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 مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرین 

 

 4، بابک شمشیري0، جعفر ترک زاده8، رحمت اله مرزوقی3کرامت اسمی

 

 :     چکیده

 

ایران و مؤلفه هاي آنها در آموزش عالی  کارآفرین درسی برنامه هدف کلی تحقیق حاضر، تعیین مبانی فلسفی 

 آن، یابی اعتبار -2 کارآفرین درسی برنامه تعیین مبانی -1 گام دو اکتشافی و در ترکیبی متوالی روش به است که

 اسناد باال دستی، مبانی بررسی و با " سازي سه سو" شیوه به به اطالعات گردآوري اول، درگام. انجام گرفته است

 تحلیل کلیدي، صورت پذیرفته است . از صاحبنظران با یافته ساختار نیمه مصاحبه و پیشین تحقیقات و نظري

 برنامه مبانی استخراج و ها داده احیاگرانۀ تقلیل جهت ترکیبی، شکل تلخیصی نیز به و شده هدایت محتواي

 قابلیت کیفی) سنجی اعتبار معیارهاي از استفاده با یافته ها اعتبار دوم، گام گردید. در کارآفرینی استفاده درسی

 کیفی بخش پایایی از اطمینان براي. آمد پذیري( و تکنیکهاي گوناگون آنها بدست انتقال پذیري و تأیید اعتبار،

 در بررسی فرایندهاي مستندسازي و آزمون که شد استفاده( پذیري اطمینان) اعتماد قابلیت آزمون از نیز تحقیق

افتاد. همچنین اعتباریابی کمی چارچوب  اتفاق کافی شواهد و مستندات مدارک، کمک تحقیق به مراحل طول

تدوین شده، به روش تحلیل عامل اکتشافی و ناْییدي صورت پذیرفت و چارچوب نهایی مشتمل بر مؤلفه هاي 

اشباعی و نمونه معرّف تعیین  حجم اساس نیز به روش هدفمند و  بر گیري چهار گانه، تدوین گردید. نمونه

 گردید.

، برنامه درسی کارآفرین ، مبانی فلسفی برنامه درسی نامه درسیدرسی،  مبانی فلسفی بر برنامه :کلید واژگان

 کارآفرین
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 :مقدمه

 می جهاموآن  با سهرمد هنماییرا با انگیرافر که شود می تلقی يگیردیا ربتجا ايبر نقشه یک یبرنامه درس

 یبرنامه درس(. 1،2010الیواو ست.)ا ربتجاآن  یتاهدو  نبخشید نظم ايبر اربزا دنکر همافرآن  فهد که شوند

 نیدارد، به هم يرابطۀ قو یو ارزش ياعتقاد ،يها و اقتضائات فکر به فرهنگ است و با ضرورت ختهیمقولۀ آم کی

بر اساس  که شود یبحث م یبرنامه درس یروانشناخت یدر کنار مبان زین یو اجتماع یفلسف يدر آن از مبنا لیدل

 يهایژگیو و طیبا توجه به شرا دیبا نیبرابنا کند؛ یم دایمشخص پ يریگ جهت یبرنامه درس ی،فلسف يآن مبنا

 یاقدام زمان نیا تیآن اقدام نمود. ضرورت و اهم یطراح يمناسب را جستجو کرد و برا یبرنامه درس ،یبوم

 یآنها را بررس يو تفاوتها میشیندیب یدرست تنوع به نیو علل ا یبرنامه درس يدگاههایکه به تنوع د شود یآشکار م

که برنامه  میشو یمتوجه م تیو ترب میفلسفه تعل کیبه عنوان  سمیپراگمات یمثال با بررس نبه عنوا م؛یکن قیعم

 ی نیزسالمافلسفه ها از جمله فلسفه  ی(. در مورد تمام1165 ،ی)ملکشود یفلسفه استنباط م نیاز ا یخاص یدرس

 قاعده حاکم است. نیا

سازد مه درسی، مجموعه گزاره هاي توصیفی و تبیینی است که شناخت امور معینی را براي ما فراهم میمبانی برنا

هاي مهمی تأکید دارند که نگرش  پذیرد. مبانی، بر داللتکه فرایند برنامه ریزي درسی با تکیه بر آنها صورت می

  د. از مهمترین آنها، مبانی فلسفی برنامهدرسی کارآفرینی را شکل می دهن  هاي برنامه حاکم بر عناصر و مؤلفه

درسی است که مجموعه تبیین هاي منسجمی است که در خصوص ماهیت انسان، ماهیت معرفت و ماهیت ارزش 

آن دسته ا  یدرس يزیبرنامه ر یفلسف یمنظور از مبان(. 1167گردد )ملکی،از سوي یک مشرب فکري ارائه می

گذارد.  یو ملزومات اثر م لیوسا نییو تع یاهداف برنامه درس نیتدو ندیاست که بر فرآ یفلسف يروهایزعوامل و ن

 ياست. فلسفه  تیو ترب میتعل یکننده مقاصد اصل نییجهت دهنده و تع قتیحق رد یمسلط اجتماع ي فلسفه

را متفاوت  یدرسبرنامه  يریبه شدت جهت گ ربط،یذ یمکاتب فلسف از یکیبه  زیاعتقاد برنامه ر،تیو ترب میتعل

 برعهده دارد. زیرا ن یاهداف و مقاصد برنامه درس يشگرینقش پاال ،یفلسف یمبان سازد. یم

اي براي همه تصمیمات برنامه درسی است. مبانی فلسفی، فلسفی، نقطه آغاز و پایه(، مبانی 1151)2از نظر گودلد

فرایند تدوین اهداف و تدارک امکانات برنامه ریزي درسی ریز بر تأثیراتی است که فلسفه حاکم بر جامعه و برنامه

است که  دارد . جهت گیري سیاست گذاران در تعیین مقاصد اصلی تعلیم و تربیت تأثیر پذیرفته از دیدگاه فلسفی

 (. 1164بدان اعتقاد دارند )موسی پور و همکاران،

جهت  یدرس يزیر که به برنامه است یخاص يداللتهاحاوي  ی،برنامه درس یفلسف یمبان مولفه هاياز  کیهر 

که  ی. وقتشود یم فینوع خاص تعر« انسان»ی،به عنوان مثال در فلسفه آموزش و پرورش اسالم دهد؛ یم

