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 چکیده 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده  هدف:

 های شهراست که کیفیت خدمات آموزش کارافرینی در دانشگاه

 کرمانشاه بر اساس مدل بوریچ چگونه است؟ 

تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش: تحقیق حاضر از نوع روش

)آمیخته( است. جمعیت مورد مطالعه در بخش  کمی -های کیفی

نفر  22کیفی این پژوهش را صاحبنظران کارآفرینی به تعداد 

نفر از آنان حاضر به همکاری با محقق  11دهند که تشکیل می

بودند. همچنین جمعیت مورد مطالعه در بخش کمی نیز 

ای شهرستان کرمانشاه تعداد ه فنی و حرفههنرآموزان دانشگا

نفر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  101

نفر از آنها انتخاب شدند. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از  22

پرسشنامه باز پاسخ از اساتید و صاحبنظران کارآفرینی در 

نی های مورد نیاز جهت تدریس دروس کارآفریخصوص مهارت

های به دست آمده با استفاده از نظر سنجی به عمل آمد و گویه

های فردی، مقوله ویژگی 1روش تحلیل محتوای استقرایی در 

های ارتباطی های تجربی و مهارتهای تدریس، مهارتمهارت

گویه به دست آمده جهت رتبه  33بندی گردید. سپس طبقه

ای ر پرسشنامهبندی و تعیین اولویت بر اساس مدل بوریچ، د

محقق ساخته گنجانده شد و در اختیار هنرآموزان دانشکده فنی 

 ای کرمانشاه قرار گرفت.و حرفه

: بر اساس مدل بوریچ مشخص گردید که از میان مهارتهایافته

های مربوط به تدریس واحد کارآفرینی، به ترتیب اولویت، مهارت

های و مهارت های فردیهای تجربی، ویژگیهای تدریس، مهارت

ای برخوردار ارتباطی اساتید و مدرسان کارآفرینی از اهمیت ویژه

 است.

-های تجربی، ویژگیهای تدریس، مهارتمهارت ها: کلید واژه

 های ارتباطی، مدل بوریچ.های فردی، مهارت

 

Abstract  
 

Purpose: The present research is going to answer 

this question that how was the entrepreneur 

education service based on BORICH model at 

universities in Kermanshah city ? This study is an 

applied and qualitative – quantitative (mixed 
method: The survey population for qualitative 

part are 22 people that they are entrepreneur 

expert and teachers and 17 people of them 

contribute to research. Also, the survey population 

in quantitative part are Kermanshah technical 

students that they are 104 people and 82 of them 

are chosen using Morgan and Sample table. In this 

research, first using the open questionnaire, the 

entrepreneur experts and teachers answered 

questions about skill for teaching the entrepreneur 

and their ideas categorized into 4 personal traits, 

teaching skills, experimental skills and 

communication skills categories by inductive 

content analysis, then 35 items included in a self –

made questionnaire to ranking and priority based 

on BORICH model and it given to students.  
Findings: Based on BORICH model they 

concluded that among the skills of entrepreneur 

course teaching, teaching skills, experimental 

skills, personal traits and communication skills of 

entrepreneur teachers are important, respectively.  

 

Keywords: teaching skills, experimental skills, 

personal traits, communication skills , BORICH 

Model.  
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 و بیان مسأله مقدمه

و در کند تصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا میاق ةعالی در جوامع نقش مهمی در توسعنظام آموزش 

های مختلف جامعه در وی انسانی متخصص مورد نیاز بخشیرتربیت ن ةایران نیز آموزش عالی وظیف

دلیل این رسالت مهم،  (. به1320)بازرگان،  صنعت، کشاورزی و خدمات را بر عهده داردة زمین

ای را به خود جلب نموده است و اخیر توجه فزایندهة دمات در آموزش عالی در طی دو دهکیفیت خ

کیفیت آموزش و  ها برای کسب مزیت رقابتی از طریقبه یک هدف مهم تبدیل شده است. دانشگاه

به اعتقاد سازمان علمی، فرهنگی و آموزش . (Chin & Pun, 2002) نمایندکسب شهرت تالش می

1) ملل متحد
UNESCO )بر  د تأکید قرار گیرد، چرا که عالوهای مورکیفیت آموزش باید در هر جامعه

تقای بهداشت و سالمت، کاهش بزهکاری و ناهنجاری پاداش اقتصادی، مزایای غیراقتصادی مثل ار

با توجه به اهمیت کیفیت در آموزش عالی، تحقیق در مورد کیفیت  .دنبال دارد اجتماعی را نیز به

ای هم از سوی مؤسسات آموزش عالی و هم از سوی طور فزاینده دیدگاه دانشجویان بهآموزش از 

  Al-Hawaj) تی کیفیت مورد توجه قرار گرفته اسرزیابداران و ذینفعان بیرونی مثل مراجع ا سهام

& Elali, 2008.)  ،ت علمی، صنایع و جامعه هیأمشتریان آموزش عالی را دانشجویان، کارکنان

اند، زیرا انتظارات یشترین توجه را به خود جلب نمودهدهند، در بین آنها، دانشجویان بتشکیل می

 .(Fitri & et all) استی رویگردانی از مؤسسات مذکور آنان، عوامل کلیدی براة برآورده نشد

های دنیای ترین چالشعنوان یکی از اصلی ارتقای مداوم کیفیت علم، دانشگاه و آموزش عالی، به    

