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Abstract: The purpose of this study was to develop a pattern and evaluate an 

entrepreneurship curriculum model to elementary education course based on the 

mental-psychological characteristics of educational entrepreneurs for undergraduate 

students. The present study was a mix-method research in which we developed a 

conceptual model and then tested it using survey data. The sampling framework of 

this study included all curriculum and entrepreneurship specialists working in state 

universities in Tehran; according to Morgan table, 182 participants including 73 

entrepreneurship professionals and 109 curriculum specialists were selected. The 

data gathering was perormed using a self-developed questionnaire while fro data 

analysis, descriptive statistics and inferential statistics (chi-square test of 

homogeneity) were used. In addition, to develop the Entrepreneurship Curriculum 

Model (ECM), the entrepreneurial components consisting of knowledge, attitude, 

and skill were extracted from the literature, and also the curriculum elements 

including goals, content, teaching method and evaluation method were adjusted 

based on each component.  The finding of the study showed that all elements of the 

Entrepreneurship Curriculum Model (ECM) including purpose, content, teaching 

method and evaluation method were valid based on the experts’ viewpoints. Also, 

there was no significant difference between the opinions of the groups regarding the 

importance of these elements (p> 0.05). In order to create economic growth, 

innovation in various jobs, to increase happiness to enable citizens to solve long-

term issues, to have mental and spiritual health, to understand opportunities and to 

fill gaps in the entrepreneurial aspect of the curriculum discipline, therefore, an 

“entrepreneurship course” according to the mental-psychological characteristics of 

educational entrepreneurs as a compulsory unit in elementary education should be 

considered. 

Keywords: Curriculum, Design a pattern, Mental-psychological characteristics, 

Educational entrepreneurs, Elementary educationsubject. 
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 مقدمه

دادن نگرشش اررشاد   آموزش عالی نقش کلیدی در شکل     

(. منظرور از ووسر ه   2014 ونسار)به سوی کارآرشینی دارد 

 را امکران  ایر   کره  مهاروی است و نگشش کارآرشینی دانش

 .کنرد  وبدیل عمل به را هایشایده که کند رشاهم رشد بشای

 شرللی   قابلیرت  یرادییشی   رشاینرد  در ای  نوع و شیر  برش  

 کار و زندیی بشای کارآرشینی هایمهارت و ر ال شهشوندان

 (. آمروزش 2018 همکراران  و شده اسرت )بروراوا    اشاره

 مردیشیت  و رشرد  انردازی  راه اب راد  برش  صشراً که کارآرشینی

 بلکره  باشدنمی مطال ه ای  هدف نماید  ومشکز کار و کسب

 م نرای  در کره  است کارآرشینانه هایویژیی آموزش هدف 

 هرایی ووانمنردی  و مهرارت  نگرشش   دانرش   روی بش یعوس

 نگاهی .دارد کاربشد محیطی و ششایط هش در که دارد واکید

 نشان ولییش  حال در دنیای در کارآرشینی آموزش آینده به

 آموزاندانش به کارآرشینی هایمهارت انتقال به نیاز دهندۀ

 شبر  مت رارف آمروزش   غیش هایروش و نوآوری از استفاده با

 رشرته  دانشروویان  بنرابشای  . اسرت  ومرشی   و عمل اسا 

 آمراده  چرالش  ایر   برا  مواجهره  برشای  باید ابتدایی آموزش

 (وقویرت 1اسرت    پذیش امکان صورت دو به مهم ای . باشند

( 2دبسررتان  در کررارآرشینی ورردری  بررشای م لررم آمرروزش

کارآرشینی  شایستگی وقویت بشای مداوم ای حشره پیششرت

 (.2015  یاووم)

 مشبیان ابتدایی مدار  در که  کندمی بیان  رودریگز

 و مهاروها ووس ه و کارآرشینی یادییشی در یذارواثیش نقشی

 ای  و دارند کودکان میان در کارآرشینی هاینگشش

 پتانسیل متوسطه  مقطع در وا شودمی موجب هاآموزش

یابد  ووس ه و شده داده وشخیص دانش آموزان کارآرشینی

 و ذهنی هایویژیی (. شناخت1397ارتخاری  و نادی)

 عنوان به ابتدایی آموزش رشته دانشوویان در روانی

ای آنها حشره وخصص وشبیت به ووجه همانند آوی م لمان

 والکش)است  ضشوری پشورش و آموزش کیفیت بهبود بشای

 شخصیت با مطابق رشد هش عملکشد که آنوایی . از(2010

 در رشدی هایوفاوت کنیم شضر است منطقی باشد می او

 خلق و نوآوری رشصت  از بشداریبهشه رشصت  وشخیص

. است رشد هش شخصیت عملکشد از بخش کمتشی  ارزش

که با  مدوهاست شلل هش الزامات با شخصیت مطابقت

 در( 1993) یلدبشگ. اهمیت وشخصص داده شده است

 با شلل هش الزامات ایش که ییشدمی نتیوه خود مشاهدات

 آن باشد نداشته ووان  آن به مشبوط شخصیتی فاتص

 و  ونس )خورد  خواهد شکست خود شلل در رشد

آموزش  وحت ارشاد ایش بنابشای  .(2016 سیفشت

 شخصیتی هایویژیی( ابتدایی آموزش رشته دانشوویان)

 و یاددهی روشهای محتوا  اهداف  در را کارآرشینی

 مایند ن کسب مناسب ارزشیابی سیستم و یادییشی

 روحیه و خود شلل در را هاویژیی ای  ووانندمی

 .شایشدانشان وقویت کنند

 که است شده نشانخاطش 2020 عملیاوی بشنامه در

شوند؛ می مندبهشه کارآرشینانه یادییشی از که آموزانیدانش

 از هایینگشش و ضشوری هایمهارت و وواری دانش باید

 شناخت یشوهی  کار سماجت  عمل  ابتکار خالقیت  جمله

 پشورش خود در را مسئولیت احسا  و ریسک به نسبت

 یادییشی بشدن باال در مهمی نقش م لمان که دهند

 صفات وئوری (.  در2015 یوساسی)دارند  کارآرشینانه

 نظش از کارآرشینان که دارد وجود اعتقاد ای  شخصیتی

هستند  متفاوت کارآرشی  غیش ارشاد با شخصیتی ارزش

 را کارآرشی  ارشاد هایویژیی کللند (. مک2017 چیزسان)