                                                   
1. Oliva 
2.Goodlad 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

751 

 يها که استعداد میرفتیپذ نیدارد و همچن یموجود مکرم است و ارزش ذات کیکودک  یاسالم راز نظ میرفتیپذ

کند،  دایپ تیفعال دیبا یو قرار داده شده است و در جهت خالفت الهبه طور هماهنگ در وجود ا يفطر یعال

 ینیجانبۀ فرد، بازب مهدر جهت رشد ه يریگ ادیو  تیترب يبرا يا لهیرا به عنوان وس یبرنامه درس میموظف هست

معرفت و  تیارزش، ماه تیانسان، ماه تی. عالوه بر ماهمیکن فیآن تعر يخاص برا یو چارچوب مفهوم میکن

برنامه  حیو توض فیو بر تعر شوند یم نییبه طور خاص تب یدر فلسفه آموزش و پرورش اسالم زین یزندگ تیماه

 (.1165 ،ی)ملکگذارند یاثر م یدرس يزیر و برنامه یدرس

همچنین فلسفه اسالمی،در بحث از ماهیت انسان، انسان را موجودي پرکار و تالشگر می داند و کار را مایه عزت او 

بسیار با  کارآفرینیمی داند، در دیدگاه اسالمی، یکی از بهترین ارزشها، کار کردن است. معرفت کار و دانش 

 کرده نکوهش شدت به را بیکاري و داده زیادي همیتا اشتغال و کار به اسالم، اهمیت بوده و مورد احترام است.

 مانند و زیاد تبحر با که زند می مثال را ذوالقرنین و داود سلیمان، حضرت چون هم بزرگی رهبران کریم قرآن. است

 نتیجه در و ترغیب فعالیت به هم را جامعه و کرده تولید فراوان ثروت شوند، می نامیده کارآفرین امروزه که کسانی

 از مقابل، نمودند. در رها بیکاري و بطالت از کرده اند( تعدیل خود در را ثروت به تعلق عدم که این )ضمن را آدمیان

 به حد از بیش عشق که زند می مثال لهب ابی و مغیره ولیدبن فرعون، قارون، مانند اندوزان ثروت و سودجویان

 و شده پذیرفته و ثروت تولید ذات کریم قرآن در یعنی .است شده آنها سقوط موجب ثروت، و سرمایه انباشت

 و گرفته قرار تأیید مورد داشته اند، را کار خود نتایج از مندي بهره براي دیگر کافی شرایط چه ن چنا آن عامالن

 شود می روشن السالم، علیهم معصومین احادیث و قرآن آیات در تدبر (. با1111شده اند )سبحانی و همکاران، الگو

 در اسالمی منابع در آنچه بلکه است، نشده شمرده مطرود و محکوم مطلق طور به اسالم، نظر از سود، یا و ثروت که

 نظر باشد از می سود یا و ثروت گرفتن قرار مطلق هدف بر ناظر آمده، دنیاگرایی نوعی به و ثروت نکوهش با رابطه

 هاي توانایی حداکثر از خداوند به توکل و خود قابلیتهاي به اتکا با که است گري تالش فرد کارآفرین اسالم،

 کند. یک استفاده کند، می زندگی آن در که جامعه اي در خود حالل منافع براي اش تخصصی و مادي جسمی،

 همواره انضباط، و کاري وجدان بر تکیه موقع، به گیري تصمیم ابتکار، قدرت،خالقیت، با تا کوشد می کارآفرین

 تبدیل خداپسندانه و پویا ور، بهره محیطی به را خود کاري محیط و داده توسعه و تعمیق را خود شغلی اطالعات

 کند)همان(. 

 کار از که خواهد می ها انسان از و کند می دعوت وکار فعالیت انجام به را مردم وسیع طور به اسالم دین آموزه هاي

 از تا کند می شغل ایجاد و کارآفرینی به تشویق را مردم غیرمستقیم طور به و کنند مند بهره نیز را دیگران خویش

 کارآفرینی بر تواند می فرد دینی اعتقاد و افکار نتیجه، در شود. جلوگیري اسالمی ي جامعه یک در گرسنگی و فقر

 کارش در را کارآفرین فرد می تواند دارد جامعه افراد تک تک به را توجه بیشترین چون اسالم دین . باشد اثرگذار او
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 بر افزون .شند با موفق بیشتر کارشان در توانند می اسالمی دید با کارآفرین اد افر و کند فعالیت به تشویق بیشتر

 از دهند. توسعه را کار بتوانند تا کند شریک خویش موفقیت در نیز را دیگران و نبوده خویش منافع فکر به فقط این

 تواناییهاي حداکثر از بتواند خداوند به توکل و نفس به ي اتکا با که است تالشگري فرد کارآفرین، اسالم، نظر

 استفاده کند، می زندگی آن در که اي جامعه در خود منافع براي حالل راه از خود تخصصی و مادي جسمی،

 انضباط، و کاري وجدان بر تکیه ، موقع به گیري تصمیم ابتکار، خالقیت، قدرت با تا کوشد می کارآفرین کند.یک

 و پویا ور، بهره کاري محیط یک به را خود کاري محیط و داده توسعه و کرده تر عمیق همواره را خود شغلی دانش

 (.1167کند )خنیفر،  تبدیل خداپسندانه و شاداب

بر   توسعهسند چشم انداز و قانون برنامه پنجساله پنجم ی در فلسفه اسالمی و تاکید کارآفرین لذا نظر به اهمیت

هزار شرکت توسط  20دستیابی به اهدافی چون توسعه کارآفرینی، توسعه شرکت هاي دانش بنیاد )تاسیس

کارآفرینان دانا محور تا پایان سند(، افزایش شبکه هاي تحقیقاتی با رویکرد اقتصادي و در نهایت افزایش شرکت 

هاي آموزشی و درسی دانشگاهی  محتوا و برنامهبازنگري متون،  وهاي نوپا مستقر در پارک ها و مراکز رشد، 

هاي تحصیالت تکمیلی با  ها و ارزشهاي دینی و هویت اسالمی ـ ایرانی و انقالبی و تقویت دوره مبتنی بر آموزه

دانشگاهها به  درسی  برنامه، ضروري است که گیري از آخرین دستاوردهاي دانش بشري با اولویت نیاز بازارکار بهره

 ، تغییر جهت دهد که الزمه این تغییر بزرگ، تدوین و طراحیرکاو  کسبهاي  شنگرو توسعه رینی فرآکاسمت 

