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حاضر، تبیین عناصر برنامه درسی  مقالههدف چکیده: 

 پژوهش با رويکرد .کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی بود

با استفاده از  .کیفی و روش مروری سیستماتیک انجام شد

ط با برنامه درسی کارآفرينی های تخصصی مرتبواژهکلید

ها مورد بررسی ، مقاالت و کتاب1412تا ماه مارس فناورانه 

نتايج  .منبع معتبر بررسی و تحلیل شد 00قرار گرفت و 

لفه هدف بر ؤنشان داد برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در م

ان؛ در آموزدانشهای کارآفرينی فناورانه پرورش صالحیت

های فعالیتحتوای نظری و عملی؛ در مولفه م مولفه محتوا بر

 عملی و مبتنی بر مسئله؛ در مولفههای يادگیری به فعالیت

های يادگیری بر آموزش عمل محور و اصیل؛ و راهبرد

« ارزشیابی برای يادگیری»همچنین در زمینه ارزشیابی بر 

شود برنامه درسی می گیریدر پايان نتیجه .دارد تأکید

ان دوره ابتدايی برای آموزدانشورانه نیاز اصلی کارآفرينی فنا

های دانش بنیان و فناور ايجاد اشتغال و توسعه کسب و کار

 .خواهد بود
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Abstract: The present study seeks to explain the 

elements of technological entrepreneurship 

curriculum in elementary school. This research 

was done through a qualitative approach and a 

systematic review method. The data were 

analyzed using specialized keywords related to 

the technology entrepreneurship curriculum and 

their search in valid scientific databases as well as 

library studies until March 2021. Finally, 44 

sources were analyzed and coded and the findings 

indicated that technology entrepreneurship 

curriculum emphasized education of students' 

technological entrepreneurship qualifications in 

the goal component, a combination of theory and 

practice in the content component, practical and 

problem-based activities in the component of 

learning activitie, action-oriented and authentic 
education in the component of learning strategies; 

also it highlighted "evaluation for learning" in the 

field of evaluation. In the end, it is concluded that 

the technological entrepreneurship curriculum 

will be the main need of elementary school 

students to create jobs and develop knowledge-

based and technology businesses. 
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 بیان مساله

بديل در قش بیناخیر به دلیل  هایسال نوظهور است که درای پديده 2فناورانه کارآفرينی

اهمیت بسزايی  ازنوسازی صنعت، رشد اقتصادی، ايجاد اشتغال، ثروت و رفاه در جامعه 

اهمیت کار آفرينی فناورانه را بطور  .(1،1428)موسیی، گوئررو و گرينمنبرخوردار شده است 

فريرا و توان ناشی از اهمیت يافتن توامان نوآوری فناورانه و کار آفرينی دانست )فريرا، می کلی

تعاريف گوناگون برای کارآفرينی  .(2306نادری، رضايی، سلیمانی و رستمی،؛ 3،1427فرناندز

کارآفرينی فناورانه به »شود: فناورانه ارائه شده است که در اين پژوهش به دو تعريف بسنده می

اره های فناورانه برای ايجاد موفقیت آمیز کسب و کارهای موفق اشپتانسیل موجود در فرصت

کارآفرينی فناورانه به نوعی از رهبری کسب و کار »همچنین  .(0،1423کلوديو و شوجون« )دارد

)بايرز، « های تجاری بالقوه باال و فناور محور استشود که مبتنی بر شناسايی فرصتاطالق می

  .(7،1420درف و نلسون

الين، جیونز و ک) دهد که کارآفرينی فناورانه قابل آموزش استتحقیقات نشان می  

های اصلی در توسعه کارآفرينی فناورانه، توجه خاص به تقويت يکی از زيربنا .(1420 8تگتماير

های توسعه يافته و در حال توسعه آموزش و در تمام کشور امروزه تقريباً .نظام آموزشی است

دوره  .(8،7214الکیوسای دارد )های مختلف تحصیلی جايگاه ويژهترويج کارآفرينی در دوره

در رشد  .رورش جهان استپهای آموزش و ابتدايی، مهمترين دوره تحصیلی در تمام نظام

اين  .مفاهیم و معانی اموری که کودک در زندگی روزمره با آنها مواجه است، نقش مهمی دارد

ای است که در آن دوره .دوره تداوم بخش تکوين شناختی، زيستی و اجتماعی کودک است

عیت مناسبی برای تحصیل، تربیت و يادگیری شیوه ارتباط صحیح با ديگران برای فرصت و موق

 .(2302صافی،)شود های هر کودک به تدريج شکوفا میگردد و استعدادکودک فراهم می

 اساسی محور را آموزش کارآفرينی فنالند و آلمان ژاپن، آمريکا، جمله از پیشرفته، هایکشور

                                                 
1. Technological Entrepreneurship 

2. Mosey, Guerrero & Greenman 

3. Ferreira, Ferreira & Fernandes 

4  . Claudio & Shujun 

5  . Byers , Dorf & Nelson 

6. Kleine, Giones & Tegtmeier 

7. Lackeus 
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 به عمالً کار اين با و اندداده قرار خود ابتدايی در مقطع ويژه به خود آموزشی هایبرنامه

 آنها به به عبارت ديگر .کنند کار علم، يادگیری حین در که چگونه آموزندمی ان خودآموزدانش

 مدرسه با .کنند تبديل جديد محصولی به را فکر تازه يک يا ايده يک چگونه که آموزندمی

 که است نهادی درسی و آموزشیريزی برنامه و درسی مواد ساختار، عوامل، مجموعة

 بنابراين گذرانند؛آنجا می سالگی 26تا  8 از را خود توان و عمر يک سوم از بیش انآموزدانش

کند ايفا می آنان شغلی -تحصیلی مسیر به دهیدر جهت را اثربخشی و ارزنده بسیار نقش

  .(1428 ،2توسعه و همکاری اقتصادی سازمان)

 ای و بین فرهنگی استنامه درسی کارآفرينی فناورانه يک رويکرد میان رشتهبر

ها با کارآفرينی به عنوان ها و ابزارکه از لحاظ روش .(1428 ،1)کازکويچیوت، اربن و پترايت

مهندسی و  ٬فناوری ٬در حالی که زمینه آن آموزش علوم ٬يک رشته ارتباط تنگاتنگ دارد

-پرورش می« استم»های کارآفرينی فناورانه از طريق آموزش الحیتص .است 3استم () رياضی

( چهار صالحیت مهم علوم، فناوری، مهندسی و رياضیات در 8142) 0بنا به گفته جالی .يابد

يک رويکرد میان « استم»آموزش  .کندمی های پیشرفته را تامینزمان حاضر اقتصاد کشور

های کودکان سازنده نسل آينده ايش توان و مهارتبرای يادگیری است که ظرفیت افزای رشته

در اين نوع آموزش مفاهیم دقیق  .(2300نیکنام، و عصاره احمدی، رضايی، امام جمعه،) را دارد

، ، فناوریان علومآموزدانششوند، به اين دلیل که علمی با موضوعات دنیای واقعی تلفیق می

ايجاد ارتباط بین مدرسه، اجتماع، کار و سرمايه هايی که باعث مهندسی و رياضیات را در زمینه

