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 چکیده
یکرد اعتبارسنجی الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی بر رو ،از اجرای این پژوهشهدف 

وع ن. ستاکارآفرینانه در درس فارسی بر اساس نظر متخصصان و معلمان دوره دوم ابتدایی 
الب وی پیشنهادی در قای است. ابتدا الگزمینه -، ارزشیابیپژوهش، کاربردی و روش پژوهش

س ینی طراحی شد سپگرش و مهارت کارآفرهای دانش، نالگوی برنامه درسی زایس و مؤلفه
ینی ارآفرنظر معلمان و متخصصان برنامه درسی و ک برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی، از

 289یار و در اختشد طراحی  ،گویه 75ساخته با پرسشنامه محقق ،. بدین منظورشداستفاده 
ی و خصصان برنامه درسمت همهای و گیری تصادفی طبقهمعلم دوره ابتدایی به شیوه نمونه

زمون آبرای نفر بودند؛ قرار گرفت.  48های استان یزد که درمجموع کارآفرینی در دانشگاه
نظر معلمان و  زنشان داد که ا پژوهش. نتایج شد استفاده دوخینیز از آزمون ها فرضیه

های فعالیتمتخصصان مربوطه، الگوی برنامه درسی پیشنهادی در ابعاد هدف، محتوا، 
به  رو،از این .است های دانش، نگرش و مهارت دارای اعتباریادگیری و ارزشیابی در حوزه

، هاشود تا به استفاده از هدفمسئوالن محترم در سازمان تألیف کتب درسی پیشنهاد می
های شده در برنامه های ارزشیابی برنامه درسی پیشنهادهای یادگیری و روشمحتوا، فعالیت

 ود اهتمام ورزند.خ
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 مقدمه و طرح مسئله

عنوان بیشتر به انگسترش فرهنگ و روحیه کارآفرینی و نیز پرورش کارآفرین
های اصلی عرصه کار و تولید برای آینده نزدیک در هر جامعه، ضرورتی سرمایه

آموزش  .استانکارناپذیر است که خود مستلزم توجه اساسی به امر آموزش 
آموزان طرز فکر کارآفرینانه پیدا کنند و کند تا دانشکمک می هاهکارآفرینی در مدرس

 ی توسعه فرهنگ کارآفرینی را در جامعه گسترش دهندهای الزم برادانش و مهارت
 . (5، 2013، 1سعبدحمید

ابتدایی، شروع و در  هایهدر بسیاری از کشورها آموزش کارآفرینی از سطح مدرس
های ارائه کارتون باابتدایی  هایهیابد. در مدرسمقاطع عالی و دانشگاهی ادامه می

آموزی، فراگیران وکار دانشهای ایجاد کسبها از طریق برنامهنمایشی و در دبیرستان
معرفی آموزش کارآفرینی (. 104 ،1393سرحیمی و شریف،  شوندبا کارآفرینی آشنا می

کند ایجاد میآموزان دانشهای اساسی در ابتدایی، دانش و مهارت هایهرساز سطح مد
شده در محیط زندگی خود مقاومت  های ایجادکه آنها بتوانند در برابر چالشطوریبه

ازآن در محیط کار با پساز ابتدایی تا دبیرستان و حتی  ،کنند و در طول دوران تحصیل
 (.4 ،2013، 2ساودو و آمدی فعالیت کنندنفس بیشتری اعتمادبه

ر دایـه، اهمیت آموزش کـارآفرینی بـرای مقـاطع تحصـیلی پ با وجوددر ایران،  
وش د؛ بار اصلی آموزش کارآفرینی بر ارتقـای فرهنگ کارآفرینی در کشورجهـت 
های کاردانش، در سایر مراکز آموزشی، به غیراز هنرستانها قـرار داشـته و بهدانشگاه

ز اکارآفرینی  ر مکان آموزشتغیی بنابراین،شود. نمی توجهمسئله آموزش کارآفرینی 
ترین کنندهرسـتان تعیینزیـرا دوره ابتـدایی و دبی دارد؛اهمیت  هاهرسه مدها بدانشگاه

ر دهای کارآفرینانـه سـطح آمـوزش رسـمی در ایجـاد و توسـعه رفتارهـا و نگرش
  (.19 ،1394س نادری و همکاران،  است آموزاندانش

ه در گرفت انجام پژوهشگیرد و شکل می شخصیت کارآفرینانه در کودکی
 درصد افراد مورد 44 از دیدگاه( نیز نشان داده است که 1990های مالزی سدانشگاه

آموزش رسمی به افراد  باپژوهش؛ استعدادهای کارآفرینانه در همه افراد وجود دارد و 
ضرورت بنابراین، (؛ 63 ،2009، 3سیو چنگ و چان توان آنها را کارآفرین ساختمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abd Hamid 
2. Udu & Amadi 
3. Yu Cheng & Chan 
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این مهم تحقق یابد و  ،هاهدارد تا با تلفیق کارآفرینی در برنامه درسی رسمی مدرس
توجه  اساس و با این بر جامعه هر چه بیشتر به سمت توسعه و پیشرفت گام بردارد.

اتحادیه  (،1393به نقل از سبزه،  2008س 1به پیشنهاد کنسرسیوم آموزش کارآفرینی
(، در این پژوهش در طراحی 30 ،2015س ( و کمیسیون اروپا27و 14 ،2011س 2اروپا

سه مؤلفه دانش کارآفرینی، نگرش  ،های آموزش کارآفرینی برای کودکانبرنامه
 .است مد نظرکارآفرینی و مهارت کارآفرینی 

جه به تو باو همچنین  هاپژوهششده و پیشینه  توجه به اهمیت مطالب ذکر با
ترین دارند و مهم وتربیتتعلیمش اساسی در فرایند های درسی همواره نقکتاب»اینکه 

یک  اتخاذ یبرا (؛30 ،1389سدیبایی و همکاران،  «آیندمرجع یادگیری به شمار می
 باید آموزان در ایران،دانش و کودکان به کارآفرینی آموزش امر در کارآمد استراتژی
ده الگوی شتمش  در این مقاله؛. شود طراحی درسی و آموزشی هایبرنامه الگوها و

العه و مط اپیشنهادی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه در درس فارسی که ب
هدف توانمندسازی  در باب موضوع پژوهش و همچنین بابررسی متون مختلف 

د ارزشیابی است؛ مور شده، ارائه دوره ابتدایی در امر کارآفرینی آموزاندانش
گرفته  ریزی درسی و همچنین معلمان دوره ابتدایی قرارمتخصصان کارآفرینی و برنامه

شود این مهمی که مطرح می پرسش ،جهت د. بدینشوو اعتبار آن از دید آنان بررسی 
های یادگیری و است که الگوی مفهومی مناسب بر اساس هدف، محتوا، فعالیت

 نظر گوی پیشنهادی ازبرای تحقق این امر کدام است؟ و آیا الهای ارزشیابی روش
 ؟استمعلمان و متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی دارای اعتبار الزم 

 
 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

 برنامه درسی کارآفرینی
 شده به معنای راهی که باید طی شود گرفته currereبرنامه درسی از ریشه التین 

شکل مدون یا ساختار برنامه  ؛منظور از طرح برنامه درسی(. 21 ،1395سملکی،  است
ریزی درسی برنامه( و 11، 1367؛ مهرمحمدی، 173، 1393سمهرمحمدی، است درسی 

(. 20، 1395سملکی،  شودبه یادگیری و طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Entrepreneurship educating Consortium 
2. European Union 



 وزشیگیری و ارزشیابی آمفصلنامه مطالعات اندازه 110
 

سهدف،  عنصر برنامه درسی از هر نوعی که باشد ضرورتاً دارای چهار 1نظر زایس از
به نقل از قورچیان  1976 ،زایسساست های یادگیری و روش ارزشیابی( محتوا، روش
 (.62، 1383 و همکاران،

و با هدف بهبود گرا سازندهآموزمحور و برنامه درسی ابتدایی، با رویکرد دانش
انتقادی، تفکرخمق، ارتباطات، پژوهش، حل مسئله،  تفکردر  آموزاندانشهای مهارت

 ،آموزاندانشهایی برای های اطمعاتی و ایجاد فرصتکارآفرینی، استفاده از فناوری
 (.622 ،2013، 2بکاناکس است شده تنظیم ؛برای اینکه با عمل و تجربه یاد بگیرند

ت فردی، اجتماعی و های آموزشی از طریق پرورش شخصیگذاری در برنامهسرمایه
پذیری، وجدان کاری و تواند حس مسئولیتهای علمی؛ میارتقای دانش و مهارت

 روحیه همکاری در بین افراد را افزایش داده و تحول در جامعه را به وجود آورد
تکالیف درسی در آموزش کارآفرینی باعث ایجاد  (.171 ،1397سمدرسی و مدرسی، 

هدف  ،درواقع(. 7 ،2015، 3سسگار شودمی آموزاندانشعمقه، انگیزه و درایت درونی 
های کارآفرینانه است که این ها و ویژگیاز آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت

ترین یینطور ذاتی در کودکان وجود دارد و با آموزش کارآفرینی در پاها بهویژگی
زمینه تحلیل اوضاع اجتماعی،  توان جوانانی توانمند درسطح، یعنی دوره ابتدایی؛ می

نفس و نفس، خودباوری، عزتفرهنگی، اقتصادی و سیاسی تربیت کرد و اعتمادبه
 (.4 ،1389ساستیری،  کرددر آنان ایجاد را  هاانگیزه دستیابی به هدف

های که دالیل روشنی برای ادغام کارآفرینی با برنامه داشت( اذعان 2013س 4الگنن
وپرورش، برنامه درسی، با ادغام کارآفرینی در آموزش وجود دارد. هاهدرسی مدرس

سازد که را قادر می آموزاندانشهایی را که کارفرمایان به دنبال آن هستند و مهارت
ادغام  (.2 ،2013نن، سالگ کندتعریف خود را از موفقیت ایجاد کنند؛ تقویت می

سازی تجارب یادگیری موجب غنی هاهآموزش کارآفرینی در برنامه درسی مدرس
فراگیران و افزایش ارتباط میان مدرسه و صنعت و کشاورزی است و نیز فرصتی برای 