(، برنامه درسی کارآفرینی را از نظر ماهیت، 2006)  1ن با مبانی کارآفرینانه است. لوسزکیوفریرآسی کادر برنامه

علوم را نشان دهد و همانگونه که افراد  مبتنی بر رویکرد چند رشته اي می داندکه این برنامه باید قواعد پیچیدگی

د. از نظر داراي استعدادها، انگیزه ها و هویتهاي پیچیده اند، این برنامه نیز باید نیازهاي متنوع آنها را مرتفع نمای

 وي برنامه درسی کارآفرینی باید داراي پنج بعد باشد:

 2محیط -

  1اقتصاد -

  4کارآفرینان -

 )بنگاه(  7شرکت -

7پیچیدگی  -
 

گذارد. در در خصوص محیط، به بررسی این موضوع می پردازد که محیط چگونه بر رفتار جوامع و افراد اثر می 

                                                   
1. Luczkiw 

2. environment 
3. economy 
4. entrepreneurs 
5. enterprise  

6. entreplexity 
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استراتژیهایی است که براي موفقیت در این محیط مورد نیاز است. در بخش زمینه اقتصاد، منعکس کننده 

-کارآفرینان، فراگیران با افراد کارآفرین جامعه خود مصاحبه می کنند و از این طریق ذهنیت و آمادگی کارآفرینی

با شرکت یا  وکار در جامعه خود آشنا می شوند. در رابطهکسب می نمایند و با دشواریها و فرصتهاي شروع کسب

-فراگیران از طریق تحلیل محیط، اقتصاد و کارآفرینان، چارچوبی براي طراحی یک واحد بنگاه فراهم می، بنگاه

کنند و بخش پنجم یعنی پیچیدگی نشان دهنده پیچیدگی عمل کارآفرینی و تأثیر متغیرهاي مختلف بر 

 ه درسی شامل سه حیطه است: (. چارچوب یادگیري در این برنام2006کارآفرینی است )لوسزکیو 

1یادگیري درباره کارآفرینی -
  

  2یادگیري براي کارآفرینی -

1یادگیري از طریق کارآفرینی -
  

که مهارتهاي کارآفرینی را تقویت می نماید و قابلیت اجرا در  این برنامه یادگیري مبتنی برمحیط جامعه است 

در این برنامه انجام دادن است و شالوده این برنامه جامعه است. سطح مدارس و دانشگاه را دارد و مبناي یادگیري 

بدین معنی که کارآفرینی از طریق خلق فرصت و شبکه سازي با کارآفرنیان و افراد حرفه اي در جامعه صورت می 

گیرد. فلسفه برنامه این است که کارآفرینی حاصل درونی فرد است نه ایده هاي کسب و کار و ایجاد شخصیت 

رآفرین نیازمند رویکرد فردي است و این مهم است که افراد ماهیت فعالیت کارآفرینی خودشان را از طریق کا

با نوآوري، خود اشتغالی و یا مالکیت کسب و کارهاي کوچک کشف نمایند. بنابراین برنامه درسی کارآفرینی باید 

 (. 1110وهمکاران،ه تدوین شود)مذبوحیتوجه به ویژگیهاي شخصیتی افراد و ویژگیهاي فرهنگی اجتماعی جامع

 نانهیکارآفر ی نیز به عنوان مهمترین مبنا، ضروري است که از ویژگیهايفلسف یمبان ی،نیکارآفر سیدر برنامهدر 

 ،نشگاهیدا يها شتهاز ر ريبسیا دموجو سیدر برنامهدر  برخوردار باشد و مهارت آموزي و کارورزي را ترویج دهد.

 کسب حطر ینوتد هنحو ر،کاو کسب يها نقانو با ننشجویاو دا نموختگاآ نشو دا دهنبو حاکم رکاو  کسب شنگر

 به طمربو يشغلهاآن و  به طمربو يها رتمهاو  آورينو ،خالقیت مفاهیمو  یابیزارباو  مالی يها رتمها ر،کاو

(، لورنکو 2006اسکات) ،(1151) يمالمحمد ،(1164) زادهحمدا هشوپژ نتایج. نیستند شناآ دخو تحصیلی شتهر

 ايبررا  زمال پویایی ،سیدر يها برنامه که ستا یناز ا ( حاکی2007( و هانون و همکاران)2007و همکاران)

 ،یدانشگاه يها شتهر که ستا وريضر ینابنابر. اردند نیاهمخو رکا زاربا يهازنیا باو  اردندروز  نشدا به ستیابید

 یمبان معرفی .نددازبپر دخو ننشجویادا فرینیرآکا يیژگیهاو بخشی توسعه به فرینیرآکا سیدر برنامه حیاطر با

ي آنها از اهداف مهم مقاله حاضر است که در ادامه به آن می هایژگیوو تبیین  نفریرآکا سیدر برنامه یفلسف

                                                   
1 .learning about entrepreneurship    

2. learning for entrepreneurship  
3. learning from the entrepreneur  
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 پردازیم.       

 

 روش پژوهش:

مؤلفه ها و شاخصهاي آن است. این هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرین، 

تعیین مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرین )ترسیم  -1پژوهش به روش ترکیبی )متوالی اکتشافی( و در دو گام 

 اعتبار یابی آن، انجام گرفته است. )شکل ذیل( -2چارچوب مفهومی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تحقیق رویه) آن مؤلفه هاي و کارآفرینی درسی برنامه یفلسف مبانی تدوین : فرایند3شکل 

 

درگام اول، گردآوري اطالعات، با بررسی اسناد باال دستی، مطالعه مبانی نظري و تحقیقات پیشین و مصاحبه نیمه 

 "همسو سازي"یافته با صاحبنظران کلیدي )استادان، کارآفرینان، متخصصان برنامه درسی(، به شیوه ساختار 

از آنجا که محقق با دیدگاههاي متنوع و گسترده صاحبنظران و همچنین با اطالعات صورت پذیرفته است.