شود و می« استم»و هويت  برند که سبب توسعه سوادشود، کسب و بکار میگذاری جهانی می

؛ 1141، 7شود )يتا، اوتانی و ايسوبهبا اين عمل توانايی تحقق آن در اقتصاد نوين ايجاد می

دهد که کودکان شروع به ت نشان میتحقیقا .(2306امیراحمدی، ضرغامی، باقری و قائدی،

کنند را از همان دوران ابتدايی می« استم»شغلی خود در رابطه با  شناسايی عاليق و آرزوهای

ان شروع به شکل دادن به هويت شخصی خود آموزدانشهنگامی که  .(8421، 8مالتیز و کاپور)

                                                 
1. Organisation for Economic Co-Operation and Development (Oecd) 

2. Kazakeviciute, Urbone & Petraite 

3. Science, Technology, Engineering, Mathematics Education (Stem) 

4. Jolly 

5. Yata, Ohtani & Isobe. 

6  . Maltese & Cooper 
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د در آينده چه کسی باشند را تواننکنند و تصمیم گیری در مورد اينکه چه کسی هستند و میمی

به ) کنندان شروع به توسعه هويت نقش خود میآموزدانشبه عبارت ديگر،  .کنندمی شروع

، نظريه هويت معتقد است که ما چندين هويت )شخصی .عنوان مثال، دانشمند، مهندس(

 به عنوان وقتی خود را .دهدهای ما شکل میها و رفتارنقشی( داريم که به انتخاب، اجتماعی

توانیم به عنوان فرد خاصی عمل کنیم يا تبديل شويم، ما به احتمال زياد به بینیم که میفردی می

 .)4141، 2پائول، ماتیز، سوتینا و والديويا) کنیمروشی مطابق با اين باورها عمل می

ور ده محاشاره دارند که برنامه درسی کارآفرينی فناورانه، يادگیرن (1420کالين و همکاران )

های گرا در هسته آن قرار دارد که بر يادگیری وجودی با فعالیتبوده و فرايند يادگیری سازنده

در برنامه درسی کارآفرينی فناورانه  .دارد تأکیدهای جهان واقعی هبری در موقعیتراخود

تئوری  هدف از محتوای برنامه درسی کارآفرينی فناورانه بايد ترکیبی از تئوری و عمل باشد و

های کارآفرينی است و عمل بخش کارآفرينی درک ماهیت کارآفرينی، رفتار کارآفرينی و بازده

های روش .(1428ضروری از برنامه آموزش کارآفرينی است )کازکويچیوت و همکاران، 

شوند و گرايانه مشخص میفناورانه بر مبنای پارادايم سازنده يادگیری برنامه درسی کارآفرينی

-را مورد توجه قرار می های جديد آموزشی مبتنی بر مسئله و کاربرد محورپارادايم رويکرداين 

های يادگیری برنامه درسی کارآفرينی فناورانه را فعالیت (1414کالين ) .(1414)کالين،  دهد

ها گیرد، همچنین ارزشیابی در اين رويکردمبتنی بر تجارب يادگیری واقعی و عملی در نظر می

( 1428کازکويچیوت و همکاران ) .شودارزيابی انتقادی انجام می بر خود تأکیدها با عالیتو ف

ان آموزدانشاول،  کند:کنند برنامه درسی کارآفرينی فناورانه سه هدف عمده را دنبال میبیان می

های و صالحیتها ها، ارزشدوم، رشد مهارت .دانش کسب نماينددر مورد خود کارآفرينی 

های اساسی و بنیادی گیری ذهنیت کارآفرينی و سوم، رشد مهارتالزم برای کارآفرينی و شکل

 های کارآفرينی برای راه اندازیکارآفرينی که مبتنی بر تعامل دانش نوآورانه فناوری و مهارت

 .ها و همچنین پیشرفت شغلیاستارت آپ

ضرورتی حیاتی است و توسط  وجود کارآفرينی فناورانه در اقتصاد دانش بنیان امروزی

به همین دلیل برنامه درسی کارآفرينی فناورانه و  .صاحب نظران مختلف تصديق شده است

همچنین  .آموزش کارآفرينی فناورانه در آموزش عالی به طور گسترده در حال افزايش است

                                                 
1. Paul, Maltese, Svetina &Valdivia  
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-و مناسبهای فناورانه پرورش داد ضرورت دارد که نیروهای جوان را برای استفاده از فرصت

کنون پژوهش جامعی در زمینه  تا .ها از سنین پايین انجام شودتر اين است که اين آموزش

های خارجی اغلب به بررسی چند عنصر دوره ابتدايی انجام نپذيرفته است و بیشتر پژوهش

کنون پژوهش مشابهی در ايران در اين  همچنین تا .اندبرنامه درسی در آموزش عالی اکتفا کرده

ینه و به شیوه مروری سیتماتیک انجام نشده است، بنابراين اين پژوهش به لحاظ پرداختن به زم

 .عناصر برنامه درسی در دوره ابتدايی و نیز مرور سیستماتیک مطالعات خارجی کم نظیر است

بر پنج عنصر  تأکیدبا  در اين مطالعه تالش شده است با مرور و بازبینی مطالعات خارجی

های های يادگیری، رويکرداهداف، محتوا و منابع يادگیری، فعالیت)ه درسی اساسی برنام

انجام و چارچوبی برای تدوين ها يادگیری و ارزشیابی( و تحلیل و مقوله پردازی آن -ياددهی 

در همین راستا پنج سوال اساسی  .برنامه درسی کارآفرينی فناورانه دوره ابتدايی پیشنهاد شود

 مطرح شد:

 های پژوهشی، اهداف برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی را چگونه تبیینهيافت .2

 کند؟می

های پژوهشی، محتوا و منابع يادگیری برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی يافته .1

 کند؟می را چگونه تبیین

ارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی را های يادگیری برنامه درسی کهای پژوهشی، فعالیتيافته .3

 کند؟می چگونه تبیین

های يادگیری در برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی های پژوهشی، راهبرديافته .0

 کند؟می را چگونه تبیین

نه های پژوهشی، ارزشیابی در برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی را چگويافته .7

 کند؟می تبیین

 روش پژوهش

 .شودمی رويکرد پژوهش حاضر کیفی است و با توجه به روش اجرا، مرور سیستماتیک تلقی

روش مرور سیستماتیک، روشی نظامند، صريح، جامع برای شناسايی، ارزيابی و ترکیب آثار 

يک ش بطور کلی، اين رو .علمی معتبر پژوهشگران در رابطه با يک موضوع علمی خاص است
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دار است که روی يک پرسش متمرکز بوده و سعی در ارائه پاسخ با شکل مرور منابع ساختار

اين نوع مرور با استفاده از جستجوی  .استفاده از تجزيه و تحلیل همه شواهد معتبر موجود دارد

خراج های ورود و خروج از پیش تعیین شده، ارزيابی نقادانه شواهد، استمنابع، استفاده از معیار

برای انجام  .(7421، 2اوکولی)شود می ها انجامها از شواهد و تولید يافته از آنو تولید داده

 از جمله؛ معتبر هایداده پايگاه و جستجوگر هایموتورهای پژوهش فوق، جستجو در مقاله

Springer ، Elsevier ،Science direct  وGoogle Scholar مطالعاتنیز  و ؛ 

 .به طور نظامند انجام شد 1412علمی منتشر شده تا ماه مارس  مقاالت و کتب در ایکتابخانه

