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 چکيده
ن آ یشدن است که در راستا یجهان دهیپد رانیچشم انداز اقتصاد ا یچالش ها نیتر یاز اساس یکی

رسد از اقدامات مهم و  یاست. به نظر م ریاقتصاد اجتناب ناپذ یبرا ریاز صنعت رقابت پذ یبرخوردار

آن  نودنم یکسب و کار  و رقابت یبه اهداف سند چشم انداز، بهبود فضا یابیکشور در دست یاساس

رف ط تیاز آن، مستلزم تقو ییدر کشور و رها یکاریب یوجود نرخ باال گریدر کشور است. از طرف د

ار کسب و ک جادیاجازه و ا یسخت ر،یو مقررات دست و پا گ نیعرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوان

ته و قرار گرف استفادهمورد  یدیتول ریغ یتهایدر فعال د،یاز تول تیحما التیو تسه هیسرما ران،یدر ا

در حال  یدر کشورها هیسرما تیشده است. اهم متهایق یسطح عموم شیسبب رشد تقاضا و افزا

 یدر حال توسعه به منظور بهبود فضا یکشورها رایاست ز افتهیتوسعه  یاز کشورها شیتوسعه ب

. لذا هدف دهستن هیاست، دچار کمبود سرما یاشتغال که محرک رشد اقتصاد جادیکسب و کار و ا

 یسوادآموزان م یکسب و کار اقتصاد یبر بهبود فضا یسوادآموز ریتاث یپژوهش حاضر بررس

ایج آن نتردیگ یقرار م یمورد بررس یفیو ک ی پیمایشی فیپژوهش به صورت توص نیا روش باشد.

 ی رابطه سوادآموزان خالق تفکر از ابعادی با درس، کالس در آموزشی -خالق نشان داده کهتعامل

 مؤثر تحقیق این نظری چارچوب گیری شکل در چه آن با است ارتباط در نتیجه این و دارد معنادار

 است دمعتق او. کند می بیان ریتزر که است نحوی به خالق تعامل ی نظریه از استفاده یعنی شد؛ واقع

 و معانی خالق، تعامل طی ها انسان گیرد؛ می صورت خالق تعامل ی وسیله به انسان تفکر ظرفیت

 هم او .اندازند می کار به را تفکرشان ظرفیت معانی، و نمادها این ی وسیله به و گیرند یادمی را نمادها

 را شان انسانی خالق تعامل تا دهند می اجازه ها انسان به نمادها و معانی که کند می بیان چنین

 زا تفسیرشان ی پایه بر برند، می کار به تعامل در که را ای معانی توانند می ها انسان و دهند انجام

 می را مختلف جوامع و گروهها خالق، تعامل متفاوت الگوهای که روست این از و دهند تغییر موقعیت،

 .سازند

 سوادآموزان -اقتصاد -کسب و کار یبهبود فضا - یسوادآموز :يديکل واژگان 
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  4 ، مریم جاوید 3 ، محمد امين جعفري 2 فرخنده زاده  عليرضا ، 1 علی اکبر دهقان

 .آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمدکارشناس مسئول مرکز تحقیقات  1
 .بویراحمد مدرس آموزش وپرورش استان کهگیلویه و 2
 .آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمدمرکز تحقیقات  کارشناس 3
 .بویراحمد و کهگیلویه استان پرورش و آموزش مدرس 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی اکبر دهقان

 سوادآموزان يکسب و کار اقتصاد يبر بهبود فضا يسوادآموز ريتاث

 39-1331در استان کهگيلویه وبویر احمد درسال تحصيلی 
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 مقدمه
و   یتوان به بررس یهر کشور است که با استناد به آن م یاقتصاد تیکننده وضع نییتع  یکسب و کار از جمله شاخص ها یفضا

 شیزاتر باشد منجر به اف یکسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابت یو فضا طیمح.هر کشور پرداخت یاقتصاد طیشرا لیو تحل هیتجز

مسلم است  آنچه.خواهد داشت یرا در پ یاقتصاد یشاخص ها یمطلوب شده و روند بهبود یاستهایکشورها و اتخاذ س یسالمت اقتصاد

جنبه مشارکت بخش  تیدر جهت تقو یمثبت و اساس ینه تنها گام یمزبور در عرصه جهان یکسب و کار و بهبود شاخص ها یفضا اصالح

از  یگذاران خارج هیشود بلکه به طور قطع از منظر سرما یدر کشور محسوب م دیدر عرصه اقتصاد و ارتقا سطح اشتغال و تول یخصوص

 نیدر جهت ارتقا دانش فعاالن ا یستیکسب و کار با یفضا تیباشد، لذا با توجه به اهم یورود به کشورمان م یبرا نماگرها نیجمله مهمتر

و  یشغل تیموفق یبرا نده،یفضا بهره گرفت.در عصر حاضر و آ نیبه ا دنیبخش تیجهت جذاب شانیخالق ا یها دهیا یریفضا و به کارگ