 درونی  کنتشل پذیشی ریسک پیششرت  انگیزه شامل

 وحقیقات انوام اسا  بش. داندمی طلبیاستقالل و خالقیت

 وقویت باعث ارشاد در شده ذکش هایویژیی شده  پشورش

 (. نکته1395امیشویموری )شود قابلیت کارآرشینی آنان می

 طوالنی مدوهای وا که است ای  خصوص ی ا در مهم

 و ارثی موضوع کارآرشینی که بودند م تقد دانشمندان

 از کارآرشینان لذا و است ارشاد ذات و طبی ت به وابسته

 که داد نشان ب دی مطال ات اما. هستند متمایز دیگش ارشاد

 محیط از متاثش مورثی  و رشدی ویژیی بش عالوه کارآرشینی

 مثل) کودکی دوران ووشبیات اسا  ی ا بش. نیز است

 همچنی ( کارآرشی  مادر و پدر داشت  زودر   آموزش

 اخالق اصول رقابت  به عالقه مثل) رشهنگی ارزشهای
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 و کارآرشینی آموزش ووشبه  (ثشوت و پول به نگشش کاری 

 بودن اکتسابی بش بیشتش کارشناسان شده باعث آن  واثیش

  لیم و چانگ لی  .(1397بی ی قو) نمایند ووجه کارآرشینی

 نیست  ذاوی کارآرشینی ووانایی که داشتند اظهار( 2005)

 کارآرشینی آموزش شود  متولد ارشاد در مهارت ای  ایش زیشا

 ای . داد خواهد دست از را خود بودن مستلزم و داللت

 می وواند که است خود اراده و عزم و آموزشی محیط

 ووجه با بنابشای . (2015اکش ب) آورد وجود به را کارآرشینی

 طشاحی بایستی با کارآرشینی  خصایص بودن اکتسابی به

 آموزش  شیوه در ساختارمند و مناسب درسی بشنامه

های ارزشیابی  روش ودری  و روش آموزش  محتوای

 آموزش رشته دانشوویان در را کارآرشینی هایویژیی

پشوسه طشاحی بشنامه درسی یک  .آورد وجود به ابتدایی

های مثبت هدرمند  متشقی و منظم بشای ایواد پیششرت

 (.2018 در سیستم آموزشی است )موهاناسوندرام

 چگونگی و درسی بشنامه عناصش شامل درسی بشنامه طشح

 و داد مختل  نظشانصاحب نظش از که آنهاست بی  روابط

( 1949)وایلش  است. به عنوان مثال متفاوت عناصش ای 

 هایووشبه هدف » عنصش چهار رسید بشنامه بشای

 نظش در را «ارزشیابی و ووارب سازماندهی یادییشی 

هایی (. پژوهش1397نژاد  اناری و جاودانی)ییشد می

درباره طشاحی بشنامه درسی کارآرشینی انوام شده است 

عنوان  ( در پژوهشی وحت2019بشای مثال عبدلکشیم )

 یک در یپشورش بشنامه و کارآرشینی آموزش بسوی»

 بشای الگو یک م شری به «ملیتی چند عشبی دانشگاه

 دیگش و عشب آزاد دانشگاه در کارآرشینی پشورش و آموزش

 2016 سال در پژوهش پشدازد. ای می عشبی های دانشگاه

 اینکه و کارآرشینی مفهوم ارزیابی بشای دانشوویان میان در

 پشورش و آموزش ها دانشگاه در صورت چه به و چگونه

 محتوای از کلی طشح یک  نهایت در .شد انوام شود  داده

 پیشنهاد پشورشی و آموزشی روشهای و درسی بشنامه

  2010 سال در جهانی بانک از نقل به مقاله ای  .شودمی

 های سیستم و پشورش و آموزش ایش که کندمی استدالل

 با را کارآرشینی هایمهارت و خالق وفکش آموزشی 

 وواندمی کارآرشینانه وفکش کنند  ادغام یآموزش هایروش

 محیط یک به نیاز کارآرشینی آموزش. یابد ارزایش یا ایواد

 یک عنوان به محیطی چنی  دارد متفاوت آموزشی

 ووشبی  یادییشی عمگشا  آموزشی هایسبک از یشوسهیل

 مطشح وخالقیت پشواه بش مبتنی یادییشی مسئله  حل

 پشورش و آموزش در که دیگش هایروش لیست. شودمی

 موردی  مطال ات  از عباروند شودمی رهشست کارآرشینی

 بازدیدهای کالسی  هایبحث کارآرشینان  با مصاحبه

 راه ووس ه و کارآرشینان با کار و کارآموزی کار  و کسب

( حاکی از آن 2017های آلداگ )یارته .کار و کسب اندازی

 هستند کسانی آرشینی کار هایووانایی دارای است که ارشاد

 خالق رشایندهای و هاایده از استفاده و وولید به که

 به هارشصت وبدیل و ارزیابی ایواد  به قادر پشدازند می

 ووس ه حال در همیشه شوند  نمی وسلیم هستند  عمل

 با اروباط در دارند  خود زندیی در ر الی نقش و هستند

 با دارند  را ییشول بشای پذیشیان طاف موثشند  دیگشان

 و مشاهده به کنند می مقابله ونش درست و استش 

 انشای و زمان پشدازند  ازمی دیگشان و خود عملکشد ارزیابی

 دارند  عمل ابتکار همچنی  کنند می مناسب استفاده خود

 به رو ایجام ه بشای .هستند پذیش مسئولیت و پذیش ریسک

 باید دارد رونق دیاقتصا لحاظ از که ایجام ه و پیششرت

 ینوانده درسی بشنامه در اهداف عنوان به مهارت ها ای 

 مطال ه» عنوان با خود پژوهش ( در2014) اانگ. شود

 در کارشناسی دانشوویان بشای کارآرشینی آموزش سیستم

 در آموزش کارآرشینی سیستم است م تقد« ها دانشگاه

 ذیل ظشمن پنج طشیق از می ووان را کارشناسی دانشوویان

 از دانشوویان شناخت و درک نمود  بهبود ایواد

 اشکال اجشای م لمان  آموزشی رلسفه ونظیم کارآرشینی 

 یادییشی کارآرشینی  درسی و آموزشی هایدوره یونایون

 به مدار  و هادانشگاه ووجه ارزایش ویمی  پذیش ان طاف

( در وحقیق خود 2019) هشمان .دانشوویان کارآرشینی

 بش روی کارآرشینی روانی -ذهنی هایدهد ویژیینشان می

 سطح همچنی   .یذاردمی مثبت واثیش کارآرشینی اهداف

 مانند کارآرشینی شخصیتی هایویژیی از باالوشی
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و  بینینف   خوش به اعتماد عمل  ابتکار پذیشی ریسک

