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 چکيده
شور ی پنجم ابتدایی ککتب پایهاین پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های کارآفرینی در محتوای 

های کارآفرینی و از روش ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه

تحلیل محتوا کیفی به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی پایه پنجم ابتدایی استفاده شده است. جامعه 

م ابتدایی کشور بوده که برای مطالعه انتخاب شده آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا ، کتب پایه پنج

های تحلیل محتوا کتب درسی بود که پس از مطالعات مبانی نظری است. ابزار جمع آوری اطالعات ، سیاهه

و طرح پیشنهادی توسط پژوهشگران ، تهیه و تدوین شد. واحد تحلیل تصاویر، جمالت، تصاویر مندرج در 

های کارآفرینی در کتب پایه پنجم ابتدایی به چه میزان وهش، توجه به مولفهکتب درسی بوده است. سوال پژ

می باشد. با توجه به تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم نتایج به دست آمده به این شرح است که به 

ی خود باوری درصد توجه شده است و همچنین به مولفه 56/02ی آینده نگری به بیشترین میزان با مولفه

های درصد توجه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده تعداد دفعاتی که به مولفه 20/11کمترین میزان  به

 کارآفرینی در کتب پایه پنجم ابتدایی توجه شده است، مقدار قابل توجه ایی می باشد.

 پنجم، مولفه های کارآفرینی. پایه کتب کارآفرینی، محتوا، تحلیل: واژگان کليدي
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 2 حميد عباسی مجد ،1کيهان نجفی

 .دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه 1
 .دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه 0
 

  نام نویسنده مسئول:

 کيهان نجفی

بررسی ميزان انطباق محتواي کتب پایه پنجم ابتدایی 

 با مولفه هاي کارآفرینی
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 مقدمه

های موجود شناسایی های مهم محتوای پیام دادهگردد. در این رویکرد اجزاء یا بخشتحلیل محتوا یک رویکرد تحقیقی محسوب می

گردند. مطالعات موجود در این حیطه نشان گیرد و گاهی نیز با سایر آمار و ارقام مشابه در کل جامعه مقایسه میشده و مورد توجه قرار می

ها و تحلیل متون تحقیقات کاربردی علوم کتابداری و اطالع رسانی به طور وسیعی از تحلیل در گذشته در تحقیقات مرتبط با رسانه دهد کهمی

 (.3،0225، فیکو0، لیسی 1محتوا استفاده شده است)ریف

تعارف زیادی از تحلیل محتوا ارائه شده است و هر پژوهشگری با دید خود به این قضیه نگاه کرده است. چیزی که حائز اهمیت است، 

توان این گونه تعریف کرد؛ تکنیکی پژوهشی است که آن است که به یک تعریف جامعه در این باره رسید. به طور کلی تحلیل محتوا  را می

ها در مورد متن آنها به این معنی که استنباط پژوهشگران همواره یکی باشد. تحلیل محتوا تکنیکی ر پذیر و معتبر از دادهبرای استنباط تکرا

 (. 1335های علمی است)کریندوف،های تخصصی در پردازش دادهپژوهشی شامل شیوه

کند به طور کلی هدف تحلیل محتوا ت میهر تحلیل محتوایی به هر سبکی که انجام بگیرد با هدفی خاص و به سوی مقصدی حرک

های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو ، تصویر واقعیت و راهنمای عمل است. تحلیل محتوا فقط نقش ابزار را ی تکنیکمانند همه

 (. 1335دارد)کریندوف،

به استنتاجی از متون در مورد فرستنده های خاص در حقیقت هدف از کاربرد تحلیل محتوا این است که با استفاده از یک سری روش

پیام، خود پیام یا شنوندگان پیام دست یافت. فرآیند استنتاج بر اساس روش کار و عالئق محققین متفاوت بوده و به صورت یک روش خاص 

 (. 2،0220پذیرد)نیواندروفانجام می

 که است ای رشته میان موضوعی کارآفرینی که این ابتدا. ددار وجود آن به مربوط مباحث و کارآفرینی به توجه برای مهم دلیل چند"

 کارآفرینی مبحث وسعت ی دهنده نشان موضوع این. است مطرح روانشناسی و شناسی جامعه اقتصاد، جمله از دانش مختلف های حوزه در

 (. 0:  1331 بیالق، شهنی و نجاریان برومندنسب، کن، شکر) "است دیگر سوی از آن پیچیدگی و طرف یک از

،  کن رشک) "است مولد اشتغال و تکنولوژی یتوسعه ثروت و تولید کارآفرینی، های مولفه به توجه برای از منظر کشورها مهم دلیل"

 (.0 :1331 برومند نسب، نجاریان، شهتی ییالق،

 از و ارندد اقتصادی شم که هستند کسانی کارآفرین مردم. دارد کشور آن مردم کارآفرینی به بستگی کشور یک فقر یا ثروت رشد"

 که یکسان و کنند؛ می ارائه و ایجاد را جدیدی خدمات یا کاال و دارند نوآوری که کسانی. کنند می را استفاده بهترین اقتصادی های موقعیت

 کینووا تیونگ ساالرز، اس)"است اقتصادی رشد اصلی عامل کارآفرینی بنابراین. کنند می خود کار صرف را خود کوشش تمام و سرمایه وقت،

