ(بازی 

 سازی بهم پیوسته(بازی شمارة سه )جمله

 بازی شمارة چهار )انتخاب کن و انجام بده(

 بازی شمارة پنج )خونة ماکارونی(

توسعة نگرش کارآفرینانة 

کودکان از بعد میل به موفقیت 

 طلبییا توفیق

کردن ابزار و وسایل مربوط به هر آماده

ان؛ انجام بازی؛ سازی کودکبازی؛ آماده

 بندیتکرار بازی؛ جمع
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های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد، آمده با استفاده از شاخصدستهای بهداده

طرفه های آمار استنباطی از قبیل تحلیل واریانس یکها )کجی و کشیدگی( و شاخصو توزیع داده

 تحلیل شد.  افزارهای مرتبطبا استفاده از نرم و آزمون تی

 های پژوهشیافته

 هایها و نگرشمنش یریگشکل برخالق  یهایبازبا توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسی تأثیر 

نفر از کودکان در هر گروه  30مقطع ابتدایی بود، بنابراین، در این مطالعه  در کودکان نانهیکارآفر

های کارآفرینانه ی خالقانه به پرسشنامه نگرشمشارکت داشتند که قبل و بعد از دریافت آموزش بازها

رابینسون پاسخ دادند. آزمون نگرش کارآفرینانه شامل خالقیت و نوآوری، کنترل درونی، عزت نفس 

 های تحقیق ارائه شده است.و میل به موفقیت است. در ادامه یافته

ها )کجی و کشیدگی( های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و توزیع دادهشاخص 2جدول 

آزمون( آزمون و پسگیری )پیشهای کارآفرینانه را در دو مرحله اندازهها و نمرة کل نگرشمؤلفه

 دهد. نشان می
 

 آزمونآزمون و پس. میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی نگرش کارآفرینانه در پیش2جدول 

 نفر( 15آزمون )پس نفر( 15آزمون )پیش 

 میانگین متغیر
انحراف 
 استاندارد

 میانگین کشیدگی چولگی
انحراف 
 استاندارد

 کشیدگی چولگی

 2/32 1/25 0/27 5/97 1/33- 0/37- 0/61 5/48 خالقیت و نوآوری

 0/56 0/68- 0/46 6/32 1/03- 0/32- 0/71 5/52 کنترل درونی

 1/66 1/44- 0/55 5/97 0/95- 0/28 0/60 5/40 عزت نفس

 1/05 0/94- 0/42 6/17 1/53- 0/25- 0/60 5/64 تمیل به موفقی

 0/26 0/07 0/31 6/09 1/39- 0/23- 0/60 5/52 نمرة کل

های کجی و کشیدگی که مقدار این شاخص بین نتایج حاکی از این است که مقدار شاخص

است )در صورتی که بین این مقدار باشد، شکل توزیع به توزیع نرمال نزدیک است(. در  ±1/96

 های پرت در بین دو گروه وجود نداشت. من دادهض
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های ها نرمال است و میانگین نگرشمشخص است شکل توزیع داده 1طور که در شکل همان

های آن با افزایش همراه بوده است. در ضمن دادة پرتی وجود ندارد. کارآفرینانه )نمرة کل( و مؤلفه

ای برای مقایسة و کشیدگی و نمودار جعبه های کجیبودن از طریق شاخصپس از بررسی نرمال

 های نگرش کارآفرینانه از آزمون تی هتلینگ زوجی استفاده شد. تغییرات میانگین در مؤلفه

 

 آزمونآزمون تا پسها از پیشای بررسی وضعیت پراکندگی داده. نمودار جعبه1شکل 

 

استفاده شد. سطح معناداری بودن داده از آزمون شاپیرو ویلکز برای بررسی نتایج نرمال

آزمون در همة متغیرها نرمال آزمون و پسها در پیشها نشان داد که توزیع دادهآمده از مؤلفهدستبه

 است و این مفروضه برقرار است.
 