 کندهای تدریس کارآفرینی به خاطر تازگی موضوع ایجاد میآزمودن محتوا و روش
نظر ماهیت باید مبتنی بر  برنامه درسی کارآفرینی از(. 31 ،1389آبادی، سیعقوبی نجف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zais 
2. Backanak 
3. Sagar 
4. Loughnan 
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باشد. این برنامه باید قواعد پیچیدگی علوم را نشان دهد و  1ایرویکرد چندرشته
اند این برنامه باید های پیچیدهها و هویتدارای استعدادها، انگیزه ،گونه که افرادهمان

  .(70 ،2008، 2زکیوکسلو برطرف کندنیازهای متنوع آنها را 
صراحت به اروپا نیز، حدود دوسوم کشورهای اروپایی به 2011در نظرسنجی سال 

اند. در کرده اهمیت آموزش کارآفرینی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اشاره
رویکرد برنامه درسی  ،دوره ابتدایی این کشورها رویکرد غالب در برنامه درسی

عنوان جای اینکه کارآفرینی بهاساس این رویکرد، به . براست شدهمتقاطع عنوان 
عنوان برنامه درسی عرضی، افقی یا بخشی از یک موضوع خاص اشاره شود، به

عنوان رفتار، مهارت و کارآفرینی به(. 13، 2012، 3سبورگویز شودمتقاطع بیان می
برای ادغام با موضوعات مختلف تحصیلی دارد که  ینگرش نیاز به محیط توانمند

توجه به ماهیت  شامل یادگیری زبان، علوم اجتماعی، علوم و ریاضیات است. با
شناسی محتوایی برای ریزی در چارچوب روشچندبعدی کارآفرینی، به یک برنامه

ریزی برنامه بایدسازی نیاز است که در این خصوص یادگیری متقابل و یکپارچه
 آموزشی، محتوا، آموزش و ارزیابی صورت گیرد هایرستی در چارچوب هدفد

 (.37 ،2014، 4سوایدیا
 کارآفرینی هایهدف -الف

نه های کارآفریناو سیاست هاهدفکارآفرین بیش از هر چیز نیازمند نظام آموزشی 
های خرد و کمن نظام و سیاست هاالزم است تمام هدف ،است. بر این اساس

مل عم در آن به مورد بازنگری قرار گیرد و تغییرات و اصمحات الز ،وپرورشآموزش
دو مبنای  آید. بینش یا آرمان مشترک و تأکید بر اصل جهانی اندیشیدن و عمل کردن،

وپرورش کارآفرین به شمار های آموزشو سیاست هااساسی برای تدوین هدف
 معتقدند باید درسی هایبرنامه (. طراحان11، 1390آبادی، عقوبی نجفسی آیندمی

ضاوت ق و سنجش معیارهای همچنین و مشخصص، خا طوربه را برنامه هایهدف
 آمده از بررسی متون مختلف دردستبندی نظرات بهجمع .کنند تعیین را آنها مورد در

  .است شدهارائه  (1سکارآفرینی در جدول  هایزمینه هدف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Multidisciplinary 
2. Luczkiw 
3. Bourgeois 
4. Vaidya 
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 کارآفرینی یهاهدف نظران دربارههای صاحب( خالصه نظریه1جدول)

 کارآفرینانه آشنایی با مفاهیم پایه، انگیزه، عمقه و روحیه
، عطاران، نژادضیرتم

خواه و عباسی حسینی
 (1396س

 (2015کمیسیون اروپا س پذیریشناسایی فرصت، تحمل ابهام، خمقیت و نوآوری، ریسک

ها و خطرهای الشآشنایی با چ دانش و ماهیت کارآفرینی، باآموزان دانشآشنایی 
 کارآفرینی

 (2014س 1سید

پذیری، تفویض اختیار و ها، انعطافنوآوری، رفتار خمقانه، کشف فرصت
 های جدیدحمایت از ایده

کوهی، خوزینی و کوهی 
 (1393س

 (2014وایدیا س پرورش شخصیت و صفات اخمقی و کارآفرینی

پذیری، تحمل ابهام و خمقیت و مرکز کنترل طلبی، ریسک، استقملطلبیتوفیق
 درونی

 رحیمی و آقا بابایی
 (1392س

نفس، میل به کسب پذیری، تحمل ابهام، دادن اعتمادبهشناسی، ریسکفرصت
 طلبی و تمایل به ساختن چیزهای جدیدثروت، توفیق طلبی، استقمل

مرادی پردنجانی و جعفری 
 (1392س

نفس، پذیری، استقمل، اعتمادبهباال بردن سطح آگاهی در مورد مسئولیت، ریسک
ها، ارزیابی پتانسیل یک ایده، ارزیابی های متقابل، شناسایی ایدههمکاری، کمک

 و مدیریت پروژه ، اجراسنجیامکان
 ( 2011اتحادیه اروپا س

، با شرایط عدم اطمینان رویاروییهارت در یابی، توانایی کارگروهی، مفرصت
 ، خمقیتپذیریریسک

 2سیاجان و سیماتپوانگ
 )2011س

نفس، میل به برداری از فرصت، کنترل ادراک شخصی، عزتتشخیص و بهره
 موفقیت، خمقیت و نوآوری

 و فخارزادهمقدم جعفری
 (1390س

 (2010س 3ماسالوبیا شناخت فرصت

های ارتباطی و کارآفرینی، توسعه مهارتهای دهی فعالیتریزی و سازمانبرنامه
 مسئولیت خود و دیگران، غلبه بر مشکمت و کسب سواد اقتصادی

 4بارتولوویچ و ناووسل
 (2010س

 (1389استیریس های کارآفرینانهها و ویژگیپرورش مهارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Said 
2. Siagian & Simatupang 
3. Mwasalwiba 
4. Bartulović & Novosel 
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 تحلیل فنون از استفاده در مهارت کسب کارآفرینی؛ به دانش مربوط کسب

تحریک  و اییشناس های عملیاتی؛برنامه ترکیب و اقتصادی هایفرصت
 فنون از دهاستفا با پذیریمخاطره القای کارآفرینانه؛ هایمهارت و استعدادها

 تشویق کارآفرینی؛ فردمنحصربه هایجنبه برای حمایت و همدلی ایجاد تحلیلی؛

 کارآفرینان؛ آمیزمخاطره وکارهایکسب سایر و جدید وکارهایکسب ترغیب و

 تغییر سمت به هانگرش دادن سوق

مقیمی و احمدپور داریانی 
 (1387س

 گیختنبران و اجتماع خدمت به وکار،کسب شروع روحیه کارآفرینی، تقویت

 .کارآفرینی هایمهارت
 (2008سماسالوبیا 

 (2004س 1هوارد پذیری، انگیزه پیشرفت، تحمل ابهام و خمقیتطلبی، ریسکاستقمل

 برای هاییفرصت همراه به وکارکسب انواع و قوت ضعف نقاط شناخت توسعه

 فرد، خود در وکارکسب اداره و اندازیمنظور راهبه الزم هایمهارت ارزیابی

 دهی،سازمان ریزی،برنامه مالی، تأمین اصول بازاریابی، از اطمع و آگاهی

 منابع کسب و خمقیت

 (2002س 2هیستریچ و پیترز

 (2000س اریکم نوآوری و سودمندی ،خمقیت

 کردن خنثی ها؛مهارت و استعدادها کارآفرینانه، جریان تحریک و شناخت

 انبجو همه از حمایت و همدلی تکنیکی؛ ایجاد هایخطرساز تحلیل انحراف

 تحول برای نگرش ایجاد کارآفرینی؛

 (1994س 3دیاوسین و گاراوان

 (1992س 4بمک و استامف کارآفرینی به مرتبط مفاهیم درک و دانش کسب
 (1990س 5کنت هافرصت شناخت ارتقاء

 
 محتوای کارآفرینی-ب

محتواست. محتوایی که باید آموخته شود  ،یکی دیگر از عناصر برنامه درسی
 شوددر نظر گرفته می گستردههای خیلی کلی و صورت مفاهیم و عناوین و تعمیمبه
ای از مطالب مواد آموزشی و (. منظور از محتوا مجموعه17، 1394ظهیر،  پورتقیس

های یادگیری را برای وپرورش است که انواع فرصتهای درسی آموزشکتاب
 آموزش اجرای در(. 14، 1389آبادی، آورد سیعقوبی نجففراهم می آموزاندانش

 هایویژگی دارای دوره آموزشی دبای که است اهمیت حائز نکته این ،کارآفرینی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Howard 
2. Histrich & Peters 
3. Garavan & Ocinneide  
4. Block & Stumf 
5. kent 
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 2بنیاد کافمن ،1کارآفرینی تدریس ملی بنیاد شامل ،مختلف هایسازمان باشد. خاصی

کارآفرینی  آموزش اثربخش برای های آموزشیبرنامه 3کارآفرینی آموزش کنسرسیوم و
 از هاییویژگی دربردارنده باید آموزشی هایدوره معتقدند مؤسسات ایند. انداده ارائه

از مذبوحی و  نقلبه 1990 4سرابیر باشد جوان افراد به بخشیالهام و عمقه انگیزه، قبیل
 آمده از بررسی متون مختلف دردستبندی نظرات بهجمع(. 110 ،1390همکاران، 

  شده است.( ارائه 2سزمینه محتوای آموزش کارآفرینی در جدول 
 

 حتوای آموزش کارآفرینیم نظران دربارههای صاحبخالصه نظریه( 2) جدول

 آموزش اخمق کارآفرینی (2014وایدیا س

 آموزش اخمق کارآفرینی (2014س سید

مرادی پردنجانی و 
 (1392س جعفری

،  کارگیری مطالب درس در حل مسائل کاریارتباط با دنیای کار وزندگی، قابلیت به
 وکار و ایجاد شغل، خدمت به اجتماعشروع کسب و نگرش کارآفرینی،تقویت روحیه 