های کلیدی ترين واژهای به منظور شناسايی متداولها و مطالعات کتابخانهدر ابتدا، جستجو

های کارآفرينی فناورانه، آموزش واژه .مربوط به برنامه درسی کارآفرينی فناورانه انجام شد

زش کارآفرينی فناورانه، برنامه درسی کارآفرينی فناورانه، آموزش استم، برنامه کارآفرينی، آمو

درسی استم، آموزش فناوری، آموزش مهندسی، آموزش علوم و آموزش رياضیات به عنوان 

ها و اطالعات يافته .های قابل استفاده شناسايی شدند و مورد جستجو قرار گرفتندکلید واژه

ه هدف پژوهش که شامل تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرينی مورد نظر جهت دستیابی ب

برای شناسايی و پوشش بیشتر  .فناورانه در دوره ابتدايی است، مورد واکاوی قرار گرفت

های اطالعاتی، تعدادی مجالت معتبر در اين زمینه نیز مقاالت منتشر شده بعد از جستجو پايگاه

 .مورد جستجو قرار گرفت 1به صورت دستی

های فوق برای انتخاب منابع، معیار .وری شدکتاب گردآ 37مقاله،  284در جستجوی اولیه 

در مجالت معتبر  در نظر گرفته شد؛ تنها منابعی بررسی شدند که محدود به زبان انگلیسی و

تا  1422تاريخ تالیف کتاب را به  ( چاپ شده باشند، و همچنینJCR Scopus ,خارجی )

همچنین، يکی از شرايط انتخاب مقاالت و  .محدود کرديم 1412تا  1427 بهها و مقاله 1412

های ی متن کامل منابع، پارامترزيرا بايد با مطالعه .ها بودمنابع، دسترس پذير بودن تمام متن آن

های خروج از مطالعه، نبود معیار .کرديممورد نظر مورد سیستماتیک را از آنها استخراج می

منبع  147ها و کتب، تکراری و غیر مرتبط بودن با دوره ابتدايی، از امل مقالهدسترسی به متن ک

کتاب( به  27مقاله؛  78منبع) 81، ( بر اساس معیارهای ورود يافت شده37؛ کتاب:  284)مقاله: 

                                                 
1. Okoli 

2. Hand Searching 



يیفناورانه در دوره ابتدا ینيکارآفر یبرنامه درس هاییژگيو  

06 

 

 32 .دلیل تکراری بودن و غیر مرتبط با دوره ابتدايی و اهداف پژوهش از مطالعه خارج شد

کتاب در بررسی کامل متن  8مقاله و  72ها و همچنین کیده و عنوان مقالهمقاله در بررسی چ

 32کتاب و 23منبع ) 00 در مجموع از بین منابع گردآوری شده .از مطالعه خارج شد منابع

آخرين گام برای  .کردند پیدا راو بررسی کامل  مند نظام مرور به ورود برای الزم شرايط مقاله(

موجود در زمینه پژوهش استفاده از تحلیل محتوا کیفی است و در مرور سیستماتیک منابع 

های حاصل از اين داده .ها مورد تلفیق قرار گرفتمنبع مورد تجزيه و تحلیل و يافته 00نهايت، 

گذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی مورد تجزيه و تحلیل قرار کد پژوهش بر اساس

با مطالعه متن  هاابتدا از طريق کد گذاری باز کلیه مفهوم برای هر عنصر برنامه درسی .گرفتند

ها بر اساس مفاهیم گذاری محوری و انتخابی، مقولهمنابع استخراج و سپس بر اساس فرايند کد

 .شوندمی مشترک دسته بندی

 های پژوهشیافته

 :شد و استنباط استخراج ذيل شرح های پژوهش با توجه به سواالت ارائه شده بهيافته

 های پژوهشی، اهداف برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی را چگونه تبیینيافته .2

 کند؟می

 (: 2عنصر هدف به شرح ذيل است )جدول یهامفاهیم و مقوله
 گذاری عنصر هدف فرايند کد .2جدول

گذاری کد عنصر
 انتخابی

گذاری کد
 محوری

 کد مقاله گذاری بازکد

یاد
ف 

دا
اه

ی
گیر

 

ت
حی

ال
 ص

ش
ور

پر
انه

ور
فنا

ی 
رين

رآف
 کا

ی
ها

 

 ،سازماندهی ،نوآوری و اختراع ،برقراری ارتباط محیطی 
 ،تشکیل گروه ،مسئولیت پذيری کاری ،تفکر خالقانه

 .روابط اخالقی

3.0.24.20.28.13 
16.10.34.37.04 

 .00 

 
 ،)آينده نگری( فناوری دور انديشی ،مديريت فناوری فناورانه

 ،ثیرات فناوریأت ،کاربرد فناوری ،فناوریارزيابی 
 .اجتماعیهای برقراری ارتباط از طريق رسانه

3.0.24.22.23.20 
28.11.13.16.10 

.34.30.37.00  

حل  ،برنامه ريزی ،ارزيابی و مديريت ريسک ،مالی مديريتی
مديريت  ،مديريت منابع ،مسئله و تصمیم گیری

 ،یر و تحولمديريت تغی ،مديريت زمان ،کسب و کار
 .آينده نگری( کار) دور انديشی

 

3.6.0.20.13.16 
.10.34.37.04.00  
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گذاری کد عنصر
 انتخابی

گذاری کد
 محوری

 کد مقاله گذاری بازکد

تفکر  ،فناوری ،علوم ،رياضیات ،نوشتن ،خواندن علمی
های مهارت ،يادگیری فعال ،انتقادی و تحلیلی

 .اساسی رايانه

3.6.0.20.28.11 
13.16.10.34.30 

 .37.00 

ايبندی پ ،ند همتیبل ،اشتیاق ،های بین فردیمهارت شخصی
سازگاری و  ،ابتکار عمل ،اخالقی و استقامت

شور و  ،تمايل به ريسک کردن ،انعطاف پذيری
 .اشتیاق به يادگیری

3.6.0.28.13.16 
.00.410.34.37.0  

 

های پژوهشی، محتوا و منابع يادگیری برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی يافته .1

 کند؟می را چگونه تبیین

 (: 1ها عنصر محتوا و منابع يادگیری به شرح ذيل است )جدولمفاهیم و مقوله

 گذاری عنصر محتوا و منابع يادگیری فرايند کد .1جدول

گذاری کد عنصر

 انتخابی

 کد مقاله گذاری بازکد گذاری محوریکد

ری
دگی

 یا
بع

منا
و 

وا 
حت

م
 

 

توا
مح

ب 
خا

 انت
ول

اص
 

محوريت با 

میان محتوای 

 یارشته

1.6.34.38. .انسجام ،تلفیق موقعیتی ،تلفیق مفهومی  

بر اصول  تأکید

 طراحی مهندسی

آشنايی با فرايند مهندسی و حل مسئله از طريق 

حل های اکتشاف مواد و روش ،چالش مهندسی

 .هاتولید، ارزيابی و اشتراک راه حل ،مسئله

26.13.30.38 

.01.03  

تمرکز بر محتوای 

ر چالشی و مبتنی ب

 مسئله

 ،پیوند مفاهیم علمی و فناورانه با دنیای واقعی

 .خالقانه ،مشارکتی ،تجربی ،چالش ريسک پذيری
1.6.0.24.20.13 

.10.38.01.03  

توا
مح

ن 
عیی

ع ت
ناب

م
 

  

