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مقدمه و طرح مسئله

امروزه در جریان فکری ،تعلیمی و آموزشــی ملل جهان تغییرات فراوانی شــکلگرفته اســت .در
آموزشهــای کنونی ،تأکید بر پــرورش مهارتهای گوناگون در دانشآموزان و آمادهســازی آنان برای
زندگی اجتماعی ،یکی از بنیادیترین جریانهای فکری است؛ مهارتهایی نظیر تفکر انتقادی ،1ایفای
نقش ،ریســکپذیریّ ،
خلقیت و ایدهپردازی ،و آموزش کسب و کار از جملة آنهاست .البته همة این
مــوارد را میتــوان در ایدة «کارآفرینی »2خالصه کرد .کمیســیون اروپا کارآفرینــی را فرایندی تعریف
کردهاســت کــه فرد توانایی پیداكردن ایدة کســب و کاری را داشــته باشــد و بتوانــد آن را در عمل به
کار ببنــدد .کارآفرینی به معنای تبدیل ایدهها ،مهارتها و دانشآموختهشــده در موقعیتهای جدید و
بهکارگیری آنهاست (گوستنفسوم و رمیس .)2012 ،3در واقع،کارآفرینی بهعنوان برنامهای میانرشتهای،4
بــر مجموعة مهارتها ،دانشها و نگرشهــای دانشآموزان به واقعیتهای بازار و درک آن تأکید دارد
(والیداینی و ویرنارنو.)2017 ،5
اگرچه میزان توجهات به کارآفرینی ابتدا از سطوح باال و در دورههای دانشگاهی بود ،اما با گذشت
زمان به دورههای پایینتر رسید و حتی امروز بحث کارآفرینی در پیش ابتدایی نیز مطرح است .در دورة
ابتدایــی انتظــار میرود دانشآموزان به کارآفرینی نگرش مثبت پیــدا کنند (حوزة نگرش) ،به فهمی از
اهمیت و نقش تبلیغات در بازار دست یابند (حوزة دانش) و بتوانند نیروی تعامل در گروه و ایفای نقش
را به دست آورند (حوزة مهارت) (بارتولوویک و نوواسل .)2014 ،6آموزش کارآفرینی در اوایل زندگی
تحصیلی دانشآموز میتواند بهخوبی مهارتها را در وی پرورش و شکل دهد (واتر و بلک.)2015 ،7
کشــورهای اروپایی در خطمشــی خود دربارة آموزش کارآفرینی« ،آشــنازایی» را بهعنوان هدف
اصلی« ،کســب نگرش مثبت به کارآفرینی» را بهعنوان انتظار از کارآفرینی و «پیشــرفت در آموزش»
را بهعنــوان توصیههای اجرایی و عملیاتی خود برای دورة ابتدایی ترســیم کردهاند (ایخوف.)2008 ،8
برای نمونه ،فنالند کارآفرینی را «طرز تفکر »9ارزشمند برای هر شهروند تعریف کرده است (کورهانن،
کومالینن و راتی.)2012 ،10
لوکزامبــرگ هــدف از کارآفرینی در دورة ابتدایی را (که حالتی اجباری برای همة مدرســهها دارد،
افزایش و تحریک آگاهی دانشآموز در مواجهه با کســب و کار در قالب یک برنامه میداند .یک نمونة
زیبا در برنامة مدرسههای لوکزامبرگ مبین آن است .این برنامة جذاب که بر سرگرمی و بازی متکی است،
در واقع طرح چالش و سپس مواجهة دانشآموز با این موقعیت است .در این برنامه ،روایت کودکی به
تصویر کشــیده میشود که برای خرید دوچرخه نیاز به پول دارد و تصمیم می گیرد این پول را از طریق
اجرای ایدة کسب و کار فراهم کند (توالدانو و آربانی .)2008 ،11بنابراین ،زمینة شکلدهی کارآفرینی در
مدرسهها نهفته است (درایکوت و رائه .)2011 ،12مدرسهها در کانون آموزش کارآفرینی قرار دارند .این
موضوع روز به روز توجه رهبران توسعه و دستاندرکاران نظامهای آموزشی را به خود جلب کرده است.
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صحه میگذارند که آموزش و آشــنایی دانشآموز با کارآفرینی در مراحل
مطالعــات زیادی بر این ّ
13
تحصیلــی پایینتر ،در تمایالت وی تأثیر مثبت بر جــای میگذارد (والری و مویلر  .)2006 ،از دیدگاه
«دیدهبان جهانی کارآفرینی ،»14دوران کودکی دورة ایدهآلی برای شکلدهی نگرشهای عمیق کارآفرینی
اســت (هالوائیت ،بوســما و کریجنز .)2015 ،15در کل ،تجربههای کشورهای متعدد نشان داده است که