 ضروری کارآفرینی مبحث به درسی کتب مؤلفان و دولت جامعه، توجه میزان از آگاهی رو این از( 0 :1332 نطاق، سیامک ی ترجمه دیاز، اچ

 درسی متون طریق از که هایی پیام تأثیر و افراد اقتصادی تربیت و پذیری جامعه در پرورش و آموزش مهم نقش به توجه با دیگر طرف از. است

 به مربوط مباحث و کارآفرینی به پرداختن شود، می گذاشته آموزان دانش شدن کارآفرین روند بر پنهان صورت به چه آشکار صورت به چه

 یها مؤلفه به میزان چه به ابتدایی ی دوره اجتماعی تعلیمات درسی کتب در که آید می پیش سؤال این و شود می پنداشته ضروری آن

 است. شده توجه کارآفرینی

 ند،ک شرکت های فعالیت در بیشتر جامعه یک چه هر. دارد مردم اجتماعی و اقتصادی ی توسعه روی مستقیمی تأثیر کارآفرینی"

 همین به و ددار رو پیش طوالنی مسیر یافته توسعه کشورهای با مقایسه در ما کشور. یابد می دست اجتماعی و اقتصادی ی توسعه به تر سریع

 (.01 :1331 ، نطاق سیامک ترجمه همکاران، و ساالرز اس) "است جامعه سطح در کارآفرینی تشویق حال در جدی طور به دلیل

 قوعو احتمال افزایش نتیجه در و افراد کارآفرینانه نگرش افزایش در کارآفرینی آموزش کند می اثبات که دارد وجود بسیاری شواهد"

 که یابد می تحقق کسانی دست به کارآفرینی فرآیند واقع در "(.66: 0222، 1و ماتلی 5میترا ،11: 6،1991)روبینسون"است موثر کارآفرینی

: 3،1990امرسون)"است آنها روانی و روحی های ویژگی از دورنماسازی توانایی و پذیری ریسک پافشاری، کوشی، سخت کامیابی، به گرایش

366). 
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 های کتاب محور حول نیز آموزشی دیگر های رسانه اینکه ضمن. دارد کار و سر درسی کتاب چند با هفتگی طور به آموز دانش هر"

 (.2: 9،0221ویلیامس)"هستند فعال درسی

 اصخ جایگاهی از تحصیل، دوران و زندگی بر دوره این تاثیر نیز و تحت پوشش آموزان دانش و معلمان تعداد لحاظ به ابتدایی دوره"

 بسیار ضرورت ابتدایی، مدارس در کارآفرینی توسعه راستای در درسی کتب به توجه دیگر سوی از"(. 361: 1331نوریان،) "است برخوردار

 (.91: 12،1991آلتباچ) "کنند می استفاده آن از آموزان دانش و معلمان روزه همه که است آموزشی رسانه ترین مهم درسی کتاب که چرا دارد

درسی به خصوص در دوران ابتدایی در چند دهه اخیر توجه شایانی شده است به همین منظور بر آن شدیم که به تحلیل محتوا کتب 

تحلیلی درخور و با توجه به مطالعات روز دنیا در اختیار صاحب نظران و متخصصان تألیف کتب درسی گذاشته باشیم. امید بر آن است که 

 ایسته در سطح مطالعاتی آموزش کشور ایران داشته باشد.نتایج تحلیل مورد نظر دست آوردی شایسته و ب

 های زمینه در فراوانی کاربرد اخیر ی دهه در ویژه به روش این. محتواست تحلیل نوع از و توصیفی مقاله این پژوهش روش یا نوع

 .دارد فرهنگی های گذاری سیاست و جمعی رسانه بررسی در مهمی نقش و. است کرده پیدا تحقیقاتی مختلف

جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا ، کتب پایه پنجم ابتدایی کشور بوده که برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری 

های تحلیل محتوا کتب درسی بود که پس از مطالعات مبانی نظری و طرح پیشنهادی توسط پژوهشگران ، تهیه و تدوین شد. اطالعات، سیاهه

 صاویر، جمالت، تصاویر مندرج در کتب درسی بوده است.واحد تحلیل ت

آفرینی های کارتوان بهره برد. که در این پژوهش برای دستیابی به میزان توجه به مولفهاز روش تحلیل محتوا در موضوعات گوناگون می

 به اختصار به چند نمونه از این آثار با توجه به در کتب پایه پنجم ابتدایی استفاده شده است. آثار زیادی درزمینه تحلیل محتوا وجود دارد که

 های کارآفرینی بیان شده است. روز بودن آثار و اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به مولفه

 می مقایسه و گیری اندازه را چین و برزیل در آموزان دانش کارآفرینانه نگرش و کارآفرینی تحقیقی در ،(0229) همکاران و شانون

 نوآوری در نیچی آموزان دانش و است گذار تاثیر کارآفرینی نگرش بر کارآفرینانه انتظارات و فرهنگ که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. کنند

 موفقیت به ازنی مورد در و آوردند بیشتری امتیاز نفس به اعتماد در برزیلی آموزان دانش ولی بوده قویتر کار و کسب بر کنترل و کار و کسب در

 نشده است.  مشاهده چشمگیری تفاوت هم

 تغیرم بعنوان را کارآفرینانه نگرش و کند می بررسی را دانشجویان کارآفرینانه های نگرش بر کارآفرینی آموزش اثر ،(0229) تام 