 میسته نینشده است. ما به دنبال ا ینیب شیکشورمان پ یآموزش ستمیس یجا چیه دیهم الزم است که شا یگرید یمهارت ها یلیتحص

و  یآگاه نییاز جوامع بـه لحـاظ سـطح پـا یاری، بس .خودشان را مکتوب کنند یسالگ 4۳یال 3۳انداز که نوجوانان و جوانان بتوانند چشم 

 یبه چهارچوب افتنیفصل جهت دست  نیدر ا نی(.بنابرا1332 ،یلنگرود یعیدرآمد روبرو هستند)مط نییمانند سطح پا یمهارت، با مشکات

در  یاتیکل یبه بررس قیانجام تحق وهیش زیمدنظر و ن اتیآن و اهداف و فرض تیاهم ق،یتحق ینحوه انجام کار، مساله اساس نهیروشن در زم

 .موارد پرداخته شده است نیا

 

 مسأله انيب
در  ادسوو  یآگاه یشافزا با تیرعبا.  بهستا نسانیا یونیر زشموآ مرتوجه به ا  ،معاجو تعالیو  یافتگیتوسعه  ینهابنیااز  یکی ساساًا

 یآگاه سطحو  بینش ،نیدرو یاقودر  لتحو با. دشو می کمتر جتماعیا  یهاسیبآ سایرو  یربیکا ،فقر شدر نهیجامعه زم یک ادفرا بین

  بیشتر نیز فقر باشد بیشتر یادسو بیهم هست ، و هرچه  فقر ستھ یادسو بی جاهر تیرعبا. به دشو می  حاصلتوسعه  و پیشرفت ن،نساا

 و  ادسو سطح((1333ه،یزاو یزی)عزستا جتماعیا  انیزر مهبرناو  ارانسیاستمد تمااقدا حیاتیتریناز  یادبیسو با رزهمبا شدر الذ. ستا
 یها نهیباعث رشد زم یو حرفها یفن یدر حوزها یآموزش تخصص تیو تقو یبردن سطح سواد عموم باالاز طرفی (. 2۳1۳س،ی)هار 

. کندیم یریممکن است بروز کند جلوگ زین یشهر ینینش هیکه در حاش یو از مشکالت شودیبه شهر م هیرو یو مانع مهاجرت ب ینیکارآفر

 باعث باال بردن یرخودار باشد. سواد آموزب یطیو مح یاجتماع یاقتصاد ،یاسیس یاز جنبه ها یگریمانند هر طرح د دیبا زین یسواد آموز

 نیا بنابر(.1333شود)پورمضان و همکاران،  یم یو وحدت و انسجام مل یجمع هیروح جادیمردم شده و ا یاسیافرا،د مشارکت س یآگاه

 یهت دهج یمبحث اصل کیبلکه به عنوان  حیتفر کینه به عنوان  ه،یدر سطح کودکان و پا ژهیبه و ینیو کارآفر تیبه خالق ازیامروزه ن

اران راه هز افتنیتفکر خالق،  یاددهی: یعنی شیخو یبه رسالت اصل خواهدیکشور م یآموزش ستمیشود و س یتفرآنان به شدت احساس م

رف کننده مص نکهیا یتا به جا دینما تیرا ترب یخالقانه افراد یکردیبازگشته و با رو دن،یشیاند گریآموزش جور د ل،یحل مسا ینرفته برا

 لیاز تحص یلیدهند که به هر دل یم لیاز جامعه تشک یآنجا که سوادآموزان ما را افراد از.علک گذشتگان باشند، خود خالق علم باشند

 یآموزش نینو وهیش نیهرچقدر که بتوان از ا گذارند،یم لیقدم در راه تحص ازیمتفاوت و بر حسب احساس ن یباز مانده و در دوره ا یعموم

کرده  دایارتقا پ زیافراد ن نیا یو اجتماع یلیتحص یبود که بازده دواریتوان امیبهره گرفت، م شانیآموزش ا ریمدارس کسب و کار( در مس)

آموزان و  سوادآموزان امروز کشور، دانش ندهیکار آ یروهایو ن یبالقوه انسان یهاهیسرما.کنند یشتریاستقبال ب یسوادآموز یو از دوره ها

 یدیتول ،یصنعت یهانهیبزرگ در زم یمنشاء تحوالت ،یباور رقابلیبه شکل پررنگ و غ نیعنوان کارآفرهستند. افراد خالق، نوآور و مبتکر به 

در استان  نسبت  یبا سواد نیینسبت پا لیحال به دل نیا با(.2۳13پور، ی)قلشودیم ادی یها به عنوان قهرمانان ملشده و از آن یو خدمات

 یها تیاز ظرف یکاف یافراد و جوامع و عدم بهره بردار یو بهبود کسب و کار و بهبود زندگ شیسواد در افزا شیبه کشور و نقش افزا