آموزش کارآفرینی در دوران ابتدایی میتواند به رشد شخصیت کارآفرینانة فرد بینجامد (اُکیکه ،اُکونکو
و اُبوره.)2016 ،16
در کشور ما نیز به مقولة کارآفرینی پرداخته شده است ،اما در این سالها عموم ًا توجه به کارآفرینی
به سطح دانشگاه معطوف بوده و در دورههای پایینتر کمتر شاهد آن بودهایم .کارآفرینی در صنایع دستی
واقعیتی است که میتواند به بهبود صنایع دستی بینجامد .ارتقای صنایع دستی نیازمند نگرشهای کسب
و کارانه و بازار محورتر اســت .تحقیقات صورت گرفته مؤید این هســتند که چنانچه صنایع دستی از
کیفیت باالیی برخوردار باشــند ،گردشــگران خارجی به میزان زیادی آن ها را خریداری میکنند (نصر
اصفهانی ،طغرایی و امیرخانی .)1393 ،بنابراین ،توجه به ایدة کارآفرینی در صنایع دستی اجتناب ناپذیر
اســت .طبق آمار صورت گرفته ،ایران از نظر تنوع صنایع دســتی رتبة نخست و از نظر میزان صادرات
جایگاه سیام را در جهان دارد (مشاور معاون صنایع دستی کشور .)1395 ،استان اصفهان بهعنوان قطب
فرهنگی (صنایع متعدد) و به خاطر داشــتن سابقة دیرینه در بین حکومتهای گذشته ،در نهادینه کردن
صنایع دستی در نسل جدید بسیار با اهمیت است .این استان با بیش از  9000کارگاه انفرادی و گروهی
و داشتن بیش از  14000هنرمند و صنعتگر ،از لحاظ جمعیت شغلی اولین استان کشور در حوزة صنایع
دستی است (شفیعی ،فرخیان و میرقدر .)1393 ،شهر اصفهان پتانسیل حرکت به سمت شهرهای ّ
خلق
صنایع دستی با رویکرد توسعة پایدار گردشگری را دارد و پیوستن آن به شبکة شهرهای ّ
خلق یونسکو
میتواند پیامدهای مثبتی نظیر ارائة یک تصویر منحصر به فرد از شــهر و متمایز کردن آن بهعنوان یک
مقصد گردشگری ّ
خلق و رونق توأمان بازار گردشگری و صنایع دستی داشته باشد (عظیمینیا.)1396 ،
از طرف دیگر ،تحقیقات دیگری نشان میدهند ،برخی از صنایع دستی اصفهان به خاطر بیتوجهی رو
به زوال هستند (قجاوند و همکاران.)1389 ،
عــاوه بر موارد ذکر شــده ،نکتة قابل توجه این اســت کــه اگرچه در دورة متوســطه تا حدی به
کارآفرینی پرداخته شدهاســت ،اما پرداختن به کارآفرینی و صنایع دســتی در دورة ابتدایی مورد غفلت
قرار گرفته اســت و حداکثر در کتابهای درســی و آن هم در حد بســیار ضعیف ،به آن پرداخته شــده
است (جعفریمقدم و سادات فخارزاده1390 ،؛ بهمنی ،آراستی و حسینی 1396 ،و یوسفی و سعیدیان،
 .)1397این در حالی است که کشورهای زیادی نقطة شروع خود را در دورة ابتدایی قرار دادهاند.
روی هم رفته ،اهمیت انجام تحقیق حاضر را میتوان بر مبنای الزامات و تجربههای کشورهای دنیا
به شرح زیر دانست :غفلت از برنامهها و الگوهای کارآفرینی در دوران مدرسه میتواند بعداً به بیمیلی
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و تمایلنداشــتن دانشآموزان به کارآفرینی بینجامد .مکالرتی نشان داد ،حدود  90درصد دانشآموزان
دو سال بعد از پایان تحصیالت خود به سراغ همان کارآفرینی رجوع کردند که در مدرسه ،خاصه دوران
نخست تحصیل ،برای خود ترسیم کرده بودند (مکالرتی .)2005 ،17لذا ضرورت پرداختن به کارآفرینی
در صنایع دستی ،حفظ میراث فرهنگی گذشته است و میتواند رونق اقتصادی را نیز در پی داشته باشد.
با توجه به مطالب مطرحشــده ،هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی کارآفرینی در صنایع دســتی
برای دانشآموزان دورة ابتدایی شهر اصفهان است .در این باره ،سؤاالت اساسی نیز عبارتانداز:
 .1شرایط علّی مدل توسعة کارآفرینی در صنایع دستی برای دانشآموزان ابتدایی کداماند؟

