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Abstract 

Entrepreneurship education is a process of preparing people with the ability to 

recognize business pills, self-esteem, knowledge, skills and insights to act on 

them (Olugbola, 2017). Many experts believe that one of the main factors 

determining the level of entrepreneurship in any country is entrepreneurship 

education (Valerio et al, 2014).Acquiring the power or skill that leads to 

entrepreneurship with the provision of environmental factors is the most 

important fruit of entrepreneurship education (Oconnor, 2013). 

Entrepreneurship education is an empowering tool that provides the 

knowledge, skills, attitudes and experience needed to meet life's challenges 

(Mamman, 2014). In fact, entrepreneurship education refers to all activities 

that aim to flourish entrepreneurial mentality, attitudes and skills in a range of 

areas such as idea generation, startups, growth and innovation (Nyello et al, 

2015). Research also shows that entrepreneurship education is one of the 

important factors that lead to an increase in entrepreneurial attitudes in both 

potential entrepreneurs and emerging entrepreneurs (2014 Hattab),. Lonappan 

et al (2011) classify entrepreneurship education methods in their classification, 

including case study, group discussion, individual presentation, individual 

report writing, group project, lecture, guest speaker, seminar, web-based 

learning. And introduce the recorded video. Learning by lecturing is inevitable 

for everyone at some point in time because it is a good tool for providing basic 

information and transferring experimental sciences and even in some cases the 
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most appropriate teaching method. But in this method, the student is not given 

the opportunity to think, which is essential in learning (Love, 1990). This 

teaching method has a one-way mode and the explanation and description of 

phenomena by the teacher or professor has a major role and is teacher-centered. 

The main purpose of this method is knowledge transfer (Alizadeh, 2009 

Fathiazar, 2011). Despite the common method of teaching lectures in most 

universities in the country, about 80% of the training provided by this method 

is forgotten during 8 weeks (Azizi, 2003). Therefore, in recent decades, the 

need to revise traditional teaching methods and use new and active methods of 

learning and student-centered has been felt by the educational system and the 

application of these methods has become common in various sciences (Love, 

1990). Also, the results of the study of Karimi et al. (Karimi et al., 2014) show 

that entrepreneurship education has not been able to improve the ability of 

learners to identify business opportunities using common and traditional 

teaching methods. Therefore, despite the growing need for entrepreneurship 

education, this type of education is still immature and has not been able to meet 

the educational and practical needs of learners as it should and perhaps, both 

in terms of content and in terms of teaching tools and methods. Deficiencies 

(2014 Bellotti et al). Adjeji and Rahman (2018) in a study have reviewed the 

background of innovative methods of entrepreneurship education and 

introduced the method of using guest speakers as one of the innovative 

methods for entrepreneurship education (Samuel & Rahman, 2018). Teaching 

by "guest speaker" method is another common educational method, especially 

in entrepreneurship education. This method (guest speaker) has been 

introduced as one of the effective methods in entrepreneurship education 

studies (Neck & Green, 2011). The guest entrepreneur lecture gives the 

opportunity to get acquainted with their life story. People's life stories tell of 

their experiences and fateful decisions in life (Atkinson, 1998). Entrepreneurs' 

life stories show how they have found their way to success in work life and the 

real business market (Rea & Carswell, 2001). Hills (1988) also sees guest 

entrepreneurial lectures as a way to boost students' confidence to become 

entrepreneurs. He believes that the entrepreneur, as the guest speaker, brings 

to the student's mind the thought that "if he can, I probably can too. Gartner & 

Vesper (Gartner & Vesper, 1994) refer to the guest entrepreneur lecture as a 

"living case" for reading. Shepherd (2004) introduces this type of lecture as an 

indirect way to enhance the student experience. The guest speaker entrepreneur 

can explain to students his or her experience of failure and the emotions he or 

she was experiencing at the time, and how to manage those emotions in order 



 1400 276 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                        امه تدریس پژوهی             فصلن
 

to experience failure rather than frustration and confusion (Shepherd, 2004). 

Using entrepreneurs to talk about their experiences of failure and success can 

be used as a live case study that can be effective in two areas. The first is 

content; Such as marketing, sales, product development, capital gain. The 

second is the role and focuses on the process and activities that the entrepreneur 

has done. It is better to use more guest speaker for role training; Because there 

are so many educational resources about content, books and magazines 

(Gartner & Vesper, 1994). 

Purpose: Purpose of this study was comparing two teaching method of lecture 

and guest speaker in learning business and entrepreneurial skills of trainees in 

Eyvan Woman Technical and Vocational Training Center. 