ة ی فرهنگ ارزشیابی است که به نوبدرونزاة ات و اقتصاد دانش، مستلزم توسعرقابتی در عصر اطالع

ای خود ارزیابی و خود تنظیمی و التزام درونی به کیفیت در میان خود نیازمند روحیات و رفتاره

 (.1323)فراستخواه،  همکاران و ذینفعان علم و آموزش عالی است

طی دو دهة اخیر تعداد دانشجویان کشور چندین برابر شده است، اما همزمان با این افزایش سایر     

ا جمعیت وزشی و پژوهشی از رشد هماهنگ بأت علمی و امکانات آمهیعوامل آموزش عالی از جمله 

دهند عمل آمده نشان می های بهبررسی (.1311)بازرگان و همکاران،  اندمند نبوده دانشجویی بهره

الزم  هایآیند، فاقد توانمندیشمار می نظام آموزش عالی کشور بهکه دانش آموختگانی که محصول 

دنبال  فرینی و مشارکت در توسعه ملی خود بههای شغلی و کارآجای ایجاد فرصت هستند و به

 (.1322)پزشکی راد و محتشم،  استخدام شدن، مخصوصاً در بخش دولتی هستند

    (Dixon, 2006در ضرورت و چرایی ارزش ،)کند که این امر طور بیان مییابی آموزش عالی این

و اجتماع علمی در بیرون  أت علمی و دانشجویان در درون هر مؤسسه/ برنامههیشود که موجب می

پیدا کنند و  هیآگا هیهای علمی و آموزشی و هنجارهای دانشگاآن به میزان کیفیت فعالیت

یکی از دالیل  (.1310)حاتمی و همکاران،  های خود را افزایش دهندصورت مداوم کیفیت فعالیت به
                                                           
1. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
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ها و یا هبود برنامهالعات مستدل در جهت بعمده برای اجرای امر ارزشیابی فراهم آوردن اط

ها برای بهبود فرآیند زیابی مانند نظارت، گردآوری دادههدف اراست. های مهم گیری تصمیم

های ارزشیابی از کار معلم با توجه به اهداف آموزشی، چگونگی اداره کالس، روشریزی است.  برنامه

گونگی ارزشیابی پیشرفت های تدریس، چگونگی تدریس و چآموزان، طرح برخورد و ارتباط با دانش

تواند به طورکلی ارزشیابی آموزشی می . بهآموزان همگی مواردی هستند که آنها تأکید دارد دانش

، ب( 1(: الف( صالحیت و توان تدریسCangelosi, 1991) یکی و یا همگی متغیرهای زیر توجه نماید

ای است که ط به میزان و درجهحیت تدریس مربو. صال3آموزان ، ج( نتایج کار دانش2عملکرد تدریس

د، گذارمؤثر به نمایش می برای یک آموزشهای خود را ها و نگرشها، مهارتها، تواناییمعلم، ویژگی

د: تا چه اندازه معلم با وتوان در مورد صالحیت و توان تدریس به قرار زیر مطرح نمسؤاالتی را می

های تعلیم و تربیت آشناست؟ آیا معلم ویژگیهای پذیرفته شده و محتوای درسی، اصول و تکنیک

نشان شخصیتی نظیر گرمی، اتکاء به نفس و قطعیت را که با آموزش مؤثر ارتباط دارند، از خود 

های فراهم شده  اطالعات دقیقی در مورد موقعیتدهد؟ ارزشیابی از عملکرد و تدریس معموالً می

دهد. در دست می قیق در خصوص تدریس را بهحبرای تدریس، مدیریت کالس، کنترل کیفیت و یا ت

که معلم قادر به انجام چه کاری هست، تأکید بر ارزشیابی کیفیت و  جای تأکید بر روی این اینجا به

 (.1121)کانجلوسی،  مناسبت طرح درس و اجرای آن است

استفاده از های کارآفرینی و ماده سازی افراد برای درک موقعیتدنبال آ آموزش کارآفرینی به    

طریق آموزش،  های موجود برای ایجاد کارآفرینی یا تفکر کارآفرینی است. ازها و پتانسیلفرصت

های جدید و ند و آنها را از طریق ارائه ایدهها را بشناسگونه فرصتگیرند که چدانش آموزان یاد می

تفکر خالق و  ه ریسک و تواناییتوانند توانایی ادارزم دنبال کنند. آنها با آموزش میتعیین منابع ال

(. با 1312)کنجوری و مهدی زاده،  ساز کارآفرینی است، در خود رشد دهندانتقادی را که بستر

های کارآفرینان های پژوهشگران نشان از قابل اکتساب بودن بسیاری از ویژگیبررسیکه  توجه به این

ها در حی شده است. هدف این دورهنان طراهای آموزشی مخصوص برای کارآفریدارد، لذا، دوره

کلی افرادی که تمایل قوی و طور مجموع تربیت افرادی با اعتماد به نفس باال، فرصت شناس و به

. در حقیقت هدف اصلی از توسعه زی کسب و کارهای مستقل دارند، استانداراه بیشتری برای

به طور کلی افرادی ها و گاه به فرصتای اعتماد به نفس و آکارآفرینی همانا تربیت نمودن افرادی دار

 به بیان (.Cotton, 1990) اندازی کسب و کارهای جدید داشته باشند ای قوی برای راهاست که انگیزه

های افراد نسبت به استقالل، فرصت جویی، دنبال بهبود انگیزش و گرایشا بههدیگر، این قبیل دوره