 نیا میمنطقه و تفه طیکسب و کار شرا ودپرداختن به نقش سواد در بهب یمحدوده مورد مطالعه، مساله اساس یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 طیتواند به بهبود شرا یواقعا سواد م ایآ نکهیو ا دیمردم را در ابعاد مختلف بهبود بخش یباشد تا بتوان از قبال آن زندگ یامر به مردم م

 .دیکسب و کار کمک نما

 

 و ضرورت پژوهش تياهم
وجه و ضرورت ت تیبر اهم زیمعروف است ن یانسان هیسرما هیاقتصاد دانان معاصر است و به پدر نظر نیکه از مهم تر "تئودر شولتز "

ع رشد بهره منب نیانسان ها مهم تر یاکتساب یها ییشولتز توانا دهیفراوان دارد. بنابر عق دیتأک یاقتصاد یها لیدر تحل یانسان هیبه سرما

 نیموثرتر یدر انسان دارا یگذار هیسرما نیو آموزش و پرورش به عنوان مهم تر دیآ یبه حساب م ریاخ یسال ها یو توسعه اقتصاد یور
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 راه نیکه در ا یاست و هرکشور یمل یگذار هیسرما یاست که آموزش افراد نوع افتهیباشد. جهان امروز در ینقش در رشد توسعه جوامع م

 یسانان هیبرخوردار خواهدشد. سرما ندهیدر آ یشتریب یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یرشد و توسعه  زبدون شک ا د،ینما یشتریتالش ب

آنجا که اکثر  از(.1331فرد، یی)سنادیآ یبه شمار م یعوامل رشد و توسعه اقتصاد نیشود از مهم تر یآموزش حاصل م ی جهیکه در نت

 نیا تر به نییدر مقاطع پا یموزش عمومآ طهیبوده و در ح یلیتکم التیمقاطع تحص یمدارس کسب و کار بررو طهیدر ح یتمرکز کاربرد

فرد  کی ،یسالک 11تا  1۳ نیمساله پرداخت و از آنجا که در سن نیبه ا نیادیتر و بن یا شهیر یاندک یستیموضوع پرداخته نشده است، با

که در  دباشنیم یناب و خالق یها شهیاند یاکثر نوجوانان ما دارا نیسن نیو در ا باشدیبرخوردار م یبه لحاظ فکر یباالتر یها لیپتانس زا

 .باشد یم یضرور یحوزه امر نیدر ا قاتیبه تحق ازیمثمر ثمر واقع شوند، ن تواندیم یصورت جهت ده

 .کسب و کار یو بهبود فضا یو نوآور تیخالق نهیزم جادیجهت ا ودر بهبود  یسوادآموز یاثربخش یبررس  :یهدف اصل سوادآموزان

 

 روش پژوهش
و  یفیانجام کار توص ندیبوده و از نظر فرا یاکتشاف قاتیجزء تحق دینما یکه دنبال م یحاضر با توجه به اهداف قیحاضر به تحق 

 .انجام خواهد شد یدانیوبه صورت م یفیباشد. صورت توص یم یشیمایپ

 

 تحقيقات انجام شده در داخل کشور نهيشيپ
و نوسان  هینرخ رشد سرما ،یعوامل اقتصادی مانند آموزش عال ریکسب وکار و سا طی)در باره نقش مح 2۳11و همکاران ) یبیط. 1

شاخصهای بهبود کسب وکار  وییاقتصادی و بر اساس سه سنار مهاییرا در دوره پس از لغو تحر رانینرخ ارز در رشد بخشهای اقتصادی ا

از آن است که بهبود  یحاک 2۳۳4-2۳14دوره  یط) GMM) ایپو ییبا استفاده از روش داده های تابلو هابرآورد جیکردند. نتا یبررس

 .مثبت و معنادار دارد. ریو ثبات بازار ارز بر رشد بخشهای اقتصاد تأث یو خارج یهای داخل هیکسب وکار و رشد سرما طیمح

 ییزنان روستا یتوانمندسازرب یو حرفه ا یسازمان فن یرسم ریغ ینامه خود با عنوان نقش آموزش ها انی( در پا1332)یریام.2

 یته درآمدنتوانس یآموزش ها از نظر اقتصاد نیاست که ا دهیرس جهینت نیبه ا یلیتحل -یفیبا روش توص نالودیشهرستان ب یمطالعه مورد

 .تآنان شده  اس یندتوانم شیموجب افزا یو روان یسطح رفاه خانواده موثر باشد اما از نظر اجتماع شیزنان در برداشته باشد و در  افزا یبرا

با روش  »رانیدر کشور ا یبر رشد اقتصاد یسطوح مختلف آموزش ریتأث« تحت عنوان  ی(  در مقاله ا1331)یو حسن یشهباز.3

که در  افتندیدست  جهینت نیبه ا 1331- 1331 یزمان یدوره  ها یفصل یداده ها یریخطا و با بکارگ حیو مدل تصح یبردار ونیرگرس

 .ندکشور داشته ا یناخالص داخل دیرا بر رشد تول ریتأث نیشتریب بیبه ترت ییو ابتدا ییاراهنم ،یعال یلیبلندمدت سطوح تحص