سیاجان و 
سیماتپوانگ 

 (2011س
 رائهاگیری، مهارت های بین فردی، فن مذاکره، مهارت تصمیممهارت

کوثری و نوروززاده 
 (1388س

های عالی هارتمپرورش زمینه دانش، نگرش و مهارت؛  های الزم درایجاد شایستگی
 نیدانش کارآفری باآموزان دانشذهن، ایجاد روحیه کارآفرینی، آشنایی 

 (2010سماسالوبیا 

 و کشف ایده خلق مهارت فروشندگی، و بازاریابی مالی، امور و منابع مدیریت

 خلق، سازیتیم و دهیبنگاه، سازمان رشد مدیریت وکار،کسب ریزیبرنامه ها،فرصت

 منطق و ریسک کوچک و وکارهایکسب مدیریت جدید، وکارکسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National Foundation for Teaching Entrepreneurship 
2. Kauffman Foundation 
3. Consortium for Entrepreneurship Education 
4. Rabbior 
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 (2004س 1گلف

 هب نگاه توانایی سازمان؛ راهبردی توسعه در مشارکت تواناییهای مدیریتی: مهارت- 
 ارتباط و آنها به زمینه توجه با مسائل دیدن ظرفیت شامل وسیع دید با مدیریت مسائل

  ؛بیرونی و درونی تأثیرگذار عوامل با دادن
دیگر  و سازیکهشب مذاکره، پروژه، مدیریت کارگروهی، فردی: بین هایمهارت- 

 از یادگیری توانایی ویژهبه فردی یادگیری هایمهارت؛ اجتماعی اساسی هایمهارت

 در نتقادیا مدیریت تحلیل آنها؛ توانایی تجارب از و استفاده دیگران به کمک دیگران،

 راهبردی سطح

 (2003س 2کوپ

 انوادگی،خ و فردی نیازهای شخصی، هایقوت و هاضعف رکد :خود درباره یادگیری 

 درکر: وکابکس درباره یادگیری ؛فردی هایانگیزه و عمیق فردی، توسعه هایحیطه

 وکار،کسب رونید نیازهای تهدیدها، و هافرصت وکار،کسب هایقوت و هایضعف

 هایشبکه و محیط درباره یادگیری؛ آینده رهبری و کارکنان مدیریت رشد، الزامات

 موجود، و بالقوه مشتریان ارتباطات مدیریت چگونگی یادگیری کارآفرینی:

 خدمات و های حمایتیآژانس با ارتباطات توسعه و گسترش ،رقبا و کنندگانعرضه

 و اندازیراه چگونگی درباره ادگیریر: وکاکسب مدیرت درباره یادگیری ؛پشتیبانی

 ؛ وکارکسب کنترل مؤثر
 تباطاتار بیرونی و درونی درک منابعات: ارتباط مدیریت ماهیت درباره یادگیری -

 خمق تفکر رفتار ارائه آن، تحمل و ابهام برابر در صدرسعه داشتن (2003س 3جمنگو

هیستریچ و پیترز 
 (2002س

دهی و هدایت گروه و سازمانوشتن، گوش دادن، ارائه شفاهی، های فنی مانند: نمهارت-
گذاری، ریزی، هدفهای مدیریتی شامل: برنامهدانش فنی؛ مهارت دارا بودن

 ، مذاکره و... گیری، مدیریت مالی، کنترلتصمیم
پذیری، نوآوری، خمقیت، رهبری های فردی شامل: کنترل درونی، ریسکمهارت -

 طابق با تغییر شرایطمنگر و توانایی مدیریت آینده

 گیریتصمیم هایانتقادی، مهارت تحلیل هایمهارت ها،شکست با مقابله (2001س 4شوتیک

 5استیفنسون
 (1997س

 دهیسازمان و ریزیبرنامه سیستمی، تفکر

تیمونز و 
 6استیونسون

 (1985س

 آموزش رفتار اخمقی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Golf 
2. Cope 
3. Jalongo 
4. Shotick 
5. Stephenson 
6. Timmons & Stevenson 
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 های یادگیری کارآفرینیروش -ج
 هایبرنامه اصلی در اثربخشی ابعاداز  یادگیری یا تدریس-یاددهی فرایندهای

شده باشند و محتوا نیز  یک برنامه درسی متناسب بیان هایاست. چنانچه هدف درسی
های تدریس مناسب محتوا اتخاذ را کامًم تحت پوشش قرار دهد اما روش هاهدف

سعارفی و همکاران،  نظر اثربخشی الزم را نخواهد داشت نشود، برنامه درسی مورد
 تغییر دانش، ارائه نحوه چون مواردی به یادگیری،-یاددهی هایروش در(. 51، 1389

 میزان و نحوه آموز،دانش به معلم سوی نظر از مورد هایمهارت آموزش و نگرش

 و با یکدیگر با یادگیرندگان ارتباط چگونگی یادگیری، امر در یادگیرنده مشارکت

 داشته( اظهار 1987س 1گیب .شودمی توجه آموزشی، امکانات و وسایل مواد، محیط؛
ها متفاوت است و باید با فرایند یادگیری در آموزش کارآفرینی از دیگر آموزشاست 

ساحمدی و همکاران،  تر و مبتنی بر تجربه صورت پذیردتر، فعاالنهرویکردی منعطف
جای مکانیکی در یند خمقانه بهاعنوان یک فرآموزش کارآفرینی باید به (.204، 1396

ساز و نیازمند برانگیز و مشکلتدریس چنین فرایندی چالش ،نظر گرفته شود. بنابراین
بندی جمع(. 173 ،2015، 2و همکاران ساسمی های جدید و فعال آموزش استروش

 یادگیری-های یاددهیفعالیتزمینه  آمده از بررسی متون مختلف دردستنظرات به
  شده است.( ارائه 3سآموزش کارآفرینی در جدول 

 
ادگیری در مبحث ی-های یاددهینظران درباره فعالیتهای صاحب( خالصه نظریه3جدول )

 کارآفرینی
 بازی (2017س 3گارسیا لوپز

 (1396س و همکاران نژادضیرتم
خصوص استقرایی و شهودی، سخنرانی، سخنران های فعال تدریس بهروش

 مهمان، داستان موردی

 روش گروهی، کار عملی  (2015س 4و همکاران کانزیانی

 کار گروهی، بحث و گفتگو ،پروژه (2014س 5وارهات و هریس

 داستان، کار عملی (2014وایدیا س

 وکار، تجربه عملی های کسبپروژه گروهی، نوشتن طرح (2013س 1اویلوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gibb 
2. Esmi et al 
3. Garcia-Lopez 
4. Canziani et al 
5. Vorholt & Harris 
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 کارآفرینانپروژه، دعوت از  (2013الگنن س

 (1392س محمدی الیاسی و مافی
مندی از مساعی، بهرهروش حل مسئله، بحث و گفتگو، ایفای نقش، تشریک

 های آموزشی، مشاهده و الگوبرداری خبرگان، شرکت در دوره

 مرادی پردنجانی و جعفری
 (1392س

از مس، استفاده درس کارآفرینی در کهای آموزشی مشارکتی بودن فعالیت
های ابتکاری حین آموزش، حرکات غیرکممی در آموزش، استفاده از مثال

وپاسخ در لی افراد کارآفرین، رواج جو پرسشاستفاده از تجارب عم
 الب پروژه درسیهای عملی در قآموزش، انجام فعالیت

 پورایمانی آراستی، کیانی و
 (2012س

های خمق، و حل پروژههای فردی، پروژه گروهی، مطالعه موردی، پروژه
 مسئله.

 (2011)  اتحادیه اروپا
ن، سخنرانی، بحث و گفتگو، کار گروهی، سمینار، ممقات با کارآفرینا

 سازیشبیه

 (2011س 2الناپان و دیواراج

 مطالعه موردی، بحث گروهی، ارائه فردی، نوشتن گزارش فردی، پروژه
یلم فیادگیری مبتنی بر وب و گروهی، سخنرانی، سخنران مهمان، سمینار، 

 شدهضبط

 مسئله حل و عملی و تجربی هایشیوه پروژه، هایروش (1390)مذبوحی و همکاران

 لیستکار عملی، کارگاه آموزشی، چک (2010س بارتولوویچ و ناووسل

 پروژه (2010س 3هیلبرون

 مداراقدامو محور شاگردهای روش (1389) آبادییعقوبی نجف

 (1388) و نوروززادهکوثری 

های یادگیری واقعی، کار گروهی و مشارکت در یادگیری، تجربه در محیط
ل دانش علمی و ، تلفیق اصوپژوهیاقدامتحت شرایط مبهم، محوری حقیقت

 ای، ارتباط با کارآفرینانحرفه

 یداللهی و میرعرب رضی
(1388) 

وش ر سمینار، روش آموزشی آموزشی، کارگاه عملی، و کاربردی هایروش
 سخنرانی روش آموزشی ،کارآفرینان با ممقات و مصاحبه آموزشی

 (2008س 4پاتر
وکار، روش سخنرانی، دعوت از کارآفرینان، مطالعه موردی، بازی کسب

 سازی، ایفای نقشتیمی، بحث و گفتگو، کارورزی، روش حل مسئله، شبیه

 (2008س سالومون
های ها، پروژهبحث، بازدید از سایت وکار،کسب مطالعه موردی، طرح

 سازی تحقیقاتی و شبیه

 روش تدریس فعال (2003س 5کیرو

 (افی، بازی، پروژهله، اکتشسبحث و گفتگو، حل مسئ های تدریس فعالروش (1987سو  (1993س 6گیپ

 نانکارآفری با مستقیم صورتبه تماس ،کمسی هایبحث ،سخنرانی (1992س بمک و استامف

 روش تدریس موردی و پروژه (1991س 1موالن و بوبرگمک

                                                                                                                                      
1. Oyelola 
2. Lonappan & Devaraj 
3. Heilbrunn 
4. Potter 
5. Kyro 
6. Gibb 
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 های ارزشیابیروش -د

 سایر با تنگاتنگ ارتباط در که درسی است برنامه هایمؤلفه از دیگر ارزشیابی یکی

 یا معیارها از یکی نیز خود گیرد ومی قرار تدریس هایروش خصوصبه آن عناصر

ارزیابی از  آید.می شمار به او تدریس کیفیت و بررسی معلم ارزشیابی عناصر
دهد و های درسی را نشان میبرنامه هایستیابی به هدفدهای فراگیران، میزان آموخته