Method: This research was a semi-experimental and pre-test post-test with 

control group.In this regard, 30 female tailoring trainees of this center were 

divided in two control and experimental groups with using random assignment 

method. Lecture teaching method was used for control group and method of 

guest speaker was used for experimental group. To analyze the research 

hypotheses, the two independent samples t-test was used by SPSS software. In 

this research, two groups were compared with each other in terms of 

entrepreneurial skills, preparation to enter the business, financing methods, 

start up business, marketing skills, sales skills, service skills, communication 

skills, skills in finance and accounting, business consolidation, skills decision-

making, management skills and human resource skills. 

Findings: The results of this study showed that between the teaching method of 

lecturer and guest speaker in increasing business and entrepreneurial skills of 

trainees in twelve areas of entrepreneurial concepts and skills, business 

readiness, financing methods, business start-up, marketing skills, sales skills, 

service skills Communication skills, financial and accounting skills, business 

consolidation, decision making skills and management skills There are 

significant differences between the experimental and control groups. It is 

suggested that by using the guest speaker teaching method, an opportunity be 

provided to increase the business and entrepreneurial skills of the trainees of 

technical and vocational training centers. 

 

Keywords: Teaching Method, Lecture, Guest Speaker, Business Skills. 
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 هایمهارتتدریس سخنرانی و سخنرانی مهمان در افزایش  هایروشیر تأثمقایسه 

ی خواهران ایواناحرفهوکار و کارآفرینانه کارآموزان مرکز آموزش فنی و کسب  

 

 رضا صیدی1، همایون مرادنژادی*2، حسین مهدیزاده 3 

 چکیده

وکار و کسب هایمهارتاین پژوهش باهدف مقایسه دو روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در یادگیری  هدف:

 ی خواهران ایوان انجام گرفت.احرفهکارآفرینانه کارآموزان مرکز آموزش فنی و 

نفر از  30ور منظبه این  .بود کنترل گروه با آزمونپس - آزمونپیش نوع از و آزمایشی نیمه پژوهش این طرح روش:

خواهران ایوان با رعایت اصل انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه  ایو حرفهکارآموزان خیاطی مرکز آموزش فنی 

تقسیم شدند. در کالس گروه گواه روش تدریس سخنرانی و در گروه آزمایش از روش تدریس سخنران مهمان استفاده 

استفاده شد.  SPSSافزار ی مستقل با استفاده از نرمانمونهدو  tآزمون قیق از وتحلیل آماری فرضیات تحشد. برای تجزیه

اندازی مالی، راه تأمین هایروشوکار، کارآفرینی، آمادگی ورود به کسب هایمهارتدر این پژوهش دو گروه ازنظر 

مالی و حسابداری،  هایمهارتارتباطات،  هایمهارتبازاریابی، مهارت فروش، مهارت خدمات،  هایمهارتوکار، کسب

 مدیریتی و مهارت منابع انسانی با یکدیگر مقایسه شدند. هایمهارتگیری، وکار، مهارت تصمیمتثبیت کسب

اداری طور معنمهارت منابع انسانی در دوازده مورد دیگر میانگین نمره گروه آزمایش به جزبهنتایج نشان داد که  ها:یافته

 بیشتر از گروه کنترل بوده است.

 

 وکار.کسب هایمهارتروش تدریس، سخنرانی، سخنران مهمان،  ی کلیدی:هاواژه
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 مقدمه

ده هی که ممکن است یک ایکارآفرینی فرآیندی از توسعه و آوردن یک نگاه جدید به زندگی است، نگا

(. Marzban et al, 2017بهتری برای انجام کاری باشد) هایروشخالقانه، یک فرصت ساده و 

( و مطالعات Kolvereid, 1997) کارآفرینان نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و تحوالت اجتماعی دارند

 2009کند )یمیید تأبسیاری قابل آموزش بودن کارآفرینی و اهمیت آن در کارآفرین شدن فرد را 

Turker & Seleuk, دهد یمسازد. تحقیقات نشان یم(. این امر توجه به آموزش کارآفرینی را ضروری

آموزش کارآفرینی توسعه ی هابرنامهتواند در درون چهارچوب یمکارآفرینی  هایمهارتها و که نگرش

ین عوامل ترعمدهنظران معتقدند که از (. بسیاری از صاحبTudor, 2013) داده شوند یا تصحیح شوند

 (.Valerio et al, 2014کننده سطح کارآفرینی در هر کشوری آموزش کارآفرینی است )یینتع

های تجاری، فرصت آموزش کارآفرینی فرآیندی برای آماده کردن افراد با توانایی شناخت 

(. کسب نیرو یا Olugbola, 2017) هاستآن، مهارت و بینش برای عمل کردن در دانشنفس، عزت