 در توجهی لقاب تغییر و است موثر کارآفرینانه نگرش افزایش بر کارآفرینی آموزش است. که آن از حاکی نتایج. است گرفته نظر در عملیاتی

 .شد مشاهده کارآفرینی آموزش دوره از بعد و قبل دانشجویان، کارآفرینانه نگرش

 61 بررسی با و اند پرداخته مالزی در دانشجویان کارآفرینانه نگرش و کارافرینی میزان مورد در تحقیق به ،(0229) همکاران و شریف 

 رد معناداری تفاوت که یافتند دست نتیجه بدین اند نگذرانده را کارآفرینی واحدهای که آموخته دانش 61 و کارآفرینی دروس آموخته دانش

 .دارد وجود دوم دسته با اول دسته دانشجویان آفرینانه کار نگرش میزان

 کارآفرینانه نگرش دارای بررسی مورد های دانشگاه التحصیالن فارغ اکثریت دهد می نشان ،(0223) همکاران و هریس پژوهش نتایج 

 . است گذار تاثیر افراد کارآفرینانه نگرش بر کارآفرینی تجربه و شخصیتی های ویژگی که شد مشخص چنین هم. هستند

مؤلفه اصلی به بیین آن 5هدف کلی پژوهش تحلیل محتوای کتب درسی پایه پنجم از منظر میزان توجه به مؤلفه کارآفرینی که با 

 پرداخته ایم.

 کلی سؤاالت پژوهش عبارت است از: با توجه به هدف

 .کتاب هدیه های آسمانی )متن( پایه پنجم به چه میزان به مؤلفه های کارآفرینی توجه کرده است؟1

 .کتاب علوم)متن( پایه پنجم به چه میزان به مؤلفه های کارآفرینی توجه کرده است؟0

 رینی توجه کرده است؟.کتاب قرآن)متن(، پایه پنجم به چه میزان به مؤلفه های کارآف3

 .کتاب ریاضی)متن( پایه پنجم به چه میزان به مؤلفه های کارآفرینی توجه کرده است؟2

 .کتاب فارسی خوانداری )متن( پایه پنجم به چه میزان به مؤلفه های کارآفرینی توجه کرده است؟6

 توجه کرده است؟ .کتاب فارسی نوشتاری)متن( پایه پنجم به چه میزان به مؤلفه های کارآفرینی5

 .کتاب مطالعات اجتماعی )متن( پایه پنجم به چه میزان به مؤلفه های کارآفرینی توجه کرده است؟1
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  پژوهش روش
 های زمینه در فراوانی کاربرد اخیر ی دهه در ویژه به روش این. محتواست تحلیل نوع از و توصیفی مقاله این پژوهش روش یا نوع

 .دارد فرهنگی های گذاری سیاست و جمعی رسانه بررسی در مهمی نقش و. است کرده پیدا تحقیقاتی مختلف

جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا ، کتب پایه پنجم ابتدایی کشور بوده که برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری 

نظری و طرح پیشنهادی توسط پژوهشگران، تهیه و تدوین شد. های تحلیل محتوا کتب درسی بود که پس از مطالعات مبانی اطالعات، سیاهه

 واحد تحلیل تصاویر، جمالت، تصاویر مندرج در کتب درسی بوده است.

روایی این پژوهش توسط اساتید دانشگاهی در حوضه برنامه ریزی درسی تایید گشته است. پایایی پژوهش که توسط آلفای کرونباخ 

 نامه در تحقیق مورد استفاده قرار نگرفت. بدست می آید به دلیل نبود پرسش

 

 یافته ها
 حوالتت تمامی مبنای و داشته حضور انسان زندگی مختلف شئونات تمام در همواره بشر خلقت ابتدای از کارآفرینی که این رغمعلی

 ی کلمه(. 1331 سلجوقی،) نیست شده شناخته آن اصلی ماهیت هنوز متنوع و زیاد تعاریف به توجه با و است بوده بشری های پیشرفت و

 زاده مقدم هادی) است شده برگردانده انگلیسی به 1303 سال در پرندر اینتر فرانسوی ی کلمه از و دارد قدمت سال 162 از بیش کارآفرینی

 (. 1333 آبادی، فیل رحیمی و

 اصطالح عام کاربرد( 1911) شومپیتر ولی است. شده تعریف( 1122) کانتیلیون توسط بار نخستین برای کارآفرینی اصطالح هرچند

 دهد.می نسبت( 1932) میل به اقتصادی ی حوزه در را کارآفرینی

 یاقتصاد های نظام پویایی در آن نقش و نوآوری به وی است، داشته توجه کارآفرینی به دیگری منظر از( 1932) شومپیتر میل، از بعد

 . کند می تأکید

 و رشد با فردی های ویژگی بین ی رابطه تبیین و نظریه ارائه به گسترده و مشخص نحوی به( 1951) کللند مک دیگر سوی از"

 توسعه و رشد با و ندارد اختصاص خاص مذهب یا گروه یک به پیشرفت که رسید نتیجه این به و پرداخت شغلی ی زمینه در اقتصادی توسعه

 به عمل از توجه( 1951) کللند مک کارهای با. کرد فراهم مختلف جوامع در را اقتصادی توسعه و رشد توان می افراد در ها ویژگی از برخی

 (. 0 :1331 همکاران، و کن شکر به نقل از) "داد تمرکز تغییر کننده عمل

 خایفی، پیر به نقل از ،1313 آقایی، صمد) "است زایی اشتغال و کار ایجاد اهل که دانند می کسی صفت اول ی وهله در را کارآفرینی"

1333: 22.) 