برنامه درسی 
STEM 

اصول طراحی  ،فناوری نوين ،موضوعات علوم

 .مفاهیم رياضیات ،مهندسی
1.28.30.37.38 

.36.03  

به  درسیبرنامه  

مهندسی  مثابه

 ابتدايی

يادگیری و اجرای چالش  ،توسعه فهم مهندسی

 .طراحی
.21.26.13  
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گذاری کد عنصر

 انتخابی

 کد مقاله گذاری بازکد گذاری محوریکد

ع 
ناب

ب م
خا

 انت
ول

اص
 

1.13.10.34. .کاربرد ،خاصیت دانش  

1.13.10.34. .وجدان ،عواقب تصمیم گیری ،فهم ارزش  

1.13.10.34. .ساخت ،انتخاب ،شناسايی مهارت  

 من
ب

قال
در 

وا 
حت

ه م
رائ

ا
ع 

اب
 

 

6.16.34.32. .رباتیک ،نوت بوک منابع مهندسی  

تلفن  ،رباتیک ،پوشیدنیهای فناوری ،اينترنت اشیا منابع تعاملی

باازی آموزشای، نارم افازار جئاو جبارا و        ،همراه

منابع آناليان مبتنای    ،نقشه مفهومی ،فیلم ،هندسی

 بر وب

2.6.0.24.20.11 

10.18.10.33.36 

.00  

 

منابع  ،هاابزار ،کتاب ،کاغذ ،يت بردوا منابع فیزيکی

 .آزمايشگاهی
.0.24.10.34.38  

0.6.13.16.38. .کار تیمی ،کار تکلیفی ملیأمنابع ت  

 

های يادگیری برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی را های پژوهشی، فعالیتيافته .3

 کند؟می چگونه تبیین

 (:  3ادگیری به شرح ذيل است )جدول ها عنصر فعالیت يمفاهیم و مقوله
 گذاری عنصر فعالیت يادگیری فرايند کد .3جدول

گذاری کد عنصر

 انتخابی

 کد مقاله گذاری بازکد کدگذاری محوری
ت

الی
فع

ی 
ها

ری
دگی

یا
 

 

ی
یر

دگ
 يا

ت
الی

 فع
 بر

ظر
 نا

ول
اص

 

بر فعالیت  تأکید

عملی، اصیل و 

 مبتنی بر مسئله

ورت کار شناختی بص ،واقعی و عینی

 ،کاوشگری ،ورزیورزی و دستذهنی

تعامالت مثبت و  ،هاگری در فعالیتحس

 ،تبادل نظرات ،کار مشارکتی ،محترمانه

  .تولید ،طراحی ،تصمیم گیری

1.6.0.20.20.13 

.10.16.38.04.03  

 

درگیری رفتاری، 

شناختی و عاطفی 

 انآموزدانش

مواد و منابع  ،تفکر انتقادی ،ابتکار عمل

 ،فضای مناسب ،و جذابمناسب 

-فعالیت ،هاعمل به دستورالعمل ،مشارکت

 .احساس موفقیت و لذت ،های هدفمند

.0.24.20.13.16  

 



 2041، بهار هجدهمسال ، 86شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

00 

گذاری کد عنصر

 انتخابی

 کد مقاله گذاری بازکد کدگذاری محوری

محوريت با 

های مولد فعالیت

 )تولید محوری(

استخراج محتوا و فرايند يادگیری توسط 

 .بازخورد سازنده ،مدل سازی ،آموزدانش

.0.13.31  

ز تجارب استفاده ا

 رسمیی غیريادگیر

زم برای زمان ال ،برنامه زمانی انعطاف پذير

 ،مالت فردیمديريت فرايند تغییر و تأ

ارتقای يادگیری از طريق مدل سازی و 

پرورش  ،تقويت محتوا ،واقعیهای مثال

 اکتشاف ،خالقیت

6.24.28.13.10 

.38.04.01  

 

فراهم نمودن 

رضايت درونی و 

 کنجکاوی

 ،روزمره در زندگیها پیگرد فعالیت

علمی با عالقه و های شرکت در پروژه

 .هیجان

6.0.24.20.13.16 

.10.30.38  

و ها توجه به تکنیک

 فرايند مهندسی

تکنیک شامل مراحل گام به گام برای 

ها فرايند شامل ساخت مدل کارهای خاص

 .و مستند سازی حل مسئله

.20.13.30.38.01  

 

توجه به تنوع 

 يادگیرندگان

2.8.13.34. تجنسی ،روابط اجتماعی ،فرهنگی   

بر تفکر  تأکید

های طراحی و ايده

 نوآورانه

 

همیاری با  ،مهارت مشاهده و تحقیق

 ،هابارش مغزی و آزمايش ايده ،همساالن

 ،و منتقدانه تفکر خالق ،استقامت ،نوآوری

تفکر سیستمی و  ،فرايند حل مسئله خالق

 .امیدواری

.6.20.13.38.04  

 

ع ف
نوا

ا
ت

عالی
ی 

ها
ی

یر
دگ

يا
 

-کار تیمی در گروه 

 های کوچک

 ،ارتباط و تضاد ،و وابستگی متقابلها نقش

وضوح  ،نقاط قوت و مهارت اعضای تیم

 رهبری ،تصمیم گیری ،اهداف تیم

.1.6.20.16.30.38  

 

فعالیت يادگیری 

 طراحی مهندسی

ريزی برنامه ،تصور کردن ،سوال کردن

اصالح  ،ردنآزمايش ک ،ايجاد کردن ،کردن

 .کردن

.20.13.30.01  
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گذاری کد عنصر

 انتخابی

 کد مقاله گذاری بازکد کدگذاری محوری

فعالیت يادگیری 

 همیارانه

 ،مسئولیت فردی ،وابستگی متقايل مثبت

بحث  ،نوشتن همیارانه ،ساخت دانش

 .گروهی

.6.24.18.16.38  

 ،آزمايش ،کشف و طراحی ،تفکر ،مشاهده پروژه 

انعطاف  ،کار تیمی ،نوآوری ،ساخت

ب، های مناسابزار ،پذيری، محیط مشارکتی

کسب  ،خالقیت ،مسائل دنیای واقعی

 .لذت

.6.0.10  

فعالیت يادگیری از 

 راه طراحی

کاوشگری فناورانه و های تقويت توانايی

ان برای درگیری در آموزدانشطراحی 

غنی سازی يادگیری از  ،يادگیری عملی

طريق فرايندهای عملی و ساخت 

 .محصوالت

.23  

های ايده رشد و کاربرد ،ساخت دانش  رباتیک

های قرن بیست و کسب مهارت ،متنوع

 .يکم

.16  

مباحث  ،تعامل ،آموزش علوم و فناوری بحث گروهی

محیط و  ثیرات فناوری برأت ،اخالقی

 .مسئولیت پذيری ،اجتماع

.24.38  

های فعالیت

يادگیری تفريحی و 

 غیر رسمی

های اجتماعی، مراکز بازديد از موزه، فضا

درگیری  ،، نمايشگاهعلمی، کتابخانه

 ،کار عملی و تجربی ،عاطفی –شناختی 

 ،يادگیری همیارانه ،فضای يادگیری مثبت

  .انگیزش ،خالقیت

6.24.34.38.04 

انجام  ،يادگیری مفاهیم علوم و رياضیات بازی آموزشی

بحث، هیجان و کسب  ،آزمايش علمی

 .لذت

6.11.10.36 

فکر  دانستن، عمل کردن، حرف زدن و گفتمان

ايده  ،کردن درباره علوم و مهندسی

 .آينده نگری ،شناخت و تامل ،پردازی

1.24.28.28.18 

.36  
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يادگیری در برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در  -های ياددهیهای پژوهشی، راهبرديافته .0