های های درنظرگرفته یکی از راهبررسی موفقیت فراگیران در کسب دانش و مهارت
 بخش زشیابی(. ار52، 1389 سعارفی و همکاران،است سنجش اثربخشی برنامه درسی 

 هاآموخته از ارزشیابی است. روش یادگیری فراگیران تجربه و آموزش فرایند از مهمی

 و گرفته انجام هایاثر فعالیت یا ثمربخشی تعیین در مهمی عامل یا ابزار سویک از
 برای ؛دیگر سوی از و یادگیری فرایند به بخشیدن بهبود جهت نتایج، شناسایی

-10، 1391و همکاران،  فردمنوریس دشومی محسوب یادگیری تجربه یک فراگیران،
های روشزمینه  آمده از بررسی متون مختلف دردستبندی نظرات بهجمع(. 8

 شده است.ائه ار (4سآموزش کارآفرینی در جدول  ارزشیابی
 

 های ارزشیابی آموزش کارآفرینی وشر نظران دربارههای صاحبخالصه نظریه( 4جدول )

 (1396س و همکاران نژادضیرتم
های قلم و کاغذی، شفاهی، مشاهده، های عملکردی، آزمونآزمون
 لیستچک

 کار گروهی، خودارزیابی، آزمون مداد کاغذی، ارائه شفاهی (2015س کمیسیون اروپا

 وکارآزمون نهایی، آزمون مستمر، کار عملی، تهیه طرح کسب (1392مرادی پردنجانی و جعفری س

 (2011س اتحادیه اروپا
شیابی ای، ارائه شفاهی، مقاله، ارزامتحانات نهایی، امتحانات چندگزینه

 عملی، کار گروهی و پروژه

 (1388س کوثری و نوروززاده
ابی ارزشیابی کمی و کیفی، خودارزیابی، ارزیابی تحلیل شکست، ارزی

 تفکر خمق، ارزشیابی مستمر

 (2008س سالومون

 تحقیقاتی، هایپروژه ری،کامپیوت سازیوکار، شبیهتهیه طرح کسب

 امتحانی و هایهایت، نمرس از بازدید پذیری، کارآموزی،مطالعات امکان

 کمسی تمرین

 بازپاسخ هایپرسش پرسیدن (2003س جمنگو

 

                                                                                                                                      
1. McMullan & Boberg 
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 برنامه درسی فارسی
با آموزان دانشهدف کلی برنامه درسی درس فارسی دوره ابتدایی، آن است که 

کلی  سائلهای هنری زبان و مزبان گفتار و نوشتار، جلوه ساختار زبان فارسی معیار،
ارهای آشنا شوند و به تقویت حافظه و راهک زندگی هایجامعه در قالب مهارت

نی اقتصادی، به مباآموزان دانشپرورش خمقیت بپردازند. ایجاد نگرش مثبت در 
از  شتارو نو بیان احساسات، عواطف و افکار در قالب گفتار فرهنگی و ملی کشور با

و گسترش فرهنگ لطیف احساسات و عواطف تاین عرصه است که  هایدیگر هدف
، سخن گفتن سگوش دادن، آموزیبردارد. تقویت چهار مهارت زبانمطالعه را نیز در

 شودکلی درسی فارسی محسوب می هایهدفخواندن و نوشتن(، نیز از دیگر 
ان بهترین وسیله ارتقاء رشد زب(. 5، 1395ریزی آموزشی، ژوهش و برنامهسسازمان پ

اع و جانبه کودک و آماده کردن آنها برای زندگی و مشارکت هوشمندانه با اجتمهمه
 پورتقیس شوددیگران است و عامل مهمی در توسعه شخصیت کودک نیز محسوب می

 (.98و  89، 1394ظهیر، 
زمینه  ترین منبع یادگیری فراگیران درعمدهال که حکتاب درسی فارسی، درعین

(؛ 30، 1389کاران، سدیبایی و هم های درک مطلب استخواندن و پرورش مهارت
های زندگی است و مهارت هاهای گوناگون برای تحقق هدفها و فعالیتایفاگر نقش

 تواند در جهت تقویتمی ،از همین رو ؛لی آماده کندآموز را برای زیستن متعاتا دانش
و  مقدمجعفریس کند دوره ابتدایی نیز نقش مؤثری ایفا آموزاندانشنگرش کارآفرینانه 

  (.48 ،1390 فخارزاده،
 

 اعتبارسنجی برنامه درسی
و دیدگاه متخصصان برنامه درسی  نظر برنامه درسی، استفاده از منظور از اعتبار سنجی

ارزش و اثربخشی برنامه درسی از زوایای  ،. در این مورداستو موضوع درسی 
های ارزشیابی های یادگیری و روشمختلف برنامه، هدف، محتوا، الگو، فعالیت

 در که است فرایندیبرنامه درسی،  ارزشیابی(. 79، 1383سسیف،  شودسنجیده می

سملکی و محمدی  رودمی کار به درسی تصمیمات برنامه تناسب زمینه در داوری مورد
های ه مجموعه پیچیده از تعاملارزشیابی برنامه درسی ب ،(. به عبارتی35، 1388ر، مه

شود سمهرمحمدی، بین یک برنامه درسی یا برنامه آموزشی با محیط اجرای آن گفته می
 هاینقش درسی، از برنامه خود ارزش درسی تعیین ریزانبرنامه نظر از (.123، 1393
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 مقاصدی درسی، برنامه آیا بدانند که این دارند به نیاز ریزانبرنامه است. ارزشیابی مهم

 ساختار دانش و دانش از محتوا، آیا سازد؟می برآورده شده آنها طراحی خاطر به که را

 (؟31، 1388سملکی و محمدی مهر،  است شده تشکیل خوبیبه فراگیران نظر مورد
 

 های پژوهشفرضیه
مربوطه در  کارآفرینی و معلمان استادانبین نظر متخصصان برنامه درسی،  -1

 نظر وجود دارد.اعتبار اهداف برنامه درسی پیشنهادی اتفاق رابطه با
مربوطه در  کارآفرینی و معلمان استادانبین نظر متخصصان برنامه درسی،  -2

 د دارد.نظر وجواعتبار محتوای برنامه درسی پیشنهادی اتفاق رابطه با
مربوطه در  کارآفرینی و معلمان استادانبین نظر متخصصان برنامه درسی،  -3

 نظر وجود دارد.های یادگیری برنامه درسی پیشنهادی اتفاقاعتبار فعالیت رابطه با

مربوطه در  کارآفرینی و معلماناستادان بین نظر متخصصان برنامه درسی،  -4
 نظر وجود دارد.دی اتفاقبرنامه درسی پیشنهاهای ارزشیابی اعتبار روش رابطه با

ربوطه، الگوی مکارآفرینی و معلمان استادان نظر متخصصان برنامه درسی،  از -5
یی بتدامفهومی برنامه درسی با رویکرد کارآفرینانه در درس فارسی دوره دوم ا

 .استدارای اعتبار 

 
 شناسی پژوهشروش
وع مطالعات ارزشیابی است که در انجام آن از بعد هدف، کاربردی و از ن پژوهشاین 

. با توجه به موقعیتی و واقعی بودن زمینه است شده استفاده 1ایزمینه پژوهشاز روش 
در جریان ارزشیابی  پژوهشتوان اظهار داشت که بهترین روش مورد ارزشیابی، می

 منظوربه(. 181 ،1395سنادری و سیف نراقی،  ای استیک واحد یا برنامه، روش زمینه
های برنامه درسی، کارآفرینی واژهگردآوری اطمعات برای طراحی الگوی حاضر، کلید

 ، Magiranهایسایتوبدر  با جستجو شدانتخاب و تمش  ،ابتدایی و درس فارسی
Elsevier ،Noormags ،SID ،Irandoc ،Scholar Google  و Eric، هایمقاله 

مقاله،  150. در این رابطه تعداد شودجستجو  2017تا  1990های منتشرشده بین سال
منبع مرتبط از این  40ها درنهایت شناسایی و پس از مطالعه پژوهش ،نامهکتاب و پایان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Field study 
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. روش طراحی الگوی پیشنهادی، تحلیل و استنتاج نظری و شدبررسی انتخاب 
تعیین  برای درسی و کارآفرینی بوده است.ن برنامه امشورت با چند تن از متخصص

طراحی و پس  ،گویه 75ای شامل اعتبار الگوی پیشنهادی، به شیوه میدانی، پرسشنامه
. الزم به ذکر است روایی شدارائه  های مربوطی و پایایی آن به گروهاز تعیین روای

ریزی درسی و برنامه استادانراهنما و مشاور و چند تن از  را استادانپرسشنامه 
نفر از  30و پایایی پرسشنامه نیز با اجرا روی  کردند کارآفرینی دانشگاه یزد تأیید

آمد. جامعه آماری این  دستبه 961/0ن و با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ امعلم
نفر و  18نفر، متخصصان کارآفرینی  31ریزی درسی پژوهش، متخصصان برنامه

در سال مشغول به تدریس ( 2نفر ناحیه  612و  1نفر ناحیه 557سفر ن 1169معلمان 
معلمان بر اساس فرمول تعیین  ،انتخاب حجم نمونه برای. بود 1396-97تحصیلی 

: 2نفر و ناحیه  139: 1سناحیه  اینفر به شیوه تصادفی طبقه 289حجم نمونه کوکران 
ود بودن دجامعه متخصصان برنامه درسی و کارآفرینی به دلیل مح تمامنفر( و  150

با عنایت به  ،هاوتحلیل دادهتجزیه برای عنوان نمونه انتخاب شدند.حجم جامعه، به
 هایگیری از حجم نمونه و همچنین هدفو با بهره پژوهشاستفاده در  ابزار مورد

شده و در  درصد آنها استفاده فراوانی و هایپژوهش، در سطح آمار توصیفی از جدول
محقق میزان  ،در این پژوهشاست.  شدهاستفاده دو خیسطح آمار استنباطی از آزمون 