 بودن متغیرها )شاپیرو ویلکز(. نتایج آزمون نرمال3جدول 

 آزمونپس آزمون پیش 

 سطح معناداری درجة آزادی آماره اداریسطح معن درجة آزادی آماره متغیر
 11/0 15 90/0 13/0 15 91/0 خالقیت و نوآوری

 64/0 15 96/0 43/0 15 94/0 کنترل درونی

 23/0 15 93/0 71/0 15 96/0 عزت نفس

 16/0 15 91/0 13/0 15 91/0 میل به موفقیت

 94/0 15 98/0 20/0 15 92/0 نمرة کل
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ستفاده از آمار استنباطی، آزمون تی هتلینگ زوجی نشان داد که بین دو ها با اتجزیه و تحلیل داده

های نگرش کارآفرینانه تفاوت معناداری وجود دارد. گیری حداقل در یکی از مؤلفهزمان اندازه

شود که ها، عالوه بر تی هتلینگ، نتایج سه آمارة دیگر نیز ارائه میهمچنین، برای تحلیل داده

 (. 4ه دلیل توان باالی آزمون المبدای ویلکز است )جدول ها بمعتبرترین آن
 

 های نگرش کارآفرینانه. نتایج آزمون تی هتلینگ زوجی بین دو اندازه در مؤلفه4جدول 

 اندازة اثر Value F Hypothesis df Error df p منبع اثر

 59/0 03/0 11 4 96/3 59/0 اثر پیالیی

 59/0 03/0 11 4 96/3 41/0 المبدای ویلکز

 59/0 03/0 11 4 96/3 44/1 تی هتلینگ

 59/0 03/0 11 4 96/3 44/1 بزرگترین ریشة روی

است. این رقم، اندازة  59/0آمده دستشود، اندازة اثر بهمالحظه می 3همان طور که در جدول 

های اثر شاخص تأثیرپذیری متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان می دهد، و نشان می دهد بازی

اند )کوهن مقدار خالق بر ایجاد و تقویت نگرش کارآفرینانة کودکان به مقدار متوسط تأثیرگذار بوده

 کند که در اینجا یک مقدار متوسط است(.را عالی بیان می 8/0را متوسط و  5/0را کم،  2/0

نشان داد  متغیری نیز بررسی شد. نتایجپس از بررسی نتایج آزمون چندمتغیری، نتایج آزمون تک

آزمون، میانگین خالقیت و نوآوری، کنترل درونی، عزت نفس و میل به موفقیت آزمون تا پساز پیش

آمده به ترتیب، در کنترل دستبا افزایش همراه بوده و این تفاوت معنادار است. به عالوه اندازة اثر به

ه کوچکترین بود که نشان درونی، عزت نفس، خالقیت و نوآوری و میل به موفقیت از بزرگترین ب

 (.5اند )جدول ها به همین ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیرها داشتهدهد بازیمی
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 آزمونآزمون تا پسهای نگرش کارآفرینانه از پیشگیری مکرر بین مؤلفه. نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه5جدول 

 اندازة اثر SS df MS F P متغیر منبع اثر

 زمان

 38/0 01/0 69/8 83/1 1 83/1 خالقیت و نوآوری

 47/0 00/0 28/12 73/4 1 73/4 کنترل درونی

 44/0 01/0 00/11 42/2 1 42/2 عزت نفس

 33/0 02/0 77/6 10/2 1 10/2 میل به موفقیت

 خطا

    21/0 14 95/2 خالقیت و نوآوری

    38/0 14 39/5 کنترل درونی

    22/0 14 08/3 عزت نفس

    31/0 14 34/4 میل به موفقیت

آزمون از طریق آزمون تا پسها تغییرات نمرة کل نگرش کارآفرینانه نیز از پیشعالوه بر مؤلفه

و سطح  14با درجة آزادی  -31/3آزمون تی وابسته آزمون شد. نتایج آزمون تی وابسته با مقدار 

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. این و پس آزموننشان داد بین میانگین پیش 005/0معناداری 