. اردد اشاره فرصت یک از گیری بهره برای منابع از فردی به منحصر ترکیب آوردن فراهم طریق از ارزش ایجاد فرآیند به کارآفرینی

 ، محصول ، فرآیند ، ایده یک سازی پیاده مفهوم به کارآفرینانه عمل.  است کارآفرینانه عامل یک و کارآفرینانه عمل یک نیازمند فرآیند این

 کارآفرینانه عامل نشستن بار به و شکوفاسازی مسئولیت که است گروهی یا فرد ، کارآفرینانه عامل دارد. داللت جدید کار و کسب یک یا خدمت

 (. 1335 ، شناس حق. ) گیرد می عهده بر را

 "کند شناسایی است، موثر سایرین از وی تمایز و فرد کارآفرینی در که مهارتهایی و ویژگیها تا دارد سعی کارآفرینی" 

 تفکیک کننده و .(132: 12،0229،ساد13شریف)کندمی کارآفرینانه، فردرا درگیرکارآفرینی نگرش واقع در"(. 1: 10،022،متینا11کولمن)

 (.653: 15،0221،جوردن16لیندسی) "غیر کارآفرینان است از کارآفرینان

و  11است)روبینسون مشخص کارآفرینانه موضوع یک به( رفتاری و عاطفی شناختی،)واکنش نوع سه هر از تابعی کارآفرینی، 

 (.11: 1991دیگران،

 یا برساخته چهار و دهد می ارائه کارآفرینانه فعالیت بینی پیش برای را نگرش تئوری دیگر، محققان راه ادامه ، در(1991) رابینسون

 مرکز ت،موفقی به نیاز: کند می عنوان چنین را شود می مطرح آفرینان کار روی بر تحقیقات و کار و کسب ایجاد انگیزه با ارتباط در عموما که

 .هستند( رفتاری و عاطفی شناختی،) جنبه سه دارای کدام هر که نوآوری و نفس عزت کنترل،

                                                           
11Colamant  
12 Matina 
13 Sharif 
14 Saud 
15 Lindsay 
16 Jordan 
17 Robinson 
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 فهرست وارسی تحليل محتواي کتب پایه پنجم ابتدایی -1جدول شماره 

 

 ازاند کامال  جنبه علمی دارد و دهد که مولفه هایی که برای کارآفرینی مورد تحلیل و وارسی قرار گرفتهنشان می 1جدول شماره 

 سایر تحقیقات پژوهشگران دیگر برای استخراج این مولفه ها استفاده شده است.
 

 ميزان توجه به مولفه هاي کارآفرینی در کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی -2جدول شماره
 

 فارسی

 پنجم

 دبستان

 دروس فصول

 آفرینی کار های مولفه

 خودباوری
 به میل

 نتیجه

 ریسک

 پذیری

 و هدایت

 رهبری
 نگری آینده خالقیت

 اول
 5 3 5 3 2 3 اول درس

 1 0 6 1 0 1 دوم درس

 دوم

 12 1 5 2 6 5 سوم درس

 2 6 3 3 1 6 چهارم درس

 6 2 1 0 3 5 پنجم درس

 سوم

 9 3 6 2 5 2 ششم درس

 5 9 5 6 3 1 هفتم درس

 3 3 5 3 6 2 هشتم درس

 چهارم

 9 3 1 5 1 5 نهم درس

 1 6 3 0 3 9 دهم درس

 5 2 9 2 2 6 یازدهم درس

 1 3 6 1 6 3 دوازدهم درس

 پنجم

 6 5 3 1 1 1 سیزدهم درس

 5 6 3 3 9 2 چهاردهم درس

 6 3 1 6 5 2 پانزدهم درس

 ششم
 3 1 5 2 9 6 شانزدهم درس

 2 6 1 3 1 5 هفدهم درس

 121 90 112 62 121 92 652جمع

 93/13% 31/15% 01/02% 61/9% 93/13% %96/16 درصد

 

 درصد فراونی فروانی نویسندگان _منابع  مولفه ها

 میل به موفقیت
 اثر بخشی آموزش غایت نگری بر خود راهبری دانش آموزان،فصلنامه روانشناسی

 ، علی محمد رضایی1396تربیتی 
610 50/13 

 20/11 312 ، نعمت اهلل حسنی1333خود باوری، همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی  خود باوری

 ریسک پذیری

شخصیتی و ریسک پذیری در دختران دانش آموز استفاده کننده مکرر ویژگی های 

همایش پژوهش های علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های ، ازفضای مجازی و موبایل

 ، فرحناز طومار زاده1393اجتماعیو فرهنگی ایران 

211 92/12 

هدایت و 

 رهبری

 ،یرانی پیشرفتا -نگاهی به جایگاه و نقش رهبری سازمانی اسالمی در الگوی اسالمی 

 ، عبد اهلل بانشی1392مجله مطالعات راهبردی بسیج 
629 99/19 

 23/12 391 ، علیرضا پیر خایقی1333خالقیت،مدیریت و کارآفرینی،فصلنامه روانشناسی تربیتی  خالقیت

 آینده نگری
فراتحلیل اثربخشی مداخالت روان شناختی و آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش  

 ، مریم صمدی1392، فصلنامه روانشناسی آموزان نارساخوان
653 56/02 

حقوق 

شهرو

 ندی

http://www.rassjournal.ir/
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ی اول دبستان نقش کمرنگ تری به خود می گیرد اما از اهمیت این کتاب در ی پنجم دبستان نسبت به دورهکتاب فارسی در پایه

ا توجه بحیطه ی ادبی دانش آموزان نمی توان غافل شد بنابراین نویسنده کتب درسی به کارآفرینی در این کتاب توجه درخوری داشته است. 