 دانشوویان کارآرشینی حشره به ومایل ارزایش باعث رقابت

 .شودمی مهندسی

  دهد کارآرشینی  علیشغمهای داخلی نشان میوهشپژ

 قابلیت از بشخورداری و خود رشد به منحصش هایویژیی

 اسناد در رشاوان واکیدات وجود با و اکتساب و آموزش

 شایستۀ و مناسب جایگاه هنوز مختل   ملی راهبشدهای

 مشوضی)نیارته است  ایشان پشورش و آموزش در را خود

( 1391) هشندی (. وحقیقات حدادی1396 همکاران و نژاد

 به کارآرشینی رشته در که داد نشان (1392و حیدری )

 هایمهارت آموزش به متوسط حد از کمتش میزان

 بشای مناسب هایروش و کارآرشینی کارآرشینی  اهداف

در همی  راستا  ملکی  .شودمی ووجه کارآرشینی ودری 

مطال ه ( در پژوهش خود به 1395پور و همکاران )

وطبیقی بشنامه درسی آموزش کارآرشینی در دانشگاه وهشان 

 هاروارد و کالیفشنیا مشیلند  پنسیلوانیا  هایدانشگاه با

 هایوفاوت و هاشباهت پژوهش ای  در .است پشداخته

 محتوا  اهداف )کارآرشینی  درسی بشنامۀ اصلی عناصش

 هایهدانشگا در( ارزشیابی و یادییشی -یاددهی راهبشدهای

 آموزش مبانی کتاب درسی بشنامه بهبود منظور به مذکور

. است شده مقایسه و بشرسی وهشان دانشگاه در کارآرشینی

 مبانی کتاب درسی بشنامۀ داد نشان پژوهش ای  نتایج

 هایدانشگاه از متفاوت وهشان دانشگاه کارآرشینی آموزش

 مهبشنا عناصش پیششو هایدانشگاه در و است مطال ه مورد

 طشاحی محورشایستگی رویکشد مبنای بش کارآرشینی درسی

 وهشان دانشگاه در که است صوروی در ای  است. شده

 مبتنی محورموضوع و سنتی مدل بش درسی بشنامۀ طشاحی

 کارآرشینی درسی بشنامه هدف  عنصش بخش در. است

 رهمیدن و دانش سطح در یادییشی بش وهشان دانشگاه

 دانشگاه کارآرشینی درسی بشنامۀ تواعنصشمح. دارد واکید

 آشنایی و دانش ایواد پی در اهداف با همسو وهشان

 عنصش در. است نظشی مطالب یکسشی با دانشوویان

 به ووجه با وهشان دانشگاه یادییشی -یاددهی راهبشدهای

 یادییشی ر الیتهای بشای مناسب رشصتهای سنتی  مدل

 ارزشیابی عنصش در و است نشده دیده ودارک کارآرشینی

با ووجه   .دارد واکید وشم پایان آزمون و کمی روشهای بش

 آموزش در های پژوهشی متاسفانهبه بشرسی پیشینه

 باعث که ندارد وجود هاییدوره متوسطه  و ابتدایی م لمان

 در خدمت از پیش م لمان هایمهارت و اطالعات بهبود

 بسیاری در دیگش  طشف از شود. نوآوری و کارآرشینی مورد

 نشان اقتصادی هایشاخص جهانی و بازار کشورها  از

 هستند روروبه آن با دانشوویان که مشکالوی که دهدمی

 دانشوویان که یفت ووانمی رو ای  از است. ارزایش به رو

 چنی  و باشند آماده باید هاییدشواری چنی  بشای

دوسی )شود  ششوع م لمان از اول درجه در باید آمادیی

 دانشوویان بشای «کارآرشینی در » نتیوه در . (2018

 و هاویژیی به آنان ووهیز و ابتدایی آموزش رشته

 و اقتصادی رشد ایواد بشای کارآرشینی هایصالحیت

 ووانا و شاد شهشوندان ارزایش مختل   مشاغل در نوآوری

 سالمت داشت  درازمدت  موضوعات و مسائل حل در

ها ضشوری است و خالء و هارشصت درک روحی  و رکشی

 حاضش است. پژوهش پشداخت  به آنها هدف

 مواد و روش ها:

محقق با ووجه به  یقیوحق کشدیرو» ق یوحق  یدر ا     

و از  ختهیآم ای یبیاصالتا وشک قیو مفهوم وحق تیماه

 قیوحق  یدر ا یآمار جام هبود.  یهدف کاربشد حیث

 یدانشگاهها یشامل دو یشوه صاحبنظشان بشنامه درس

ی نیشهش وهشان و متخصصان کارآرش یو آزاد اسالم یدولت

مؤسسه  بشای و یی  چارچوب نمونه بشداری به .بود

و داد  ی مشاج ه شد.آموزش عال یزیرپژوهش و بشنامه

آنان  یلیمقطع وحص  یومام وقت که آخش یعلم ئتیه

 ئتیو ه باشدمی نفش191 ی است درس یزیررشته بشنامه

شیبا یشا ینیوقت در رشته کارآرشوقت و پارهموما یعلم

  یووس ه  خدمات کشاورز  ینیکارآرش تیشی)مدی ها

  ینیکارآرش جی  آموزش و وشوMBA -ییاجشا تیشیمد

 یرناور  یسازمان  یبازریان تیشیمد د یو کار جد کسب

نفش   349. در موموعاست نفش 158 (الملل  یاطالعات  ب

دهد )موسسه یم لیا وشکپژوهش ر  یا یجام ه آمار
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  ییو  یبشا (.1398 یآموزش عال یزیرپژوهش و بشنامه