روبرو بوده، کدگذاري و دسته برنامه درسی کارآفرینی  یفلسف یتوصیفی غنی، پیچیده، پربعد و پراکنده اي از مبان

و مؤلفه هاي آنها،  یسففل یبندي داده ها به کمک تحلیل محتواي کیفی ضروري می نمود. لذا در این مرحله، مبان

طی مطالعه و بررسی هاي مستمر محقق و بر مبناي بیشترین میزان تکرار در مقاله ها و کتاب هاي مختلف از 

و همچنین بر اساس اجماع نظر صاحبنظران کلیدي مشارکت کننده در  یجمله سند و دانشنامه برنامه درس

« تحلیل محتواي کیفی هدایت شده و تلخیصی » از  هو در نتیجه ي فرایندي استقرایی و با استفاد قیتحق

 به زبان ساده تر در اینتدوین گردید.  رانیبازار کار و اشتغال فراگ ازین تیآنها با اولو ياستخراج، و مؤلفه ها

مرحله، با جمع آوري و تحلیل داده هاي کیفی حاصل از مطالعه مبانی نظري و تحقیقات پیشین و با استفاده از 

روش ه ب آنها هاي مولفه و کارآفرینی درسی برنامهفلسفی  مبانی استخراج

 به توجه با "روش يهمسو ساز"به شیوه  و ( یاکتشاف ی)متوال یبیترک

 : داده منبع سه

آگاهی دهندگان کلیدي  -0 سوابق پژوهشی و عملی - مبانی نظري – 3

یا صاحبنظران )، برنامه ریزان درسی، ،کارآفرینان، آموزش دهندگان 

 کارآفرینی،برنامه ریزان آموزش عالی و ...( 

 

 مبانی تدوین -1

 فلسفی برنامه

 و کارآفرینی درسی

 آن هاي مولفه

 

 یابی اعتبار -8

 تدوین چارچوب

 شده

 

 گردآوري داده هاي میدانی از نمونه در دسترس-3

عامل برنامه درسی کارآفرینی به روش تحلیل  یفلسف مبانیاعتباریابی  -8
 تأییدي و اکتشافی
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شیوه هاي منظم گردآوري،کدگذاري و طبقه بندي داده ها و تحلیل محتواي آنها، مبانی، مؤلفه ها و شاخصهاي 

ابتدا داده هاي اولیه )شامل چارچوب فلسفی برنامه درسی کارآفرینی تدوین گردیده است. به این منظور 

پیشنهادي محقق و نظرات تخصصی مصاحبه شوندگان( به دقت بررسی و کدهاي باز )مبانی، مؤلفه ها، شاخصهاي 

چارچوب( استخراج گردید و ضمن تصحیح هاي مکرر و مستمر، کدهایی که از نظر مفهومی شبیه یکدیگر بوده، 

طبقات شکل گرفت. طبقات نیز با یکدیگر مقایسه شده و در صورت نیاز، با در یک طبقه جاي گرفتند و به تدریج 

یکدیگر ادغام و یا در برخی از موارد یک طبقه به دو یا چند طبقه دیگر تفکیک شد و یا محل کد از یک طبقه به 

بقات را با طبقه دیگر تغییر پیدا کرد تا در نهایت طبقات محوري به دست آمد. کدگذاري انتخابی نیز ارتباط ط

یکدیگر آشکار کرد. روایی بخش کیفی با استفاده از معیارهاي اعتبار سنجی کیفی) قابلیت اعتبار، تأیید پذیري و 

اعتبار یافته ها، از چهار تکنیک )سه سو  تیجهت تعیین قابلانتقال پذیري( و تکنیکهاي گوناگون آنها، بدست آمد. 

کسب اطالعات دقیق موازي و کنترل هاي اعضاء، خود بازبینی محقق( سازي )داده ها، بررسی کننده و روش ها(، 

بهره گرفته شد. در سه سو سازي، از داده هاي متنوع، مصاحبه شوندگان مختلف و روش هاي متعدد جمع آوري و 

ها استفاده شد، در تکنیک کسب اطالعات دقیق موازي، تحلیل ها و طبقه بندي ها به دیگر  دادهتحلیل 

ن در این زمینه، جهت اظهار نظر ارائه گردید و در تکنیک کنترل هاي اعضا، یافته ها به مصاحبه صاحبنظرا

شوندگان ارائه گردید تا از واکنشهاي آنان در مرحله ي گزارش نتایج و همچنین صحت نتایج حاصله، اطمینان 

مداوم توسط محقق بازنگري  حاصل شود. در تکنیک خود بازبینی محقق، فرایند و نتایج تحلیل به طورمستمر و

انتقال(  تیتعیین اعتبار بیرونی )قابل جهتگردید که نهایتا همه این اقدامات به افزایش قابلیت اعتبار انجامید. 

حصول اشباع نظري، استفاده از رویه هاي ویژه ي کدگذاري و تحلیل نمادها و نشانه ها، »یافته ها، از سه تکنیک 

گرفته شد، به این ترتیب که محقق در مورد کلیه ي نکاتی که ممکن است بر قابلیت بهره « توصیف غنی داده ها

و قابلیت تعمیم نتایج به سایر حوزه ها و زمینه ها را افزایش دهد، تاکید داشت. در این زمینه  دانتقال اثر بگذار

 تیهت افزایش قابلجامع و مانع بودن طبقه بندي و کدگذاري هاي صحیح و بررسی و تحلیل عمیق داده ها ج

( یافته ها نیز، يریپذ دیی)تأيتعیین اعتبار سازه ا جهتانتقال ضروري می نمود که توسط محقق انجام پذیرفت. 

جمع آوري داده از منابع متعدد، انعطاف پذیري چهارچوب تئوریک پیشنهاد شده، تحلیل موارد »هرچهار تکنیک 

 گرانیدو  1؛کرسول1111زاده س)عباقیق حاضر عملی گردید مورد تاکید محققان، در تح« منفی، انعطاف روش

منابع داده اي متنوع بوده و سه سو سازي به کار گرفته شده است. چهارچوب (. 2002و دیگران  2؛پایولین2001

پیشنهادي بارها و بارها اصالح و تغییر کرده و محقق در تحلیل موارد منفی مصاحبه ها، تبیینات متناقض تفسیر 

                                                   
1. Creswell 

2. Pauline 
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داده ها را حل کرده است. همچنین برنامه ي مصاحبه، بارها ارزیابی مجدد شده و محتوا و فرایندهاي آن  شده در

اطمینان از  براي پیشنهادها و یافته ها، کامال منعطف عمل شده است. فسیرها،مورد بازبینی قرار گرفته و در ت

بازیافت پذیري  ۀ( استفاده شد که به درجيریپذ نانیاز آزمون قابلیت اعتماد )اطم زین قیتحق یفیپایایی بخش ک

حاضر نیز، آزمون قابلیت اعتماد، با استفاده از  قیو تکرارپذیري داده ها از سوي سایر افراد اطالق می شود. در تحق

در طول تحقیق به کمک مدارک، مستندات و شواهد کافی اتفاق  یآزمون و مستندسازي فرایندهاي بررس

ز پایایی بخش کیفی نیز، از آزمون قابلیت اعتماد )اطمینان پذیري( استفاده شد که آزمون و براي اطمینان اافتاد.