 یآموزش یازهایکننده ن نییعوامل تع رامونیپ ،یدانیو م یو به دو روش اسناد یشیمایپ ی( در بررس1332) یو شهباز یباقر .4

انان که جو افتندیدست  جهینت نی( به امازندران –: شهرستان آمل  یاز مزارع برنج )مطالعه مورد داریپا یبهره بردار یبرا ییجوانان روستا

، ۳1/1 بیمراحل کاشت، داشت و برداشت برنج به ترت یکه برا یداشته اند به نحو یاندک یمهارتها  یمورد بررس یها نهیدر زم ییروستا

درصد از  1۳/1، 33/3، 31/3 میآات و کشت شبدر برس نیماش یو نگهدار سیسرو ،یبهره بردار یبهبود روشها یدرصد وبرا 33/1، 11/1

 داشته اند ازیبه آموزش ن انیپاسخگو

 ییکار زنان در درآمد خانوار روستا یروینقش سواد و ن یبه بررس یدانیو م یدو روش اسناد قی( از طر1333و همکاران) یریمش.1

در  ییتاکار زنان روس یروین زانیم نیامر بود که ب نیا انگریب جیاستان کردستان، پرداختند که نتا واندرهید ییزنان روستا :یمطالعه مورد

 .وجود دارد یمیو سهم آنان در درآمد خانوار رابطه مستق یرواحد بهره بردا

 

 تحقيقات انجام شده در خارج کشور نهيشيپ

که  سیدندر ھنتیج ینبه ا دخو  تحقیقها در دهند. آن می ننشارا  یادسو بی خنرو  انهسر مد( رابطه درآ2۳13)سنرندو ا منوبا -

به  عمومی تمعلوما لنتقادر ا تسریع ادان،نوسو تولید انمیز  یشافز. اکند می کمک یدقتصاا ی عهتوسو  شدبه ر نگوناگو یاز راه ها ادسو

 ینا مترینھماز  ،یدقتصاا یها هنگیزا تقویت لشتغاو ا رکا نهیدر زم کتحر یشافزا ،فنیو  یحرفه ا  یزموراکا یابر تقاضا نگیختنابر اد،فرا

 (.43: رپو نمایوھ.)نددا می منطبق مھبررا  یادسو بیو  فقر انیھج ھنقش اھن. آیندآ می رشماراه ها  به 

 زیموادآسو یاھتراھم دنکر یاھمکه  سیدر ھنتیج ینداد به ا منجاا ستاییرو نناز زیموادآسو ھمینکه در ز ایھمطالع با(، 2۳13) پوچنر -

 جتماعیا اتتغییر منجاا رکنادر  باید شیزموآ اتیدھتم ینا منجا.  ادبو دھانخو نناز ایبر مثبت یها پیامد وزبر هکنند تضمین اییھتن ھب
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 نگھفر تاثیر تحت ورمر ھب ادسو با نناز رتصو ینا غیر. در دشو عجین اھنآ ندگیز بر حاکم یفضا با شیزموآ تمطالعا ھینکا یاو  باشد

 (. 1333:رانمکاھ وجندنیا.)ارگرفت ندھاخو ارقر جتماعیا – سیاسی ھندامر

 یمتناسب با سطح صنعت یآموزش استیانتخاب درست س یکشور کره جنوب تیاز عوامل موفق یکی - Kim ,2۳1۳) میاز نظر ک 

انسته شده و تو یباال جهان یزود و با سرعت یلیخ کیای و کالس هیبوده که آموزشهای پا ییاستهایس نیشدن بوده است. پس در قالب چن

 .(Chaharband & Momeni, 2011) کند نیبرای کسب وکارتام ار تیفیکار ماهر و با ک روییاست ن

 

 مبانی نظري
 يسوادآموز ميو مفاه فیتعار

 که دیفر... ،ندابخوو  بنویسدو آن را  بفهدرا  دخو همرروز ندگیز رهبادر هکوتاو  دهسا جمله یک ندابتو که ستا کسی ادسو با دفر»

 دیبررکا ادباسو،   باشد شتهدا دخو جامعهو  وهگر ایبر یمؤثر دعملکرو  دهنمو شرکت ستا ادسو هاآن مهزال که فعالیتهایی متمادر  ندابتو

 «ست.ا

  ست:ا دهکر تعریف چنینرا   تابعی یادسو با نمازسا ینا  یگرد تعریف در

 ادسو شتندا ممستلز که جتماعیا یفعالیتها کلیهدر  ندابتو ،ساسیا تمعلوماو  هارتمها کسباز  پس که ستا شخصی ادباسو»

 مگا اشجامعه توسعهو  دخو شدر ایبر ندابتو دنکر بحساو  نوشتن ننداخو یها ناییاتواز  دهستفاا باو  جوید شرکت یمؤثر نحو به ستا