 کند؟می دوره ابتدايی را چگونه تبیین

 (:0گیری به شرح ذيل است )جدولياد -ها عنصر راهبردهای ياددهی مفاهیم و مقوله
 گذاری عنصر راهبردهای ياددهی و يادگیری فرايند کد .0جدول

گذاری کد عنصر

 انتخابی

گذاری کد

 محوری

 کد مقاله گذاری بازکد

ی 
ده

اد
ی ی

ها
رد

اهب
ر

- 
ی

گیر
یاد

 

ش
رو

ش 
زين

 گ
ول

اص
هی

دد
 يا

ی
ها

-
ی

گیر
ياد

 

بر  تأکید

های صالحیت

-تدريس حرفه

 ای

محیط  ،الیت و درگیری آموزشیفع ،طراحی آموزشی

اعتماد بنفس و خود کارآمدی نسبت به  ،سازنده گرايانه

 .دانش محتوايی، پداگوژيکی و فناورانه ،تدريس پژوهی

6.0.22.14.17 

18.38.36.04 

.03  

محوريت با 

آموزش از راه 

 عمل

 ،فراگیر ،عملی ،تجربی ،محور آموزدانشيادگیری 

 .فناورانه ،رباتیک محور ،پروژه محور ،واقعی ،خالقانه
22.28.13.17 

.38.36.04.03  

 

بر  تأکید

 آموزش اصیل

تسهیل عمق دانش محتوای  ،رشد تفکر سطح باال

 ،اتصال فرايند و مسائل به دنیای واقعی ،انآموزدانش
 ،هاها، تبادل اطالعات و فراينداشتراک گذاری ايده

 .انآموزدانشحمايت اجتماعی برای پیشرفت تحصیلی 

.03  

-بسط روش

های يادگیری 

به محیط 

 رسمیغیر

ات فرهنگی: نمايشگاه مؤسس ،ات اجتماعیمؤسس
جانواران، گیاهان آبزی، موزه، مراکز علمی و باغ 

 .محیط يادگیری تعاملی/ بازی ،وحش

6.0.24.11.10 

.10.38.04  

 

بر  تأکید

آموزش میان 

 ایرشته

فناوری با  -ادغام مهندسی  ،ارتباط با دنیای واقعی
 ،انآموزدانشپیشرفت تحصیلی  ،علوم –دروس رياضی 

 انآموزدانشتغییر نگرش 

0.22 

محوريت بر 

کار گروهی و 

 تیمی

آگاهی از  ،مسئولیت پذيری ،افزايش اعتماد بنفس

 استعدادها
6.24.18.16 

.38  

ش
رو

ی 
ها

ی 
ده

ياد

- 
ی

گیر
ياد

 

های غنی روش  

شده توسط 

 محیط

ارائه  ،رسی با تجارب شخصیارتباط موضوعات د

 .مطالب از طريق مثال/ مسائل دنیای واقعی
 

 

.6.37  
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يادگیری 

 همیارانه

انعطاف  ،همکن و کوچکهای ناگروه ،همیاری پروژه
 .پذير

.6.37  

پرسش و 

 پاسخ

های قرن بیست و رشد مهارت ،تغییر سطح شناختی
 .يکم

.37  

روش 

 کاوشگری

روش تجربی برای طراحی سواالت و اجرای يک 

 ،ارزشیهای بازده ،پاسخگويی به سواالت تولید شده
آنچه  ،انواع سواالت ،فرهنگ کالس ،راهنمايی معلم

 .دهندمی ان انجامآموزدانش

24.20.28.18 

.33.37.36  

آموزش مبتنی 

های بر بازی
آموزشی 

 همیارانه

-مشارکت در ايده ،مذاکره ،تقسیم مسئولیت ،همیاری

 .دگیری از راه عمل يا ،پردازی
.36  

روش مبتنی 

 بر پروژه

اصالح  ،يادگیری از راه عمل ،تمرکز بر ايجاد محصول
 تأکید ،ايجاد درک جديد، کسب تجربیات اصیل ،ايده

 .بر مهارت طراحی

0.22.28.10 

.33.36.04.03  

روش مبتنی 

 بر طراحی

طراحی/ مهندسی يک محصول  ،مواجه با مسئله واقعی
-پرورش مهارت ،ايجاد چالش طراحی ،سئلهبرای رفع م

 ،حس خودکارآمدی/ موفقیت ،های تفکر و حل مسئله
 .طوفان مغزی

.22.18.33  

های روش

ويژه در 

آموزش 

 رياضیات

آموزش  ،آموزش به کمک رايانه ،آموزش مستقیم

، های کوچکتکمیلی )تدريس خصوصی در گروه
 .تدريس خصوصی هوشمند(

.18.33.37  

روش مبتنی 

 بر مسئله

کشف دنیای  ،ايجاد و آزمايش راه حل ،شناسايی مسئله
اهمیت تجارب مربوط  ،فعال سازی کنجکاوی ،واقعی

کاربرد تئوری و درک مفهومی برای  ،به يادگیری عملی
تقويت  ،های کوچککار در گروه ،حل مسائل اصیل

 .يادگیری خود تنظیمی، تقويت مشارکت

0.28.18.16.  

.33.04  

های پژوهشی، ارزشیابی در برنامه درسی کارآفرينی فناورانه در دوره ابتدايی را چگونه يافته .7

 کند؟می تبیین

 (:7ها عنصر ارزشیابی به شرح ذيل است )جدولمفاهیم و مقوله
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 گذاری عنصر ارزشیابی فرايند کد .7جدول

گذاری کد عنصر

 انتخابی

گذاری کد

 محوری

 ها کد مقاله گذاری بازکد

بی
شیا

رز
ا

 

ی
گیر

ياد
ی 

یاب
زش

 ار
 بر

کم
حا

ی 
رها

عیا
م

 