 .2شرایط زمینهای مدل توسعة کارآفرینی در صنایع دستی برای دانشآموزان ابتدایی کداماند؟

 .3شرایط مداخلهگر مدل توسعة کارآفرینی در صنایع دستی برای دانشآموزان ابتدایی کداماند؟
 .4راهبردهای مدل توسعة کارآفرینی در صنایع دستی برای دانشآموزان ابتدایی کداماند؟
 .5پیامدهای مدل توسعة کارآفرینی در صنایع دستی برای دانشآموزان ابتدایی کداماند؟

 مبانی نظری و پیشینة پژوهش

کارآفرینی مفهوم جدیدی نیست و ریشة آن به اوایل دهة  80میالدی میرسد (کیرکلی )2017 ،18و
در شرایط فعلی ،با توجه به نیاز همة ملل به توسعة جامع و پاسخگویی به نیازها ،اهمیت آن دو چندان
شــده اســت .بســیاری از کشــورها و ملل جهان بر این اعتقاد بودند که ایدة کارآفرینی توانایی غلبه بر
بسیاری از مشکالت رشد اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،توسعة اجتماعی و افزایش رقابتپذیری بینالمللی
را دارد (ویترایول .)2010 ،19دولتها امکان دســتیابی بــه این مقصود را از راه آموزش دانشآموزان و
نسل جوان در مدرسهها میدیدند.
از جملــه مباحث مهــم نظری کارآفرینی آموزش و یادگیری اســت .رویکردهای گوناگون هر کدام
از نقطهنظری به کارآفرینی پرداختهاند .رویکرد یادگیری 20معتقد اســت ،توانایی یادگیری برای توســعة
قابلیتهای کارآفرینی ضروری اســت .از طریق یادگیری موفق ،مهارتهــا ،دانش و تواناییهای الزم
در مراحل توســعة کسب و کار محقق میشــوند (وینگیان -مان .)2006 ،21رویکرد تجربی 22یادگیری
را حاصــل تغییر مســتمر کار میداند و در واقع تجربه را رکن اصلــی کارآفرینی تلقی میکند .رویکرد
شناختی -عاطفی 23یادگیری را فرایندی خود تقویتی تلقی میکند که از سطح اعتماد به نفس کارآفرین
و فعالیتهای قبلیاش متأثر است .بنابراین ،تمرکز این رویکرد در نظرگرفتن یادگیری بهعنوان یک کار
ذهنی برای دســتیابی و ساختن دانش است و شامل تالشهای گوناگونی برای تغییر شکل روند فرایند
یادگیری کارآفرینی با تمرکز بر عوامل شــناختی ،نگرشــی ،عاطفی و شخصیتی مؤثر در یادگیری است
(اُتویا ،کیباس و اُتایا.)2013 ،24
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جوزف شــومپیتر 25نیز از جمله صاحبنظرانی اســت که به مبحث کارآفرینی و نقش آن در توسعة
جوامع پرداخته اســت .از دیدگاه وی ،نوآوری و ّ
خلقیت در تحوالت توســعة جوامع نقش بســیاری
دارند .فرد کارآفرین به فعالیتها و کارکردهای نوآوری میپردازد .در عین حال ،ممکن اســت ســرمایه
نداشتهباشــد .به طور واضــح ،مفهوم نوآوری در محور نظریة کارآفرینی شــومپیتر قــرار دارد (ایمانی
لنگرودی .)2017 ،شومپیتر معتقد بود سه عامل مهم در تحریک انگیزة شخص کارآفرین دخیل هستند:
 .1میل به خود ســروری :انســان مدرن از طریق موفقیت در صنعت یا تجارت میتواند حس قدرت و
استقالل به دست آورد؛  .2میل به سود :کارآفرین میتواند آرزوی خود را برای جنگیدن و رقابتکردن،
مانند پیروزی در ورزش ،تحقق بخشد .در زندگی اقتصادی نیز «مسابقة مالی» وجود دارد ،اما «بوکس
مالی» نیز وجود دارد؛  .3حس خلقکردن چیزها یا نبوغ در ایجاد چیزهای جدید (ســلیدزک.)2013 ،26
در ادامه ،برخی از پژوهشهای مرتبط با موضوع آورده شده است:
اکبرپــور و مهدویــان ( )1394دریافتند ،آموزش خوداتکایی ،قدرت تصمیمگیری و سختکوشــی
در ســنین پایین ،با پرورش کارآفرینی کودکان رابطه مســتقیمی دارد .ســبزه ( )1394در پژوهشی نتیجه
گرفت ،در دورة دبســتان ســه مؤلفــة نگرش ،دانش و مهــارت از عناصر اصلــی کارآفرینی در کودکی
هســتند .کردستانی ( )1390نتیجه گرفت ،رفتارها و ویژگیهای مدیران در ایجاد قابلیتهای کارآفرینی
در دانشآمــوزان تأثیرگذارنــد .حشــمتیفر ،لیاقتمدار و عابــدی ( )1398در پژوهشــی نتیجه گرفتند،
اســتقاللطلبی ،ریســکپذیری و نوآوری از جمله عناصر مهم مؤثر بر کارآفرینی دانشآموزان هستند.
حاج آقایی و خلخالی ( )1398در پژوهشی نتیجه گرفتند ،تعهد کاری مدیر ،عوامل اجرایی ،برنامههای
مدرسه و فرهنگ شبکهای در شکلدهی روحیة کارآفرینی دانشآموزان تأثیرگذارند.
صغرایی ،میرواحدی و هاشــمی ( )1398نتیجه گرفتند ،عوامل متعددی در شــکلگیری کارآفرینی
27
تأثیر دارند؛ از جمله ایجاد محیط بازیگونه ،جوســازی ،توانمندسازی و خلق ارزش جدید .لی و وو
( )2019در پژوهشی نتیجه گرفتند ،آموزش کارآفرینی بر اشتیاق کارآفرینی دانشآموزان تأثیر مثبت دارد
و همــکاری تیمی در قالب آن افزایش پیدا میکند .مصطفی )2019( 28در پژوهشــی نتیجه گرفت ،نیاز
به مهارت و توســعة کارآفرینی اصلیترین نیاز دورة کارآفرینی اســت .اسفندیار ،شریفی تهرانی ،پرت
و آلتاینی )2019( 29نتیجه گرفتند ،مطلوبیت عامل اصلی و تعیینکنندة میل به کارآفرینی است و بعد از
30
آن خودکارآمدی ،فرصت ،نگرش و کارآیی جمعی اهمیت دارد .پرانتو ،زئوبایدا ،سودارتو و هارتاتی
( )2018نتیجه گرفتند ،آموزش کارآفرینی در مدرسه به ایجاد نگرش و مهارت و ترویج کسب و کار در
دانشآموزان کمک میکند.
مرور پژوهشهای انجام شــده حاکی از این اســت که بیشــتر پژوهشها از منظر رویکرد کمی و
ِ
جهان ذهنی افرا ِد درگیر موضوع خیلی کم پرداخته شده است .ذر این
فرضیهآزمایی انجام گرفتهاند و به
تحقیق ،برای پر کردن این خأل پژوهشی ،با رویکرد کیفی به موضوع پرداخته شده است.
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روششناسی