 (.1333،یگرگر ی)بدر«  داردبر

 ادی یاز آن بعنوان مهارت شتریو ب شود؛یکمتر توجه م« سواد »یس ایو س یاجتماع ،یبه اثرات اقتصاد دگاهید نی: در ایسنت دگاهید

ه زبان ب تواندیاست که م یفرد باسواد.باشـدیم ییسـاده و ابتدا یکه دارنده اش قادر به خواندن، نوشتن و حساب کردن، به شکل گرددیم

 (.133۳ران،ینداشته باشد)مرکز آمارا ایداشته باشد  یخواه مدرک رسم سد،یرا بخواند و بنو یمتن ساده ا گریهر زبان د ای یرسفا

 

 يسواد و سوادآموز يامروز یمعان

که تنها  یافراد گریشود. امروز د یم دهینام یماهواره ها و تمدن مجاز نترنت،یکه عصر اطالعات ، ا میکن یم یزندگ یدر عصر امروزه

 انه،یباسوادند که از نظر شناخت و کاربرد را یبلکه کسان ند،یا ی)خواندن،نوشتن و حساب( برخوردارند باسواد به شمار نم یاز سواد سنت

و  ستا افتهی تیاهم یگریاز هر زمان د شیب یتوانمند باشند.امروز، سواد رسانه ا یو اطالعات  یارتباط نینو یها یگر فناوریو د نترنتیا

ت اکتفا نکرده اس یسوادآموز یسنت یتنها به روش ها یسبط سوادآموز یدر افدامات خود براا ونسکویآنقدر است که  یسوادرسانه ا تیاهم

 (.1333،یآورده است)کوثر انیسخن به م یاطالعات ،سوادیوتری، سواد کامپ یتالیجید دو از ضرورت توجه به سوا

م با است همگا ییایوپو رییدائما در حال تغ زیاست مفهوم سواد ن شرفتیو تحول و پ رییامروز به سرعت در حال تغ یایآنجا که دن از

است  یعیو تحول است.طب رییدر حال تغ زیسواد ن یو استانداردها یگستردگ ت،یفیمفهوم، ک ،یگسترده و پرشتاب دانش و فناور شرفتیپ

هم  روش استفاده از آن ایسواد  لهیاستفاده از هر وس یبرا قتیدارد. در حق یریادگیبه  ازین زیآن نله نحوه استفاده یوس کیکه با اختراع 

شود  یبا سواد گفته م یبه کس»گذارد:  یمذکور صحه م یارائه شده است برادعا ونسکویکه از سواد و از طرف  یفیتعر نیدتریالزم است.جد

 (1331،یمحمد«)بداند.را  یبشر دیجد یاکه طرز استفاده از دستاورده

و چهار نوع سواد را شناخته اند که از ان جمله  یپژوهشگران س ریچندسال اخ ی.ط میمواجهه هست یحاضر ما با چند سواد درحال

با  انکانسیبه عنوان  یشد که انسان امروز میمتوجه خواه نیو ... . بنابر ا یسوادعلم ،یسواد رسانه ا ،یسواد اقتصصاد ،یاست: سواد فرهنگ

 :امده است ریچندگونه سواد است که در ز ادگررفتنیبا سواد شناخته شود ناچار به  نکهیا یدارد و برا یگبزر تیسواد مسئول

را  یها ابداع نمود او در کتابش سواد فرهنگ ییکایامر یرا برا یسواد فرهنگ رشیبه نام ه یپژوهشگر 1332در سال : یفرهنگ سواد

قا رشد و ب یفرد برا کی دیها که با یاز دانش ، اطالعات و توانمند یبداند.مجموعه ا دیبا ییکایآمر کیهرآنچه »نمود: فیجمله تعر کیبا 

 (.1334 ،ینیرزاامی)منددر عصر حاضر بدا

 یابیو ارز لیبا رسانه ها و تحل ینشیگز یمواجهه  یباشد که مخاطبان به طور فعاالنه برا یم کرهایاز رو ی: مجموعه ايرسانه ا سواد

 (1331،یعی)بدندینما ریشوند را تفس یها مواجهه مرا که با آن ییها امیپ یتا معنا نندیگز یبرم یرسانه ا ینقادانه محتوا

و مشارکت در امور  یدر امور شخص یریگ میتصم یبرا ازیمورد ن یندهایو فرا می: عبارت است از دانش و درک مفاهیعلم سواد

 نی. در ادنیگو یرا سواد علم یدر خصوص زندگ یبرخاسته از کنجکاو یپرسش ها یپاسخ برا افتنیژوهش و  ،یپرسشگر تیمختلف . قابل
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و ... مورد  یزیو برنامه ر ینگر ندهیت،آیخالق ،یانتقاد ،تفکریو پرسشگر یکنجکاو ،یو عموم هی،دانش پایچون تفکر علم ینوع سواد مقوالت

 (.1333توجه هستند)صاحب زاده،

 