ین ثمره ترمهمای محیطی سبب رخداد کارآفرینی شود، ینهزممهارتی که با فراهم شدن عوامل 

است که دانش (. آموزش کارآفرینی ابزار قدرت بخشی Oconnor, 2013است ) ی کارآفرینیهاآموزش

 2014کند )یمی زندگی را فراهم هاچالش، نگرش و تجربه کافی برای مقابله با هامهارتیاز، موردن

Mamman,  شود که هدف آن شکوفایی یمهایی اطالق یتفعال(. درواقع آموزش کارآفرینی به تمام

و  ، رشدآپاستارتایده، کارآفرینی در طیفی از موارد متعدد مانند تولید  هایمهارتذهنیت، نگرش و 

دهد که آموزش کارآفرینی یکی از یم(. همچنین تحقیقات نشان Nyello et al, 2015نوآوری است )

عوامل مهمی است که منجر به افزایش نگرش کارآفرینانه هم در کارآفرینان بالقوه و هم در کارآفرینان 

 آموزش هایروش خود بندیطبقه در Hattab,( .)Lonappan et al (2011 2014شود )یمنوظهور 

گروهی،  پروژهفردی،  گزارش فردی، نوشتن ارائهگروهی،  موردی، بحث مطالعه را شامل کارآفرینی

ادگیری . یکنندیم معرفی شدهضبط فیلم و وب بر مبتنی مهمان، سمینار، یادگیری سخنرانی، سخنران

پذیر است زیرا وسیله مناسبی برای ارائه نای از زمان اجتنابابرههبه روش سخنرانی برای همه در 

ین روش تدریس است. اما در ترمناسباطالعات پایه و انتقال علوم تجربی و حتی در برخی شرایط 

(. Love, 1990شود )ینمکه امری ضروری در یادگیری است، داده  این روش به دانشجو فرصت تفکر

 استاد نقش یا و معلم سوی از هایدهپد صیفتو و توضیح و طرفه داشتهیک حالت آموزشی شیوه این

 Alizadeh, 2009) است دانش روش انتقال این عمده هدف .است محور معلم و دارد یاعمده

Fathiazar, 2011,های کشور، حدود (. باوجود مرسوم بودن روش تدریس سخنرانی در اکثر دانشگاه
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(. Azizi, 2003شود )یمهفته فراموش  ۸ی ارائه شده توسط این روش در طی هاآموزشدرصد  ۸۰

نوین و  هایروشسنتی تدریس و استفاده از  هایروشی اخیر، لزوم تجدیدنظر در هادههبنابراین در 

در علوم  هاروشفعال یادگیری و دانشجو محور از سوی سیستم آموزشی احساس شده و کاربرد این 

 ,Karimi et alهمکاران ) و کریمی مطالعه ج(. همچنین نتایLove, 1990مختلف متداول شده است )

تدریس،  سنتی و رایج هایروش از استفاده با نتوانسته کارآفرینی آموزش که دهدیم ( نشان2014

 نیاز رغمبنابراین علی؛ بخشد بهبود را وکارکسب یهافرصت تشخیص ینهزم در فراگیران قابلیت

 گونهآن نتوانسته است و باشدیم نارس و نابالغ هنوز آموزش نوع کارآفرینی، این آموزش به روزافزون

 لحاظ از هم و محتوا لحاظ از هم و سازد برآورده را فراگیران عملی و آموزشی نیازهای شاید و باید که

 .(,Bellotti et al 2014باشد )یم نارسایی و کاستی دچار آموزش هایروش و ابزار

(2018 )Samuel & Rahman های نوآورانه آموزش در پژوهشی به بررسی مرور پیشینه روش

نوآورانه برای آموزش  هایروشو روش استفاده از سخنران مهمان را یکی از  اندپرداختهکارآفرینی 

 متداول آموزشی هایروشیکی دیگر از « سخنران مهمان». تدریس به روش اندکردهکارآفرینی معرفی 

)سخنران مهمان( در مطالعات آموزش کارآفرینی،  ی است. این روشبخصوص در آموزش کارآفرین

(. سخنرانی کارآفرین مهمان، Neck & Green, 2011اثربخش معرفی شده است ) هایروشیکی از 

سازد. داستان زندگی افراد بیانگر تجارب و یمرا فراهم  هاآنامکان آشنا شدن با داستان زندگی 

توان یم(. با داستان زندگی کارآفرینان Atkinson, 1998زندگی است ) در هاآن سازسرنوشتتصمیمات 

د انوکار یافتهچگونه راه خود را برای موفقیت در زندگی کاری و بازار واقعی کسب هاآندریافت که 