روش تحقیق حاضر کیفی و از نوع نظریه مبنایی است .مشارکتکنندگان در پژوهش شامل معلمان،
مدیران و مربیانی بودند که در فعالیتهای خود با صنایع دستی مأنوس بودند و مجری آموزش و انتقال
دســتاوردهای آموزشــی و فرهنگی به دانشآموزان هســتند .از میان آنها ،با روش نمونهگیری نظری،
تعداد  19مصاحبه تا رسیدن به نقطة اشباع نظری انجام گرفت .اشباع نظری ناظر بر این مطلب است که
اضافهکردن مصاحبههای دیگر ،به افزودن کدهای مفهومی جدید منجر نمیشود (گیون .)2016 ،31برای
اطمینان از اعتبار یافتهها ،هم مفاهیم و نحوة کدگذاریها بازبینی شدند و هم تمام مراحل کدگذاری در
اختیار برخی مشــارکتکنندگان پژوهش (ســه نفر) و برخی استادان بیرون از پژوهش (شش استاد) در
حوزة کارآفرینی ،علوم اجتماعی و فعاالن صنایع دستی ،قرار گرفتند .حاصل پیشنهادها و نقدهای آنها
لحاظ شدهاند.

نحوة اجرا و تحلیل دادهها

مصاحبهها در فضایی صمیمانه و بهطور عمده در دفتر مدرســه یا نمازخانه ،با هماهنگی قبلی با
مشــارکتکنندگان ،انجام شــدند (جدول  .)1ابتدا هدف پژوهش برای مشارکتکنندگان تشریح شد
و در راســتای رعایت مالحظات ّ
اخلقی پژوهش ،از آنان خواســته شد در صورتی که تمایل دارند
متن مصاحبههای آنها ضبط شــود ،موافقت خود را اعالم کنند .البته در بیشتر موارد تمایلی در آنان
دیده نشــد .با وجود این ،مصاحبهکنندگان با دقــت به اظهارات و تجربههای خبرگان موضوع گوش
میدادند ،نکات مهم و اساسی و دیگر جزئیات را در همان لحظه یادداشت میکردند و هر جا نکتة
مبهمی وجود داشــت ،با بیانی صمیمانه (مانند ببخشید ،میشه لطف کنید بیشتر توضیح بدید ،ممنون
میشــم با مثال نظرتون رو بگید ،اگر امکان داره اســتاد بیشــتر توضیح بفرمایید) درخواست میشد.
زمــان مصاحبه به طــور تقریبی بین  40تا  50دقیقه بود .بعد از انجام هــر مصاحبه ،متنها تحلیل و
بازبینی میشدند.
تحلیل دادهها در ســه ســطح کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شدند .در کدگذاری باز ،تمام
کلمــات یا جمالت مورد توجــه بودند .این مرحله با حذف کدهای مشــابه از  54مفهوم به  34مفهوم
ختم شــد .در مرحلة کدگذاری محوری ،تمام کدهای پیشین در قالب  12مضمون محوری سازماندهی
شدند و مرحلة پایانی ،یعنی کدگذاری انتخابی ،بر اساس مضمون محوری هستة اصلی پژوهش ،یعنی
«کارآفرینی در صنایع دســتی به مثابة دانش ،تمایل و ارزش» که جنبة انتزاعیتری دارد شــکل گرفت.
تمام مراحل فرایند کدگذاری سهگانه در جدولهای  2تا  5ذکر شده و در قالب نمودار  ،1مدل پارادایمی
اشتراوس و کوربین ،ترسیم و تشریح شدهاند.
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جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش (مدیران ،معلمان و مربیان)
نام