                                                           
1. Teaching Competence 

2. Teaching Performance 

3. Student Outcomes 
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قطعیت و  ذت بردن از عدمکار، تمایل به حل مشکالت و لپذیری، تعهد به  ابتکار، تمایل به مخاطره

نظر است که برخی از کارآفرینی اهداف متعددی موردة کلی در آموزش رشتطور . بهابهام است

 ترین این اهداف عبارتند از: مهم

 کسب دانش مربوط به کارآفرینی؛ 

 های ههای اقتصادی و ترکیب برنامت در استفاده از فنون تحلیل فرصتکسب مهار

 عملیاتی؛

 های کارآفرینانه؛اسایی و تحریک استعدادها و مهارتشن 

 القای مخاطره پذیری با استفاده از فنون تحلیلی؛ 

 سکستون و کاساردا، های منحصر به فرد کارآفرینیهمدلی و حمایت برای جنبه ایجاد( 

1112.) 

 یز کارآفرینان؛آم تشویق و ترغیب کسب و کارهای جدید و سایر کسب و کارهای مخاطره 

 (.1111 )گاروان و اوسینید، ها به سمت تغییرسوق دادن نگرش 

های آموزش کارآفرینی، محتوای آن را در قالب سه محور اروان و اوسینید با بررسی برنامهگ    

 سازی نمودند: کلی مفهوم

عات ایی همچون اطالهوکارها: بر کسب دانش در حوزه سبگیری کشکلة های مرحل. برنامه1

اثربخش و های های تیمت کارآفرینی، ویزگیهیب و کار، ماای در دنیای کسدانشی و زمینه

 شود؛تأکید می وکار های کسبت تعامالت و فعالیتهیما

د، ها تأکید دارها و نگرشها بر مهارتکسب و کار: این برنامهة توسعة های مرحل. برنامه2

ریزی مالی، شناسایی سب و کار، انتخاب بازار، برنامهکریزی موضوعات محتوایی همچون برنامه

 محصول و دریافت هدایای مالی؛

های کلی متمرکز ها و نگرشها بر دانشاین برنامهاجرای کسب و کار: ة های مرحل. برنامه3

های وکار، کارکردها و نگرشرشد کسب ریزی مالی، مدیریتهایی همچون برنامهاست. برنامه

 (.Garavan & Ocinneid, 1994) دل اطالعات از کارآفرینان به مدیرانمدیریت و تبا

 سؤاالت اصلی پژوهش عبارتند از:

هایی برای مربیان و اساتید کارآفرینی به منظور تدریس درس کارآفرینی الزم و چه مهارت -

 ضروری است؟

ف وجود های تدریس کارآفرینی اختالآیا میان میانگین اهمیت و میانگین عملکرد مهارت -

 دارد؟

های آموزشی موجود در آموزش عالی در گر این است که در کشور ما برنامهشواهد موجود بیان    

 های کارآفرینی دانشجویان تدوین نشده است. جهت پرورش ویژگی
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( نیز در پژوهشی که تحت عنوان نیازسنجی آموزش کارآفرینی در بین دانشجویان 1323) احمدی    

ه این نتیجه رسیده است که مهندسی برق دانشگاه تهران انجام داده است، بدوره کارشناسی 

های مورد گاه تهران نتوانسته دانش و مهارتهای درسی دوره کارشناسی مهندسی برق دانش برنامه

ة فارغ التحصیالن حتی آنانکه روحینیاز در زمینه کارآفرینی را در دانشجویان پرورش دهد و 

)احمد  نیستندو کار برای خود  ز اتمام تحصیالت آماده ایجاد کسبرند، پس اکارآفرینی باالیی دا

 (.1321خانی و همکاران،

نوع روش تدریس کارآفرینی  11( در پژوهش خود دریافتند که از بین 1312) عزیزی و طاهری    

ول و های متدادهد مدرسین از روششود. نتایج نشان مینوع روش تدریس استفاده می 1ا از تنه

و هماهنگی هایی که نیاز به صرف هزینه ارآفرینی استفاده نموده و از روشتری برای آموزش کساده

ی خاصی برخوردار است و انتظار که کارآفرینی از پیچیدگ کنند. در حالیبیشتری است، اجتناب می

ی شود. های ممکن و پیشرفته در راستای آموزش و یادگیری بهره برداررود از تمامی روشمی

مورد )تعاریف،  1های آموزشی تنها شان داد که از بین محتوا و سرفصلهمچنین نتایج پژوهش ن

های کارآفرینی برای بازاریابی و مراکز رشد( در کالس ها، خالقیت، طرح کسب و کار،ویژگی

مالی  وکار، ارزیابی محیط و امور دانشجویان ارائه شده است و از موضوعات دیگر مانند اصول کسب

های کارآفرینی قادر نبوده بر آن موضوعات مطرح شده در کالس وکار غفلت شده است. عالوه کسب

واحد  2کارآفرینی که در ت درس ة دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد، البته با توجه به ما است،

ید دروس شود، بیش از این انتظار نیست. بنابراین جهت ارائه محتوای درسی متنوع باارائه می

ش کارآفرینی بر (، اثر آموزTam, 2009(. )1312)عزیزی و طاهری،  کارآفرینی بیشتری ارائه شود

در عنوان متغیر عملیاتی  های کارآفرینانه دانشجویان را بررسی کرده و نگرش کارآفرینانه را بهنگرش