شده  بش  یطشاح یالگو یابیجهت ارزش ازیحوم نمونه مورد ن

و  یدرس یزیراسا  حوم جام ه متخصصان بشنامه

نفش  182  موریان یو استفاده از جدول وصادر ینیکارآرش

 ینیکارآرشنفش متخصص  73  یب  یانتخاب شدند که در ا

 یدرس یزیرنفش متخصص بشنامه 109درصد( و  1/40)

 نهیها در زمداده ی یشدآوریبشا درصد( است.  9/59)

 یکه جام ه آمار متخصصانو نظشات استادان و  دیاههاید

ی استفاده از روش نظشسنو  دهندیم لیپژوهش را وشک  یا

و پست  یحضور ینامه به صورت اجشاابزار پشسش شده و

 پشسشنامهبه کاریشرته شده است. ( لیمی)ای کیشونالکت

 یلی)از خ کشتیل  یط یمذکور محقق ساخته بوده و دارا

به آنها   ارتهیاختصاص  یهاکه نمشه است کم( یلیوا خ ادیز

باشد. در می 5 4 3 2 1 بیکم  به وشو یلیبه خ ادیز یلیاز خ

آموزش  ینامه ابتدا سه مولفه اصلپشسش  یساختار ا

شده است  صشامل دانش  نگشش و مهارت مشخ ینیرشکارآ

شامل اهداف   یبشنامه درس یو سپ  هش کدام از عناصش اصل

در قالب  کیوفک ی بهابیو روش ارزش  یمحتوا  روش ودر

سنوش  جهت است. دهییشد میاستخشاج و ونظ یویه 48

نامه  در ابتدا نظش استادان پشسش ییو محتوا یصور ییروا

متخصص  9 حاضش و سپ  نظش قیوحق راهنما و مشاور

ی دریارت شد و اصالحات مدنظش متخصصی  درسبشنامه

یی ابزار ایپا زانیم یشییاندازه یدر راستا اعمال یشدید.

 ییایو پا ه استکشونباخ استفاده شد ی  از روش آلفاسنوش

 ییای  پادیبشآورده یشد بیوشو  یها به اهش کدام از شاخص

 ییایپا  90/0شاخص محتوا   ییایاپ  93/0شاخص اهداف   

  یابیارزش یروشها ییایپا  78/0   یودر یشاخص روشها

ها از سازه یومام. لذا 96/0ها  کل شاخص   پایایی90/0

بشای  .تندبشخوردار هس یمطلوب اریبس یدرون یسازیار ییایپا

های پژوهش و ارزشیابی الگوی بشنامه درسی وحلیل سوال

ریزی درسی و خصصان بشنامهطشاحی شده از منظش مت

 )آزمون همگونی( دو یخ یاز روش آمار استنباط کارآرشینی 

مورد استفاده با استفاده از  یآمار یشرته شده است. روشبهشه

 ای %95 نانیاطم بیو ضش SPSS 23.0ی آمار نشم ارزار

اجشا شده است.  وظیفه شناسی و مسئولیت  %5 یخطا

دن   ووجه به رراه دیگشان و پذیشی  سودمندی و آسیب نشسان

ارائه اطالعات کاری درباره چگونگی پژوهش به ومامی 

آزمودنی های ششکت کننده  کسب رضایت نامه کتبی به 

جهت رعایت اخالق  منظور ششکت در پژوهش رعایت شدند.

در  IR.USWR.REC.1399.511پژوهشی  کد اخالق 

 کمیته ی اخالق دانشگاه ثبت شد.

 یافته ها

هایی در خصوص اب اد الگوی نظشی بشنامه درسی شرسیب     

روانی کارآرشینان  -های ذهنیکارآرشینی بش اسا  ویژیی

بشای دانشوویان رشته آموزش ابتدایی انوام شد. به منظور 

ارزیابی میزان وفاوت نظش متخصصان بشنامه ریزی درسی و 

کارآرشینان نسبت به اهمیت اهداف بشنامه و یی  شده  از 

نشان  1مون خی دو استفاده شد که نتایج آن در جدول آز

 داده شده است.

 ینیکارآفر یاهداف برنامه درس ۀدربار یدرس یزیو برنامه ر ینیو درصد نظر متخصصان کارآفر یفراوان عی. توز1جدول

Table 1. Frequency distribution and percentage of entrepreneurship and curriculum experts' opinions 

about the goals of the entrepreneurship curriculum 

 هاشاخص                        

 هاگروه

 زیاد متوسط کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/89 98 3/8 9 8/1 2 ریزی درسیبرنامه

 89 65 6/9 7 4/1 1 کارآفرینی

 6/89 163 8/8 16 6/1 3 کل

 928/0سطح معناداری =     2درجه آزادی =      149/0های آماری     خی دو = شاخص

اهمیت اهداف بشنامه درسی کارآرشینی مبتنی  1در جدول 

روانی دانشوویان آموزش ابتدایی از  -های ذهنیبش ویژیی

ریزی درسی آمده است. نظش متخصصان کارآرشینی و بشنامه

نفش بشای  3ور کلیشود به ططور که مالحظه میهمان

نفش اهمیت متوسط و  16اهداف و یی  شده اهمیت کم  

نفش نیز اهمیت خیلی زیاد بشای آن ذکش کشده اند.  163
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رشاوانی و درصد هش دو یشوه به وفکیک نشان داده شده 

است. با ووجه به اینکه شاخص خی دو محاسبه شده 

بزریتش است  05/0است و سطح م ناداری آن از  149/0

ض آماری صفش )مبنی بش اینکه ووزیع نظش کارآرشینان و رش

ریزان درسی دربارۀ اهداف بشنامه درسی کارآرشینی بشنامه

مشابه است( پذیشرته شده و درنتیوه رشضیه پژوهشگش 

ریزی و مبنی بش یکسان بودن نظش متخصصان بشنامه

کارآرشینی در خصوص اهمیت اهداف بشنامه بشنامه درسی 

درصد هش  89است. به سخ  دیگش بیش از پذیشرته شده 

دو یشوه  اهداف الگوی پیشنهادی بشنامه درسی کارآرشینی 

اند. را در حد زیاد و خیلی زیاد مناسب وشخیص داده

ووان یفت اهداف و یی  شده بشنامه درسی بنابشای  می

کارآرشینی بشای دانشوویان رشته آموزش ابتدایی از 

ریزی درسی دارای و بشنامهدیدیاه متخصصان کارآرشینی 

اهمیت زیادی است و بی  نظش کارآرشینان و متخصصان 

ریزی درسی در ای  خصوص اختالف م ناداری بشنامه

وفاوت نظش  زانیم یابیبه منظور ارزوجود ندارد. 