 ي)ره( و مقام معظم رهبرینيامام خم دگاهیاز د يسوادآموز تيهما
 ھجامعدر  نشدا حسال گستر رتقدبه  ھتوج باو  یعلو سنتو  ینبو هسیربه  اقتدا با نیز حکمتو  علم یاپیشو)ره( آن خمینی مماا

: » دفرموو  دکر نگیھفرو  ملی معز ینا ھمتوجرا  انیرا نمسلما متا ،یزموادآسونهضت  تأسیس نفرما با 1313 ید فتمھدر  ،سالمیا

  ( 443ج م،ماا فهیصح.« )ستا دهفرمو تعوآن د بررا  ما تعالىو  رکتبا نداوخد هک ستا تىدعبا ،تعلمو  تعلیم

 سواد و توسعه
 یآن چنان م یبا شتاب تکنولوژ کمیو  ستیقرن ب یانسان در آستانه  م،یرو یم شیتر شدن پ یجهان یحال که روز به روز به سو

 میدانکه اگر ن یستیو ن ینابود ریمس مودنیپ یعنیآوردو انزوا  یم یدر پ یجهان یانزوا ،یو فقر آگاه یسوادیماند. ب یم زیرود که از خود ن

 نشیب رگیو سواد، امروزه د یبه آگاه دنیرس یبرا.زنند یداستان را رقم م یتازند و باق یو بر ما م ندیآ یدانند م یکه م آنان م،یو بر آن نتاز

و انسان ساز جوامع  یرکن اساس نیها در جهت بهبود ااز کشورها کامالً شناخته شده و تالش آن یاریو ضرورت آموزش و پرورش در بس

 ((.1331است )آموزش و پرورش در جهان،  ییو توانا ،ییباور است که امروز دانا نیبه ا دنیاست و مستلزم رس

 کسب و کار يفضا

 نیبطه بتواند فهم را ینقطه شروع م نیبه منظور توسعه اقتصاد هستند، بهتر یطیمح طیکه به فکر بهبود شرا یداران استیس یبرا

است که کسب  یطیمح طیامر داشتن فهم درست از شرا نیا ازین شی(. پ2۳11،یباشد)بانک جهان یمطلوب و توسعه اقتصاد یطیمح طیشرا

 اعتبار یهمان اقتصاد دستور ای یو مال یپول یها استیکه س یدر حال رییاخ یسال ها یط نیشوند. هم چن یو کارها در قالب آن انجام م

از  یاریکسب و کار بوده اند، تا آنجا که بس یمثبت پرداختن به بهبود فضا راتیتاث دیمو زین یاریبس قاتیسوال برده است، تحق ریخود را ز

شود، فشار آن اصالح ن یشناخته نشده و در پ یکسب و کار  به درست یکه فضا یموضوع متفق القول  شده اند که تا زمان نیاقتصاددانان بر ا

 یریاپذن زییگر یتواند آثار تورم یخواهد شد که م یانبساط یو مال یپول یها استیاشتغال منجر به اعمال س جادیا یبرا یاسیس-یاجتماع

 (.1333،یداشته باشد)احمد

 کسب و کار يفضا فیتعر
، راتمقرو  نیناقو تثبا،  حاکمیت یهاهستگاد کیفیت مانند دیقتصاا یحدهاوا دعملکر بر موثر ملاعو،  رکاو  کسب یفضااز  منظور

 عنو هر «رکاو  کسب» گر. استا دیقتصاا یهاهبنگا انمدیر رتقدو  راتختیااز ا ترافر نهادادن آ تغییر که ستو ... ا ها یرساختز کیفیت

و  کسب مختلف اعنو، ا دشو نبیا دیقتصاا منافع کسب قصد به تخدماو  کاال وشفرو  خرید،  تولید قبیلاز  دیقتصاا هشوند ارتکر فعالیت

   : از دبو هنداخو رتعبا رکا

 متوسطو  کوچک  رکاو  کسب( 1 ینترنتیا رکاو  کسب( 4 ستاییرو رکاو  کسب( 3 گیادخانو رکاو  کسب( 2 خانگی رکاو  کسب (1

 (1333،  انتهر دنمعاو  صنایعو  گانیزربا قتا)ا رگبز یهارکاو  کسب( 1

وار ها همواره سخت و دشآن یبودن ذات ینیب شیپ رقابلیو غ یگستردگ لیبه دل یجامع در حوزه علوم انسان یفیآنجا که ارائه تعر از

از  یکیور مفهوم مذک نکهینبوده و با ا یقاعده مستثن نیاز ا زیکسب و کار ن یمورد توافق در مورد فضا فیتعر کیبه  یابیبوده است، دست

 یفیعاراز ت یحال در ادامه برخ نی. با استین فیقابل تعر یاست، هنوز مفهوم آن به درست یبشر یدر زندگ افتهی میتعم و یاساس میمفاه

 .ها وجود دارد،آورده شده استدر مورد آن یشتریکه توافق ب

 