 ی علوم انسانی می باشد پس الزم است به مطالب علوم انسانی مانند کارآفرینی در آن توجه شود. به اینکه کتاب فارسی یک کتاب در حوزه

 و 107 فراوانی با نتیجه به ،میل درصد 96/16 و 90 فراوانی با خودباوری دبستان پنجم فارسی کتاب در شده انجام تحلیل در

 درصد31/15 و 92 فراوانی با خالقیت ، درصد01/02و 114 فراوانی با رهبری و ،هدایت درصد61/9و 54 فراوانی با پذیری ،ریسک درصد93/13

 فراوانی با پذیری ریسک و ، بیشترین01/02 درصد و 114فراوانی با رهبری و هدایت.  میباشد درصد 93/13 و 107 فراوانی با نگری آینده ،

 است.  شده توجه بیشتر رهبری و هدایت به میگیریم نتیجه که اند، داده اختصاص خود به را توجه کمترین61/9 درصد و 54
 

 ميزان توجه به مولفه هاي کارآفرینی در کتاب نگارش پایه پنجم ابتدایی -3جدول شماره
 

 نگارش

ی پایه

 پنجم

 دبستان

 دروس فصول

 آفرینی کار های مولفه

 خودباوری
 به میل

 نتیجه
 پذیری ریسک

 و هدایت

 رهبری
 نگری آینده خالقیت

 اول
 0 3 3 3 1 1 اول درس

 1 6 2 3 0 0 دوم درس

 دوم

 2 3 3 0 3 1 سوم درس

 3 5 6 3 2 6 چهارم درس

 0 1 2 5 3 6 پنجم درس

 سوم

 1 0 2 0 6 1 ششم درس

 2 0 1 1 3 0 هفتم درس

 3 6 6 2 0 2 هشتم درس

 چهارم

 0 2 3 6 2 5 نهم درس

 6 3 2 5 6 3 دهم درس

 6 0 3 2 6 5 یازدهم درس

 0 1 2 3 5 6 دوازدهم درس

 پنجم

 3 3 3 3 0 0 سیزدهم درس

 2 6 2 2 1 0 چهاردهم درس

 2 3 0 6 2 1 پانزدهم درس

 ششم
 5 3 3 2 0 6 شانزدهم درس

 0 6 2 0 5 3 هفدهم درس

 69 65 52 69 63 62 362جمع

 36/15% 15% 09/13% 36/15% 63/15% 23/16% درصد

 

کتاب نگارش یک کتاب عملی می باشد و در آن دانش آموزان بیشتر به نوشتن و تمرین کردن زبان فارسی هستند. در این کتاب نمی 

ما با این مسائل بپردازند. اتوان به صورت مستقیم وجه هایی از مهارت های انسانی را نشان داد و نویسندگان مجبورند به طور غیر مستقیم به 

 توجه به عملی بودن این کتاب می توان گفت که به مولفه های کارآفرینی توجه درخوری شده است. 

 63/15 و 58فراوانی با نتیجه به میل ، درصد 23/16 و 54فراوانی با خودباوری ، پنجم پایه بنویسیم کتاب در شده انجام تحلیل در

 ، درصد 16و 56فراوانی با خالقیت ، درصد 09/13 و  64فراوانی با رهبری و ،هدایت درصد36/15 و  59 فراوانی با پذیری ،ریسک درصد

 و  54فراوانی با خودباوری و بیشترین09/13  درصد و  64فراوانی با رهبری و هدایت.  میباشد درصد 36/15 و 59فراوان با نگری اینده

  است. شده توجه بیشتر رهبری به میگیریم نتیجه که ، اند داده اختصاص خود به را توجه کمترین23/16درصد
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 ميزان توجه به مولفه هاي کارآفرینی در کتاب هدیه هاي آسمان پایه پنجم ابتدایی -4جدول شماره

 