 آزمون با افزایش همراه بوده است.آزمون تا پسدهد نگرش کارآفرینانه از پیشتغییر میانگین نشان می

 گیری بحث و نتیجه

هایی خالق های کارآفرینانه در کودکان، به طراحی بازیگیری نگرشپژوهش حاضر با هدف شکل

های های کارآفرینانه پرداخته است. نتیجة این پژوهش گواه آن است که بازیگیمبتنی بر اصول و ویژ

گیری تواند به عنوان یک راهبرد مؤثر در راستای رویکرد آموزش کارآفرینانه به شکلخالق می

های های کارآفرینانه در کودکان کمک کند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد بازها و نگرشمنش

ایان توجهی موجب تقویت ابعاد مختلف نگرش کارآفرینانه در کودکان ابتدایی شده خالق به طور ش

با طور که در پیشینة تحقیق نیز اشاره شده است، با وجود ارتباط تنگاتنگ خالقیت است. همان

موضوع کارآفرینی، تاکنون تحقیقی با هدف کامالً مشابه با این تحقیق انجام نشده است و به بررسی 

( در زمینة 1397های سبزه )ع به طور مستقیم نپرداخته است. این تحقیق تأییدی بر یافتهاین موضو

های کارآفرینانه در کودکان های خالق در آموزش کارآفرینی و تقویت نگرشبودن روش بازیمناسب
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ت (، جانسون، ایکو2010و همکاران ) 1راستا با تحقیقات گابریلسوناست. نتایج نهایی این تحقیق هم

های خالق، نقش بسزایی ( نشان داد که انواع بازی2010(، و اسمیت، کیکول و کلی )2007) 2و گایلی

ها و هایی ارزشمند برای توسعة نگرشهای مهم کودکان خواهند داشت و فرصتدر توسعة توانایی

ای ترتیب داده های خالق به گونهکنند. در این تحقیق بازیرفتارهای کارآفرینانه برای آنان فراهم می

های انتخاب نقش و مشارکت در فرایند بازی بدون تأکید بر برد و باخت شد که با دادن فرصت

 و 3طور که لینهایی، باعث برانگیختن انگیزه، اعتماد به نفس و خالقیت در کودکان شد. همان

باید طوری  دکانکو های آموزش کارآفرینی بهاند، رویکرد و روشنیز اشاره کرده( 2006) همکاران

 به عنوان بخشی پذیرش اشتباهات و گیریتصمیم به ها رادهی شوند که بتواند آنطراحی و سازمان

 سازیمتعادل انتزاعی سازیمفهوم با هاآن فعال تجربیات تشویق کنند، به نحوی که یادگیری فرایند از

کند، بنابراین،  رینی کمکدر راستای کارآف های کودکانگیری تمایالت و نگرششده و به شکل

توانند گزینه مناسبی برای تحقق این امر باشند. همچنین، در نتایج این تحقیق، تأثیر های خالق میباز

های خالق طراحی شده بر عزت نفس کامالً مشهود است. عزت نفس به عنوان یکی از مثبت بازی

ها بدون کمک بزرگترها رت انجام فعالیتای است که در کودکان به صوابعاد نگرش کارآفرینانه، مقوله

(. تحقیقات 1396میر، و دینک 4میر و گریکند )دینکو داشتن احساس کفایت و لیاقت بروز می

بین و طغرایی، (، و پیش1395(، آراستی و همکاران )2014(، پریرا )2011دوپاکو و پالینهاوس )

نفس کودکان تأکید های کارآفرینی بر عزتراستا با نتایج این تحقیق بر تأثیر آموزش( هم1396)

اند. عزت نفس در کودکان دارای چهار جنبة اصلی است و شامل عزت نفس تحصیلی، جسمانی، کرده

هیل و شوند )پوپ، مکارتباطی و خانوادگی است که همه در کنار هم موجب عزت نفس کلی می

ری عزت نفس کلی کودکان دارند، گیعالوه بر والدین که نقش مهمی در شکل (.1395، 5کریهد

گیری عزت نفس کودکان، به خصوص توانند سهم بسزایی در تقویت و شکلمربیان و معلمان نیز می