 (1319ک،ينگرش به کسب وکار )منبع: ففر و ساالن ییاقتضا دگاهید ندیفرا -1-نمودار 
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 یکه بر اساس آن نگرشها کندیافراد جامعه فراهم م یرا برا یجامعه، اطالعات یو فرهنگ ینظام اجتماع یهایژگیمدل، و نیاساس ا بر

 یو روان یروح یآمادگ یگفت که نگرش به کسب وکار، به معنا توانی(.در مجموع م 1333 ک،ی)ففر و ساالنردیگیافراد به کسب وکار شکل م

 (.1331و همکاران،  پوریباشد )عسگر یخنث ای ،یمثبت، منف تواندیوکار است که م سبک یراه انداز یبرا

 ای یفرد تیو کسب وکار را عامل موفق نگردیاست که در آن فرد با عشق و عالقه به کار م ی: نگرشنگرش مثبت به کسب وکار

 (.1331 ،یانیدارد)احمدپور دار یو شادمان تیو از انجام کار، احساس رضا داندیم یاجتماع

دادن آن  بگردد تا از انجام ینداشته باشد و به دنبال فرصت لیتما یبه انجام کار یفرد ل،یبه هر دل یبه کسب وکار: وقت ینگرش منف

النه و تظاهر، ناعاد ییشمردن، مصرفگرا متیمانند دم را غن یلینسبت به آن کار است. ممکن است دال ینگرش منف یکند، دارا یشانه خال

 (.1331،  یانینگرش باشد )احمدپور دار نیا لیدل ره،یکار و غ طیشراکردن  یابیارز

ارد و انجام نسبت به کسب وکار ند یمثبت ای یاحساس منف چیاست که فرد، ه یتیوضع انگرینگرش ب نیبه کسب وکار: ا ینگرش خنث

امور  نیبه ا یاست که کار رفتهیپذ یندارد، چون به لحاظ روان یادیحالت فرد از کار خود انتظار ز نی. در اکندیم یتلق فیتکل کیکار را 

 (.1331 ،یانیکار خود نداشته باشد )احمدپور دار شرفتیپ یبرا یبلندمدت نامهنداشته باشد و بر

گرش به ن ر،یینگرش به رقابت، نگرش به پول، نگرش به تغ نانه،یکارآفر تیسوادآموزان به کسب وکار عبارتند از: ن ابعاد نگرش 

 (.1332و رمضان،  یمیبه نقل از مق 1333وکالفستن ،  یلیک و،ی)اوت یطیو موانع مح یطیمح تیدانشگاه، حما طیادراک از مح ،ینیکارآفر

 

 

 

 وانگيزه ایده پردازي 2نمودار شماره 
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 يريگ جهينتبحث و
آموزش و ســواد جامعه  شیخود محرک افزا نیو ا ابدی یم شیآموزش و شـــمول آن افزا تیفیک افته،یجامعه توســـعه  کی در

فقر  شیسواد و آموزش کمتر منجر به افزا ،یعنیاست.  فیقابل تعر زیچرخه و روند ن نی. برعکس اابدی یچرخه ادامه م نی. مجددا اشــودیم

عدم توســعه  ت،ی. در نهاشــوندیجامعه م یافتگیدو مســبب عدم توســعه  نیخواهد شــد و ا ییروستا عدر جامعه به خصوص جوام

ه آموزش ب شنق.لذاشتر خواهد شد  یب یسواد یب تیدرجه شمول کمتر و در نها فتر،یخود منجر به آموزش ضع یو عقب ماندگ یافتگی

که در سطوح و  یتر گسترش آموزش رسمدر طول زمان کامال متفاوت است. به زبان ساده ،یرشد و توسعه اقتصاد یبرا یالهیعنوان وس

ممکن  یگریکه در مراحل د یکار باشد، در حال نیتریرشد، اساس انیمراحل جر یممکن است در برخ شود،یم یبندانواع مختلف دسته

در پرورش استعدادها و مهارت  ییبسزا ریآموزش در هر جامعه تأث نظام.شود یتلق یکمتر تیبااهم گرید یهاهدف تیاولول یاست به دل

 یمکان و مدت زمان نیهای به کار گرفته شده برای آموزش آن ها و هم چن وهیو ش یهای فرزندان آن جامعه دارد؛ انتخاب موضوعات درس

خاص است؛ شواهد  یها و راه کارهای آموزش وزهنظام در ح نیشود، نشان دهنده ی نوع تمرکز ا یم نییمطالب تع نیکه برای آموزش ا

 یسواد آموزان به بانک های اطالعات لیبلکه در تبد ست؛یدر جامعه ی ما نهادی خالق پرور ن یاز آن است که نظام آموزش رسم یحاک

کسب و کار  کاری،یب یکن شهیاز راه های مطرح در ر یک.یعمل کرده است شود موفق تر یکه هر سال بر محفوظات آن ها افزوده م یبزرگ

 ینیرآفرتوسعه کا ،یبخش خصوص جادیا ،یخالق و اقتصاد رقابت یتعامل کیحرکت جوامع، حرکت به سوی  ندیفرآ یاست. در واقع هسته اصل