 پذیرد.را می05/0برابر  )α(ریسک خطا 
 

 های پژوهشیافته
های کارآفرینی در درس ی برنامه درسی مبتنی بر مؤلفهالگوی مفهوم -الف
 فارسی:

های مربوط به تحلیل محتوای آمده از پژوهشدستبا استفاده از نتایج به نخست
برنامه  هایهای فارسی دوره دوم با رویکرد کارآفرینانه و همچنین مطالعه هدفکتاب

های مرتبط با مبحث ها و کتابدرسی فارسی دوره دوم ابتدایی و بررسی مقاله
موضوعات مناسب برای برنامه درسی کارآفرینی بر اساس  شدکارآفرینی، تمش 

استخراج و پس از اخذ نظر از  ،درس فارسی برای کودکان ابتدایی هایهدف
به تهیه یک الگوی مفهومی مناسب برای برنامه درسی درس  ،ن مربوطهامتخصص

. داقدام شهای دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی فارسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه
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 های یادگیریبا توجه به عناصر چهارگانه برنامه درسی؛ هدف، محتوا، فعالیت بنابراین
های ارزشیابی و پس از مطالعه مبانی نظری و تحلیل آنها و با توجه به و روش

طراحی برنامه درسی  برایآمده دستکارکردهای درس فارسی، چهارچوب نظری به
 ارائه (5سس فارسی دوره دوم ابتدایی، در جدول های کارآفرینی در درمبتنی بر مؤلفه

های دانش، نگرش و شده با توجه به مؤلفهالگوی استخراجپس از آن،  است.شده 
 .است داده شده نشان (1شکل سمهارت کارآفرینی، در 

 
 ویژه کودکان ابتدایی( موضوعات برنامه درسی کارآفرینی 5جدول)

عناصر 
برنامه 
 درسی

موضوعات برنامه 
 ی اندیشمندانهادگاهیدمستخرج از  ینیکارآفردرسی 

ف
هد

 

و  هیپا دانشکسب 
درک مفاهیم مربوط به 

 کارآفرینی

 (، مقیمی و احمدپور2014س (، سید1396س و همکاراننژاد ضیرتم
 (1992(، بمک و استامف س1387س داریانی

شناسایی و تحریک 
ی هامهارتاستعدادها و 

 کارآفرینانه

ور (، مقیمی و احمدپ1389س (، استیری2011س سیاجان و سیماتپوانگ
 دیوسینا(، گاراوان و 2004س فگل (،2008س (، ماسالوبیا1387س داریانی

  (1994س
تقویت روحیه 

 کارآفرینی
 وبیا، ماسال(2015س (، رحیمی و همکاران1396س و همکاراننژاد ضیرتم
 (1388س کوثری و نوروززاده(، 2008س

رشد خمقیت و 
 نوآوری

کوهی و ، (2015س رحیمی و همکاران، (2015اروپا س ونیسیکم
و  مرادی پردنجانی، (1392سرحیمی و آقا بابایی(، 1393س همکاران
(، جعفری مقدم و 2011س سیاجان و سیماتپوانگ(، 1392س جعفری

 یکمار، (2002س (، هیستریچ و پیترز2004س هوارد (،1390س فخارزاده
 (2000س

ی هایژگیوپرورش 
 کارآفرینانه

 عفری(، مرادی پردنجانی و ج1393س (، کوهی و همکاران2014س وایدیا
(، 2011س سیاجان و سیماتپوانگ(، 1392س رحیمی و آقا بابایی (،1392س

و  مقیمی (،1390س جعفری مقدم و فخارزاده، (2011س اتحادیه اروپا
 (1990س (، کنت2004س هوارد، (1387س احمدپور داریانی

 شناخت فرصت
کوهی و ، (2015س رحیمی و همکاران ،(2015اروپا س ونیسیکم

 ، جعفری مقدم و(2011س سیاجان و سیماتپوانگ(، 1393س همکاران
 (1990س (، کنت1390س فخارزاده

توا
مح

 

ی هایستگیشاایجاد 
الزم در زمینه دانش، 

 نگرش و مهارت
 (1388س کوثری و نوروززاده(، 2015کمیسیون اروپا س

ی هامهارتپرورش 
 (1388س ، کوثری و نوروززاده(2015س رحیمی و همکاران عالی ذهن

 دانش باآشنایی 
 (1388س ، کوثری و نوروززاده(2015س رحیمی و همکاران کارآفرینی
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عناصر 
برنامه 
 درسی

موضوعات برنامه 
 ی اندیشمندانهادگاهیدمستخرج از  ینیکارآفردرسی 

 (1985س (، تیمونز و استونسون2014(، سیدس2014سوایدیا رفتار اخمقی آموزش

 خود مدیریتیمهارت 
 (، ماسالوبیا1387س داریانی ، مقیمی و احمدپور(1389س استیری

 ،(2001س یکشوت(، 2002س (، هیستریچ و پیترز2004س (، گلف2008س
 (1994س دیگاراوان و اوسین

 ی شنیداریهامهارت
 (، ماسالوبیا1387س داریانی ، مقیمی و احمدپور(1389س استیری

 دیسینگاراوان و او(، 2002س و پیترز (، هیستریچ2004س (، گلف2008س
  (1994س

تشویق به تمش و 
 (2004س گلف، (2015س رحیمی و همکاران کوشش

 (2001س شوتیک، (2004س گلف، (2015س رحیمی و همکاران هاشکستمقابله با 
ی تفکر هامهارت

 انتقادی

 داریانی ، مقیمی و احمدپور(1389س استیری ،(2010س ماسالوبیا
 ( 1994س دیگاراوان و اوسین، (2001س یکشوت(، 1387س

 یریگمیتصممهارت 
(، 1389س (، استیری2010س (، ماسالوبیا2011س سیاجان و سیماتپوانگ

 0استیفنسو، (2001س شوتیک(، 1387س مقیمی و احمدپور داریانی
 (1994س دی، گاراوان و اوسین(1997س

صبر و بردباری و 
 تحمل ابهام

 (2003، جمنگو س(2015اروپا س ونیسیکم

 (2002س هیستریچ و پیترز (،2011س سیاجان و سیماتپوانگ مهارت ارائه

عال
ف

ی
ت

ها
ی

گیر
یاد

ی 
 

 بحث و گفتگو

و  محمدی الیاسی، (2011س اتحادیه اروپا، (2014وارهات و هریس س
 وکیر(، 2008س (، سالومون1390س (، مذبوحی و همکاران1392س مافی

 بمک و استامف(، 1987و  1993، گیپ س(2003سپاتر ، (2003س
  (1992س

 مسئلهحل 
، محمدی (2012س آراستی و همکاران ،(2015س رحیمی و همکاران

(، 2008س پاتر(، 1390س مذبوحی و همکاران، (1392س الیاسی و مافی
 ( 1987و  1993س گیپ(، 2003س کیرو

 ممقات با کارآفرینان

، مرادی (1392س، محمدی الیاسی و مافی(2015س رحیمی و همکاران
کوثری و ، (2011س اتحادیه اروپا(، 1392س پردنجانی و جعفری

(، 2008س پاتر(، 1388س ، یداللهی و میرعرب رضی(1388س زادهنوروز
 (1990س بمک و استامف

 (2003س ، کیرو(1392س مرادی برونجانی و جعفری پرسش و پاسخ

 روهی(گ-پروژه سفردی

 ، وارهات و هریس(2015س (، رحیمی و همکاران2015س کانزیانی
 ری، مرادی پردنجانی و جعف(1392س (، محمدی الیاسی و مافی2014س
بوحی مذ، (2011س اتحادیه اروپا، (2012س آراستی و همکاران (،1392س

(، 2008س پاتر، (1388س اده(، کوثری و نوروزز1390س و همکاران
 گیپ(، 1991س موالن و بوبرگمک(، 2003س (، کیرو2008س اویلوال

 (1987و  1993س
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عناصر 
برنامه 
 درسی

موضوعات برنامه 
 ی اندیشمندانهادگاهیدمستخرج از  ینیکارآفردرسی 

 سخنرانی
و  یداللهی، (2011س ، اتحادیه اروپا(1396س و همکاران نژادضیرتم

 (1990س بمک و استامف(، 2008س پاتر(، 1388س میرعرب رضی
 (1987و1993س گیپ(، 2003س (، کیرو2008س (، پاتر2017س لوپز بازی

 (1987و  1993س گیپ(، 2003س (، کیرو1396س و همکاراننژاد ضیرتم اکتشافی
 (2003س (، کیرو2008س ، پاتر(1392س محمدی الیاسی و مافی روش ایفای نقش

  
ش

رو
ها

بی
شیا

رز
ی ا

 

 پروژه عملی
 اران(، رحیمی و همک2015س ، کانزیانی(1396س و همکاراننژاد ضیرتم
 ،(2011س اتحادیه اروپا (،1392س مرادی پردنجانی و جعفری، (2015س

 (2008س سالومون

 امتحان شفاهی
 ه اروپا(، اتحادی2015اروپا س ونیسیکم، (1396س و همکاران نژادضیرتم
 (2011س

 یمداد کاغذآزمون 
مرادی (، 2015س اروپا ونیسیکم، (1396س و همکاراننژاد ضیرتم

 (2003س جمنگو ،(2011س اتحادیه اروپا (،1392س پردنجانی و جعفری

 ستیلچک
 ،(1392س ، مرادی پردنجانی و جعفری(1396س و همکاراننژاد ضیرتم

 (2008س (، سالومون2010س بارتولویج و ناووسل
  (1388س ، کوثری و نوروززاده(1392س مرادی پردنجانی و جعفری آزمون مستمر

 خودارزیابی
 و(، کوثری 2015اروپا س ونیسیکم، (1396س و همکاراننژاد ضیرتم

 (1388س نوروززاده

 
های هطراحی الگوی برنامه درسی پیشنهادی بر اساس مطالعه پیشین (1سدر شکل 

  :است داده شده نشانپژوهش 
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شناختی، تن مبانی روانبا در نظر گرف شوددیده می (1س طور که در شکلهمان
های دانش، نگرش و مهارت به مؤلفهه شناختی و فلسفی و با توجشناختی، زبانجامعه