                                                           
1. Gabrielsson, Tell & Politis 

2. Janssen, Eeckhout & Gailly 

3. Lee 

4. Dinkmeyer & Gary 

5. Pop, McHale & Crighead 
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در جنبة تحصیلی و اجتماعی خواهند داشت. احترام گذاشتن به احساسات و حقوق کودکان، دادن 

کردن بازی کردن و سرگرم های ارتباطی،گیری، تقویت مهارتحق انتخاب، اظهار نظر و تصمیم

های مناسب از جمله عوامل موثر در تقویت عزت نفس کودکان و نوجوانان به کودکان با فعالیت

های خالق در زمینة (. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد پبازی1393، 1رود )لیندن فیلدشمار می

آمده با تحقیقات آراستی، دستکارآفرینی بر میزان خودکنترلی کودکان مؤثر بوده است. نتایج به

( 2014( و پریرا )2015(، اینسوالندر و همکاران )2020(، موروتو و پرایس )1395قدوسی و باقری )

دهندة اعتقادات کودکان در خصوص همسو است. کنترل شخصی یا مرکز کنترل درونی، بازتاب

(. مرکز کنترل 2008، 2د )سیمونافتهایی است که اتفاق میدرجة تأثیرگذاری خود بر نتیجة فعالیت

هایی از قبیل الگوبرداری از رفتارهای والدین و معلمان گیرد و روشدرونی از زمان کودکی شکل می

گیری درونی مرکز کنترل کودکان تواند در جهتمرتبط با آن می هایمسئول، ایفای نقش و انجام بازی

ر ابعاد نگرش کارآفرینانه در کودکان، ویژگی (. از دیگ1395هیل و کریهد، مؤثر باشد )پوپ، مک

برانگیز در های سخت و چالششود نیرویی درونی برای انجام فعالیتطلبی است که باعث میتوفیق

 (. 1961، 3کللندکودکان ایجاد کند )مک

آموزان تاثیر مثبتی های خالق بر نگرش خالقانة دانشدر نهایت، نتایج تحقیق نشان داد بازی

پردازی و پرداختن به موضوعات جدید و دور از ذهن اشاره است. این بعد به نوآوری، ایده داشته

ها و دادن بازیدارد که همة کودکان این ویژگی را به همراه دارند و شرایط محیطی از قبیل ترتیب

حسینی  تواند آن را تخریب یا شکوفا کند. نتایج با تحقیقات بهمنی، آراستی وهای خالق، میفعالیت

(، و موروتو 1393(، خسروانی زنگنه، صفاران و مبینی )1394(، احمدی، رحمانیان و آقایی )1396)

شک ایجاد ( همسو است. بی2014(، و پریرا )2015(، اینسوالندر و همکاران )2020و پرایس )

رابر پذیر در بنگرش خالق؛ نگرش دانستن، توانستن و انجام دادن؛ تقویت نگرش مثبت و انعطاف

گری؛ تقویت احساس خودکارآمدی های مبهم؛ تقویت حس کنجکاوی و پرسشتغییرات و موقعیت

                                                           
1. Linden Field 

2. Seeman 

3. McClelland 
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ها بر کارکرد طلبی در آنو شایستگی اجتماعی در کودکان و همچنین، تقویت حس استقالل و توفیق

راین، (. بناب1394و عملکرد کودکان در زندگی کنونی و آیندة آنان تأثیر شگرفی خواهد داشت )سبزه، 

 توسعة در زمینة کارآفرینی آموزشی هایپروژه اند، بیشتراذعان کرده همچنان که محققان مختلف نیز

 کردنبازی و بازی از کودکان اکثر اند وشده طراحی بازی بر مبنای شخصی کودکان، هایویژگی