رآفرینانه اثرگذار بوده دهد که آموزش کارآفرینی بر افزایش نگرش کانظر گرفته است. نتایج نشان می

آموزش کارآفرینی مشاهده ة بعد از دوردر نگرش کارآفرینانه دانشجویان، قبل و ة و تغییر قابل توج

رسید که  ( در تحقیقی روی اثربخشی آموزش کارآفرینی در مالزی به این نتیجه2001) شد. چنگ

 نیست. انتظارهای دانشجویان با کسب مهارت آنهاة این آموزش هماهنگ کنند

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، لذا با توجه به اهمیت روزافزون بعد کیفی آموزش در دانشگاه    

فنی و  پژوهش حاضر با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش در رشته نوپای کارآفرینی در دانشگاه

  .کرمانشاه انجام شدای حرفه

 

 پژوهش شناسیروش

ت؛ ج( هیب( ما با توجه به سه مالک الف( هدف پژوهش؛ توان های پژوهش را میطورکلی روش به

که در پژوهش حاضر سعی شده است که به  جایی بندی کرد. از آنتقسیم ها؛گردآوری داده ةنحو
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توان آن را از لحاظ هدف زش کارآفرینی توجه و کمک شود، میدانش کاربردی در زمینه آموة توسع

ت از نوع هی. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ ماهای کاربردی به شمار آوردنوع پژوهشاز 

از نوع تحلیل پژوهش،  . روش تحقیق در بخش کیفی ایناست )آمیخته( کمّی -یفیکهای  پژوهش

. جمعیت مورد مطالعه در بخش کیفی تحقیق را اساتید و مربیان کارآفرینی محتوای استقرایی است

 دهد که تعداد آنها در مؤسساتتشکیل می فرینی را برعهده دارند،که مسئولیت تدریس واحد کارآ

های مورد . برخی از اساتید و مربیان کارآفرینی در دانشگاهنفر است 22شاه، آموزش عالی کرمان

 11نفر،  22نفر می رسد، لذا از تعداد  3بررسی، حاضر به همکاری با محقق نبوده که این تعداد به 

سؤاالت محقق بودند. با توجه به تعداد اندک اساتید و نفر از اساتید و مربیان کارآفرینی پاسخگوی 

گیری از بین اساتید کارآفرینی به روش هدفمند  رینی در شهرستان کرمانشاه، نمونهمربیان کارآف

جمعیت مورد مطالعه در  .مقطعی است -کمّی، از نوع پیمایشی انجام گردید. روش تحقیق در بخش

ی که واحد )دانشجویانای کرمانشاه ده فنی و حرفهش، دانشجویان دانشکبخش کمّی این پژوه

که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  استنفر  101تعداد  به اند(کارآفرینی را أخذ کرده

در این پژوهش، ابتدا با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ از اساتید و نفر از آنها انتخاب شدند.  22

سنجی رینی نظرهای مورد نیاز جهت تدریس دروس کارآفمهارت صاحبنظران کارآفرینی در خصوص

مقوله  1دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی در  های بهعمل آمد و گویه به

بندی گردید.  های ارتباطی طبقههای تجربی و مهارتهای تدریس، مهارتهای فردی، مهارتویژگی

بر اساس مدل بوریچ، در  بندی و تعیین اولویتبهدست آمده جهت رت بهگویه  33سپس 

کرمانشاه  ایزان دانشکده فنی و حرفهای محقق ساخته گنجانده شد و در اختیار هنرآمو پرسشنامه

 قرار گرفت.

( 3)معادله  1(MWDS) "میانگین وزنی نمرات "برای تعیین نیازهای آموزشی، در مدل بوریچ،     

 "مره تفاوتوزن ن "( و سپس 1)معادله  "نمره تفاوت "ر، ابتدا محاسبه می گردد. به این منظو

گردد. در پایان با جمع وزن نمرات تفاوت تقسیم بر تعداد افراد، میانگین ( محاسبه می2)معادله 

زنی نمرات گردد و در نهایت نیازهای آموزشی بر اساس میانگین وزنی نمرات تفاوت محاسبه میو

 ند. شوتفاوت، اولویت بندی می

 = نمره تفاوت I -C                                                            (1معادله 

 میانگین عملکرد است.C  میانگین اهمیت و Iدر این معادله، 

 = وزن نمره تفاوت  ) I –C) I                                                    (2معادله 

 = میانگین وزن نمره تفاوت         تعداد افراد است. nدله در این معا (3معادله 

 

                                                           
1. Mean Weight Descrepancy Score 
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 پژوهشی هایافته

با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی، نظر اساتید و صاحبنظران در این پژوهش ابتدا 

های فردی، کارآفرینی در خصوص نیازهای آموزشی واحد کارآفرینی در چهار مقوله ویژگی

های مربوط به بندی گردید. گویههای ارتباطی طبقهتجربی و مهارتهای تدریس، مهارت های مهارت

 هر مقوله در جدول ذیل مشخص گردیده است:
 

 های تدریس درس کارآفرینی از نظر صاحبنظرانبندی مهارت(: طبقه1جدول )