نسبت به ریزی درسی ی و بشنامهنیمتخصصان کارآرش

دو  یشده  از آزمون خ  ییبشنامه و  محتوای تیاهم

نشان داده شده  2آن در جدول  جیفاده شد که نتااست

  است.

 ینیکارآفر یمحتوا برنامه درس ۀدربار یدرس یزیر و برنامه ینیو درصد نظر متخصصان کارآفر یفراوان عی. توز2جدول 

Table 2. Frequency Distribution and Percentage of Entrepreneurship Experts and Curriculum 

Planning on the Content of Entrepreneurship Curriculum 

 هاشاخص                               

 هاگروه

 زیاد متوسط کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/88 96 1/10 11 8/1 2 ریزی درسیبرنامه

 9/84 62 7/13 10 4/1 1 کارآفرینی

 9/86 158 5/11 21 6/1 3 کل

 741/0سطح معناداری =     2درجه آزادی =      600/0آماری     خی دو =  هایشاخص

رشاوانی و درصد پاسخ های کارآرشینان و بشنامه 2لدر جدو

ریزان درسی به وفکیک نشان داده شده که بیان کنندۀ 

اهمیت محتوای بشنامه درسی کارآرشینی دانشوویان رشته 

در ای   طور کههمانآموزش ابتدایی از نظش آنها است. 

 محتوای یبشانفش  3ی به طور کل شودیمالحظه م جدول

نفش  158متوسط و اهمیت نفش  21  کم تیشده اهم  ییو 

 نکهی. با ووجه به اد را یزارش کشدندایز یلیخ تیاهم زین

سطح م ناداری  است و 6/0دو محاسبه شده  یخ شاخص

بش  ی)مبن صفش آماری بزرگ وش است لذا رشض05/0از  آن

ریزی متخصصان کارآرشینی و بشنامهنظش  عیووز نکهیا

 (است مشابه ینیکارآرش یبشنامه درس محتوا ۀدربار درسی

یه پژوهشگش مبنی بش یکسان بودن شده و رشض پذیشرته

ریزی درسی و کارآرشینی در نظش متخصصان بشنامه

خصوص اهمیت محتوای بشنامه درسی کارآرشینی پذیشرته 

 86از  شیب با ووجه به اینکه گشید . به سخ شده است

 یشنهادیپ یالگو محتوای بش اهمیت درصد هش دو یشوه

 دییوا ادیز یلیو خ ادیدر حد ز کارآرشینی یبشنامه درس

 یشده بشنامه درس  ییو  محتوایووان یفت می  اندکشده

از ابتدایی رشته آموزش  انیدانشوو یبشا ینیکارآرش

 یداراریزی درسی بشنامهمتخصصان کارآرشینی و  دیاهید

و متخصصان  نانینظش کارآرش  یاست و ب یادیز تیاهم

 یخصوص اختالف م نادار  یدر ا یدرس یزیربشنامه

 وجود ندارد.

های هش دو یشوه متخصصان رشاوانی و درصد پاسخ

های ریزی درسی نسبت به روشکارآرشینی و بشنامه

نشان  3ودری  بشنامه و یی  شده به وفکیک در جدول 

داده شده است. به منظور ارزیابی میزان وفاوت نظش 

ریزی درسی از آزمون خی متخصصان کارآرشینی و بشنامه

یزارش شده  3دو استفاده شده که نتایج آن در جدول 

 است. 

 سیتدر یهاروش ۀدربار یدرس یزیو برنامه ر ینیو درصد نظر متخصصان کارآفر یفراوان عی. توز3جدول 
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Table 3. Frequency Distribution and Percentage of Entrepreneurship and Curriculum Planning 

Experts on Teaching Methods 

 هاشاخص                  

 هاگروه

 زیاد متوسط کم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/88 96 9/11 13 0 0 ریزی درسیبرنامه

 2/82 60 4/16 12 4/1 1 کارآفرینی

 8/85 156 7/13 25 5/0 1 کل

 314/0سطح معناداری =     2درجه آزادی =      317/2های آماری     خی دو = شاخص

های ودری  بشنامۀ درسی   اهمیت روش3در جدول 

کارآرشینی بشای دانشوویان رشته آموزش ابتدایی از نظش 

ده است. ریزان درسی نشان داده شکارآرشینان و بشنامه

نفش بشای  1شود به طور کلی طور که مالحظه میهمان

نفش اهمیت  25های ودری  و یی  شده اهمیت کم  روش

نفش نیز اهمیت خیلی زیاد یزارش کشدند و  156متوسط و 

و  317/2باووجه به اینکه مقدار خی دو محاسبه شده 

بزرگ وش است  پ  رشض  05/0سطح م ناداری آن از 

بنی بش اینکه ووزیع نظش کارآرشینان و بشنامهآماری صفش )م

های ودری  بشنامه درسی ریزان درسی دربارۀ روش

کارآرشینی مشابه است( پذیشرته شده و رشضیه پژوهشگش 

ریزی درسی و مبنی بش یکسان بودن نظش متخصصان بشنامه

های ودری  بشنامه کار آرشینی در خصوص اهمیت روش

شود. به سخ  دیگش با ووجه یدرسی کارآرشینی پذیشرته م

ریزان درصد از کارآرشینان و بشنامه 85با اینکه بیش از 

های ودری  بشنامۀ درسی درسی بش اهمیت روش

اند  میکارآرشینی به میزان زیاد و خیلی زیاد وایید کشده

درسی کارآرشینی های ودری  بشنامهووان یفت که روش

وزش ابتدایی با ووجه و یی  شده بشای دانشوویان رشته آم

روانی کارآرشینان از دیدیاه  -های ذهنیبه ویژیی

ریزی درسی و کارآرشینی دارای اهمیت متخصصان بشنامه

زیادی است و بی  نظش متخصصان در ای  خصوص 

 اختالف م ناداری وجود ندارد.