(Rea & Carswell, 2001هم .)( چنینHills (1988 ارتقای برای راهی را مهمان کارآفرین سخنرانی 

 سخنران عنوانبه کارآفرین است معتقد وی .داندیم کارآفرین شدن برای دانشجویان نفساعتمادبه

. گارتنر و «توانمیم هم من احتماالًتوانسته،  او اگر» که کندیم وارد دانشجو به ذهن را فکر این مهمان

 مطالعه برای «مورد زنده» عنوانبه مهمان کارآفرین سخنرانی ( ازGartner & Vesper, 1994وسپر )

 دانشجویان تجربه افزایش برای غیرمستقیم روشی را سخنرانی نوع این Shepherd( 2004کنند. )یم یاد

 هنگام آن در که احساساتی و شکست از خود تجربه تواندیم مهمان سخنران کند. کارآفرینیممعرفی 

 جای به از شکست تجربه کسب راستای در را احساسات این مدیریت چگونگی و است بوده رودررو با آن

 برای کارآفرینان از (. استفادهShepherd, 2004) دهد توضیح دانشجویان به آشفتن از هم و ناامید شدن

 که شود استفاده بررسی برای مورد زنده عنوانبه تواندیم شانیروزیپ و شکست تجربیات از صحبت

سرمایه.  محصول، کسب بازاریابی، فروش، توسعهمانند  است؛ محتوا اولی .باشد مؤثر حوزه دو در تواندیم
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 از است است. بهتر داده انجام کارآفرین که دارد هایی تمرکزیتفعال و فرآیند بر و است نقش دومی

 مجالت و هاکتابمحتوا،  خصوص در زیرا شود؛ استفاده آموزش نقش برای بیشتر مهمان سخنگوی

 (.Gartner & Vesper, 1994وجود دارد ) بسیاری آموزشی منابع

(2021 )Ahmadabadi et al  های معکوس، استفاده از روش ریتأث یبررسدر پژوهشی با عنوان

نتیجه  یی به اینششم ابتدا هیآموزان پادانش یعلوم تجرب یریادگیبر  یو سخنران یکاوشگر، یاریهم

  وجود دارد. معناداری تفاوتها روش ریاثرِ روش معکوس با اثرِ سا نیبرسیدند که 

Heyrani et al (2021)  تیمشارک – یبیترک سیروش تدر یاثربخش سهیمقادر پژوهشی با عنوان 

 روشی به این نتیجه رسیدند که رشته حسابدار یمال یهاصورت هیدر درس ته یفعال با سخنران

داشته و  یریادگی زانیبر م یمعنادار یرتأث یفعال نسبت به روش سخنران یمشارکت یبیترک سیتدر

  تر است.اثربخش

Dargahi et al (2019)  نقش در  یفایو ا یسخنران سیدو روش تدر سهیمقادر پژوهشی با عنوان

نقش  یافیگروه ا انیدانشجونتیجه گرفتند که  تهران ی: در دانشگاه علوم پزشکیدرس رفتار سازمان

 یازماندرس رفتار س ترمیاندر امتحان پا یگروه سخنران انیبا دانشجو سهیدر مقا ینمره باالتر نیانگیم

 یبا روش سخنران سهینقش در مقا یفایا سیاز روش تدر انیدانشجو تیرضا زانیم نیداشتند. همچن

 . وردبه دست آ ینسبت به گروه سخنران الفع یریادگیازنظر  یگروه نمره باالتر نیبود و ا شتریب

Mollashaei et al (2019)  یمبر ت یمبتن یریادگی سیدو روش تدر یرتأثپژوهشی با عنوان (TBL )

یی انجام دادند. ماما هاییتدر درس فور ییماما انیبر دانش و نگرش دانشجو کیکالس یو سخنران

 انیورا در باال بردن دانش و نگرش دانشج میبر ت یمبتن یریادگیمؤثر بودن روش  انگریبها های آنیافته

  بود.