 آفرینی کار های مولفه
 دروس

هدیه های 

آسمان پایه 

 پنجم ابتدایی

 خودباوری نتیجه به میل پذیری ریسک رهبری و هدایت خالقیت نگری آینده

 آول درس 1 2 6 1 0 1

 دوم درس 0 5 1 3 0 3

 سوم درس 0 6 5 1 3 3

 چهارم درس 3 5 5 1 3 1

 پنجم درس 2 5 1 1 2 1

 ششم درس 0 2 6 5 6 1

 هفتم درس 2 1 5 1 2 5

 هشتم درس 0 6 5 1 3 5

 نهم درس 0 6 1 3 2 3

 دهم درس 3 3 2 6 3 5

 یازدهم درس 2 5 1 5 2 6

 دوازدهم درس 2 5 3 1 0 6

 سیزدهم درس 3 2 5 1 1 5

 چهاردهم درس 0 2 3 6 3 1

 پانزدهم درس 3 6 5 2 6 5

 شانزدهم درس 6 3 5 2 3 1

 هفدهم درس 2 5 1 1 0 1

 هیجدهم درس 2 5 5 5 1 3

 نوزدهم درس 3 6 5 5 1 5

 بیستم درس 6 1 1 1 0 6

 ویکم بیست درس 0 2 6 5 3 2

 دوم و بیست درس 0 3 2 6 2 1

 سوم و بیست درس 1 3 2 6 1 3

 536جمع: 51 103 132 126 56 161

 درصد %3/9 %9/11 %6/19 %0/01 %6/9 %1/00

 

کند. کتاب هدیه های آسمان عالوه بر اینکه در درک مفاهیم دینی و مذهبی که محوریت اصلی آن است به دانش آموزان کمک می

بیشتر از هر کتاب دیگر در پایه پنجم ابتدایی به مسائل زندگی اهمیت می دهم و این عمر به ما نشان می دهد که شناخت مسائل زندگی و 

 نداری می باشد. زندگی هدفمند از آثار دی

و  103میل به نتیجه با فراوانی 3/9و درصد  51در تحلیل انجام شده در کتاب هدیه های آسمانی پایه پنجم خودباوری با فراوانی 

و 6/9و درصد  56و خالقیت با فراوانی 0/01و درصد  126هدایت و رهبری با فراوانی  6/19و درصد  132ریسک پذیری با فراوانی  9/11درصد 

کمترین توجه را به خودت جلب کرده اند که توجه  6/9و درصد 56بیشترین و خالقیت با فراوانی  1/00و درصد  161آینده نگری با فراوانی 

 به آینده نگری بیشتر بوده است.
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 ميزان توجه به مولفه هاي کارآفرینی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی -5جدول شماره

 

 آفرینی کار یها مولفه

 فصول دروس

 مطالعات

 اجتماعی

 پنجم پایه

 آینده

 نگری
 خالقیت

 و هدایت

 رهبری
 خودباوری نتیجه به میل پذیری ریسک

 1 درس 1 5 0 5 3 5

 اول فصل
 0 درس 0 1 3 6 2 1

 3 درس 0 1 0 2 6 6

 2 درس 3 3 2 1 5 5

 6 درس 2 5 3 2 5 6

 دوم فصل

 5 درس 0 9 0 1 2 5

 1 درس 3 1 2 5 2 1

 3 درس 1 5 3 6 3 1

 9 درس 1 5 6 6 2 3

 12 درس 3 1 0 5 6 5

 11 درس 0 3 3 6 5 6

 سوم فصل
 10 درس 0 9 3 6 3 5

 13 درس 3 5 2 6 3 1

 12 درس 3 6 6 5 2 3

 16 درس 1 3 3 2 6 5

 چهارم فصل
 15 درس 2 1 3 1 6 5

 11 درس 2 3 0 6 5 6

 13 درس 0 3 2 1 3 1

 19 درس 3 5 2 1 3 6

 پنجم فصل
 

 02درس 1 9 3 5 3 1

 01 درس 1 6 0 5 2 1

 00 درس 3 1 2 6 6 3

 535جمع: 61 166 12 103 91 122

 درصد 3% 0223% 11% 1922% 1620% 0021%

 

ی کارآفرینی زیر شاخه ایی در مطالعات اجتماعی می باشد. تشخیص نویسندگان برا این بود که در این کتاب توجه شایانی به حوزه

مسئله کارآفرینی شود و نسبت به سایر کتب درسی در پایه پنجم از نظر کمی، تعداد بیشتری فراوانی داشته باشد. اما همانطور که مالحضه 

از لحاظ فراوانی بعد از کتاب هدیه های آسمان ودر رتبه دوم قرار دهد. همچنین فراوانی مولفه های کارآفرینی در حد  می کنید این کتاب

 انتظار نیست. 

، و  155میل به نتیجه با فراوانی  3، و درصد  51پنجم خودباوری با فراوانی پایه اجتماعی مطالعات کتاب در شده انجام تحلیل در

و 0/16و درصد  97خالقیت با فراوانی  2/19و درصد 123هدایت و رهبری با فراوانی11و درصد   70ذیری با فراوانریسک پ 3/02درصد 

و   51بیشترین و خودباوری با فراوانی3/02و درصد 155میباشد که میل به نتیجه گیری با فراوانی1/00و درصد 140اینده نگری با فراوانی

 کرده اند که توجه به میل به نتیجه گیری بیشتر بوده است.کمترین توجه را به خود جلب  8درصد

 

 

 ميزان توجه به مولفه هاي کارآفرینی در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی -6جدول شماره
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 آفرینی کار های مولفه