هام از الگوی ( و با ال5سمندرج در جدول  نظرانکارآفرینی؛ و ترکیب نظرات صاحب
ام اقدیی به طراحی برنامه درسی کارآفرینی در درس فارسی دوره ابتدا (1976س زایس
هادی موضوعات برنامه درسی پیشناست تمش شده  این الگو،. در طراحی است شده

کارکردهای  قرار گیرد که ضمن توجه به ماهیت درس فارسی و نظر موردای ونهگبه
  کمک کند. آموزاندانشآن، به توسعه دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی به 

 شده:ارسنجی الگوی طراحیاعتب -ب
ربط در رابطه با های ذیمیزان توافق گروه (6سابتدا در جدول  ،در این قسمت

ان میز (7سو در جدول  شده داده نشان دوخیهای تحقیق با استفاده از آزمون فرض
 .است شده بیاناعتبار برنامه درسی پیشنهادی 

 
 پژوهشهای ها در مورد فرضها به تفکیک گروهداری و فراوانی پاسخی( جدول معن6جدول )

 
 شاخص    

 
 گروه

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

ره 
آما
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دو

 

دی
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نی 
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نی 
اوا
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نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

 

 26 75 53 154 21 60 0 0 0 0 معلمان 

74
6

/
73

 

21 00
01

/0
 

ف
هد

 

متخصصان 
ریزی برنامه

 درسی

0 0 0 0 3 10 21 63 7 23 

 28 5 61 11 11 2 0 0 0 0 کارآفرینان 

 34 98 51 146 16 45 0 0 0 0 معلمان 

85
2

/
73

 

2
 00

01
/0

 

توا
مح

 

متخصصان 
ریزی برنامه

 درسی

0 0 0 0 1 3 21 68 9 29 

 33 6 56 10 11 2 0 0 0 0 کارآفرینان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذا  است شدههای خیلی کم و کم با متوسط ادغام دو، ستونگیری از آزمون خیبه منظور تأمین شرایط بهره .1

 .است 2شده برابر  درجه آزادی در شرایط ادغام
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 شاخص    

 
 گروه

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
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 0 0 63 181 36 104 1 4 0 0 معلمان 
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 00
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ت
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ف
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ها
 

ی
گیر

یاد
 

متخصصان 
ریزی برنامه

 درسی

0 0 0 0 11 36 20 64 0 0 

 0 0 61 11 39 7 0 0 0 0 کارآفرینان 

 19 56 65 163 24 68 1 2 0 0 معلمان 

40
2

/
23

0
 

31 00
01

/0
 

ش
رو

بی
شیا

رز
ی ا

ها
 

متخصصان 
ریزی برنامه

 درسی

0 0 0 0 5 16 21 68 5 16 

 22 4 61 11 17 3 0 0 0 0 کارآفرینان 

 
درصد و درجه  5شده که در سطح خطاپذیری محاسبهدو خیبا توجه به مقدار 

لذا فرض صفر مبنی بر  ؛تر استبزرگ 2جدولدو خیشده از مقدار  آزادی اشاره
شود. پذیرفته می پژوهشرد و فرض  مربوط،یکسان نبودن نظر معلمان و متخصصان 

د که بین نظر متخصصان شومی دیده( 6سبه محتوای جدول  توجهبا  ،به سخن دیگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لذا درجه آزادی  استشده های خیلی کم و کم ادغام دو، ستونگیری از آزمون خیمنظور تأمین شرایط بهرهبه .1

 .است 3شده برابر در شرایط ادغام
برابر  3و با درجه آزادی  99/5برابر است با  2؛ با درجه آزادی 05/0خطاپذیری دو جدول در سطح مقدار خی .2

 81/7است با 
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برنامه درسی، کارآفرینی و معلمان مربوطه در مورد اعتبار عناصر برنامه درسی 
 وجود دارد. نظراتفاقپیشنهادی به میزان زیادی 

 هاپاسخین دا میانگابت ،ینیکارآفری هامؤلفهتعیین اعتبار برنامه درسی مبتنی بر  برای
ی یادگیری و هاتیفعالی هدف، محتوا، هابخشی در نیکارآفری هامؤلفهاز  هرکدامدر 

 ،تیادرنهمشخص و شده است. سپس دامنه مناسب برای هر طبقه، محاسبه  ،ارزشیابی
. بر این شودیمتعیین  شدهمشخصی هادامنهبر اساس  هاگروهاعتبار هر یک از 

تا  5/1 یلی کم؛ ازخ اعتبار 49/1از: کمتر از  اندعبارت شدهمشخصی هادامنه ،اساس
به باال  4.5اد و اعتبار زی 49/4تا  5/3اعتبار مناسب ؛  49/3تا  5/2اعتبار کم؛ از  49/2

 بسیار معتبر.
 

ی و عناصر نیکارآفری هامؤلفهی معلمان و متخصصان در هر یک از هاپاسخمیانگین  (7) جدول
 برنامه درسی

 ینیکارآفری هامؤلفه
 عناصر برنامه درسی

 میزان اعتبار مهارت نگرش دانش

 اعتبار زیاد 1556/4 186/4 937/3 هدف
 اعتبار زیاد 233/4 176/4 183/4 محتوا

 اعتبار زیاد 145/4 260/4 230/4 ی یادگیریهاتیفعال
 اعتبار زیاد 100/4 145/4 837/3 روش ارزشیابی

 اعتبار زیاد 118/4 174/4 000/4 کل

 
 ازدر برنامه درسی پیشنهادی  ذکرشده هایهدف (7سبر اساس نتایج در جدول 

ی هامؤلفهی در هر یک از نیکارآفری درسی و زیربرنامهمعلمان و متخصصان  نظر
در  شدهمشخص. در زمینه محتوای دهدیمدانش، نگرش و مهارت اعتبار زیاد را نشان 

ی در هر یک نیکارآفربرنامه درسی پیشنهادی نیز معلمان و متخصصان برنامه درسی و 
را دارای اعتبار زیاد  شدهگرفتهی دانش، نگرش و مهارت؛ محتوای در نظر هامؤلفهاز 

ی زیربرنامهمعلمان و متخصصان  نظر ازی پیشنهادی نیز هاتیفعال. در بخش انددانسته
ی دانش، نگرش و مهارت دارای اعتبار زیاد هامؤلفهی؛ هر یک از نیکارآفردرسی و 

ی ارزشیابی نیز نظر معلمان و متخصصان مربوطه در هر یک هاوشراست. در قسمت 
بر  ،یطورکلبه. دهدیمی دانش، نگرش و مهارت، اعتبار زیاد را نشان هامؤلفهاز 
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معلمان و متخصصان مربوطه الگوی برنامه  نظر از توان گفتمی (7سجدول اساس 
دانش، نگرش و  ابعاداز محور در درس فارسی دوره دوم ابتدایی نیکارآفردرسی 

 .هستندمهارت معتبر 
 
 یریگحث و نتیجهب

تقای ، اردر این پژوهش، هدف از طراحی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه
آموزان در راستای رشد و توسعه جامعه و بهبود کیفیت زندگی خود های دانشمهارت

ه بمبانی نظری مربوط آنان است. به همین دلیل تمش شد با بررسی و مطالعه 
ی و کارکردها هاهای کارآفرینی در دوره ابتدایی و تحلیل آنها و با توجه به هدفمؤلفه

 وردوی مدرس فارسی و با تأکید بر سه مؤلفه دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی، الگ
رینی ارآفکو اعتبار آن از منظر معلمان و متخصصان برنامه درسی و  شود طراحی ،نظر

بین نظر  ، مؤید آن است کهدوخیآمده از آزمون دستبررسی قرار گیرد. نتایج به مورد
 ناصرعمتخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و معلمان مربوطه در مورد مناسب بودن 

س نتایج نظر وجود دارد. همچنین بر اسابرنامه درسی پیشنهادی به میزان زیادی اتفاق
 بوطه، درنظر معلمان و متخصصان مر شنهادی، ازالگوی برنامه درسی پی (7سدر جدول 

 .استابعاد دانش، نگرش و مهارت دارای اعتبار 
ولی  جرا نشده استاحاضر  پژوهشدقیقًا مشابه با عنوان  پژوهشیرغم اینکه علی

 (،2013س عبدحمید هایپژوهشا نتایج بشده در الگوی پیشنهادی موضوعات مطرح
و  نژادضیرتم (،2010س (، هیلبرون2011س ه اروپا(، اتحادی2015س کمیسیون اروپا

(، 1388س (، کوثری و نوروززاده2010س (، ماسالوبیا1393س (، سبزه1396س همکاران
 مذبوحی و ،(1389س استیری (،2013س (، اودو و آمدی2015س رحیمی و همکاران

(، 1392س ، مرادی پردنجانی و جعفری(1383س صباغیان و همکاران، (1390س همکاران
مدپور ( مقیمی و اح1390س و فخارزاده مقدمجعفری(، 1393س کوهی و همکاران

 (، کنت2004س هوارد(، 1392س باباییرحیمی و آقا(، 1382س (، الهام1387س داریانی
 بمک و استامفو  (2007س استیفنسون (،2001س شوتیک، (2004س لفگ(، 1990س
 همخوانی دارد. (1992س

وپرورش در تربیت مردان و زنان کارآفرین جایگاه مهمی آموزشبا توجه به اینکه 
طور خاص وپرورش و بهآموزش نظامبنابراین ورود مقوله کارآفرینی به  ؛دارد

طرز فکر کارآفرینانه پیدا کنند و دانش و آموزان دانششود باعث میهای درسی، برنامه
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های الزم برای توسعه فرهنگ کارآفرینی را در جامعه خود گسترش دهند. با مهارت
( که بسترسازی و گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه 1990س توجه به تعبیر کنت

و های خمقانه و مستقل، آغاز شود باید از سنین خردسالی و با ترتیب دادن فعالیت
؛ شودهای مختلف، معرفی عنوان یک نگرش و سبک زندگی، مبنای برنامهکارآفرینی به

شده در  های ارزشیابی ذکرهای یادگیری و شیوه، محتوا، فعالیتها، هدفبنابراین
های که امکان گسترش توانمندیاست  شده ای تهیه و تنظیمگونهالگوی مذکور، به