فعالیت مرتبط

سمت

سن

جنس

اطالعرسان 1

آموزگار هنر

40

مرد

دو سال فعالیت هنرهای دستی

اطالعرسان 2

آموزگار

38

مرد

مرکز فروش صنایع دستی

اطالعرسان 3

آموزگار

39

زن

عضو کانون صنایع دستی

اطالعرسان 4

مدیر

44

مرد

فروش صنایع دستی

اطالعرسان 5

مدیر

41

مرد

بازاریاب صنایع دستی

اطالعرسان 6

آموزگار هنر

38

زن

سابقة تدریس صنایع دستی

اطالعرسان 7

آموزگار هنر

40

زن

تألیف کتاب کارآفرین

اطالعرسان 8

آموزگار

37

مرد

سابقة بازاریابی صنایع دستی

اطالعرسان 9

مربی

47

مرد

 10سال فعالیت صنایع دستی

اطالعرسان 10

مربی

39

زن

عضو کانون صنایع دستی

اطالعرسان 11

معاون

50

مرد

مدرس کارآفرینی

اطالعرسان 12

آموزگار هنر

44

زن

مربی هنرهای تجسمی

اطالعرسان 13

مربی

43

مرد

مربی هنر

اطالعرسان 14

آموزگار

35

مرد

فعال در حوزة صنایع دستی

اطالعرسان 15

آموزگار

36

زن

کارآفرین برگزیده

اطالعرسان 16

مدیر

42

مرد

مرکز فروش صنایع دستی

اطالعرسان 17

معاون

42

مرد

چاپ مقاله در عالقهمندی به صنایع دستی برای کودکان

اطالعرسان 18

مدیر

39

زن

کارآفرین برگزیده

اطالعرسان 19

آموزگار

46

مرد

تألیف در حوزة کارآفرینی
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یافتههای پژوهش
شرایط ع ّلی ،زمینهای و مداخلهگر
شــرایط علّی شرایطی هســتند که زمینة ایجاد پدیده را فراهم میکنند .به عبارت دیگر ،شرایط
علّی عامل مســتقیم در شــکلگرفتن هر موضوع و پدیده است .بر اساس نظر خبرگان در جدول ،2
شــرایط علّی در ایجاد کارآفرینی در صنایع دســتی در سه محور اصلی «دانش پایة صنایع محور»،
«مصداقهای صنایع محور» و ّ
«خلقیت کارآفرینانه» هســتند .برخی از اظهارات مهم خبرگان در
ت بودند از:
ذیل مضمونهای اصلی عبار 

 به نظرم باید در این دوره دانش اولیة مرتبط با کارآفرینی در صنایع دســتی را ایجاد کنیم.مث ً
ال کارآفرینی چی هست ،برای چی باید کارآفرینی بدونیم و ...در حدی که دانشآموز این
دوره بفهمه (اطالعرسان .م 44 .ساله).
 توی ابتدایی باید تمام درسها با کارآفرینی مرتبط باشه؛ مثل بازیها ،آموزشها ،نقاشیها،تخیــل ،ایجاد چالش و ارائــة راهحل .این مفاهیم و رفتارها باید در صدر آموزش باشــند
(اطالعرسان .ز 38.ساله).
 میشه به شکل ساده ،با بردن دانشآموزان به مراکز کارآفرینی ،آنها را با انواع مشاغل اینحوزه آشــنا کنیم و به آنها بشناســانیم که کارآفرینی را در همة مشاغل میتوان به کار برد
(اطالعرسان .ز 39.ساله)
 باید مسئلهســازی کنیم .یعنی ذهن بچهها را به سمت راهحلها ببریم؛ مث ًال بگوییم بچهها،
اگر کوزةگران قیمتی داشته باشیم که شکسته باشد ،چه راههایی وجود دارند تا بتوانیم آن را
تعمیر و درست کنیم (اطالعرسان .م 50.ساله)؟
 االن که عصر فناوری است ،باید فناوری را برای بچهها با صنایع دستی ترکیب کنیم .ترکیباین دو میتواند بهترین تصویرها و شکلها را خلق کند (اطالعرسان .م 43 .ساله).
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جدول  .2شرایط ع ّلی کارآفرینی در صنایع دستی در کودکان دورة ابتدایی
مفاهیم

مضمونهای اصلی

 ترویج دانش صنایع دستی از پایین بسترسازی دانش نگارگری -آشنایی با ساخت کاردستیهای علمی

دانش پایة
صنایع دستی

 آشنایی با مشاغل کارآفرین محور دستی بازگویی داستانهای مرتبط با صنایع دستی ترمیم محصول دستی شکسته -تجربهاندوزی کودکانه

مصداقهای
صنایعمحور

شرایط ع ّلی

 مسابقات ّخلقیت محور
 حل مسئله ساخت کاالی دستی -تمرین با گل برای ساخت کوزه

بروز ّ
خلقیت
کارآفرینانه

 -رایانهای کردن صنایع دستی

در مقولة شرایط زمینهای نیز مضمونهای محوری جو اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت (جدول .)3
شرایط زمینهای شرایطی کلی و مربوط به محیط کالن هستند .برخی از اظهارات مهم خبرگان عبارت بودند از:

 بچههای ابتدایی خیلی به سیستمهای مجازی عالقهمندند .همین فرصت خوبی است کهبازیهایی چنین درســت کنیم که با طراحی صنایع دســتی مرتبط باشند؛ مث ً
ال انیمیشنها و
برنامههای کودکانه (اطالعرسان .م 37.ساله).
 معتقدم محتوای دوران ابتدایی باید طوری باشــد که رؤیاپردازی در بچهها شــکل بگیرد؛آن هــم طــوری که ّ
خلقیت در آن باشــد .مث ً
ال مســابقاتی بگذاریم که هــر کس را که یک
نقاشی ذهنی بسازد که محصولش بیشتر و جدیدتر باشد ،تشویق و در واقع ایدهسازی کنیم
(اطالعرسان .م 41 .ساله).
 با شرایط دورة ابتدایی میتوان بازی و نمایش زیادی داشت و در آنها مباحث کارآفرینیو ساخت محصوالت دستی را گنجاند (اطالعرسان .ز 44.ساله).
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جدول  .3شرایط زمینهای کارآفرینی در صنایع دستی در کودکان دورة ابتدایی
مفاهیم

 ساخت البسة فرهنگی در قالب بازی -برندسازی در قالب بازی و نمایش

مضمونهای اصلی

ج ّو فرهنگی

 رقابتپذیری تیمی تقویت حس سازندگی با ایفای نقش -تفکر انتقادی

شرایط زمینهای
ج ّو اجتماعی

 -رؤیاپردازی

در ذیل شــرایط مداخلهگر ،ســه مضمون محــوری «مروجان آموزشــگاهی»« ،مروجان میانی» و
«مروجان اداری» شناســایی شدند (جدول  .)4شــرایط مداخلهگر میتوانند بهعنوان عامل یا تسهیلگر
ظاهر شوند .چنانچه این عوامل بتوانند با ترویج نگرش مطلوب زمینة نگرش مثبت به صنایع دستی و
ّ
خلق محور را در دانشآموزان اشــاعه دهند ،میتوان پیامدهای مثبت آن را شــاهد بود و چنانچه این
مروجان دید مثبت و مطلوبی به صنایع دســتی نداشــته باشند ،پرورش و عالقهمند کردن این میراث در
دانشآموزان سرکوب خواهد شد .مصاحبهشوندگان معتقد بودند ،نگاه کارآفرینانة معلمان تأثیر بسزایی
در نگرش دانشآموزان دارد .برای نمونه:

 یک مدیر معتقد بود ،بنده چون در خانوادهای قرار دارم که صنایع دستی «برند» شهرت ماست،خودم در مدرســه تالش میکنم هم دانشآموزانی در حوزة صنایع دســتی داشته باشیم و هم
آنها را عالقهمند کنم بعداً بتوانند وارد بازار کار این صنایع بشوند (اطالعرسان ،م 47 .ساله).
 مصاحبهکننــدة دیگری معتقد بود ،مدرســه میتواند از ظرفیــت خانوادههایی که در حوزةصنایع دســتی فعال هســتند ،با دعوت از آنان برای عرضة محصوالتشان در مدرسه ،کمک
بگیرد (اطالعرسان .ز 39 .ساله).
 دیگــری معتقــد بود ،اصفهان این ظرفیت را دارد که به قطب مدرســههای صنایع دســتیکشور تبدیل شود؛ منظورم ایجاد مراکز صنایع دستی تحت نظارت آموزش و پرورش است
(اطالعرسان .م 38 .ساله).
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جدول  .4شرایط مداخلهگر کارآفرینی در صنایع دستی در دورة ابتدایی
مفاهیم

مضمونهای اصلی

 نگرش کارآفرینانة مربی و معلم -نگرش کارآفرینانة همکالسیها

مروجان آموزشگاهی

برگزاری مسابقات با محور صنایع دستی
 نگرش کارآفرینانة خانواده -عرضة محصوالت خانوادگی در آموزشگاه

مروجان میانی

 -نگرش کارفرینانة بازدیدکنندگان

شرایط مداخلهگر

 نگرش کارآفرینانة عوامل میانسازمانی نگرش کارآفرینانۀ فرا سازمانی -نگرش کارآفرینانة عوامل سازمانی

مروجان اداری

 -مسابقات صنایع دستی استانها

راهبردها
راهبردها اقداماتی مثبت و منفی هســتند که در برابر شــرایط به وجود میآیند .در پژوهش حاضر،
از دیــدگاه خبرگان دو مضمون اصلی که به نام راهبردها شناســایی شــدند ،عبارتانــد از« :تمایالت
روانشــناختی» و «ترسیم نقشهشــناختی آینده» (جدول  .)5تمایالت روانشــناختی در واقع کنش و
واکنشهایی هستند که نقش عالقهمندترکردن دانشآموزان به صنایع دستی و ادامة یادگیری را به دنبال
دارند و ترســیم نقشــة شــناختی نیز افزایش تصور ذهنی دانشآموزان و اســتمرار آن در آینده است.
مصاحبهشوندگان معتقد بودند:

 اگر بتوانیم به تدریج و نه با حالت شــتابزدگی ،دانشآموز را با دانش و زیبایی هنر صنایعدستی با رویکرد کارآفرینی آشنا کنیم ،این دانشآموز عالقهمند میشود و خودش دنبالش را
می گیرد (اطالعرسان .م 35.ساله).
 به نظرم بچهها دربارة چیزهایی که دوســت دارند نقشه میکشند و در ذهن خودشان آن رادنبال میکنند .اگر صنایع دســتی در آنها شــکل گرفت ،خودشان دوست دارند به سمتش
آنها بروند (اطالعرسان .ز 38 .ساله).
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به طور خالصه ،راهبردهای شناساییشده ،واکنشهایی عاطفی -روانی و حرکتی هستند که میتوانند
نسبت به پدیده شکل بگیرند و تکمیل شوند.
جدول  .5راهبردهای مؤثر در کارآفرینی در صنایع دستی در دورة ابتدایی
مفاهیم