 ها بخش ها درس

 تجربی علوم

 پنجم پایه

 خالقیت نگری آینده
 و هدایت

 رهبری

 ریسک

 پذیری

 به میل

 نتیجه
 خودباوری

 اول درس 0 3 3 3 0 2

 اول بخش
 دوم درس 1 0 2 2 3 6

 سوم درس 1 1 3 2 3 3

 چهارم درس 3 1 2 6 3 3

 پنجم درس 1 0 3 3 2 5

 ششم درس 0 0 3 5 2 6 دوم بخش

 هفتم درس 3 3 6 6 3 1

 هشتم درس 1 2 2 5 6 6

 سوم بخش
 نهمدرس 0 1 3 6 2 2

 دهم درس 0 0 0 0 6 6

 یازدهم درس 0 3 6 1 5 3

 001جمع: 02 09 22 22 20 62

 درصد %31/3 %11/10 %50/11 %33/19 %62/13 0/00%

 

باشد. کتابی است که از رشتهای علوم انسانی فاصله دارد و بیشتر کتاب علوم تجربی یک منبع اطالعاتی در حوضه زیستی و تجربی می

به موضوعات تجربی می پردازد بنابراین بدیهی است که کمتر به حوضه های علوم انسانی توجه کند. کارآفرینی نیز یک موضوع اجتماعی در 

 باشد بنابراین کمترین میزان توجه به آن را در این کتاب می بینیم. نی میحیطه ی علوم انسا

و  29، میل به نتیجه گیری با فراوانی  31/3و درصد  20در تحلیل انجام شده در کتاب علوم تجربی پایه پنجم خودباوری با فراوانی

و درصد  42خالقیت با فراوانی  33/19و درصد   45هدایت و رهبری با فراوانی50/11و درصد  40ریسک پذیری با فراوانی 11/10درصد 

و درصد  20بیشترین و خودباوری با فراوانی0/00و درصد  50میباشد ، که اینده نگری با فراوانی0/00و درصد 50و اینده نگری با فراوانی62/13

 به اینده نگری بیشتر بوده است. کمترین توجه را به خود جلب کرده اند که توجه 31/3
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 آفرینی کار های مولفه
 ها درس

 پایه قرآن آموزش

 پنجم

 خودباوری نتیجه به میل پذیری ریسک رهبری و هدایت خالقیت نگری آینده

 اول درس 2 3 3 6 0 2

 دوم درس 1 0 6 2 3 6

 سوم درس 0 1 3 2 3 3

 چهارم درس 3 1 2 6 3 3

 پنجم درس 3 0 3 3 2 5

 ششم درس 0 6 5 5 2 6

 هفتم درس 3 3 6 6 3 1

 هشتم درس 1 2 2 5 6 6

 نهم درس 3 1 3 6 2 2

 دهم درس 0 0 0 2 6 6

 یازدهم درس 0 3 6 0 5 3

 دوازدهم درس 2 3 5 3 1 6

 سیزدهم درس 0 6 2 1 0 5
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 091جمع: 30 22 62 69 26 51

 درصد %99/12 %12/13 %66/13 %01/02 25/16% %95/02

 

قرآن کریم کتاب دینی ما مسلمان می باشد. دین رسمی جمهوری اسالمی ایران اسالم است. توجه به این امر در کلیه ی مقاطع 

جنبه آموزشی دارد آیاتی چند از قرآن کریم برای روخوانی دانش آموزان آورده می تحصیلی واجب می باشد. در کتابهای آموزش قرآن که 

ایه پشود. بیشتر این آیات به توحید و مسائل دینی می پردازند. اما از آنجا که قرآن کتابی جامع و کامل است، می توان در اندک آیاتی که در 

جمله کارآفرینی را دید. بنابراین دارا بودن فراوانی کم این کتاب در مولفه های  پنجم ابتدایی آمده است نمونه هایی از مسائل اجتماعی از

 کارآفرینی کامال منطقی می باشد.

و درصد  40میل به نتیجه گیری با فراوانی  99/12و درصد  32در تحلیل انجام شده درآموزش قرآن پایه پنجم خودباوری با فراوانی 

 25/16و درصد 45خالقیت با فراوانی 01/02و درصد  59هدایت و رهبری با فراوانی  66/13درصد و   54ریسک پذیری با فراوانی12/13

و درصد  32بیشترین و خودباوری با فراوانی 95/02و درصد  61میباشد که آینده نگری با فراوانی  95/02و درصد  61آینده نگری با فراوانی

 به اینده نگری بیشتر بوده است. کمترین توجه را به خود جلب کرده اند که توجه 99/12
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 جمع

 ها مولفه

 
 رهبری و هدایت خالقیت نگری آینده

 ریسک

 پذیری

 به میل

 نتیجه
 خودباوری

 پنجم پایه فارسی 92 121 62 112 90 121 652

 پنجم پایه نگارش 62 63 69 52 65 69 362

 پنجم پایه آسمان های هدیه 51 103 132 126 56 161 536

 مطالعات اجتماعی پایه پنجم 61 166 12 103 91 122 535

 پنجم پایه تجربی علوم 02 09 22 22 20 62 001

 پنجم پایه قرآن 30 22 62 69 26 51 091

 جمع 312 610 211 629 391 653 0161

 درصد %20/11 %50/13 %92/12 %99/19 %23/12 %56/02 122%

 

جدول ارائه شده در قسمت باال به صورت اجمالی میزان توجه به هر مولفه را کتب پایه ی پنجم نشان می دهد. هدف از ارائه این 

 جدول بررسی مولفه ها به صورت کلی بود و با اندک نگاهی به آن، می توان نتایج درخورد را برای پژوهشگران داشته باشد. 