سبک و اسلوب ش و مهارت مدنظر قرار داده و کودکان را در سه حیطه دانش، نگر
را در فرد پرورش دهد و بتواند تا حدودی آنچه را که الزمه زندگی کنونی  کارآفرینانه

هدف،  ؛در بحث کارآفرینی دوران کودکی .کندسالی آنان است، فراهم و بزرگ
که آموزش کودکان و درگیر کردن کودک با مباحث کارآفرینی است. ازآنجایی

توانند در این های درسی میگیرد؛ کتابصیت افراد در دوران کودکی شکل میشخ
در رشد  با توجه به اهمیت درس فارسیبر این اساس،  زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

و همچنین تأثیری که این درس  جانبه کودک و آماده کردن آنها برای زندگیهمه
های کارآفرینانه دن آنها به فعالیتکرمند و عمقهآموزان دانشتواند در تغییر نگرش می

، گونهنظمساختار خاص کتاب درسی فارسی و محتوای و با توجه به  داشته باشد؛
 ،و بیان زندگینامه؛ اگر این درس با رویکرد کارآفرینانه تدوین شودگونه داستان

از زی ایفا کند. تواند در افزایش دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی کودکان نقش بارمی
مدار شاگردو مدار فعالیتهای تدوین محتوای کارآفرینانه و استفاده از روش رو،این
و  روحیه پرسشگری، پژوهشگریتنها باعث افزایش آگاهی، خمقیت، تقویت نه

شود بلکه انگیزه آنها را برای های کارآفرینی در کودکان میها و ویژگیپرورش مهارت
 مشخصسازد. آنچه های بیشتر در عرصه کارآفرینی مهیا میفعالیتآموختن بیشتر و 

به آموزان دانشورزی، عمل و فعالیت را در اندازه تمش کنیم فرصت دست هراست 
جای فرار از مشکمت وجود آوریم قطعاً در آینده شاهد جوانانی خواهیم بود که به

رشد و بهسازی زندگی خود و عنوان فرصت تلقی کرده و زمینه پیش رو؛ آنها را به
 سازند. جامعه را فراهم می

 ی درارتقای دانش، نگرش و مهارت کارآفرینی و افزایش فرهنگ کارآفرین برای
در خصوص اعتبار  (7سآمده در جدول دستابتدایی و با توجه به نتایج به آموزاندانش

 وتربیتتعلیمبه متخصصان و متصدیان  ، پیشنهادهای زیرشده برنامه درسی طراحی
  د:شوارائه می
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ی هایس فارسی، هدفبرنامه درسی در هایهدفشود تا در تدوین هاد میپیشن -1
ک پایه و درک مفاهیم مربوط به کارآفرینی، شناسایی و تحری کسب دانشچون 

و  های کارآفرینانه، تقویت روحیه کارآفرینی، رشد خمقیتاستعدادها و مهارت
 مدنظر قرار گیرد. ناخت فرصتشهای کارآفرینانه و نوآوری، پرورش ویژگی

ضمن توجه  ،شود تا در تدوین محتوای برنامه درسی درس فارسیپیشنهاد می -2
مینه ز های الزم درایجاد شایستگیبه مفهوم اخمق کارآفرینانه در تدوین محتوا و 

تقادی، مهارت رت تفکر انهایی چون: مهادانش و نگرش کارآفرینی، مهارت
مهارت ارائه و سخن  ری، مهارت خواندن و نوشن،گیری، مهارت شنیداتصمیم
دهی، بازاریابی، رهبری و ریزی، سازمانسبرنامه های مدیریتیمهارت گفتن،

 در نظر گرفته شود.ارزشیابی( و مهارت کارگروهی 
رسی درس فارسی، دهای یادگیری برنامه شود تا در فعالیتپیشنهاد می -3

گویی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو، روش سخنرانی، قصه هایی چون:روش
ی، گروهپردازی، ممقات با کارآفرینان، ایفای نقش، کاربارش مغزی، روش بدیعه

 توجه قرار گیرد. مورد گردش علمی و بازی

 نهایی چومنظور ارزشیابی در درس فارسی، از روششود تا بهپیشنهاد می -4
 پاسخ(، خودارزیابی،امتحان شفاهی، آزمون مداد کاغذی سبازپاسخ و بسته

 شود. استفاده لیست، پروژه عملی و پوشه کارچک

 

 

 

 

 

 



 وزشیگیری و ارزشیابی آمفصلنامه مطالعات اندازه 132
 

 منابع 

های وهشناسایی شی .(1396س قنبر، محمدی الیاسی احمدی، آیدا؛ محمدکاظمی، رضا و
آموزش از طریق » آموزش کارآفرینی در حیطه یادگیری عاطفی با رویکرد

 .220 – 201 ،(2س 10، فصلنامه توسعه کارآفرینی «.متفریحات سال
یی و ضرورت بسترسازی آموزش کارآفرینی در دوره ابتدا (.1389س استیری، عالیه

زهرا، انشگاه الکارشناسی ارشد، د نامهپایان .تبیین عناصر برنامه درسی برای آن
 .دانشکده مدیریت

. ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سومبرنامه (.1394س ظهیر، علی پورتقی
 نشر آگه. تهران:

های نه در کتابتوسعه نگرش کارآفرینا .(1390، سعید و فخارزاده، آرزو سمقدمجعفری
صلنامه توسعه ف .های فارسی دوره دبستانطالعه موردی: کتابم -درسی 

 .66 -47، 11، کارآفرینی

ری میزان درگی (.1389س رشیدی، ذوالفقار و جعفری ثانی، حسین ؛دیبایی، محسن
اندن های سواد خوبا مهارتم( پایه سوم و چهارس برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی

 .49 – 29، (36س 9، های آموزشیفصلنامه نوآوری ز.المللی پرلبر اساس مطالعه بین
 و کارآفرینی هایمؤلفه رابطه بین تحلیل (.1392س، حمید و آقابابایی، راضیه رحیمی
 .53-70، (24س 6 ،عالی آموزش نامه .در دانشگاه کاشان یادگیرنده سازمان ابعاد

مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی در  (.1393س رحیمی، حمید و شریف، مصطفی
 .128 – 101 ،(25س 7 نامه آموزش عالی، .کشورهای منتخب شمال و جنوب

 :رانته .راهنمای معلم فارسی ششم (.1395آموزشی سریزی برنامههش و سازمان پژو
 .ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه ،وزارت آموزش و پرورش

 .ز دبستاناطراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی در دوره پیش  .(1393سبزه، ناهید س
 حدی واشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسممدانشکده روان ،دکتری رساله

 .علوم و تحقیقات تهران
. تهران: نشر وزشیگیری و ارزشیابی آمهای اندازهروش (.1383س اکبرسیف، علی
 دوران.

خشی بررسی اثرب .(1389، کورش و نساج، سعیده سهفتحی واجارگا عارفی، محبوبه؛
ره فصلنامه مشاو .برنامه درسی کارآفرینی شاخه کار و دانش آموزش متوسطه

 .78 – 47 ،(4س 2، شغلی و سازمانی



 133 ... اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه

 

ی برنامه طراحی و مهندس(. 1383خدیوی، اسداله س و حمید قورچیان، نادرقلی؛ ملکی،
 ختی اندیشه.انتشارات فراشنا . تهران:درسی در هزاره سوم

های عناصر چندگانه برنامه تبیین ویژگی .(1388س کوثری، مریم و نوروززاده، رضا
فصلنامه  .های کارآفرینیدرسی مقطع کارشناسی با تأکید بر پرورش مهارت

 .18-1، 54، ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه

های یادگیری شناسایی منابع و روش .(1392س حمدی الیاسی، قنبر و مافی، بهارهم
، و جامعه ماهنامه کار .ریزی آموزشی برای کارآفرینان نوپاکارآفرینان باهدف برنامه

158 ،55-74. 

. تهران: کارآفرینی .(1397س ید محمدمهدی و مدرسی، سیده جمیلهمدرسی، س
 .انتشارات ترمه

 ی:آفرینآموزش کار درسی هبرنام .(1390سعید؛ شرفی، محمد و مقدم، مینا مذبوحی، س
در  دوفصلنامه ابتکار و خمقیت .شیوه ارزشیابی روش تدریس و محتوا، هدف،

 .130 -97 ،(3س 1، علوم انسانی

ارزیابی اثربخشی برنامه  .(1392ساهلل و جعفری، پریوش مرادی پردنجانی، حجت
ش آموز درسیدوفصلنامه مطالعات برنامه  .درسی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسممی

 .161-139(، 7س 3، عالی

تبیین  .(1396خواه، علی و عباسی، عفت س، نیلوفر؛ عطاران، محمد؛ حسینینژادضیرتم
ه نظری دوفصلنامه .سسنتزپژوهی( عناصر برنامه درسی کارآفرینی در آموزش عمومی

 .142-105(، 9س 5 ،و عمل در برنامه درسی
(. آموزش کارآفرینی در 1387مقیمی، محمد و احمدپور داریانی، محمود س

فصلنامه توسعه متوسط ایران: نیازها و راهکارها.  ووکارهای کوچک کسب
 .245-207(، 1س 1، کارآفرینی

 . تهران:ریزی درسی سراهنمای عمل(، ویراست دومبرنامه (.1395س ملکی، حسن
 .سسه فرهنگی مدرسه برهانؤم

جله م .فرایند ارزشیابی برنامه درسی .(1388حسن و محمدی مهر، مژگان س ملکی،
 .36- 30 (،2س 4، دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسممی

واکاوی اثر  .(1391فر، احمد سید و رضواناهلل؛ موحدمحمدی، حم، فیضفردمنوری
رینی و کارآفکنفرانس ملی  .ی بر روحیه کارآفرینی دانشجویانهای برنامه درسمؤلفه

 1-13زندران، ، دانشگاه مابنیانوکارهای دانشمدیریت کسب



 وزشیگیری و ارزشیابی آمفصلنامه مطالعات اندازه 134
 

، وتربیتتعلیمفصلنامه  .الگوهای طراحی برنامه درسی .(1367مهرمحمدی، محمود س
 .28-10، 16و  15

 .اندازهاها، رویکردها و چشمبرنامه درسی: نظرگاه .(1393مهرمحمدی، محمود س
 .به نشر :تهران

وسازی الگ (.1394انگیزان، سهراب سامیری، صبا؛ جعفری، حبیب و دلنادری، نادر؛ 
وکار در های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسبمفهومی تأثیر مؤلفه

 .34 -17 ،(2س 2، نشریه کارآفرینی در کشاورزی .های کاردانشهنرستان
بی چگونگی ارزشیاهای تحقیق و روش .(1395اهلل و سیف نراقی، مریم سنادری، عزت

 .ارانرسبا . تهران:، ویرایش ششمآن در علوم انسانی سبا تأکید بر علوم تربیتی(
 درسی برنامه ارائه بررسی (.1388سیداللهی فارسی، جهانگیر و میرعرب رضی، رضا 

-61 (،3س 1کارآفرینی،  توسعه فصلنامه .تربیتی علوم هرشت کارآفرینی در آموزش
80. 