Badri Gargari et al (2017)  یریادگی سیهای تدرروش یاثربخش سهیمقادر پژوهشی با عنوان 

 یمبتن یریدگای به این نتیجه رسیدند که یلیتحص شرفتیپ هاییجانبر ه یبر مسئله و سخنران یمبتن

 یلیحصت شرفتیمثبت پ هاییجانبر ه یشتریب یاثربخش، یبا روش سخنران سهیبر مسئله در مقا

 های مثبتبه کالس، افتخار به کالس و هیجان یدواریمرتبط با کالس درس شامل لذّت از کالس، ام

 . دارد یریادگیو افتخار به  یریادگیبه  یدواریام، یریادگیشامل لذّت از  یریادگیمرتبط با 

Raouhani et al (2016)  یتفحص گروه سیروش تدر ریتأث سهیمقا یبررسدر پژوهشی با عنوان 

خراسان  یجهاد کشاورز یکاربرد ی)مرکز آموزش علم انیدانشجو یریادگی زانیبر م یو سخنران

 دهدیآزمون نشان مآزمون و پسنمره روش در مرحله پیش نیب هایانگینمنتیجه گرفتند که  (یرضو
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 یشیدو گروه آزما نیآزمون بدر مرحله پیش یدر روش تفحص گروه انینمرات دانشجو نیانگیکه م

 et al (2012)داری داشته است.آزمون تفاوت معنیدر مرحله پس یشاهد تفاوت معناداری نداشته ول و

  Arasti  در تحقیقی با عنوان ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی سخنران مهمان

کارآفرینی  آموزش روش دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به این نتایج دست یافتند که

 ارتقای باعث جمعی باور و شخصی، خودباوری مطلوبیت متغیرهای یر برتأثخنران مهمان از طریق س

 متغیر هنجارهای اجتماعی دانشجویان بر روش این کهدرحالیشود یم دانشجویان کارآفرینی قصد

 است.  نداشته داریمعنی تأثیر

Eslameyan et al (2013)  یبحث گروه سیهای تدرروش یاثربخش سهیمقادر پژوهشی با عنوان 

ند ی نتیجه گرفتو زندگ نیدر درس دس، یآموزان از تدردانش تیو رضا یریادگی زانیبر م یو سخنران

 یطور معناداربه یآموزان در روش بحث گروهاز دانش یریادگی یابینمرات آزمون ارزش نیانگیمکه 

 . بوده است شتریب یاز روش سخنران

یر سطوح آموزش رسمی و غیررسمی در تأثدر تحقیقی با عنوان  Jiménez et al( 2015همچنین )

کارآفرینی به این نتایج دست یافتند که هر دو آموزش رسمی و غیررسمی اثرات بسیار متفاوتی بر 

 کارآفرینی افراد دارند. 

(2014 )Okolie et al  یر آموزش کارآفرینی در دانشجویان برای رسیدن تأثدر تحقیقی با عنوان

وکار و کسب مهارت در نیجریه به این نتایج دست یافتند که استفاده از استراتژی به آگاهی توسعه کسب

ده شکسب هایمهارتهای عملی و تسهیل یتفعالتدریس مناسب به کسب مهارت خاص ازجمله ایجاد 

 انجامد. یمالتحصیالن برای کارآفرینی که قادر به رشد و توسعه کشور است فارغ

(Bordovskaia et al, 2016 در تحقیقی با عنوان انتخاب ابزارهای آموزش در استفاده از ،)هایروش 

فعال و تعاملی در فرایند  هایروشآموزش فعال و تعاملی به این نتایج دست یافتند که استفاده از 

در های دانشجویان در عمل آموزش دارد و یتفعالیر بیشتری بر ماهیت تأثهای آموزشی یتفعال

 کند.یمهای آموزش، معلم اولین نقش را در روند تغییرات آموزشی ایفا یتفعال

(2016) Din et al  ی آموزش کارآفرینی در ارتقای هابرنامهدر پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی

ریزی کارآفرینی در بین دانشجویان به این نتایج دست یافتند که ارتباط قوی بین برنامه هایمهارت

 ی آموزشی وجود دارد.هابرنامهنفس و اثربخشی پذیری، عزتوکار، ریسککسب

جدید، مرهون رویکرد اساسی به امر پژوهش در آموزش  هایروشکارگیری بدیهی است که به 

نیاز از پژوهش دانست. بنابراین انجام پژوهش حاضر های آموزشی را بییستمستوان ینمبوده و امروزه 
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وکار و کسب هایمهارتر تدریس روش سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش یتأثباهدف مقایسه 

ی خواهران ایوان انجام شده است. این پژوهش به احرفهکارآفرینانه کارآموزان مرکز آموزش فنی و 

ه وکار و کارآفرینانکسب هایمهارتتدریس در افزایش  هایروشدنبال این است که روشن نماید که آیا 

 بیشتر بوده است؟ هاروشیر کدام یک از تأثیا خیر و اینکه  اندداشتهیر تأثکارآموزان 

 

 های پژوهشیهفرض

های کارآفرینی بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مفاهیم و مهارت -۱

 و معناداری وجود دارد. مثبتای خواهران ایوان تفاوت کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه

وکار بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت آمادگی ورود به کسب -۲

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتکارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه

مالی  ینتأمهای بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت روش -۳

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتکارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه

وکار کارآموزان اندازی کسببین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت راه -۴

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتمرکز آموزش فنی و حرفه

وش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت بازاریابی کارآموزان مرکز بین ر -۵

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتآموزش فنی و حرفه

بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت فروش کارآموزان مرکز آموزش  -۶

 معناداری وجود دارد.ای خواهران ایوان تفاوت فنی و حرفه

بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت خدمات کارآموزان مرکز  -۷

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتآموزش فنی و حرفه

های ارتباطات کارآموزان مرکز بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت -۸

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتی و حرفهآموزش فن

های مالی و حسابداری بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت -۹

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتکارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه

ان کارآموز وکارن در افزایش مهارت تثبیت کسببین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهما -۱۰

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتمرکز آموزش فنی و حرفه
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گیری کارآموزان های تصمیمبین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت -۱۱

 معناداری وجود دارد.و  ای خواهران ایوان تفاوت مثبتمرکز آموزش فنی و حرفه

های مدیریتی کارآموزان بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت -۱۲

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتمرکز آموزش فنی و حرفه

بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت منابع انسانی کارآموزان  -۱۳

 و معناداری وجود دارد. ای خواهران ایوان تفاوت مثبتآموزش فنی و حرفهمرکز 

 

 شناسی پژوهشروش

کارآموزان خیاطی مرکز آموزش فنی  دو کالسدر این پژوهش نیمه آزمایشی، جامعه پژوهش را 

( و کالس نفر ۱۵عنوان گروه گواه )نفر( تشکیل دادند که یک کالس به ۳۰ی خواهران ایوان )احرفهو 

گروه گواه تدریس به شیوه سنتی  در کالس( در نظر گرفته شد. نفر ۱۵عنوان گروه آزمایش )دیگر به

و به روش سخنرانی و در کالس گروه آزمایش تدریس به شیوه سخنران مهمان اجرا گردید. در این 

ن اتدریس سخنرانی و سخنران مهم هایروشیر تأثمیزان  پژوهش با توجه به هدف پژوهش که بررسی

ی خواهران ایوان احرفهوکار و کارآفرینانه کارآموزان مرکز آموزش فنی و کسب هایمهارتدر افزایش 

ی و همچنین جستجوهای اینترنتی و بهره اکتابخانهبود پس از بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات 

 هایمهارترای ی پژوهش، سیزده حیطه بهادادهآوری اساتید و کارشناسان برای جمع تانظر ازگرفتن 

سؤالی  ۵۰نامه محقق ساخته یت منجر به پرسشدرنهاوکار و کارآفرینانه در نظر گرفته شد که کسب

( تنظیم شده بود ۵ تا ۱امتیاز )ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ینهگزکه بر اساس مقیاس پنج 

از نشگاه ایالم رسید. همچنین علمی دانفر از اعضای هیئت ۳یید تعداد تأگردید. روایی پرسشنامه به 

گیری بهره گرفته شد که در ادامه ضریب آلفای یب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار اندازهضر

 و کارآفرینانهوکار کسب هایمهارتمیزان   (.۱جدول است )کرونباخ مربوط به هر متغیر آورده شده 

نجیده شد، به این صورت که قبل از شروع دوره از آزمون سآزمون و پسکارآموزان با استفاده از پیش

گروه گواه( )آمد و سپس در روش سخنرانی  به عملآزمون یش پیشو آزماکارآموزان هر دو گروه گواه 

از ابتدا تا پایان دوره آموزشی تدریس و آموزش توسط مربی انجام شد و در روش سخنران مهمان 

مهمانان مختلف ازجمله کارآفرینان، مربیان دیگر، افراد مسلط گروه آزمایش( عالوه بر تدریس مربی از )

ی قبلی که مشغول هادورهبه امور مالی و حسابداری، متصدی بانک، نماینده اداره تعاون، کارآموزان 

و ... برای ارائه مطالب و تجربیات خود بهره گرفته شد و در  و لباسبه کار شده بودند، فروشنده پارچه 
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افزار شده با نرمیآورجمعی هادادهآزمون گرفته شد و سپس اطالعات و وزشی نیز پسپایان دوره آم

SPSS  وتحلیل قرار گرفت.ی آماری مورد تجزیههاآزموناز  با استفاده و ۱۹نسخه 

 (: پایایی پرسشنامه محقق ساخته به روش آلفای کرونباخ۱جدول )

 آلفای کرونباخ روش تدریس متغیر

 های کارآفرینیمهارتمفاهیم و 
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۸۵۷/۰ 