 گویه ها مقوله ها

 های فردیویژگی

 ن کارآفرینیداشتن روحیه نقدپذیری اساتید و مدرسا. 1

 ظاهر جذاب و آراسته اساتید کارآفرینی .2

 فراگیران ز از تبعیض در بینهی. رعایت انصاف و عدالت و پر3

 فراگیران . احترام و ارزش قائل شدن برای1

 نسبت به خود فراگیران منظور جلب اعتماد و اطمینان . داشتن ثبات عاطفی و روانی به3

 دوری از غرور و تکبر. تواضع و فروتنی و 1

 های تدریسمهارت

ل هیمنظور تس به فراگیران . دعوت از کارآفرینان جهت سخنرانی و انتقال تجربیاتشان به1

 فرایند تدریس

 . بازدید از واحدهای تجاری و صنعتی فعال2

 ها. برگزاری برخی از جلسات کالس در محل فعالیت شرکت1

 کارآفرینیة ع و نوین تدریس در حوزهای متنوکارگیری روش ه. ب10

 . تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان11

 . طراحی و تدوین محتوای دروس کارآفرینی12

 های انگیزشی در روند تدریس. بکارگیری تکنیک13

 ( در فرآیند تدریسICT) . استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات11

 آموزشی مناسب و به روز جهت تدریس. انتخاب و استفاده از منابع 13

 اندازی و مدیریت کسب و کار کوچک . آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی راه11

 های کالسی. مشارکت دانشجویان در بحث11

 . مدیریت جذاب کالس درس12

 . استفاده از روش حل مسأله در روند تدریس11

   فراگیران ر و تعقلتقویت قدرت تفک های تکنیک . استفاده از20

 منظور سنجش میزان یادگیری  های مختلف ارزشیابی بهها و روش. استفاده از مدل21

 های آموزش عملی برای فراگیران در حوزه تخصصیایجاد فرصت. 22

 های الزم برای بروز ابتکار و خالقیت در فراگیران. ایجاد فرصت23

 های تجربیمهارت
 نیازهای بازار کار و صنعت . تجزیه و تحلیل21

 اساتید کارآفرینی در زمینه کسب و کار . تجربه کاری23
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 های مختلفهای کسب و کار در حوزه. شناخت کافی از محیط21

 های موجود و شکاف های بازار . آشنایی کامل با واقعیت21

 های اقتصادیامکانات موجود برای انجام فعالیتاز ة . آگا22

 از موانع ورود به صنایع مختلفة گا. آ21

 الت از مؤسسات مالیهیاز روند قانونی دریافت تسة . آگا30

 های ارتباطیمهارت

 فراگیران های کالمی و غیر کالمی در برخورد بااستفاده از انواع مهارت. 31

 فراگیران توجه کافی و ابراز عالقه به. 32

 گیرانبرقراری ارتباط دوستانه با فرا. 33

 داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی. 31

 ایجاد محیطی آرامش بخش در کالس .33

 

بندی و تعیین اولویت در مده از بخش کیفی پژوهش، جهت رتبهدست آ بهة گوی 33سپس،     

اختیار دانشجویان قرار گرفت و پس از تعیین میانگین اهمیت و میانگین عملکرد، میانگین وزن نمره 

 بندی گردید.ها بر اساس نمره اولویت رتبه ویه( مشخص گردید و در پایان نیز گMWDS) تفاوت

 
(: نیازهای آموزشی فراگیران  با استفاده از مدل بوریچ2جدول )  

 نیازهای آموزشی
میانگین 

 اهمیت

میانگین 

 عملکرد
MWDS 

نمره 

 اولویت

 1 312/1 311/2 012/1 های آموزش عملی برای فراگیران در حوزه تخصصیایجاد فرصت

 2 113/1 310/2 000/1 بازدید از واحدهای تجاری و صنعتی فعال

 دعوت از کارآفرینان جهت سخنرانی و انتقال تجربیاتشان به

 ل فرایند تدریسهیمنظور تس به فراگیران
131/3 231/2 110/1 3 

اندازی و مدیریت کسب و ا نمودن دانشجویان با چگونگی راهآشن

 کار کوچک
000/1 331/2 211/1 1 

 3 323/1 323/2 021/1 مدیریت جذاب کالس درس

 1 121/1 321/2 211/3 های الزم برای بروز ابتکار و خالقیت در فراگیرانایجاد فرصت

 1 131/1 111/2 131/1 اساتید کارآفرینی در زمینه کسب و کار تجربه کاری

 2 213/3 300/2 212/3 رآفرینیکاة های متنوع و نوین تدریس در حوزکارگیری روش هب

 1 221/3 132/2 131/3   فراگیران های تقویت قدرت تفکر و تعقل تکنیک استفاده از

 10 113/3 201/2 113/3 اساتید و مدرسان کارآفرینی پذیریداشتن روحیه نقد

 11 111/3 122/2 112/3 های کالسیمشارکت دانشجویان در بحث

 12 021/3 311/2 310/3 شی در روند تدریسهای انگیزکارگیری تکنیک هب

 13 212/1 121/2 101/3 استفاده از روش حل مسأله در روند تدریس

 11 121/1 131/2 111/3 فراگیران احترام و ارزش قائل شدن برای
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 13 111/1 233/2 211/3 ( در فرآیند تدریسICT) استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 11 333/1 131/2 113/3 دوری از غرور و تکبرتواضع و فروتنی و 