مضمونهای اصلی

 میل به دانستن بیشتر کنجکاوی در صنایع دستی -ابراز عالقه به صنایع دستی

تمایالت
روانشناختی
راهبردها

 میل به دیدن نمایشگاههای صنایع دستی تقویت هوش تصویری -تفکر راجع به آینده در محور صنایع دستی

ترسیم نقشه
شناختی آینده

پیامدها
پیامدها حاصل راهبردها هســتند .در ذیل پیامدها دو مضمون اساسی «پیامدهای اولیه و ثانویه»
شکل گرفتهاند (جدول  .)6مقولة پیامدهای اولیه میتواند این باشد که دانشآموزان بعد از پایان دورة
تحصیالت متوســطة اول ،به دورة تحصیلی کاردانش وارد شــوند که بیشــتر رشتههای مرتبط صنایع
دســتی را دارد .بهعنوان پیامدهای ثانویه نیز تثبیت دانش صنایع دســتی ،مهارتهای ساخت صنایع
دستی و بهکارگیری تجربههای پیشین آموخته شده در ساخت محصوالت را پیادهسازی کنند.
جدول  .6پیامدهای کارآفرینی در صنایع دستی در کودکان دورة ابتدایی
مفاهیم

 استمرار یادگیری و دانستن -انتخاب رشتههای صنایع محور در آینده

مضمونهای اصلی
پیامدهای اولیه
پیامدها

 تثبیت دانش پایه مهارت ساخت محصول -کاربست تجربهها در محصول نو
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شرایط ع ّلی
دانش پایة صنایع دستی