۶۲۶/۰ 

 وکارآمادگی ورود به کسب
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۷۸۲/۰ 

۸۵۴/۰ 

 مالی تأمین هایروش
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۶۵۸/۰ 

۹۲۱/۰ 

 وکاراندازی کسبراه
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۸۸۱/۰ 

۷۶۱/۰ 

 مهارت بازاریابی
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۶۴۰/۰ 

۷۳۸/۰ 

 مهارت فروش
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۶۱۶/۰ 

۶۷۳/۰ 

 مهارت خدمات
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۸۲۰/۰ 

۹۰۲/۰ 

 ارتباطات هایمهارت
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۹۱۲/۰ 

۸۵۵/۰ 

 مالی و حسابداری هایمهارت
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۸۶۱/۰ 

۸۴۵/۰ 

 وکارتثبیت کسب
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۸۸۷/۰ 

۷۴۶/۰ 

 گیریتصمیم هایمهارت
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۹۰۷/۰ 

۷۴۳/۰ 

 مدیریتی هایمهارت
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۸۴۴/۰ 

۸۵۰/۰ 

 مهارت منابع انسانی
 سخنرانی

 سخنران مهمان

۹۲۸/۰ 

۹۰۶/۰ 
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پایایی قابل گیری متغیرها دارای ( نشان داده شده است، ابزارهای اندازه۱طور که در جدول )همان

 قبولی بود.

 های پژوهشیافته

درصد از کارآموزان دارای مدرک تحصیلی  ۲۰که در روش سخنرانی  های پژوهش نشان دادیافته

درصد دارای مدرک کارشناسی بودند. همچنین  ۷/۴۶درصد دارای مدرک دیپلم و  ۳/۳۳زیر دیپلم، 

 درصد از کارآموزان دارای مدرک دیپلم و ۷/۴۶ نتایج پژوهش نشان داد که در روش سخنران مهمان

 ۷/۴۶های پژوهش نشان داد که در روش سخنرانی )درصد دارای مدرک کارشناسی بودند. یافته ۳/۵۳

( بیشترین فراوانی مربوط به کارآموزان با مدرک کارشناسی درصد ۳/۵۳( و سخنران مهمان )درصد

درصد و در  ۷/۳۳که در روش سخنرانی  استنتایج پژوهش حاکی از آن  )تحصیالت دانشگاهی( است.

وکار )تجربه کارآفرینی( اندازی کسبدرصد کارآموزان دارای سابقه راه ۲۰روش سخنران مهمان 

درصد کارآموزانی  ۸۰ اند ودیدهدرصد کارآموزانی که به روش سخنرانی آموزش ۷/۶۶، همچنین اندبوده

 .اندبودهوکار در گذشته اندازی کسبسابقه راه اند فاقددیدهکه به روش سخنران مهمان آموزش

نتایج نشان داد که در هردو روش آموزشی بیشترین فراوانی مربوط به کارآموزانی بود که درگذشته 

درصد و در  ۷/۶۶. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در روش سخنرانی اندنداشتهتجربه کارآفرینی 

 ۳/۳۳ ، همچنیناندداشتهوکار اندازی کسبتمایل به راه کارآموزاناز درصد  ۷/۸۷روش سخنران مهمان

کارآموزانی که به روش سخنران  درصد ۳/۱۳اند ودیدهدرصد کارآموزانی که به روش سخنرانی آموزش

ش های پژوه. بر اساس یافتهاندنداشتهوکار در آینده اندازی کسباند تمایلی به راهدیدهمهمان آموزش

در آینده  اندداشتهش آموزشی بیشترین فراوانی مربوط به کارآموزانی بود که تمایل در هردو رو

های پژوهش یهفرضهای پژوهش بر مبنای اندازی کنند. در ادامه به بررسی یافتهوکاری را راهکسب

 پرداخته شده است.

 فرضیه اول

های کارآفرینی بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مفاهیم و مهارت

 مثبت و معناداری وجود دارد. ی خواهران ایوان تفاوتاحرفهکارآموزان مرکز آموزش فنی و 
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دیده کارآفرینی در گروه آموزش هایمهارتمیانگین مفاهیم و  سهیمقا t (: نتایج آزمون۲جدول )

 نرانی و سخنران مهمانبا روش سخ

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۶۵۲/۰ ۲ سخنرانی
۷۵/۸- ۰۰۰/۰ 

 ۴۱۴/۰ ۷۴/۳ سخنران مهمان

 

های کارآفرینی نشان داد که میانگین گروه یسه میانگین مفاهیم و مهارتمقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از معیار( به= انحراف ۶۵۲/۰= میانگین، ۰۰/۲دیده با روش سخنرانی )آموزش