 1.13.16.10.34 .دانش و عمل رياضی و علوم ،آزمون ها آموزشی

.37.38.04  

 ،مشارکت ،انگیزه درونی و بیرونی ،العمريادگیری مادام رفتاری

 ،احترام به تنوع ،سازگاری با تغییرات جديد ،شناسیوقت

 .راری ارتباطبرق ،کار تیمی ،ایاخالق حرفه

1.3.8.0.27.28 

13.10.34.30 

.37.04.03.00  

فناوری/ 

 علمی

مهندسی، فناوری، پژوهش و های مهارت ،خواندن، نوشتن

يابی، تفکر انتقادی و تحلیلی، توانايی مسئله ،آزمايش

اساسی فناوری، مديريت های مهارت ،فعاليادگیری

 .فناوریکاربردفناوری، نگری فناوری، ارزيابیفناوری، آينده

1.3.8.0.24.23 

20.28.13.10.34 

.37.38.04.03.00  

 ،گیریتصمیم ،ذهن پرسشگر ،تفکر انتقادی ،مسئلهحل  شناختی

تجزيه و  ،مديريت زمان و راهبردی ،پذيریريسک ،نوآوری

فرايند  ،ارتباط شفاهی و مکتوب ،زبان ،هوش ،تحلیل

 ريزیبرنامه ،يادگیری

3.0.0.13.18 

34.37.16.10  

.38.04.03.00  

ايبندی اخالقی و پ ،بلند همتی ،اشتیاق ،مهارتهای بین فردی شخصی

تمايل به  ،ذيریپسازگاری و انعطاف  ،ابتکار ،استقامت

 .شور و اشتیاق به يادگیری ،ريسک کردن

3.6.0.28.13.16 

.34.30.37.00  

رهبری / 

 مديريتی

 ،ريزیبرنامهعمل  ،ارزيابی و مديريت ريسک ،توانايی مالی

 ،مديريت منابع ،سازیحل مسئله و تصمیم ،سازماندهی

مديريت تغییر و  ،مديريت زمان ،مديريت کسب و کار

 .آينده نگری( کار) تحول، دور انديشی

13.3.0.20.28  

30.16.10.34  

.00.37.04.03  

. 

اجتماعی 

 عاطفی -

 ،قابلیت اعتماد ،درستکاری ،پشتکار ،صداقت ،وقت شناسی
-مسئولیت ،اخالق کاری ،مهارت بین فردی ،روهیکارگ

کنترل  ،مشارکت ،وظیفه شناسی ،تعهد ،همکاری ،پذيری
 ،برون گرايی ،گذاریسرمايه ،ثبات عاطفی ،احساسات

 ،مديريت استرس ،استقامت ،مذاکره ،فروتنی ،ابتکار عمل
 .ارزش اجتماعی ،اعتماد بنفس ،خود مديريتی

1.3.0.24.13 

16.10.34.38 

.03.04  

 

ش
رو

بی
شیا

رز
ی ا

ها
 

 ،انشا ،نقش مفهومی ،کويیز ،مصاحبه ،کاغذی-آزمون مداد دانش

 ،پرسش و پاسخ ،سنجش همیارانه ،پوشه کار ،چک لیست

 .پروتکل تفکر گويا

6.28.12.13 

10.18.16.10 

.34.33.03  

 6.12.13.10 ،ارزيابیانشا، خود ،مصاحبه با همساالن ،نقشه مفهومی نگرش
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های خودآزمون ،اداشت شخصیدفترچه ي ،پرسش و پاسخ

 .شناختیدهی فراخود گزارش ،سنجی
18.10.34.33 

.04.03  

 ،انشا ،ارائه پوستر ،مشاهده ،همیارانه ،سنجش جايگزين عمل

فیلم،  ،بازی ،های فردی و گروهیپروژه ،ارزيابیخود

 .تکالیف مهارتی

6.12.13.10 

18.16.10.34 

.36.04.03  

 

 گیریبحث و نتیجه

سعی شد تا عناصر برنامه درسی کارآفرينی فناورانه با استفاده از روش مرور  مقالهدر اين 

ها مبین آن است که برنامه درسی کارآفرينی در اين راستا تحلیل يافته .سیستماتیک تبیین گردد

-ی، راهبردهای يادگیرهای مانند اهداف، محتوا و منابع يادگیری، فعالیتلفهؤفناورانه در قالب م

 .گیردمی يادگیری و ارزشیابی شکل -های ياددهی 

با توجه به نتايج به دست آمده و ماهیت يادگیری مبتنی بر مهارت و يادگیری از راه عمل 

ان برای ايجاد آموزدانشان ابتدايی، برنامه درسی کارآفرينی فناورانه نیاز اصلی آموزدانش

بر اساس رويکرد يادگیری  .یان و فناور خواهد بوداشتغال و توسعه کسب و کارهای دانش بن

های ان ابتدايی توان و ظرفیت مناسب خلق ايده و ايجاد کسب و کارآموزدانشگرايانه سازنده

گیری هويت کارآفرينی رود در آينده نزديک شاهد شکلمی فناورانه را دارند، بنابراين انتظار

های آينده به رنامه درسی کارآفرينی فناورانه در سالرسد بمی به نظر .فناورانه در جهان باشیم

ات آموزشی مختلف تبديل شود؛ چرا که به عنوان مؤسسترين موضوعات آموزشی يکی از مهم

های شغلی و بیکاری و هم به عنوان ابزاری برای ايجاد فرهنگ کارآفرينی عالج شکست

 .شودمی فناورانه تلقی

-برنامه درسی کارآفرينی فناورانه پرورش صالحیتی با توجه به نتايج پژوهش هدف غاي

ان است؛ در واقع بر تکوين، پرورش و تعالی دانش، نگرش آموزدانشهای کارآفرينی فناورانه 

 ذيلهای دارای ويژگیدارد که اين هدف  تأکیدان آموزدانشهای کارآفرينی فناورانه و مهارت

رقراری ارتباط و تعامل، نوآوری و اختراع، های بتوانايی که شامل اول، محیطی .باشندمی

دوم،  .باشدپذيری کاری، تشکیل گروه، روابط اخالقی میسازماندهی، تفکر خالقانه، مسئولیت
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مديريت فناوری، دور انديشی)آينده نگری( فناوری، ارزيابی فناوری، های فناورانه که بر توانايی

سوم،  .دارد تأکیدهای اجتماعی اط از طريق رسانهثیرات فناوری، برقراری ارتبأکاربرد فناوری، ت

ريزی، حل مسئله و های مالی، ارزيابی و مديريت ريسک، برنامهمديريتی که مبتنی بر توانايی

گیری، مديريت منابع، مديريت کسب و کار، مديريت زمان، مديريت تغییر و تحول، دور تصمیم

های خواندن، نوشتن، شامل توانايی چهارم، علمی که .آينده نگری( کار است) انديشی

های اساسی رايانه رياضیات، علوم، فناوری، تفکر انتقادی و تحلیلی، يادگیری فعال، مهارت

ايبندی اخالقی و پهای بین فردی، اشتیاق، بلند همتی، پنجم، شخصی که بر مهارت .است

ن، شور و اشتیاق به استقامت، ابتکار عمل، سازگاری و انعطاف پذيری، تمايل به ريسک کرد

عمده يادگیری کارآفرينی فناورانه را  هدف (4281) 2و رومانو  پسینت .دارد تأکیديادگیری 

همچنین  .کنندمی فناورانه، مديريتی، محیطی، علمی و فردی بیانهای پرورش صالحیت

ه، های مديريت ريسک، حل مسئلاذعان دارند از طريق مهارت (1440) 1بوکاک، فرانک و وارن

های کارآفرينی مبتنی بر تفکر خالق و انتقادی، مشارکت، کار تیمی و مديريت پروژه صالحیت