 11 301/1 313/2 323/3 های بازارهای موجود و شکافعیتآشنایی کامل با واق

 12 220/1 101/2 213/3 هابرگزاری برخی از جلسات کالس در محل فعالیت شرکت

 11 121/1 121/2 113/3 تجزیه و تحلیل نیازهای بازار کار و صنعت

 20 113/3 110/3 113/3 باط دوستانه با فراگیرانبرقراری ارت

 21 233/3 213/3 013/1 های مختلفهای کسب و کار در حوزهحیطشناخت کافی از م

 22 112/3 131/2 111/3 تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان

 23 131/3 121/2 112/3 فراگیران توجه کافی و ابراز عالقه به

 21 310/3 111/2 131/3 فراگیران ز از تبعیض در بینهیرعایت انصاف و عدالت و پر

 23 311/3 012/3 111/3 های اقتصادیمکانات موجود برای انجام فعالیتاز اة آگا

 21 321/3 113/2 311/3 از موانع ورود به صنایع مختلفة آگا

 21 231/3 113/2 132/3 الت از مؤسسات مالیهیاز روند قانونی دریافت تسة آگا

اب و استفاده از منابع آموزشی مناسب و به روز جهت انتخ 

 تدریس
212/3 300/2 231/3 21 

 های کالمی و غیرکالمی در برخورد بااستفاده از انواع مهارت

 فراگیران
113/3 113/3 122/2 22 

 21 321/2 101/3 112/1 داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی

 ماد و اطمینانداشتن ثبات عاطفی و روانی به منظور جلب اعت

 نسبت به خود فراگیران
300/3 121/2 113/2 30 

 31 231/2 211/1 111/3 طراحی و تدوین محتوای دروس کارآفرینی

 32 012/2 131/3 113/3 بخش در کالس ایجاد محیطی آرامش

منظور سنجش  های مختلف ارزشیابی بهها و روشاستفاده از مدل

 میزان یادگیری
300/3 323/3 300/0 33 

 31 -121/0 000/1 120/3 ظاهر جذاب و آراسته اساتید کارآفرینی

 

دست آمده از بخش کیفی  های بهآموزشی دانشجویان بر اساس مقوله ، نیازهای3در جدول     

ها به تفکیک محاسبه و سپس میانگین کلی هر یک از مقولهبندی گردید و پس از آن پژوهش رتبه

ه اولویت دست آمده بر اساس نمر های به، هر یک از مقوله1یز، در جدول ن مقایسه گردید و در پایان

 بندی گردید. رتبه
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هابندی نیازهای آموزشی به تفکیک مقوله اولویت (:3) جدول  

 هاگویه مقوله ها
میانگین 

 اهمیت

میانگین 

 عملکرد
MWDS 

نمره 

 اولویت

های ویژگی

 فردی

ان اساتید و مدرس داشتن روحیه نقدپذیری

 کارآفرینی
113/3 201/2 113/3 1 

 2 121/1 131/2 111/3 فراگیران احترام و ارزش قائل شدن برای

 3 333/1 131/2 113/3 تواضع و فروتنی و دوری از غرور و تکبر

 ز از تبعیض در بینهیزرعایت انصاف و عدالت و پر

 فراگیران
131/3 111/2 310/3 1 

منظور جلب اعتماد و  داشتن ثبات عاطفی و روانی به

 نسبت به خود فراگیران اطمینان
300/3 121/2 113/2 3 

 1 -121/0 000/1 120/3 ظاهر جذاب و آراسته اساتید کارآفرینی

 - 331/3 032/3 111/3 های فردیمیانگین ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مهارت

 تدریس

های آموزش عملی برای فراگیران در ایجاد فرصت

 حوزه تخصصی
012/1 311/2 312/1 1 

 2 113/1 310/2 000/1 بازدید از واحدهای تجاری و صنعتی فعال

دعوت از کارآفرینان جهت سخنرانی و انتقال 

ل فرایند هیمنظور تس به فراگیران تجربیاتشان به

 تدریس

131/3 231/2 110/1 3 

اندازی و ا نمودن دانشجویان با چگونگی راهآشن

 وچکمدیریت کسب و کار ک
000/1 331/2 211/1 1 

 3 323/1 323/2 021/1 مدیریت جذاب کالس درس

های الزم برای بروز ابتکار و خالقیت در ایجاد فرصت

 فراگیران
211/3 321/2 121/1 1 

ة های متنوع و نوین تدریس در حوزکارگیری روش هب

 کارآفرینی
212/3 300/2 213/3 1 

 رت تفکر و تعقلتقویت قد های تکنیک استفاده از

 فراگیران
131/3 132/2 221/3 2 

 1 111/3 122/2 112/3 های کالسی مشارکت دانشجویان در بحث

 10 021/3 311/2 310/3 های انگیزشی در روند تدریسبکارگیری تکنیک

 11 212/1 121/2 101/3 استفاده از روش حل مسأله در روند تدریس

( در ICT) رتباطاتاستفاده از فناوری اطالعات و ا

 فرآیند تدریس
211/3 233/2 111/1 12 

برگزاری برخی از جلسات کالس در محل فعالیت 

 هاشرکت
213/3 101/2 220/1 13 
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 11 112/3 131/2 111/3 تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان

انتخاب و استفاده از منابع آموزشی مناسب و به روز 

 جهت تدریس
212/3 300/2 231/3 13 

 11 231/2 211/1 111/3 طراحی و تدوین محتوای دروس کارآفرینی

های مختلف ارزشیابی به ها و روشاستفاده از مدل

 منظور سنجش میزان یادگیری
300/3 323/3 300/0 11 

 - 112/3 202/2 131/3 های تدریسمیانگین مهارت

های مهارت

 تجربی

 1 131/1 111/2 131/1 ب و کاراساتید کارآفرینی در زمینه کس تجربه کاری

های  های موجود و شکافآشنایی کامل با واقعیت

 بازار
323/3 313/2 301/1 2 

 3 121/1 121/2 113/3 تجزیه و تحلیل نیازهای بازار کار و صنعت

های کسب و کار در شناخت کافی از محیط

 های مختلف حوزه
013/1 213/3 233/3 1 

های د برای انجام فعالیتامکانات موجواز  هیآگا

 اقتصادی
111/3 012/3 311/3 3 

 1 321/3 113/2 311/3 از موانع ورود به صنایع مختلف هیآگا

الت از مؤسسات هیاز روند قانونی دریافت تس هیآگا

 مالی
132/3 113/2 231/3 1 

 - 013/1 233/2 131/3 های تجربیمیانگین مهارت

های مهارت

 ارتباطی

 1 113/3 110/3 113/3 تباط دوستانه با فراگیرانبرقراری ار

 2 131/3 121/2 112/3 فراگیران توجه کافی و ابراز عالقه به

های کالمی و غیر کالمی در استفاده از انواع مهارت

 فراگیران برخورد با
113/3 113/3 122/2 3 

 1 321/2 101/3 112/1 داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی

 3 012/2 131/3 113/3 آرامش بخش در کالس ایجاد محیطی

 - 122/2 333/3 111/3 های ارتباطیمیانگین مهارت

 

های تجربی با میانگین ، رتبه اول؛ مهارت112/3میانگین وزنی نمره تفاوت  های تدریس بامهارت    

های ارتباطی ، رتبه سوم و مهارت331/3های فردی با میانگین وزنی ، رتبه دوم؛ ویژگی013/1وزنی 

 ، رتبه چهارم را به خود اختصاص دادند.122/2با میانگین وزنی 
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های تدریس بر اساس مدل بوریچبندی نهایی مهارت(: اولویت4جدول )  

  مقوله ها
میانگین 

 اهمیت
 

میانگین 

 عملکرد
 MWDS  نمره اولویت 

 1  112/3  202/2  131/3  های تدریسمهارت

 2  013/1  233/2  131/3  های تجربیمهارت

 3  331/3  032/3  111/3  های فردیویژگی

 1  122/2  333/3  111/3  های ارتباطیمهارت

 

 گیریبحث و نتیجه

های تدریس درس کارآفرینی مورد توجه اساتید و بعد اساسی از مهارت 1در مقاله حاضر، 

فردی اساتید و مدرسان کارآفرینی،  هایصاحبنظران کارآفرینی قرار گرفت که عبارتند از: ویژگی

ظر هنرآموزان دانشگاه فنی و های ارتباطی. از نهای تجربی و مهارتهای تدریس، مهارتمهارت

های تدریس از ای کرمانشاه، از میان مقوالت به دست آمده از بخش کیفی پژوهش، مهارتحرفه

ترتیب  و پس از آن به( 112/3فاوت )با میانگین وزنی ت لحاظ میزان اهمیت، دارای باالترین درجه

و  (331/3با میانگین وزنی ) های فردیویژگی(، 013/1با میانگین وزنی ) های تجربیمهارت

درس کارآفرینی، آموزش ة هدف از ارائ گیرد.قرار می (122/2با میانگین وزنی ) های ارتباطی مهارت

 هاارتقاء شناخت فرصت ،(Erkkila, 2000) و سودمندی بیشترخالقیت و نوآوری دانشجویان برای 

((Kent, 1990) سازی دانشجویان برای ورود به دنیای واقعی کارآفرینیو آماده (Mwasalwiba, 

ارتباط با دنیای کار و  با موارد زیر مطابقت داشته باشد: باید محتوای درس کارآفرینی .است (2008

، هاکارآفرینی و نگرشة تقویت روحی، کاری کارگیری مطالب درس در حل مسائل هقابلیت ب، زندگی

 .خدمت به اجتماعو  شروع کسب و کار و ایجاد شغل

ترین انواع مهم مطابقت دارد. پوتر، (Potter, 2008پوتر )های تحقیق نتایج این پژوهش با یافته    

ن به های تدریس درس کارآفرینی را سخنرانی کالسی، مطالعات موردی، دعوت از کارآفریناروش

وکار، کارورزی در  های کسبعنوان سخنران میهمان، شروع کسب و کار توسط دانشجویان، بازی

های طبق یافته(. Potter, 2008) سازی، ایفای نقش و ... ذکر کرده است های کوچک، شبیهشرکت

دالت های فردی همانند روحیه نقدپذیری، رعایت عاین پژوهش، اساتید کارآفرینی باید دارای ویژگی

( 2002و کمیسیون اروپا )( 2001و انصاف، ظاهر جذاب و آراسته باشد که با نتایج پفیانکو )

های ها و شیوهدهد که اساتید کارآفرینی بایستی روشهای پژوهش نشان میهماهنگ است. یافته

رینی، های شخصی کارآفمشارکتی، تبادل تجربه -های تعاملیمناسب از قبیل؛ استفاده از روشة یادد
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مند به ایجاد کسب و کار را شناسایی، انتخاب های مفید کارآفرینان به دانشجویان عالقهانتقال تجربه