مصداقهای صنایع دستیمحور
بروز ّ
خلقیت کار آفرینانه

شرایط زمینهای
جو فرهنگی

جو اجتماعی

شرایط مداخلهگر
شرایط ع ّلی

مروجان آموزشگاهی
مروجان میانی

مروجان اداری

راهبردها
تمایالت روانشناختی

ترسیم نقشه شناختی

پیامدها
استمرار یادگیری

انتخاب رشتههای صنایع محور

ـــــــــــــــــــــــ
تثبیت دانش پایه

مهارت ساخت محصول

کاربست تجربههای پیشین در
محصول نو

نمودار  .1مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین :شرایط ،راهبردها و پیامدها
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شهر اصفهان از قطبهای اصلی صنایع دستی کشور است و توسعة این
صنایع در ایدة کارآفرینی و شــکلگیری آن برای دانشآموزان بهعنوان نســل
آینده و حافظ این میراث نهفته است .از اینرو ،هدف اصلی پژوهش حاضر،
طراحی مدل توســعة کارآفرینی در صنایع دســتی بــرای دانشآموزان دورة
ابتدایی شهر اصفهان بود .تجزیه و تحلیل مصاحبهها با خبرگان به شگلگیری
 59مفهوم اولیه منجر شد که با تعدیل و حذف مفاهیم همسان ،در نهایت 34
مفهوم اصلی باقــی ماندند .این مفاهیم در قالب  12مضمون محوری (دانش
پایة صنایع دســتی ،مصداقهای صنایع محورّ ،
خلقیت کارآفرینانه ،مروجان
آموزشگاهی ،میانی و اداری ،جو فرهنگی ،اجتماعی ،تمایالت روانشناختی،
ترســیم نقشــه شــناختی آینده ،پیامدهای اولیه و ثانویه) سازماندهی شدند.
ســرانجام ایدة مرکزی پژوهــش یعنی «کارآفرینی در صنایع دســتی به مثابة
دانش ،تمایل و ارزش» شــکل گرفت که نسبت به مقوالت محوری از سطح
انتزاع و جامعیت باالتری برخوردار است .هستة پژوهش مؤید این است که
در دورة ابتدایی ،بهطور عمده پرورش فردی که فوراً وارد کســب و کار شود
منظور نیســت ،بلکه با ایدة کارآفرینی باید بتوان زمینة رشد و افزایش دانش
صنایع دســتی را در وی ایجاد کرد تا در آینده به این مشــاغل تمایل داشــته
باشــد .عمدة خبــرگان بر این نظر بودند که ضــرورت دارد در دورة ابتدایی،
کارآفرینــی در همان حد تمایل ،دانــش و فهم ارزش آن و با محوریت بازی
و تجربههای بازیگونه شــکل بگیرد ،زیرا میل و رغبت نســبت به کارآفرینی
در این دوره در دانشآموز نهادینه میشــود و همین سرمایه میتواند بعداً در
مراحل بعدی زندگی مورد استفاده قرار گیرد.
یافتههای تحقیق حاضر را میتوان با پژوهشهای زیر همســو و سازگار
دانست :نخســت با پژوهشهای اکبرپور و مهدویان ( ،)1394عسگریفرد و
همکاران ( ،)1397سبزه ( )1394و پرانتوو همکاران ( )2018که عمدة نتایج
آنها بر بسترســازی دانش و علم کارآفرینی در صنایع گوناگون دستی و غیر
دســتی تأکید کردهاند .همچنین با پژوهشهای بهمنــی و همکاران (،)1395
صغرایــی و همــکاران ( ،)1397لــی و وو ( )2019و مصطفــی ( )2019که
عمــدة نتیجة پژوهش آنها شــکلگیری و عالقهمندی با تأکید بر جو بازی و
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نمایش اســت و با پژوهشهای کردســتانی ( )1390و حاج آقایی و خلخالی
( )1398کــه بهطورعمده بر نگرش عوامــل اجرایی یعنی مدیر ،معلم و دیگر
کادر مدرســه تأکید داشتهاند ،همسو و سازگار است .دیگر یافتههای پژوهش
حاضر که در پژوهشهای قبلی موجود نبودند و به نوعی یافتههای جدیدتری
تلقی میشوند ،عبارتاند از :رایانهای کردن صنایع دستی ،اهمیت برند کاال و
محصول در صنایع دستی و نقش مروجان میانی (خانواده و بازدیدکنندگان).
در تبییــن یافتههــا میتوان گفــت ،همانگونه کــه رویکــرد یادگیری به
کارآفرینــی تصریــح کرده اســت ،عالقهمند کــردن دانشآمــوزان در دورة
ابتدایی بســیار مهم اســت .از طریق بسترســازی تدریجی ،مهارتها ،دانش
و تواناییهای الزم در دانشآموز شــکل می گیرد و میتوان امیدوار بود این
نوع عالقهمندیها و نگرشهای مثبت در مراحل بعدی زندگی نیز اســتمرار
پیــدا کننــد .صاحبنظران اتفاق نظــر دارنــد ،در دورة ابتدایی هدف اصلی
از کارآفرینی ،ســاخت فردی نیســت که فوراً کارآفرین شــود ،بلکه پرورش
مهارتها ،نگرشها و عالقهمندی و ســوقدادن دانشآموزان به کارآفرینی و
بهویژه صنایع دستی است.
بر اساس رویکرد شناختی -عاطفی نیز کارآفرینی باید بر ابعاد شناختی،
نگرشی ،عاطفی و شخصیتی متمرکز باشد (اُتایا و همکاران .)2013 ،لذا دورة
ابتدایــی بهترین زمان برای ایجاد نگرش مثبــت در کودکان و عالقهمندکردن
آنها به صنایع دستی است .در واقع ،این دوره بهترین زمان شکل دادن منش
کارآفرینی بهویژه در زمینة صنایع دستی است.
شــومپیتر نیز میل به خود سروری ،میل به سود و حس خلقکردن چیزها
را از انگیزههای شــخص کارآفرین دانسته است (ســلیدزک .)2013 ،بر این
اســاس ،حداقل میتوان در دورة ابتدایی روی پرورش روحیه و حس خلق
چیزهــای جدید در قالب رؤیا پردازی و تصویرســازی ســرمایهگذاری کرد.
کــودکان در دورة ابتدایی قوة انتزاعی بیشــتری دارنــد و چیزها را در قالب
تصویرها میبینند .یک نمونة زیبا در برنامة مدرســههای لوکزامبرگ مبین آن
است .این برنامة جذاب که بر سرگرمی و بازی و رؤیاپردازی متکی است ،در
واقع طرح چالش و ســپس مواجهة دانشآموز در این موقعیت است .در این
برنامه ،روایت کودکی به تصویر کشــیده میشــود که برای خرید دوچرخه به
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پول نیاز دارد و تصمیم می گیرد این پول را از طریق ایدة کسب و کار فراهم
کند (توالدانو و آربانی .)2008 ،لذا پرورش منش کارآفرینی در دورة ابتدایی
را نباید دست کم گرفت .در واقع ،شکلگیری شخصیت کارفرمایی در همین
دوره صــورت می گیــرد و تحقق این هدف مســتلزم بازنگری در کتابهای
درسی و تغییر نگرشهاست و صنایع دستی بهترین زمینة ورود کارآفرینی به
این عرصه است .در راستای نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود:
بــا توجه به روشــن شــدن نقش بــازی و نمایش در پــرورش ّ
خلقیت
کارآفرینانة دانشآموزان از دیدگاه خبرگان ،مســابقاتی مهارتیّ -
خلقیتی در
مواجهــه با یک مشــکل و چالش پیدا کردن بهتریــن راهحل برای آن ترتیب
داده شود.
مســابقات ساخت انیمیشــن با محوریت صنایع دســتی در کل کشور و
بهویژه در اصفهان (یافتههای تحقیق) برگزار شوند.
ســند ملی صنایع دســتی در آموزش و پرورش ،برای سر و سامان دادن
ایدههای کارآفرینی ،مبتنی بر صنایع دستی ،با تأکید بر دورة تحصیلی ابتدایی
تدوین شود.
بــا توجــه به نقش خانــواده و اظهــارات آنها در مصاحبههــا ،مبنی بر
سرمایة خانوادهها در صنایع دستی ،بازگویی تجربههای خانوادههای موفق در
مدرسه و تشویق فرزندان آنها نیز میتواند در تقویت مهارت و عالقهمندی
دانشآموزان مؤثر باشد.
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