ارت است پایه پنجم ابتدایی به ترتیب عبدر   کارآفرینی هاییجه می میگیریم میزان توجه به مولفه صورت گرفته نت با توجه به تحلیل

 92/12و درصد  411ریسک پذیری با فراوانی  50/13و درصد  512میل به نتیجه با فراوانی  20/11و درصد  314خودباوری با فراوانی :  از 

 56/02و درصد   568و آینده نگری با فراوانی 23/12و درصد   397خالقیت با فراوانی 99/19و درصد   549هدایت و رهبری با فراوانی 

کمترین توجه را به خود جلب  20/11و درصد   314بیشترین و خودباوری با فراوانی  56/02و درصد   549میباشد که اینده نگری با فراوانی 

 کرده اند.

 

 نتيجه گيري 
را به خود اختصاص   کارآفرینیاز مولفه های 56/02درصد  و بیشترین فراوانی  اینده نگری بات گرفته مولفه ی توجه به تحلیل صوربا 

از مولفه ها را شامل می شود که این موضوع نشان می دهد  درصد 20/11حدود با  کمترین فراوانی ،سهمی  خودباوریداده است مولفه ی 

 گریاینده نتوجه چندانی نداشته است و توجه خود را بر مولفه ی  خودباوریبه موضوع و مولفه ی   پایه پنجم دوره ابتداییکتاب های درسی  

 معطوف داشته است .

 99/19 هدایت و رهبریدرصد و مولفه ی   92/12با  ریسک پذیریدرصد و مولفه ی 50/13 میل به نتیجهمولفه های دیگر که شامل 

 .خود اختصاص داده اند را بهدرصد 23/12 خالقیتدرصد و مولفه ی 
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تا چه اندازه به مولفه های مورد نظر پژوهشگر اشاره نموده است باید   پایه پنجم دوره ابتداییاینکه تا چه اندازه کتاب های درسی 

ه شده که خود قرار داده است و در کتب مذکور  بار ها به ان اشار اینده نگریتمرکز خود را برموضوع و مولفه   پایه پنجمعنوان کرد کتب  

 خوبی مورد توجه مولفان کتب مذکور قرارگرفته است. به)از نظر پژوهشگر(  اینده نگرینشان می دهد که مهمترین مولفه یعنی 

 میزان توجه به شرح زیر است:  پنجم پایه کتبهمچنین در  

 ،ریسک درصد 93/13 و 121 فراوانی با نتیجه به درصد، میل 96/16 و 92 فراوانی با خودباوری دبستان پنجم بخوانیم کتاب در  

 با نگری آینده درصد،31/15 و 90 فراوانی با خالقیت ، درصد01/02و 112 فراوانی با رهبری و ،هدایت درصد 61/9 و  62 فراوانی با پذیری

 . باشد می 01/02 درصد و 112فراوانی با رهبری و هدایت.  میباشد درصد93/13 و 121 فراوانی

 پذیری ،ریسک درصد 63/15 و 63 فراوانی با نتیجه به میل ، درصد 23/16 و 62 فراوانی با خودباوری ، پنجم پایه بنویسیم کتاب در

 69 فراوانی با نگری اینده ، درصد  15 و 65فراوانی با خالقیت ، درصد 09/13 و 52 فراوانی با رهبری و ،هدایت درصد 36/15 و 69 فراوانی با

 .میباشد 09/13  درصد و 52 فراوانی با رهبری و هدایت.  میباشد درصد 36/16 و

 با پذیری ، ریسک 3/02درصد و 166 فراوانی با نتیجه به ، میل3 درصد و 61 فراوانی با خودباوری پنجم پایه اجتماعی مطالعات 

 و 122 فراوانی با نگریآینده و 0/16 درصد و 91 فراوانی با خالقیت ،2/19 درصد و 103 فراوانی با رهبری و هدایت ،11 درصد و 12فراوانی

 .باشد می 02 درصد و 166 فراوانی با گیری نتیجه به میل که باشدمی 1/00 درصد

 پذیری ریسک ،11/10 درصد و 09 فراوانی با گیری نتیجه به میل ،31/3 درصد وخ 02 فراوانی با خودباوری پنجم پایه تجربی علوم 

 فراوانی با نگری آینده و 62/13 درصد و 20 فراوانی با خالقیت ،33/19 درصد و 26 فراوانی با رهبری و ، هدایت50/11 درصد و 22 فراوانی با

 .باشد می 00 درصد و 62

 پذیری ، ریسک12/13 درصد و  40فراوانی با گیری نتیجه به ، میل 99/12 درصد و 30 فراوانی با خودباوری پنجم پایه آموزش قرآن

 51 فراوانی با نگری آینده 25/16 درصد و 26 فراوانی با خالقیت01/02 درصد و 69 فراوانی با رهبری و هدایت ،66/13 درصد و 62 فراوانی با

 .باشد می95/02 درصد و

با ریسک پذیری  ،9/11و درصد  103 ، میل به نتیجه با فراوانی 3/9و درصد  51هدیه های آسمانی پایه پنجم خودباوری با با فراوانی 

 161و آینده نگری با فراوانی  6/9، درصد  56، خالقیت با فراوانی0/01و درصد  126 ، هدایت و رهبری با فراوانی 6/19و درصد  132فراوانی

 باشد.می 1/00و درصد 
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