رشاوانی و درصد پاسخ های هش دو یشوه متخصصان بشنامه

های ارزشیابی در سبت به روشریزی درسی و کارآرشینی ن

نفش بشای  2بشنامۀ و یی  شده متفاوت است. به طور کلی 

نفش   15های ارزشیابی و یی  شده اهمیت کم  روش

اند. با نفش اهمیت زیاد یزارش کشده 165اهمیت متوسط و 

 082/0ووجه به اینکه مقدار شاخص خی دو محاسبه شده 

گ وش است  پ  بزر 05/0است و سطح م ناداری آن از 

رشض آماری صفش ) مبنی بش اینکه ووزیع نظش متخصصان 

های ارزشیابی ریزی درسی دربارۀ روشکارآرشینی و بشنامه

در بشنامۀ درسی کارآرشینی مشابه است( پذیشرته شده و 

رشضیه پژوهشگش مبنی بش یکسان بودن نظش متخصصان 

ریزی درسی و کارآرشینی در خصوص اهمیت روشبشنامه

شود. به های ارزشیابی بشنامه درسی کارآرشینی پذیشرته می

درصد از  90سخ  دیگش با ووجه به اینکه بیش از 

ریزی درسی و کارآرشینی بش اهمیت روشمتخصصان بشنامه

های ارزشیابی بشنامۀ درسی کارآرشینی در حد زیاد و 

های ووان یفت که روشاند  میخیلی زیاد وایید کشده

یی  شدۀ بشنامه درسی کارآرشینی بشای ارزشیابی و 

دانشوویان رشته آموزش ابتدایی از دیدیاه متخصصان 

ریزی درسی دارای اهمیت خیلی زیادی کارآرشینی و بشنامه

است و بی  نظش متخصصان در ای  خصوص اختالف 

 م ناداری وجود ندارد.

الگوی نظشی بشنامه درسی کارآرشینی بشای دانشوویان 

روانی  -های ذهنیبتدایی مبنی بش ویژییرشتۀ آموزش ا

یزارش شده است. بشای  1کارآرشینان آموزشی در شکل 

دستیابی به ای  الگو  ابتدا با مطال ه مبانی نظشی وحقیق 

ریزی درسی و بشرسی در دو بخش کارآرشینی و بشنامه

ها و پیشینه پژوهش موجود  مشخص یشدید که ویژیی

صفات کارآرشینانه از قبیل خالقیت و نوآوری  ریسک 

پذیشی  اعتماد به نف   کنتشل درونی  ریسک پذیشی  

استقالل طلبی و غیشه اکتسابی است. در مشحله ب د  مولفه
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رشته های اصلی بشنامه درسی کارآرشینی بشای دانشوویان 

آموزش ابتدایی در قالب سه مولفه دانش  نگشش و مهارت 

استخشاج یشدید و سپ  عناصش اصلی بشنامه درسی که 

های ودری  و شامل چهار عنصش اهداف  محتوا  روش

های ارزشیابی است بش اسا  سه مولفه ذکش شده روش

( به وصویش 1وهیه و ونظیم یشت که در الگوی زیش )شکل 

 کشیده شده است.

 

لگوی  رنامه درسی  
کارآفرینی

  

 ییرشته آموزش ابتدا انیدانشجو یبرا یآموزش نانیکارآفر یروان-یذهن یهایژگیبر اساس و ینیکارآفر یبرنامه درس ینظر ی. الگو1شکل 

Figure 1. Theoretical Pattern of Entrepreneurship Curriculum Based on the Mental-Psychological 

Characteristics of Educational Entrepreneurs for Elementary Education Student 
در موموع با ووجه به پیمایش و وحلیل آماری صورت 

یشرته و ارزیابی الگوی ووس ه داده شده از منظش دیدیاه 

ووان نتیوه ریزی درسی و کارارشینی  میمتخصصان بشنامه

درصد از یشوه های مورد مطال ه   80یشرت که بیش از 

ه درسی کارآرشینی پیشنهادی را در حد زیاد و الگوی بشنام

اند. بنابشای   الگوی پیشنهادی خیلی زیاد وایید کشده

چهارچوبی مناسب بشای بشنامه درسی کارآرشینی بشای 

 شود. دانشوویان رشته آموزش ابتدایی محسوب می

  حث و نتیجه گیری

پژوهش حاضش با هدف طشاحی بشنامه درسی      

کارشناسی آموزش  ۀدوردانشوویان  کارآرشینی بشای

روانی کارآرشینان و -های ذهنیابتدایی مبتنی بش ویژیی

ارزشیابی آن از دیدیاه کارآرشینان و متخصصان بشنامه

ریزی درسی انوام شده است. نتایج نشان داد که ومامی 

عناصش در نظش یشرته شده بشای بشنامه درسی کارآرشینی 

های ارزشیابی( از   و روشهای ودری)هدف  محتوا  روش

دیدیاه کارآرشینان و متخصصان دارای اعتبار است و بی  
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نظشات ای  دو یشوه به لحاظ درجه اعتبار  وفاوت م ناداری 

 وجود نداشت.

در پژوهش حاضش چهار عنصش یا مولفه بشای بشنامه طشاحی 

بش  ینیکارآرش یاهداف بشنامه درس شده  مشخص شد.