 مستندسازي فرایندهاي بررسی در طول مراحل تحقیق به کمک مدارک، مستندات و شواهد کافی اتفاق افتاد. 

ذیرفت که چارچوب اعتباریابی کمی چارچوب تدوین شده نیز به روش تحلیل عامل اکتشافی و تاْییدي صورت پ

و  یصورت که مجموعه مبان نیبدنهایی مشتمل بر مبانی چهارگانه و مؤلفه ها و شاخصهاي آنها ترسیم گردید. 

که به روش نمونه گیري هدفمند و  يدیو در اختیار صاحبنظران کل لیشده، به پرسشنامه تبد نیتدو يمؤلفه ها

دند، قرار گرفت و با استفاده از اطالعات بدست آمده، ابتدا نفر انتخاب گردی 10بر اساس حجم اشباعی به تعداد 

از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی گردید و سپس الگوي حاصل از تحلیل عاملی  دهساختار عاملی چارچوب، با استفا

ه نمونه گیري این تحقیق، ببررسی و میزان برازش آن بدست آمد. زیاکتشافی، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي ن

 روش آشیانه اي متوالی و بر اساس حجم اشباعی و نمونه معرّف بوده است.

 

 یافته ها

نتایج حاصل از گام اول تحقیق نشان داد که غالب افراد صاحبنظر، چهار مبناي )هستی شناختی، ارزش شناختی، 

می کنند. همچنین با  انسان شناختی و معرفت شناختی( را به عنوان مبانی فلسفی برنامه درسی کارآفرینی تأیید

اجماع نظري آنها، مؤلفه ها و شاخصهاي فلسفی برنامه درسی کارآفرینی پس از انجام اصالحات فراوان احصاء 

هاي برنامه ریزان درسی از هستی و چگونگی پیدایش ها و برداشتها، تحلیلهستی شناختی، به قرائتگردید. 

(. که در برنامه درسی کارآفرینی، گزاره هاي کار 1111همکاران،هستی و ویژگیهاي آن اشاره دارد )سلیمانپور و

محور و اشتغال آفرین این بعد، همچون: )هستی در حال شدن و دگرگونی است، هستی داراي حیات، شعور، 

قانونمندي و هماهنگی است، هستی عینی و واقعی است، هستی عرصه تربیت انسان است، هستی تنها بعد 

مورد تأکید و تایید قرار گرفت. در مبانی ارزش شناختی، ماهیت ارزش در تفکر اسالمی،  طبیعی و مادي نیست(

ها و مصادیق  منابع، ویژگی  ها درباره ترین گزاره (. در واقع، ارزش شناختی مهم1167بررسی می شود )ملکی،

(، که در 1111رسی ملی،خدا، خود، خلق و خلقت است )سند برنامه د  هاي چهارگانه ها در ارتباط با عرصه ارزش

همچون: )ارزش عمل مبتنی بر ایمان و  برنامه درسی کارآفرینی، گزاره هاي کار محور و اشتغال آفرین این بعد،
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تفکر و مجاهدت و ارزشهاي الهی، ارزش کسب روزي حالل، ارزشهاي خود یادگیري، خود سازي و خود اشتغالی 

و مشارکت( مورد تأکید و تایید قرار گرفت. انسان شناختی نیز آن مستمر و مادام العمر، ارزش همکاري و تعاون 

واقعیت وجود انسان است که از تعالیم اسالمی یا معارف اصیل   تبیینی مدلّل درباره –هاي توصیفی  دسته از گزاره

ها  باید آن اند و اسالمی )علم النفس فلسفی( استخراج شده  اسالمی یا از مباحث مربوط به تربیت انسان در فلسفه

فلسفی تربیت، سنگ بناي اصلی هرگونه   را به لحاظ نقش محوري تبیین و ترسیم سیماي انسان در هر نظریه

(، که در برنامه درسی 1111تربیت با رویکرد اسالمی دانست )سند برنامه درسی ملی،  توصیف و تبیینی از فلسفه

عد، همچون: )برخوردار از استعداد متنوع و رشد و تعالی کارآفرینی، گزاره هاي کار محور و اشتغال آفرین این ب

مداوم، کسب بصیرت و تعالی در همه زمینه ها، قدرت جو و توسعه طلب، مسئولیت اساسی انسان در تکوین و 

تحول هویت خود، برخوردارازوجدان و ارزیابگر درونی( مورد تأکید و تایید قرار گرفت. معرفت شناختی نیز 

شناخت آدمی و حدود و ثغور آن است که بنا بر سنت متعارف در   هاي توصیفی و تبیینی درباره ترین گزاره مهم

تربیت، مبانی مربوط به   شناسی در تبیین فلسفه معرفت  مباحث فلسفی معاصر و با توجه به اهمیت بسیار عرصه

(، که در برنامه درسی 1111شناختی متمایزگشته است)سندبرنامه درسی ملی، این عرصه از مبانی عام انسان

کارآفرینی، گزاره هاي کار محور و اشتغال آفرین این بعد، همچون : )معرفت نسبی است، تحصیل معرفت نامحدود 

است، تعقل در معرفت، معیار اعتبار معرفت مطابقت با عقالنیت و منتج به عمل است، معرفت پویا است( مورد 

 تأکید قرار گرفت.