  .يابدمی فناوری تعالی

شود بايد می در نظر گرفته محتوايی که برای تحقق هدف برنامه درسی کارآفرينی فناورانه

و  ، نگرشنشداپرورش اوال با هدف برنامه درسی کارآفرينی فناورانه متناسب باشد که 

به شرايط ذهنی، عاطفی، عقلی و  و ثانیاً ان برای اقتصاد دانش بنیان باشدآموزدانشها مهارت

بنابراين با  .با مبانی فلسفی هماهنگ باشد جسمی فراگیران توجه الزم را مبذول کند و ثالثاً

بايد از  اوالً .کردتوجه به نتايج به دست آمده در فرايند طراحی محتوا بايد به چند معیار توجه 

اين  .ای برای طراحی محتوای برنامه درسی کارآفرينی فناورانه استفاده گرددمحتوای میان رشته

بايد در طراحی  ثانیاً .تواند بصورت مفهومی، موقعیتی و منسجم باشدمی ایمحتوای میان رشته

بتنی بر مسئله تمرکز بر محتوای چالشی و م ثالثاً .محتوا بر اصول طراحی مهندسی توجه نمود

برنامه درسی تلفیقی استم و برنامه درسی مهندسی ابتدايی  دهد کهمی نشانهای يافته .داشت

بر  .بهترين منبع تدوين محتوا برنامه درسی کارآفرينی فناورانه بايد در نظر گرفته شود 3است

                                                 
1. Passiante and Romano 

2. Boocock, Frank and Warren 

3. Engineering Is Elementary 
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 .ی و عمل باشداين اساس محتوای مورد نظر برنامه درسی کارآفرينی بايد ترکیبی از تئور

کنند از تلفیق تئوری و عمل می اذعانها يافته تأيیددر  (1428) کازکويچیوت و همکاران

شود که هدف از تئوری می کارآفرينی، محتوای برنامه درسی کارآفرينی فناورانه تدوين

کارآفرينی است و عمل بخش های کارآفرينی درک ماهیت کارآفرينی، رفتار کارآفرينی و بازده

 .ضروری از برنامه آموزش کارآفرينی است

محتوا در حوزه کارآفرينی فناورانه به علت ماهیت عملی، تجربی و فناورانه در قالب منابع 

با توجه به نتايج  .شودمی يادگیری که در برنامه درسی نقش کلیدی دارد گنجانید و ارائه

نابع يادگیری، ارزشگذاری منابع های حاکم بر انتخاب مواد بر دانستن درباره مپژوهش معیار

نتايج پژوهش نشان دارد که مواد و منابع برنامه  .يادگیری و کاربرد منابع يادگیری اشاره دارد

منابع يادگیری مهندسی که شامل نوت بوک و رباتیک  .2درسی کارآفرينی فناورانه عبارتند از:

های تیک در کوتاه مدت، مهارتهای رباکند اهداف ضمنی برنامهمی ( بیان8142) 2کین .است

دهد و در بلند می حل مسئله، ارتباطی، کار گروهی، استقالل، تخیل و خالقیت را پرورش

های قرن بیستم و يکم را سازی نیروی کار برای اجرای فناوریمدت، نقش اساسی در آماده

، تلفن همراه، فیلم، پوشیدنیهای منابع يادگیری تعاملی که شامل اينترنت اشیا، فناوری .1.دارد

 (2614) 1انجمن مديريت منابع اطالعاتی .نقشه مفهومی و منابع آنالين مبتنی بر وب است

ان در کار آموزدانشکارآمدی کند که منابع تعاملی باعث افزايش دانش، نگرش و خودمی تأيید

کتاب، وايت های فیزيکی که شامل مواد و ابزار .3.شودمی عملی با فناوری و تولید محصول

 3ورزیکند که منابع دستمی ( استدالل2814جالی ) .است و غیرههای آزمايشگاهی برد، ابزار

کند و می تشويق ان را برای غواصی در يادگیری از طريق ايجاد، ساخت و ابداعآموزدانش

 ورزی موادشود که اين دستمی ساختن به عنوان يادگیری مبتنی بر کنجکاوی در نظر گرفته

شامل کار  ملی کهمنابع يادگیری تأ .0. تازه استهای و راه حلها ها، نوآورینقطه آغاز ايده

 .تیمی و کار تکلیفی است

های يادگیری از قبیل های يادگیری، اصول ناظر بر فعالیتها در زمینه عنصر فعالیتيافته

اختی و عاطفی بر فعالیت عملی، اصیل و مبتنی بر مسئله، درگیری رفتاری، شن تأکید

                                                 
1. Khine 
2. Information Resources Management Association 

3. Hands-On 
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های يادگیری مولد )تولید محوری(، استفاده از تجارب ان، محوريت با فعالیتآموزدانش

ان، توجه به آموزدانشيادگیری غیررسمی، فراهم نمودن رضايت درونی و کنجکاوی طبیعی 

های بر تفکر طراحی و ايده تأکیدها و فرايند مهندسی، توجه به تنوع يادگیرندگان و تکنیک

های يادگیری از راه عمل و ( معتقد است فعالیت1427) الکیوس .آورانه را به دست دادنو

 نشان (1414) 2های سینگريافته .شودمی انآموزدانشهای کارآفرينی تجربی باعث رشد مهارت

دهد فعالیت يادگیری عملی به فراگیران در ايجاد حس تعلق و شکل گیری هويت مثبت می

-در پژوهش خود اذعان کردند که فعالیت( 1428) 1، ماکاريو و يانمازکیل .کندمی کمک «استم»

کند تا و دست ورزی، يادگیرندگان را با مفاهیم علمی مشغول می 3های يادگیری ذهن ورزی

 .ها محقق يايديادگیری شناختی و عاطفی آن

تیمی در يادگیری عملی و مبتنی بر مسئله از قبیل کار های پژوهش فعالیتهای يافته

کوچک، فعالیت يادگیری مبتنی بر طراحی مهندسی، فعالیت همیارانه، پروژه، فعالیت های گروه

يادگیری از راه طراحی، رباتیک، بحث گروهی، فعالیتهای يادگیری تفريحی و غیر رسمی، بازی 

ند کبیان می (1426) 0تگتمايرکالين، جیونز، کامارگو و  .آموزشی و گفتمان را پیشنهاد داد

های الزم ان مهارتآموزدانششود می کوچک باعثهای ان در گروهآموزدانشفعالیت يادگیری 

های خود، ان برای به اشتراک گذاری ايدهآموزدانشبرای همیاری موثر را کسب کنند و 

های ارتباطی انگیزه دارند و گیری همیارانه، انتقاد سازنده و کسب مهارتمشارکت در تصمیم

دهد تا با همساالن خود ان میآموزدانشکار گروهی اين فرصت را به  .ه هستندهیجان زد

-وژه رباتیک مبتنی بر تیم و پروژهکار بر روی يک پر .مشکالت واقعی را کشف و حل کنند

های کار کند تا ظرفیت فناوری، مهارتمی ان با اعتماد بنفس پايین کمکآموزدانشمحور به 

کند که کار ( اذعان می1414سینگر ) .ی خود را بهبود بخشندهای ارتباطتیمی و مهارت

های ارتباطی و مشارکتی فراگیران را بهبود همیارانه در فضای يادگیری واقعی و اصیل مهارت