بش  ی  نگشش و مهارت و مبتناسا  سه مولفه دانش

 جییشته و نتا میونظ نانیکارآرش یروان-یذهن یهاویژیی

نشان داده است که اهداف  قیوحق  یبدست آمده در ا

الگو بش اسا  مولفه دانش عباروند از    یمطشح شده درا

 د یجد یهادهیا یاو اجش ییشدآور یها وهیبا ش ییآشنا

والش و  قیاز طش ندهیکسب دانش کنتشل رشد بشخود و آ

ها و ییکسب دانش وفکش مطلوب و اعتماد به ووانا ت یر ال

 ینامطلوب  کسب دانش و آیاه طیخود در ششا یتهایقابل

 دنیدر رس یداریشده و پا  ییبه اهداف و  یابیدست یبشا

ها به صورت شنامهر االنه ب یاجشا وهیبا ش ییبه آن  آشنا

به  لیوما ایجسارت داوطلبانه  کسب دانش درباره داشت  

 اهداف .و شکست یرشار روان زانیاقدام صشف نظش از م

الگو بش اسا  مولفه نگشش شامل   یمطشح شده در ا

 یهانگشش بشوز ررتارها و ارائه راه تی  وقولیاز قب یموارد

 زانینگشش کنتشل رشد بش خود و م تیوقو د یجد

ها یگستیشا ۀنگشش مثبت باور رشد دربار تیوقو  یاثشیذار

به  دنیاحسا  مثبت رس تینگشش و وقو وادیا و ض فها 

به خطش  لیوما تیوقویی و نگشش خوداوکا تیهدف  وقو

الگو بش   یاهداف مطشح شده در ا  یهمچن .کشدن است

 وفکش وایشا ییاسا  مولفه مهارت شامل پشورش ووانا

پشورش خودپنداره  ت یمسئول ششیپذ  ییووانا  پشورش

به  ازین پشورش  و ابشاز وجود زشیانگ وادیمثبت  ا

 ییپشورش ووانا  یاستقالل طلب هیپشورش روح ت یمورق

  حساب شده و م قول است. یشیپذسکیر

با ووجه به اهداف بشنامه درسی کارآرشینی  عنصش محتوای 

دانش  نگشش و مهارت  یبش اسا  مولفه هابشنامه درسی 

 یدرسبشنامه  یمولفه دانش محتوا یشته است. میونظ

کسب دانش  اهداف  نهیدر زم یادیبن میشامل درک مفاه

دانش   یرشد رشد یهانهیدر زم ازیمورد ن یو راهبشدها

 یهازهیو انگ قیعال ازها یدرک نقاط قوت و ض    ن ۀدربار

بش اسا  مولفه نگشش  یبشنامه درس یمحتواست. ا یرشد

و  شیو مقاصد رشای ازهای  قبول نلیاز قب یشامل موارد

خاص  یهاتیدر حول قابل ییهاو بشنامه اتیووشب وادیا

رشد  یو کوشش بشا ییخودشکورا لیوسه ش یرشای

 یهاوهیها و شیشییمیکشدن وصمیشخص احساسات 

 یهانگشش کدر یمناسب بشا یهاطیمح وادیا  یتیوشب

نسبت به  شانیرشای یووجهات اساس یستشش گشان ید

 یمحتوا. ا استو مهارت در حل وضاده گشانیارزش د

 یبش اسا  مولفه مهارت شامل  مهارت مبتن یبشنامه درس

 مهارت گشان یو کار با د ینقش رهبش ییووانا ۀبش ووشب

 مطلوب  ماتیو قضاوت اوخاذ وصم ییووانا ۀبش ووشب یمبتن

که مطابق انتظار  یتیاصالح ر ال ۀبش ووشب یمهارت مبتن

در  یستگیشا یاالگوه شییول ۀبش ووشب یمهارت مبتن نبوده 

انطباق با ارشاد و  ۀبش ووشب یمبتن مهارت از یصورت ن

( 1390) و مقدم یششر  یاست. مذبوح دیجد یتهایموق 

 یمحتوانیز در خصوص محتوای آموزشی واکید دارند  

یشدد که  یطشاح یبه یونه ا دیبا ینیآموزش کارآرش

شناخت ارشاد را از مسائل اطشاف خود باال ببشد و قدرت 

به  گشانیمتفاوت با د یارا به یونه لیمسا لیلوح

  یعطا کند. همچنا ینیکارآرش یهارشته انیدانشوو

از  شیها را در آنها بو شناخت رشصت سکیر لیقدرت وحل

 دهد. شیستش شیپ

های ها و ر الیتعنصش سوم بشنامه درسی کارآرشینی  روش

بشنامه  یمناسب در الگو  یودر یهاروش یادییشی است.

 ییرشته آموزش ابتدا انیدانشوو یبشا ینیکارآرش یدرس

یی وفکش استقشا یبا ووجه به مولفه دانش شامل  الگو

و  (یپشداز  هیبد  یعلم یمفهوم  کاوشگش ارتی)روش در

  ینقش  وفحص یشوه یفای)ای شیادییدر  ارانیروش 

نگشش  ولفهم است. (ییمحاکم قضا وهیبه ش یکاوشگش

 شیارزا یالگو روشو  میتقشمسیغ  یشامل روش ودر

هی)شب یررتار یمولفه مهارت شامل الگو است. نف  عزت

. ی استو روش خودآموز یورزها(  روش مهارتیساز

 یهاآموزش روش"خود با عنوان قی( در وحق2015) یاسم

از  یکیم تقد است  "ینیکارآرش یبشنامه درس یشیادیی



 ...درس طراحی و اعتبارسنجی الگوی                                                                                                                                87