حاصل ازبخش کیفی تحقیق، مورد تایید تجربی قرار گیرد که در بخش کمی این اتفاق افتاد  اما الزم بود که نتایج

هاي اصلی و با چرخش واریماکس انجام گردید، حاکی  نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی که به روش مؤلفهو 

 درسی برنامه فلسفی انیهاي مربوط به مب از آن بود که یک ساختار چهار عاملی، روش مناسبی براي توصیف گویه

، 25-4کردند. شکل  درصد از واریانس مقیاس را تبیین می 72/74کارآفرینی است. این چهار عامل برروي هم 

 دهد.  را نشان می درسی برنامه فلسفی نمودار اسکري تحلیل عاملی مبانی
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 درسی کارآفرینی برنامه فلسفی . نمودار اسکري مقیاس مبانی8شکل 

 شناختی و معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش ها، این چهار عامل به ترتیب هستی محتواي گویهبر اساس 

 راس در اله الی قرب و توحید هستی، مقصد و مبدا گویه)خداوند 7شناختی نامیده شدند. گفتنی است در مجموع 

معرفت( به دلیل بار  در تعقل جانبه، همه پذیري مسئولیت بیکاري، و بطالت از پرهیز و فعالیت ارزشها، ارزش همه

 1/0و یا وجود بار عاملی باالي 1/0ها، بار عاملی کمتر از  عاملی نامناسب از مقیاس حذف شدند. مالک حذف گویه

درسی  برنامه فلسفی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس مبانی 1-4بر روي بیش از یک عامل بود. جدول 

 دهد.  کارآفرینی را نشان می
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 کارآفرینی درسی برنامه فلسفی : نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مبانی3جدول 

 شناختی معرفت -4 شناختی انسان -1 شناختی ارزش -2 شناختی هستی -1

 گویه بار عاملی گویه
بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی

هستی در حال شدن 

 و دگرگونی است
0/51 

ارزش عمل مبتنی بر 

ایمان،تفکر ، 

مجاهدت و ارزشهاي 

 الهی

0/45 

برخوردار از 

استعداد متنوع و 

رشد و تعالی 

 مداوم

0/56 
معرفت نسبی 

 است
0/51 

هستی داراي حیات، 

شعور، قانونمندي و 

 هماهنگی است

0/56 
ارزش کسب روزي 

 حالل
0/61 

کسب بصیرت و 

تعالی در همه 

 زمینه ها

0/60 
تحصیل معرفت 

 نامحدود است
0/67 

نظارت الهی بر 

 هستی
0/60 

ارزشهاي خود 

یادگیري، خود سازي 

و خود اشتغالی 

 مستمر و مادام العمر

0/61 
قدرت جو و جاه 

 طلب
 0/77 تعقل در معرفت 0/61

هستی عینی و واقعی 

 است
0/76 

ارزش همکاري،تعاون 

 و مشارکت
0/62 

مسئولیت اساسی 

انسان در تکوین 

و تحول هویت 

 خود

0/47 

اعتبار معیار 

معرفت مطابقت 

با عقالنیت و 

منتج به عمل 

 است

0/56 

هستی عرصه تربیت 

 انسان است
72/0    

برخوردارازوجدان 

 و ارزیابگر درونی
 0/67 معرفت پویا است 0/50

هستی تنها بعد 

طبیعی و مادي 

 نیست

0/61       

 2/71  2/55  1/17  1/41 ارزش ویژه

 12/75  11/67  17/61  15/05 درصد کل واریانس

 

و مقدار  77/0گیري محتوایی برابر با  براي بررسی کفایت نمونه 1اولکین -مایر -گفتنی است مقدار آزمون کایزر

-4دار بود. جدول  معنی 0001/0ها، در سطح  داري ماتریس همبستگی بین گویه آزمون کرویت بارتلت براي معنی

                                                   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 1. 
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 دهد.  ها را نشان می نتایج حاصل از این تحلیل 2

 کارآفرینی درسی برنامه فلسفی مبانی راي مقیاساولکین وکرویت بارتلت ب-مایر -: نتایج آزمون کایزر8جدول 

 66/3 اولکین  -مایر -آزمون کایزر

 آزمون کرویت  بارتلت

 151/167 مقدار کاي دو

 110 درجه آزادي

 0001/0 سطح معناداري

اکتشافی، به تحلیل عاملی تأییدي مقیاس اقدام گردید و میزان  عاملی تحلیل جهت تأیید نتایج بدست آمده از     

هـاي   برازش هر الگو بدست آمد و با اعمال برخی اصالحات سعی گردید میزان برازش، بهبـود یافتـه و بـه شـاخص    

 در مجدداً مدل و حذف گویه باشد، 1/0 از کمتر عاملی بارهاي در این تحلیل نیز اگر مقدارمورد قبول نزدیک شود. 

نظـارت الهـی بـر     "گویـه   ،کارآفرینی درسی برنامه فلسفی مبانی تأییدي عاملی تحلیل در .می گردد اجرا افزار نرم

 شناسـایی  گویـه هـاي   از مدل حذف شد. اما دیگر 1/0 از کمتر به دلیل بارعاملی شناختی، از بعد هستی " هستی

 .شـناختی( بودنـد   معرفـت  و شناختی انسان شناختی، ارزش شناختی، )هستی ابعاد براي خوبی سنجه هاي شده،

 .است شده داده نمایش زیر جدول در ها گویه براي عاملی بارهاي

  کارآفرینی درسی برنامه فلسفی مبانی : نتایج تحلیل عاملی تأییدي0جدول 

 شناختی معرفت -4 شناختی انسان -0 شناختی ارزش -8 شناختی هستی -3

 گویه
بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی
 گویه

بار 

 عاملی
 بار عاملی گویه

 و شدن حال در هستی

 است دگرگونی
3/64 

ارزش عمل مبتنی بر 

ایمان،تفکر ، مجاهدت و 

 ارزشهاي الهی

0/06 

برخوردار از استعداد 

متنوع و رشد و 

 تعالی مداوم

3/28 
معرفت نسبی 

 است
3/42 

 حیات، داراي هستی

 و قانونمندي شعور،

 است هماهنگی

3/28 
روزي  ارزش کسب

 حالل
3/76 

کسب بصیرت و 

تعالی در همه زمینه 

 ها

3/76 

تحصیل 

معرفت 

 نامحدود است

3/34 

هستی عینی و واقعی 

 است
3/16 

ارزشهاي خود یادگیري، 

خود سازي و خود 

اشتغالی مستمر و مادام 

 العمر

3/76 
قدرت جو و جاه 

 طلب
3/23 

تعقل در 

 معرفت
3/40 

هستی عرصه تربیت 

 انسان است
3/43 

ارزش همکاري،تعاون و 

 مشارکت
3/72 

مسئولیت اساسی 

انسان در تکوین و 

 تحول هویت خود

3/08 

معیار اعتبار 

معرفت 

مطابقت با 

عقالنیت و 

منتج به عمل 

 است

3/44 

هستی تنها بعد طبیعی 

 و مادي نیست
3/37   

برخوردارازوجدان و 

 ارزیابگر درونی
3/13 

معرفت پویا 

 است
3/33 
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 نیز پژوهش مفهومی مدل با شده آوري گرد هاي داده برازش به نسبت باید، عاملی بارهاي بررسی از پس     