 .بخشدمی

                                                 
1. Singer 

2. Cil, Maccario & Yanmaz 

3. Minds-On 

4. Kleine, Giones, Camargo & Tegtmeier, 



يیفناورانه در دوره ابتدا ینيکارآفر یبرنامه درس هاییژگيو  

68 

 

ای، محوريت با آموزش های تدريس حرفهبر صالحیت تأکیدپژوهش های با توجه به يافته

رسمی، يادگیری به محیط غیر-های ياددهی، بسط روشلاصیبر آموزش  تأکیداز راه عمل، 

ای و محوريت بر کار گروهی و تیمی از اصول ناظر بر گزينش بر آموزش میان رشته تأکید

های يادگیری از راه عمل و باشند، بطور کلی استفاده از روشمی يادگیری -های ياددهی روش

کالين و  .امه درسی کارآفرينی فناورانه استبرن اهدافتجربی از مهمترين اقدامات دستیابی به 

يادگیری کارآفرينی فناورانه آموزش عمل محور  -کند برای ياددهی می بیان (1420همکاران )

بايست در قالب يادگیری حین انجام عمل و مسئله صورت می و کاربرد محور نیاز است که

به اينکه برنامه کارآفرينی فناورانه بطور کلی با توجه  .راهبر، تعاملی و باز باشدگیرد و خود

های های پژوهش روشهای دنیای واقعی و مسائل واقعی حل مسئله است يافتهمبتنی بر زمینه

های غنی شده توسط محیط، يادگیری يادگیری متنوع فوق را پیشنهاد داده است: روش-ياددهی

ی آموزشی همیارانه، هاهمیارانه، پرسش و پاسخ، روش کاوشگری، آموزش مبتنی بر بازی

روش مبتنی بر پروژه، روش مبتنی بر طراحی مهندسی، آموزش مستقیم، آموزش به کمک 

کازکويچیوت و  .کوچک و روش مبتنی بر مسئلههای رايانه، تدريس خصوصی در گروه

آموزشی در برنامه های کنند که رويکردها و روشمی در پژوهش خود بیان (1428) همکاران

همچنین  .ينی فناورانه رويکردهای ياددهی و يادگیری نظری و عملی هستنددرسی کارآفر

کند که يادگیری تجربی، يادگیری فعال، يادگیری از می تأيید( 1414) 2المینه، میان و فانفايول، 

کارآفرينی فناورانه و های راه عمل و يادگیری مشارکتی رويکردهای اصلی آموزش در کالس

  .باشندمی مهندسی

نصر ارزشیابی در رويکرد کارآفرينی فناورانه بايد به لحاظ قلمرويی جامع و به لحاظ ع 

های حاکم بر ارزشیابی برنامه درسی کارآفرينی فناورانه مبتنی بر معیار .روشی متنوع باشد

مفاهیم آموزشی، رفتاری، فناوری / علمی، شناختی، شخصی، رهبری / مديريتی، اجتماعی 

های کنند ارزشیابی مهارتمی ( استدالل6142) 1ام، دن برگ و شويتمااوستدکرويت،  .است

و تسلط بر های علمی از اهمیت بااليی برخوردار است زيرا اطمینان از آموزش مهارت

های متنوع و مناسب سه بعد دانشی، ارزشیابی بايد با توسل به روش .دهدمی راها مهارت

                                                 
1. Fayolle, Lamine, Mian & Phan 

2. Kruit, Oostdam, Den Berg & Schuitema 
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های ارزشیابی فوق را در سه حیطه دانش، وهش روشنتايج پژ .بینشی و مهارتی را پوشش دهد

کاغذی، مصاحبه، کويیز، نقش مفهومی، انشا، چک  -نگرش و مهارت پیشنهاد داد: آزمون مداد 

لیست، پوشه کار، سنجش همیارانه و پرسش و پاسخ، پروتکل تفکر گويا )حوزه دانش(؛ نقشه 

های دفترچه ياداشت شخصی، آزمونارزيابی، پرسش و پاسخ،  مفهومی، مصاحبه، انشا، خود

شناختی )حوزه نگرش(؛ ارزشیابی سنجش جايگزين دهی فراخودسنجی؛ خود گزارش

-)عملکردی، کار پوشه، نمونه کار(، سنجش همیارانه، مشاهده، انشا، خود ارزيابی، انجام پروژه

 شیابیارزهای بر اساس روش .)حوزه مهارت( های فردی و گروهی، تکالیف اصیل و واقعی

گیری ارزشیابی برنامه درسی کارآفرينی فناورانه بايد به سمت و توان بیان کرد که جهتمی

کنند در می اذعان (1428کازکويچیوت و همکاران ) .باشد 2« ارزشیابی برای يادگیری»سوی 

سخن گفت تا « ی برای يادگیریارزشیاب»توان از می حوزه برنامه درسی کارآفرينی فناورانه

ان به صورت واقعی، عملی و آموزدانشبرای ارزشیابی میزان رشد کارآفرينی فناورانه ای هوسیل

ان از آموزدانشپیشرفت و رشد به عبارت ديگر، در حوزه کارآفرينی فناورانه  .اصیل باشد

های مربوط به تأمل به عنوان مثال، تکالیف مبتنی بر کار تیمی مورد طريق خود سنجی و ابزار

 .گیردی قرار میارزشیاب

شود نگرش نظام آموزشی به اهداف می بنابراين، با توجه به پژوهش حاضر توصیه

کارآفرينی های درسی دوره ابتدايی تغییر يابد؛ و پرورش و اعتال هويت و صالحیتهای برنامه

رار آموزشی و تربیتی خود قهای از راه عمل را محور برنامههای ان و مهارتآموزدانشفناورانه 

ان از طريق ارائه آموزدانشپرورش دانش، نگرش و عمل کارآفرينی فناورانه در میان  .دهد

 -ياددهی های محتوا کاربردی و اصیل، فعالیت يادگیری عملی و مبتنی بر مسئله، روش

همچنین در تدوين  .يادگیری عملی و مشارکتی، ارزشیابی مداوم و مستمر میسر خواهد شد

درسی از آموزش استم استفاده شود و تربیت معلمان بر اساس تسلط علمی ی هابرنامه یمحتوا

مورد توجه نظام آموزشی قرار  در زندگیها و عملی بر مباحث و موضوعات استم و کاربرد آن

خود باشند و به تدريس به ای چالش و رشد حرفه یگیرد، يعنی معلمانی که در جست و جو

شود با ادغام رويکرد کارآفرينی فناورانه در می خر پیشنهاددر آ .صورت گروهی عالقمند باشند

                                                 
1. Evaluation For Learning 
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برنامه ی درسی دوره ابتدايی زمینه غنی سازی تجارب يادگیری فراگیران، رفاه اجتماعی و 

  .شکوفايی اقتصاد دانش بنیان فراهم شود
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ق برنامه درسای  تبیین منط .(2306) .يحیی ،قائدی و خسرو ،باقری ؛سعید ،ضرغامی ، يونس؛امیراحمدی
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اضای( در دوره  درسی تلفیقی استم )علاوم، فنااوری، مهندسای، ري    طراحی الگوی مفهومی برنامه
  .83 -01( 70)27مطالعات برنامه درسی،  .ابتدايی کشور ايران
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