رشد  .قاطعمضرورت آموزش کارآفرینی در همه  (.1389س اشرف آبادی،یعقوبی نجف
 .32-28، 4، مشاور مدرسه

برنامه درسی ملی و ضرورت نگرش به  .(1390آبادی، اشرف سیعقوبی نجف
 .15- 8(، 2س 7، ایرشد فنی و حرفه. کارآفرینی

 
Abd Hamid, M. (2013). Entrepreneurship education: The 

implementation in Year 1 primary school curriculum in Malaysia. 
A case study of one district in East Peninsular Malaysia, The 
University of York, Department of Education. 

Arasti, Z.; Kiani Falavarjani, M. & Imanipour, N. (2012). A Study of 
Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate 
Students. Higher Education Studies, 2 (1), March 2012, 
www.ccsenet.org/hes 

Backanak, A. (2013). Teachers’ Views about Science and 
Technology Lesson Effects on the Development of Students’ 
Entrepreneurship Skills. Educational Sciences: Theory & 
Practice, 13 (1), www.edam.com.tr/estp  

Bartulović, P. & Novosel, D. (2014). Entrepreneurial competencies 
in Elementary schools. Obrazovanje za poduzetništvo-E4E: 
znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, 4 (1), 
83-87. 

http://www.ccsenet.org/hes


 135 ... اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه

 

Block, Z. & Stump, S. A. (1992). Entrepreneurship education 
research: Experience and challenge. In D. L. Sexton and J. 
Kasarda, eds., the State of the Art in Entrepreneurship. Boston, 
MA: PWS-Kent, pp. 17-44. 

Bourgeois, A. (2012). Entrepreneurship Educational School in 
Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes, 
Education. Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 
ISBN 978-92-9201-252-6. 

Canziani, B.; Welsh, D. H. B; Hsieh, Y. & Tullar, W. (2015). what 
pedagogical methods impact student's entrepreneurial propensity? 
Journal of Small Business Strategy, 25 (2), 97-113. 

Cope, M. (2003). Personal networking: How to make your 
connections count. Pearson Education. 

Esmi, K.; Marzughi, R.; Turkzadrh, J. (2015). Teaching learning 
methods of an entrepreneurship curriculum. J Adv Med Educ 
Prof; 3 (4), 172–177. 

European Union (2011). Entrepreneurial learning; A Key 
Competence Approch, South East European Centre for 
Entrepreneurial Learning Selska 217/IV, Zagreb, 10000, 
Croatia. 

European Commission (2015). Entrepreneurship Competence: An 
Overview of Existing Concepts, Policies and Initiatives. Joint 
Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. 

Garavan, T. & O’Cinne´ide, B. (1994). Entrepreneurship education 
and training programmes: a review and evaluation. Journal of 
European Industrial Training, Part I – 18 (8), 3-12, Part II – 8 
(11), 13-21. 

Garcia-Lopez, E. (2017). Developing entrepreneurship in primary 
schools. The Mexican experience of “My first enterprise: 
Entrepreneurship by playing. Teaching & Teacher Education, 
64, 291-304. 

Gibb, A. A. (1987). Enterprise culture—its meaning and implications 
for education and training. Journal of European Industrial 
Training, 11 (2), 2-38 

Gibb, A. A. (1993). Enterprise culture and education: Understanding 
enterprise education and its links with small business, 
entrepreneurship and wider educational goals. International Small 
Business Journal, 11 (3), 11-34 

Golff, L. (2004). A New Paradigm for Business Education. 
Management Decision, 42 (3/4), 499-507. 

Heilbrunn, S. (2010). Advancing Entrepreneurship in an Elementary 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4596383/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4596383/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X17302858#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0742051X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0742051X/64/supp/C


 وزشیگیری و ارزشیابی آمفصلنامه مطالعات اندازه 136
 

School: A Case Study. International Education Studies, 3 (2), 
174-184. 

Hesrich, R. & Piters, M. (2002). The individual entrepreneur in 
entrepreneurship. New York: MC Graw-Hill 

Howard, S. (2004). Developing entrepreneurial potential in youth: 
The effects of entrepreneurial education and venture creation. 
University of South Florida Report, 3-17. 

Jalongo, M. R. (2003). A Position Paper of the Association for 
Childhood Education International: The Child's Right to Creative 
Thought and Expression. Childhood Education, 79 (4), 218-228. 

Kent, C. A. (Ed.). (1990). Entrepreneurship education: current 
developments, future directions. Greenwood Publishing Group 
Kiakejori, F. & Rodgar Nejad, F. (2009). providing a 
conceptual framework of the entrepreneurial learning 
process. Journal of Development & Evolution 
Management, 1 (3), 43-52. 

Kyro, P. (2003). Entrepreneurship pedagogy–the current state and 
some future expectations. 3rd European Summer University, 
Paris, 26. 

Lonappan, J. & Devaraj, K. (2011). Pedagogical innovations in 
teaching entrepreneurship. In Eighth AIMS International 
Conference on Management, pp. 513-518. 

Loughnan, K. (2013). How to introduce enterprise into your school's 
curriculum,https://www.theguardian.com/teacher-
network/teacher-blog/2013/nov/23/teaching-enterprise-school-
curriculum 

Luczkiw, E. (2008). Entrepreneurship Education in an Age of Chaos, 
omplexity and Disruptive Change. OECD Education & skills, 18, 
65-93. 

McMullan, C. A. & Boberg, A. L. (1991). The relative effectiveness 
of projects in teaching entrepreneurship. Journal of Small 
Business & Entrepreneurship, 9 (1), 14-24. 

Mwasalwiba, E. S. (2010). Entrepreneurship education: a review 
of its objectives, teaching methods, and impact 
indicators. Education + Training, 52 (1), 20-47. 

Oyelola, O. T. (2013). Embedding entrepreneurship education in to 
curriculum: A case study of Yaba College of technology, Centre 
for Entrepreneurship Development. The 1st International Africa 
Enterprise Educators Conference; Lagos: Nigeria; January. 



 137 ... اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه

 

Potter, J. (2008). Entrepreneurship and higher education: future 
policy directions. Local Economic & Employment Development 
(LEED), 313-335. 

Rabbior, G. (1990). Elements of a successful entrepreneurship/ 
economics/ education program. Entrepreneurship education: 
Current developments, future directions, 53-65. 

Rahimi, H.; Amini, M. & Jahanbani, F. (2015). The Place of 
Entrepreneurial Curriculum Components in Higher Education. 
International Journal of Academic Research in Business & Social 
Sciences, 5 (9) ISSN: 2222-6990. 

Said, M. (2014). Entrepreneurial education, spirit of entrepreneurship 
and the expectation of Students. International of Journal 
Development & Sustainability, 3 (7), 1569-1582. 

Sagar, H., (2015). entrepreneurial school, part2, OECD, European 
Commission, http://www.oecd.org/cfe/leed/skills-for-
entrepreneurship.htm. 

Shotick, J. A. (2001). The Impa Rabbior ct of Children’s Theatre on 
the Comprehension of Fundamental Economic Concepts. Journal 
of Entrepreneurship Education, 1 (1), 41-50.  

Siagian, P. J. R. & Simatupang, T. M. (2011). A Competence-Based 
Curriculum Design for Entrepreneurship Study Program, 
International Research Journal of Business Studies, 4 (2), 137-
155. 

Solomon, G. (2008). Entrepreneurship education in the United 
States. OECD Education & Skills, 18, 95-118. 

Stephenson, H. B. (1997). Examining the efficacy of offering Service 
Learning for credit with SIFE and SBI: An Exploratory 
Study. Journal of Entrepreneurship Education, 1 (1), 1-13. 

Timmons, J. & Stevenson, H. (1985). Entrepreneurship education in 
the 1980s: What entrepreneurs say? In John J. Kao and Howard H. 
Stevenson (Eds.), Entrepreneurship, what it is and how to teach 
it: a collection of working papers based on a colloquium held at 
Harvard Business School, Boston.  

Udu, C. S. & Amadi, U. P. N. (2013). Integrating Basic 
Entrepreneurship Studies into Primary Education Curriculum: 
Platform for Sustainable National Development. Academic 
Journal of Interdisciplinary Studies, 2 (5). 

Vaidya, S. (2014). Curriculum Design for Entrepreneurship 
Education: An Experimental Project, Developing 
Entrepreneurial Life Skills, 53-64. 

http://www.oecd.org/cfe/leed/skills-for-entrepreneurship.htm
http://www.oecd.org/cfe/leed/skills-for-entrepreneurship.htm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-81-322-1789-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-81-322-1789-3


 وزشیگیری و ارزشیابی آمفصلنامه مطالعات اندازه 138
 

Vorholt, J. & Harris, E. (2014). Entrepreneurship and Student 
Motivation. English Teaching Forum, 3, 30-37. 

Yu Cheng, M.; Chan, W. S. & Mahmood, A. (2009). The 
effectiveness of entrepreneurship education in Malaysia. 
Education + Training, 51 (7), 555-566. 

Zais, R. S. (1976). Curriculum principles and foundations. New 
York: Thomas. Y. Crowell Company. 

 