 که شود می استفاده کاي مجذور آزمون از ساختاري هاي مدل برازندگی ارزیابی براي معموالً .نمود حاصل اطمینان

 (.1110است)حنفی زاده و همکاران، منطقی مورد 200 تا 57 بین نمونه حجم براي و بوده نمونه حجم به وابسته

 اثر لیکن هستند، کاي مجذور مقدار بر مبتنی اگرچه که دارند وجود نیز دیگري هاي شاخص آزمون، این بر عالوه

 این باشند. در می استفاده قابل ساختاري هاي مدل برازش ارزیابی براي و است شده تعدیل آنها در نمونه حجم

 برازش ، شاخص) 2تطبیقی برازش نیکویی شاخص، 1برازش نیکویی شاخصخی،  مجذور هاي شاخص پژوهش،

 بر خطاهاي مجذورات میانگین و شاخص ریشه  7غیر نرم برازش، شاخص  4نرم شده برازش، شاخص 1تطبیقی

بزرگتر از  AGFI،1/0از  بزرگتر GFI، NNFI، NFI،CFIدو،  از کوچکترχ2/df گرفتند. ) قرار استفاده مورد 7آورد

 (.5،2005شاه و وارد) است مطلوب مدل و مناسب برازش ي دهنده نشان 06/0از  کوچکتر RMSEA و 6/0

 کارآفرینی در جدول ذیل نشان داده شده است. درسی برنامه فلسفی مدل مبانی برازش هاي شاخص

 

 کارآفرینی برنامه درسی فلسفی مبانی هاي برازش مربوط به تحلیل عاملی تأییدي مقیاس : شاخص4جدول 

 X2 df X2/df RMSEA GFI AGFI CFI NFI NNFI الگو

 الگوي اصلی

 )بدون اصالح(
15/276 177 72/1 064/0 55/0 51/0 52/0 71/0 76/0 

 الگوي اصلی

 )با اصالح(
62/211 174 21/1 075/0 61/0 57/0 11/0 57/0 61/0 

 >1/0 >1/0 >1/0 >6/0 >1/0 <06/0 <2  مطلوب مقدار

 

هـاي   ي آزادي و سـایر شـاخص   دو بـر درجـه   گردد، حاصل تقسیم کاي همانگونه که در جدول فوق مالحظه می     

اسـت( بـه میـزان     پویـا  است و معرفـت  نسبی برازش، با انجام برخی اصالحات،آزاد کردن مسیر گویه هاي )معرفت

از تحلیل عاملی اکتشافی )به ویژه پـس  قابل قبول رسیده که این امر نشاندهنده آن است که الگوي به دست آمده 

نمـودار   26-4ي مورد بررسی، از برازش بسیار خـوبی برخـوردار اسـت. شـکل      از انجام اقدامات اصالحی( در نمونه

 دهد.  را نشان می کارآفرینی درسی برنامه فلسفی تحلیل عاملی تأییدي الگوي اصالح شده براي مقیاس مبانی

                                                   
1. goodness of fit index 
2 . adjusted goodness of fit index 

3 . comparative fit index 

1 . normed fit index 

2 . non-normed fit index 

3 . root mean aquare error of approximation 

4 . Shah and Ward 
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 درسی برنامه فلسفی مبانی مقیاس براي شده اصالح الگوي تأییدي عاملی تحلیل : نمودار0 شکل

 

 درسی برنامه فلسفی ها،گویه هاي مبانی مستطیل و ها، عامل یا مکنون هاي متغیر ها، در نمودار فوق، بیضی     

 کدام روي گویه ها که دهد می نشان ها مستطیل به ها بیضی از یکسویه هاي دهد. پیکان می نشان کارآفرینی را

 قابل عامل سوي از که را گویه ها واریانس میزان ها، پیکان روي شده نوشته هاي ارزش و گیرند می بار عامل

 ي وسیله به که دهد می نشان را( خطا) باقیمانده واریانس کوچک، هاي پیکان . دهد می نشان است، توضیح

 عاملی تحلیل در .دهد می نشان را ها عامل میان همبستگی دوسویه نیز هاي و پیکان شود نمی تبیین عامل

 مشاهده قابل شکل از که طور شوند. همان می داده نشان بتا وزنهاي به توجه با عاملی بارهاي مقادیر تأییدي،

 خوبی هاي سنجه موردنظر، هاي گویه است که این بیانگر و باشند می 1/0 از تر بزرگ عاملی بارهاي همگی است،

 .باشند می ابعاد براي
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 نتیجه گیري نهایی

 درسی برنامه مقاصد اهداف و کردن مشخص براي میزان و کارآفرینی، مالک درسی برنامه فلسفی مبانی

، شناختی هستیایران است که مشتمل بر مؤلفه هاي ) اسالمی جمهوري در تربیت  کارآفرینی، بر اساس فلسفه

ها و  ها نیز در بر گیرنده گزاره مؤلفهشناختی( است و هر کدام از این  شناختی، معرفت شناختی، انسان ارزش

 .است آفرین اشتغال و محور کار گویه هاي

 ینییتب-یفیتوص يها گزاره نیمهمترکارآفرینی، به بعضی از  برنامه درسی در حوزه صاحبنظران کلیدي متخصص

 در حوزه دانش فلسفه ای یاسالم ینیب هاندر جی( اشاره داشته اند که شناخت یهست)  وجود قتیحق هدربار

در حال شدن و  یهستعبارتند از :  گزاره هابوده و بر آنها تاکید شده است. این به طور مدلل مطرح ی نیز اسالم

عرصه  یهست، است یو واقع ینیع یهست، است یو هماهنگ يشعور، قانونمند ات،یح يدارا یهست،است یدگرگون

برنامه ی شناسی با روح هست. توجه به این مفروضات ستین يو ماد یعیتنها بعد طب یهست، انسان است تیترب

 در مراکز آموزشی کشور ما است. برنامه درسیی مطابق بوده و مروج چنین نیدرسی کارآفر

 یبرخوردار از استعداد متنوع و رشد و تعال عبارتند از : انسان)انسان شناسی( وجود تیواقعي گزاره ها نیمهمتر

 مداوم

و تحول  نیانسان در تکو یاساس تیمسئول،طلب موفقیتجو و  قدرت، ها نهیدر همه زم یو تعال رتیبص کسب،

 یاصل يسنگ بنا ی،شناس انسانمفروضات  نیتوجه به ا ی است.درون ابگریو ارز برخوردارازوجدان، خود تیهو

ی نیبرنامه درسی کارآفری و فلسفه اسالم در حوزه دانش کارآفرینانسان کار جو و از  ینییو تب فیهرگونه توص

 مطابق با آن است.