 کار گیرد. و به

دهد که مربیان و استادان کارآفرینی بایستی مهارت های این پژوهش نشان میهمچنین، یافته    

ها و تجربیات با اساتید، دانشجویان و برقراری ارتباط اثربخش برای تبادل احساسات، تقویت انگیزه

( در این 2001( و پفیانکو )2001های دام و همکارانش )کارآفرینان را داشته باشند که با پژوهش

(، رضامندی دانشجویان از توانایی مدرسان در تدریس و آموزش 1322زمینه مطابقت دارد. سعدی )

( 1311داند. قورچیان )آموزش کارآفرینی می کارآفرینی را یکی از عناصر مهم در تعیین اثربخشی

نیز بیان داشته که مدرسان دانشگاه بایستی از توانایی شناخت جامعه، قدرت نمایشگری، صاحب 

های دانش و معرفت، قدرت سرپرستی و نظارت، نظم و ترتیب مناسب برخوردار باشد که ب یافته

 این پژوهش مطابقت دارد.

های زیر جهت تدریس توان گفت، مدرسان کارآفرینی باید از توانایییبنابراین به طور کلی م    

درس کارآفرینی برخوردار باشند: توانایی برقراری ارتباط عاطفی با دانشجویان در کالس درس، 

های متنوع تدریس درس کارآفرینی، تجربه و مهارت کافی جهت توانایی بهره گیری از روش

 درس کارآفرینی و شایستگی عمومی و توانایی رهبری کالس. زات و فناوریهیگیری از تج بهره

گردد که عبارتند از: توجه به نتایج پژوهش، در هر بخش، پیشنهادهایی ارائه می بنابراین با    

استفاده از حرکات غیر کالمی در ، های آموزشی درس کارآفرینی در کالسمشارکتی بودن فعالیت

برقراری روابط ، های ابتکاری حین آموزش درس کارآفرینیز مثالاستفاده ا، آموزش درس کارآفرینی

استفاده از تجارب عملی افراد کارآفرین و کارآفرینان موفق ، عاطفی در طول آموزش درس کارآفرینی

های عملی در انجام فعالیتو  های کالسیمشارکت دانشجویان در بحث، درس کارآفرینیة در ارائ

 .های درسیقالب پروژه

درس کارآفرینی  )میزان دستیابی برنامه درسی به اهداف موردنظر( های ارزشیابیدر انتخاب روش    

ت برنامه درسی موردنظر مطابقت داشته باشد. هیای عمل کرد که روش مورد نظر با ماگونه باید به

قل از فکر مستجایی که فعالیت و ت تأکید مهم درس کارآفرینی بر یادگیری دانشجویان است، از آن

شود، باید روشی استفاده شود که تا حدودی با این مهم مطابقت گیری نمیطریق مستقیم اندازه

های زیر به ی درس کارآفرینی الزم است از روشدر ارزشیاب .(Gillingham, 2005) داشته باشد

ة ارائ، ان ترماستفاده از آزمون پای، استفاده از آزمون میان ترم صورت توامان و ترکیبی استفاده شود:

های کنفرانس و سخنرانیة ارائو  های کسب و کار(اندازی نمایشگاه)راه کارهای عملی به دانشجویان

 کالسی توسط دانشجویان.

های های مربوط به تدریس درس کارآفرینی، مهارتتوان گفت، از میان مهارتکلی میطور به    

 واحدهای از تخصصی، بازدید حوزه در فراگیران برای عملی آموزش هایفرصت تدریس اعم از ایجاد
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 به فراگیران به تجربیاتشان انتقال و سخنرانی جهت کارآفرینان از فعال، دعوت صنعتی و تجاری

 کار و کسب مدیریت و اندازیراه چگونگی با دانشجویان نمودن تدریس، آشنا فرایند لة تس منظور

فراگیران،  در خالقیت و ابتکار بروز برای الزم یهافرصت درس، ایجاد کالس جذاب کوچک، مدیریت

 تقویت هایتکنیک از کارآفرینی، استفادهة حوز در تدریس نوین و متنوع هایروش کارگیری هب

کالسی و .... در اولویت اول؛  هایبحث در دانشجویان فراگیران، مشارکت تعقل و تفکر قدرت

 با کامل آشنایی، کار و کسبة زمین در فرینیکارآ اساتید کاری ةهای تجربی شامل تجرب مهارت

 موانع از هیآگا، صنعت و کار بازار نیازهای تحلیل و تجزیه، بازار هایشکاف و موجود هایواقعیت

در رتبه دوم؛  مالی مؤسسات از التهیتس دریافت قانونی روند از هیآگا، مختلف صنایع به ورود

فراگیران،  برای شدن قائل ارزش و اساتید، احترام نقدپذیری روحیه های فردی شامل داشتن ویژگی

 منظور به روانی و عاطفی ثبات فراگیران، داشتن بین در تبعیض از زهیپر و عدالت و انصاف رعایت

های ارتباطی اعم از مهارتخود و ... در رتبه سوم و  به نسبت فراگیران اطمینان و اعتماد جلب

 انواع از فراگیران، استفاده به عالقه ابراز و کافی ، توجهفراگیران با دوستانه ارتباط برقراری

 قوی و ایجاد سخنوری و بیان قدرت فراگیران، داشتن با برخورد در غیرکالمی و کالمی های مهارت

 گیرند.کالس در رتبه چهارم قرار می در بخش آرامش محیطی
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