ثروت در  عیتوز ،ییاشتغال زا ا،کسب و کاره نیا. از جمله کارکردهای منحصر به فرد باشدیکسب و کارهای کوچک و متوسط م جادیو ا

ت. و کسب و کارهای بزرگ اس عیصنا ازیمورد ن یانسان رویین تیکشورها، ترب ازیمورد ن داتیتول نیای، تأم هیجامعه، توسعه ی مناطق حاش

 توسط ردهایگست تهاییو حما ندیآ یتوسعه کشورها به حساب م یخود، کانون اصل نیشیامروزه کسب و کارها عالوه بر کارکردهای پ

  .دیآ یاز آنها به عمل م یو عموم یمؤسسات دولت

در ارتباط است با آن  جهینت نیدر کالس درس، با ابعادی از تفکر خالق سوادآموزان رابطه ی معنادار دارد و ا یآموزش -خالق تعامل

کند.  یم انیب تزریی تعامل خالق به نحوی است که ر هیاستفاده از نظر یعنیمؤثر واقع شد؛  قیتحق نیچارچوب نظری ا رییچه در شکل گ

و  رندیگ یادمیو نمادها را  یتعامل خالق، معان یانسان ها ط رد؛یگ یی تعامل خالق صورت م لهیت تفکر انسان به وسیاو معتقد است ظرف

 یو نمادها به انسان ها اجازه م یکند که معان یم انیب نیاندازند. او هم چن یتفکرشان را به کار م تیظرف ،ینمادها و معان نیی ا لهیبه وس

از  رشانیی تفس هیبرند، بر پا یای را که در تعامل به کار م یتوانند معان یشان را انجام دهند و انسان ها م یاندهند تا تعامل خالق انس

 سازند یخالق، گروهها و جوامع مختلف را مروست که الگوهای متفاوت تعامل  نیدهند و از ا رییتغ ت،یموقع
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 راجعممنابع و 
 .انیردر ا رکاو  کسب یفضا دبهبو؛  1333؛  انتهر دنمعاو  صنایعو  گانیزربا قتاا [1]

  سیو الگوها.تهران: انتشارات پرد اتینظر ف،ی: تعارینی(، کارآفر1332محمود) ،یانیاحمد پور دار [2]

 .. چاپ هشتمشی. تهران: انتشارات فراندینیکارآفر ی(،مبان1333محمد) ،یمیمحمود؛ مق ،یانیاحمد پور دار [3]

در بهبود دانش صاحبان کسب وکارکوچک.  ینی( نقش آموزش کارآفر133۳محمد) ،یمیقیمحمود؛ م ،یانیاحمد پور دار [4]

  .شمارهریماهنامه تدب

بانک  -2۳1۳ یو جهان بر اساس گزارش بانک جهان رانیکسب و کار در ا یفضا یا سهیمقا ی(، بررس1333و..) ،یاحمد [1]

 .رانیا یمرکز

 .(خالقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها، تهران: ترمه 1331آقایی فیشایی، تیمور.) [1]

 راتنتشاو ا پچا نمازسا: انرھت ر،نو ھصحیف(، 1313) ،هللاروح ا ،خمینی مماا [3]

 یزیسوادآموزان و موانع آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ر  نانهیکارآفر ی(،نگرش ها1333)زدانی ،یمراد ؛ینق یعل ،یریام [3]

 .12-23صص .13. شماره یدر آموزش عال

 (سوادآموزان به کسب وکار بر نگرش یریادگی یو سبک ها یآموزش یطراح ریتاث ی(، بررس1331زهرا.) نسب، ینیام [3]

ارشد، دانشگاه  یکارشناس انامهی)، پا کوچک دانشگاه تهران یکسب وکارها تیریسوادآموزان رشته مد: یمورد یمطالعه 

 یراز

 ،ییرزایم یمحسن حاج دادهم،یدکتر نو ،یدکتر عباس صدر صر،یق ریاردش ،یکوثر زیپرو زاده،یمحمد مهد ،یباقرزاده، عل [1۳]

 ران،چاپیا یاسالم یدر جمهور یسوادیب  یکن شهی(، برنامه ر1333)این یمحمدجواد محسن وی میدکتر غالمرضا کر

 یدوم، ناشر: سازمان نهضت سوادآموز

 جدید سیدر برنامه مایشیآز حطر ایجرا یندافر یابی(، ارز1333)،شی.،واحد،جی.،وجدانپرست،ح.،حاتم،ریگرگر یبدر [11]

 3۳3-231(: 11)4 ،یدرس یزیبرنامه ر زی،مطالعاتموادآسو نهضت مقدماتیدوره 

 1۳،فصلنامه رسانه،شماره  ادداشتی(، 1331.)،نیعیبد [12]

توسعه  درینقش نهضت سوادآموز لی(،، تحل1333محمد) کال،یم یرینصراه؛ ام ن،یهشتج ییموا ؛یسیپور رمضان، ع [13]

  انیاستان گ یروستاها یاقتصاد
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