 (. 2009و همکاران، 1برند )هریش پسکمی لذت

شود به منظور تقویت نگرش کارآفرینانه در کودکان مقطع یبراساس نتایج این تحقیق، پیشنهاد م

های خالق در آموزش کارآفرینی ایجاد گردد. بدین ابتدایی، بستر مناسب برای استفاده از روش بازی

های ضمن خدمت آمادگی الزم برای استفاده از منظور باید معلمان و مربیان با گذراندن آموزش

دروس  انه را کسب کنند. همچنین، معلمان تشویق شوند آموزشروش بازی با مضامین کارآفرین

های خالق تلفیق کنند. بدین صورت که برای ارائه و تدریس محتوای دروس خود را با بازی و روش

های های آسمانی، علوم و غیره بازیمختلف از جمله، ریاضی، فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیه

د نظر طراحی و مورد استفاده قرار دهند. این رویکرد، عالوه خالق را مطابق با اهداف دروس مور

 بر ارائة محتوای دروس، باعث ایجاد جوی خالق و بانشاط در کالس درس گشته و به طور غیر

گذارد. همچنین، پیشنهاد های خالق و کارآفرینانه کودکان تأثیر میها و نگرشمستقیم بر ویژگی

های کارآفرینی و تقویت نگرش کارآفرینانه از یق در زمینة آموزششود تحقیقاتی مشابه این تحقمی

طریق بازی، بر روی کودکان قبل از دبستان و دورة اول ابتدایی نیز صورت گیرد. با توجه به اینکه 

شود عالوه روند، پیشنهاد میها به عنوان رویکردی فعال و مؤثر در آموزش کودکان به شمار میبازی

ریزان درسی و طراحان آموزشی نیز اهتمام ه عنوان مجریان برنامة درسی هستند، برنامهبر معلمان که ب

دهی و تقویت های یادگیری خالق در راستای شکلبیشتری در تدوین برنامة درسی و طراحی محیط

بار به کارآفرینانه در کودکان داشته باشند. با توجه به اینکه پژوهش حاضر برای نخستین نگرش

های خالق بر تقویت نگرش خالقانه در کودکان مقطع ابتدایی پرداخته است؛ تأثیر بازی بررسی

های آموزش و تقویت نگرش کارآفرینانه پرداخته شود در تحقیقات آتی بر سایر روشپیشنهاد می

                                                           
1. Hirsh-pasek 
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های این تحقیق مبنی بر انتخاب یک جنس و تعداد نمونة شود. همچنین، با درنظرگرفتن محدودیت

های سنی، جنس و نوع مدرسه محدود در یک مدرسة دولتی؛ تحقیقات آتی بر سایر گروهآماری 

تر صورت پذیرد. امید است این مقاله، تر و در مدت زمانی طوالنیای بزرگ)غیر دولتی( با نمونه

گیری خالقیت و تقویت ابعاد نگرش کارآفرینانه از طریق گامی کوچک در معرفی و اهمیت شکل

ای در ر دوران کودکی برداشته باشد تا از این طریق والدین و معلمان اهتمام ویژهروش بازی د

های شخصیتی کارآفرینانه نظیر عزت نفس، کنترل درونی، میل به موفقیت، خالقیت پرورش ویژگی

مانند هایی در طول زمان پایدار میهای اولیة کودکی داشته باشند. مسلماً چنین ویژگیاز همان سال

های کارآفرینانه به کنند. رشد خالقیت و نگرشش مهمی در ارتقای زندگی کودکان ایفا میو نق

های مختلف تحصیلی و اجتماعی، فشارهای ناشی از زندگی کند بتوانند در موقعیتکودکان کمک می

رو، راه حلی کارآمد پیدا کنند. در واقع، خالقیت و را کاهش داده و برای مشکالت متعدد پیش

فرینی کودکان را مجهز به قابلیتی درونی برای مقابلة مؤثر و کارآمد با شرایط سخت زندگی کارآ

 کند. بخش را برای آنان فراهم میکند و امکان داشتن زندگی مهیج، شاد و لذتمی
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