بر  یارزش عمل مبتن ( عبارتند از :یشناس ارزشارزشها ) قیو مصاد هایژگیدرباره منابع، و گزاره ها نیمهمتر

و خود  يخود ساز ،يریادگیخود  يارزشها، حالل يکسب روز ارزشی، اله ي، مجاهدت و ارزشها مان،تفکریا

 کارآفرینیو  خلق کار. همه این ارزشها مشوق و مشارکت ،تعاونيهمکار ارزش، مستمر و مادام العمر یاشتغال

 ی است.نیبرنامه درسی کارآفر آفرین و هنري مؤلفه هاي ارزشاست و توسعه دهنده 

، است یمعرفت نسب عبارتند از : (یشناس معرفتحدود و ثغور آن ) وی گزاره ها دربار ه شناخت آدم نیمهمتر

، و منتج به عمل است تیاعتبار معرفت مطابقت با عقالن اریمع، در معرفت تعقل، معرفت نامحدود است لیتحص

انسان، شیوه کسب دانش را تغییر داده و انسان را سازنده دانش  معرفت. این نوع نگاه به دانش و است ایپو معرفت

دانش نظري که دانشی غیر کاستیها و نواقص  طریقو به تبع آن به کار گیرنده آن دانش می داند و از این 

 را سرعت می بخشد. کارآفرینیکارآفرینانه است را از بین می برد و حرکت به سمت 
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ABSTRACT 

The overall aim of the present study is to specify philosophical foundations of entrepreneurship 

curriculum as well as its components at Iran’s Higher Education. The study is conducted through 

mixed sequential-exploratory method in two steps: 1) specifying foundations of entrepreneurship 

curriculum, and 2) validating them. Initially, the data were collected using “triangulation” method, 

examination of high-level documents, theoretical bases, and previous studies as well as semi-

structured interview with key experts.  Moreover, directed and summative content analyses were 

also employed for data reduction and the extraction of the bases of entrepreneurship curriculum. 

Subsequently, qualitative accreditation criteria (Credibility, Confirmability, and Transferability) 

were used to obtain the validity of results. Furthermore, as regards the reliability of the research 

qualitative part, the use was made of reliability test as well as documentation of the research 

examination processes, all of which were carried out by virtue of documents, and sufficient 

evidence. Likewise, quantitative validation of developed framework was performed using 

exploratory and confirmatory factor analysis, leading to setting of final framework with four 

components. Moreover, sampling was conducted using objective sampling method and on the basis 

on saturation size and representative sample. 

Keywords: Curriculum, Philosophical Foundations of Curriculum, Entrepreneurship 

Curriculum, Philosophical Foundations of Entrepreneurship Curriculum 
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 نگین،

(.کارآفرینی از منظر ادیان توحیدي با تأکید بر نظام 1111سبحانی، حسن.، احقاقی، میثم.، نادري، اسماعیل.)

 171-166(،4)7اقتصادي اسالم. توسعه کارآفرینی، 

 دانشجو و معلمان دیدگاه مقایسه (.1110سمانه .) نگهداریان، سیده محمد.، مجلج، غفاري جواد.، سلیمانپور،

 و اطالعات آوري فناجتماعی.  و فلسفی مبانی براساس فاوا عصر معلم درسی تربیت برنامه ارزیابی در معلمان

 (.1)2تربیتی، علوم در ارتباطات

 آموزش وضعیت (. تحلیل1110.) ناهید نادري حمید، رحیمی عبدالرسول، جمشیدیان مصطفی، سید شریف

 .11شماره  کارآفرینی، توسعه ایران. عالی آموزش در کارآفرینی

 انسانی، علوم هاي رشته در کارآفرینی مهارت و دانش آموزش نیازسنجی( 1111)مهدي زاده سمیع سعید، صفري

 .1شماره ،1 دوره آموزش، فناوري پژوهشی علمی نشریه

، شماره 21سال  کاربردي، شناسی جامعه.کیفی تحقیقات در پایایی و اعتبار بر تاملی(. 1111.)محمد زاده، عباس

 ، بهار.47

 برنامه در کارآفرینی فرایند شناسی آسیب (.1110الهام.) تمجیدتاش رحیم، فام عبداهلل محمدعلی، چوبقلو مجلل

 .16 ، مدیریت فراسوي بناب. واحد اسالمی آزاد دانشگاه در موردي :مطالعه دانشگاهی تحصیلی هاي رشته درسی

165-175. 

روش تدریس  محتوا، هدف،: آموزش کارآفرینی درسی (. برنامه1110مذبوحی سعید ، شرفی محمد ، مقدم  مینا .)

 .1 انسانی، علوم خالقیت در و شیوه ارزشیابی. ابتکار و

رنامه درسی رشته برنامه ریزي آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد. (. ارزیابی کیفیت ب1151مالمحمدي، آمنه.)

 .رانیپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران،ا

 ندیشه.م اپیارات نتشاان: اتهردوم(. یشایروعمل)ي هنما،راسیي دریزر(. برنامه 1167حسن .)، ملکی

 یروش شناس ی،اسالم تیو ترب میبر فلسفه تعل یمبتن يمعنو -يفطر یبرنامه درس دگاهید (.1165ملکی،حسن)

 ی.کنگره علوم انسان، یعلوم انسان يساز یبوم

 .سمترات نتشاان: اسی. تهردر(. مبانی برنامه 1164د .)فرهاداري، میر سر.، اله انعمت ر، موسی پو

 رشته در کارآفرینی آموزش درسی ي برنامه ي ارایه بررسی(. 1166.) رضا رضی میرعرب جهانگیر، فارسی یدالهی

 .60-71،بهار،صص 1 ، شماره1کارآفرینی،سال  توسعه. تربیتی علوم ي
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