 99 ویژه نامه، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

  ینیکارآرش یبشنامه درس یعناصش طشاح  یمهمتش

منظم    یاست  روش ودر یشیادییو   یودر یهاروش

با اهداف  دیدرو  که با هیوه یبشا ارتهیسازمان ی ومنطق

مطابق  دیبا  یسازیار باشد  همچن ینیو مطالب کارآرش

از جمله  وهیشود. در نت  یدانش آموزان ودو یازهاین

را دعوت از  ینیمناسب کارآرش  یودر یهاروش

محور   ندیرشا یشیادیی  یبحث یشوه همان یم نانیکارآرش

 ینارهایسم  یآموزش یهامحور کاریاهمساله یشیادیی

 داند.یم یعمل یشیادییو  یرسم

  تیفیک یابیارز های ارزشیابی است.عنصش چهارم روش

امکان را   یا انیآموزش است که به مشب یمولفه اساس کی

 یهاهکشده و بشنام تیشایشدان حما یشیادییدهد وا از یم

 یهاروش (.2016 )پورز را بهبود بخشند یآموزش

 یبشا ینیکارآرش یبشنامه درس یمناسب در الگو یابیارزش

با ووجه به مولفه دانش  ییرشته آموزش ابتدا انیدانشوو

و  یشیادییبهبود  یبشا انیشامل  ارائه بازخورد به دانشوو

روش  از آنچه دانشوو آموخته  یشیوصو ارائه  یرشد رشد

و  وتنقاط ق صیبش اسا  مولفه نگشش شامل وشخ  ستا

 یاستاندارد بشا اریم   یودو ان یدانشوو یشیادییض   

 یابیارزش  ینیبشنامه آموزش کارآرش یامدهایپ یابیارزش

و  ندهایبه اصالح رشا ووجه ان ینگشش دانشوو شییول زانیم

نگشش  وادیا ها آموزش انیمورد عمل در جش یهاوهیش

 یعملکشد حاصل از اجشا جینتا یابیبه ارزش مثبت نسبت

بش  یابیها و بش اسا  مولفه مهارت شامل  ارزشزشآمو

 یهاتیقابل یابیارز  یو یشوه یرشد یهااسا  انوام پشواه

 لیپتانس  ییو  یبشا یابیبش خودارز دیبا واک یرشد

دانشوو در  ارت یاروقاء  ۀدربار یشییمیوصم  ینیکارآرش

 است. ها ذکش شدهدر 

پژوهش حاضش نیز مانند سایش مطال ات با محدودیت 

ها ای  است که هایی مواجه بود. یکی از محدودیت

یی آموزش ابتدا یدوره کارشناس پژوهش حاضش محدود به

از  یگشیعناصش د یب د قاتیدر وحق ووان. به عالوه میبود

ثبات   یشیادییهمچون اراده  یروان -یذهن یهاویژیی

 مورد موارد دیگش را ل ابهام  عزم و اراده ووحم  یوانیه

در  ینیدر  کارآرشمحدودیت دیگش اینکه  .بشرسی قشار داد

 گشید یهاینوانده نشده و در رشته ییرشته آموزش ابتدا

  یکه ا یشده  درصورو  یو ش کسانیبا ششح در   زین

به  دیهمان رشته با یهاها و ضشورتازیدر  با ووجه به ن

. لذا در راستای ای  مشخص شود یصورت اختصاص

با ووجه به  محدودیت  پیشنهادهایی عنوان شده است.

بشنامه  یشده در قالب چهار عنصش اصل یطشاح یالگو

و روش   یکه شامل اهداف  محتوا  روش ودر یدرس

گشان دیگش از ای  امکان بشخوردارند پژوهش  است یابیارزش

قش م لم  ن لیاز قب یعناصش بشنامه درس گشیبه د که

 لیو وسا ابزار زمان   یشیادیی طیرضا و مح یسازمانده

  .دیگش موارد بپشدازند و یشیادیی
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یشوه علوم وشبیتی  دانشکده علوم انسرانی  واحرد علروم و وحقیقرات        بشنامه ریزی درسی دانشووی دکتشی :یندا کمال

 دانشگاه آزاد اسالمی  وهشان  ایشان
دانشرگاه آزاد  ت علمی یشوه علوم وشبیتی  دانشکده علوم انسانی  واحد علوم و وحقیقات  اعضو هی  *ینشاق  یس میمش 

 .می  وهشان  ایشاناسال

دانشرگاه آزاد  ت علمی یشوه علوم وشبیتی  دانشکده علوم انسرانی  واحرد علروم و وحقیقرات      اعضو هی :یعزت اهلل نادر

 .اسالمی  وهشان  ایشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشرگاه  حقیقرات   ت علمی یشوه علوم وشبیتی  دانشکده علوم انسانی  واحد علوم و واعضو هی  * ي مسؤول:سندهینو*

 .آزاد اسالمی  وهشان  ایشان

 

 

هدف از انوام ای  وحقیق  طشاحی الگوی در  کارآرشینی در دورۀ کارشناسی آموزش ابتدایی : چکیده

ربط بود. روانی کارآرشینان آموزشی و ارزشیابی آن از منظش متخصصان ذی -های ذهنیمبتنی بش ویژیی

ای بود. جام ه از نوع ارزشیابی و روش انوام آن زمینه وحقیق به لحاظ هدف کاربشدی  به لحاظ ابزارای  

ریزی درسی و متخصصان کارآرشینی شاغل در آماری مورد مطال ه شامل کلیه متخصصان بشنامه

نفش انتخاب شد. ابزار  182های دولتی شهش وهشان بود. حوم نمونه با استفاده از جدول موریان دانشگاه

قق ساخته است که بش اسا  الگوی بشنامه درسی کارآرشینی طشاحی و نامه محها پشسشجمع آوری داده

های آمار ووصیفی و آمار استنباطی )خی دو( استفاده شد. بشای ها از شاخصبشای ووزیه و وحلیل داده

های کارآرشینی شامل سه مولفه دانش  نگشش و مهارت درسی کارآرشینی ابتدا مولفه طشاحی الگوی بشنامه

عناصش بشنامه درسی شامل اهداف  محتوا  روش ودری  و روش ارزشیابی  بش اسا  هش مولفه استخشاج و 

ونظیم یشت. نتایج کلی وحقیق نشان داد ومامی عناصش بشنامه درسی کارآرشینی ی نی هدف  محتوی  

روش ودری  و روش ارزشیابی از دیدیاه متخصصان بشنامه درسی و کارآرشینی مورد وایید است و بی  

 در نوآوری و اقتصادی رشد ایواد بشای نتیوه در .ظشیه های ای  یشوه ها وفاوت م ناداری وجود نداشتن

 سالمت داشت  درازمدت  موضوعات و مسائل حل در ووانا و شاد شهشوندان ارزایش مختل   مشاغل

 روانی -نیذه هایویژیی به ووجه با «کارآرشینی در » ارائه خالءها  و هارشصت درک روحی  و رکشی

 .ضشوری است ابتدایی آموزش رشته در اجباری واحد یک عنوان به آموزشی کارآرشینان

 آموزش رشته آموزشی  کارآرشینان روانی  -ذهنی هایویژیی طشاحی الگو  بشنامه درسی  واژگان کلیدی:

 .ابتدایی
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