= انحراف معیار( بوده است. ۴۱۴/۰= میانگین، ۷۴/۳میانگین این مهارت در گروه سخنران مهمان )

(۷۵/۸ =t ،۰۰۰/۰ =sig بنابراین )توان گفت که روش تدریس سخنران مهمان در افزایش مفاهیم یم

 است. یترمناسبکارآفرینانه کارآموزان روش تدریس  هایمهارتو 

 فرضیه دوم

وکار بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت آمادگی ورود به کسب

 مثبت و معناداری وجود دارد. ی خواهران ایوان تفاوتاحرفهکارآموزان مرکز آموزش فنی و 

 

وکار در گروه مقایسه میانگین مهارت آمادگی ورود به کسب t(: نتایج آزمون ۳جدول )

 دیده با روش سخنرانی و سخنران مهمانآموزش

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۹۰۵/۰ ۴۰/۲ سخنرانی
۶۶/۳- ۰۰۱/۰ 

 ۸۴۵/۰ ۵۷/۳ سخنران مهمان

 

داد که میانگین گروه  وکار نشانیسه میانگین مهارت آمادگی ورود به کسبمقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از = انحراف معیار( به۹۰۵/۰= میانگین، ۴۰/۲دیده با روش سخنرانی )آموزش

= انحراف معیار( بوده است. ۸۴۵/۰= میانگین، ۵۷/۳میانگین این مهارت در گروه سخنران مهمان )

(۶۶/۳  =t ،۰۰۱/۰ =sig بنابراین )ن مهمان در افزایش مهارت توان گفت که روش تدریس سخنرایم

 ی است.ترمناسبوکار کارآموزان روش تدریس آمادگی ورود به کسب
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 فرضیه سوم

مالی کارآموزان  تأمین هایروشبین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت 

 ی خواهران ایوان تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد.احرفهمرکز آموزش فنی و 

 

دیده با مالی در گروه آموزش تأمین هایروشمیانگین مهارت  سهیمقا t (: نتایج آزمون۴جدول )

 روش سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۸۳۶/۰ ۱۷/۲ سخنرانی
۸۳/۴- ۰۰۰/۰ 

 ۹۴۶/۰ ۷۵/۳ سخنران مهمان

 

مالی نشان داد که میانگین گروه  تأمین هایروشیسه میانگین مهارت مقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از = انحراف معیار( به۸۳۶/۰= میانگین، ۱۷/۲دیده با روش سخنرانی )آموزش

= انحراف معیار( بوده است. ۹۴۶/۰= میانگین، ۷۵/۳میانگین این مهارت در گروه سخنران مهمان )

(۸۳/۴  =t ،۰۰۰/۰ =sig بنابراین )دریس سخنران مهمان در افزایش مهارت توان گفت که روش تیم

 ی است.ترمناسبمالی کارآموزان روش تدریس  تأمین هایروش

 فرضیه چهارم

وکار کارآموزان اندازی کسببین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت راه

 ی خواهران ایوان تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد.احرفهمرکز آموزش فنی و 

 

دیده با وکار در گروه آموزشاندازی کسبراه میانگین مهارت سهیمقا t (: نتایج آزمون۵جدول )

 روش سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۸۴۳/۰ ۱۵/۲ سخنرانی
۸۹/۳- ۰۰۱/۰ 

 ۸۹۰/۰ ۳۸/۳ سخنران مهمان
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ه با دیدوکار نشان داد که میانگین گروه آموزشاندازی کسبراه یسه میانگین مهارتمقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این مهارت = انحراف معیار( به۸۴۳/۰= میانگین، ۱۵/۲روش سخنرانی )

= t ،۰۰۱/۰=  ۸۹/۳= انحراف معیار( بوده است. )۸۹۰/۰= میانگین، ۳۸/۳در گروه سخنران مهمان )

sig وکاراندازی کسبراه ن گفت که روش تدریس سخنران مهمان در افزایش مهارتتوایم( بنابراین 

 ی است.ترمناسبکارآموزان روش تدریس 

 فرضیه پنجم

بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت بازاریابی کارآموزان مرکز آموزش 

 د.مثبت و معناداری وجود دار ی خواهران ایوان تفاوتاحرفهفنی و 

 

دیده با روش مقایسه میانگین مهارت بازاریابی در گروه آموزش t(: نتایج آزمون ۶جدول )

 سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۶۰۸/۰ ۱۸/۲ سخنرانی
۷۱۳/۰- ۰۰۰/۰ 

 ۵۷۱/۰ ۷۲/۳ سخنران مهمان

 

 دیده با روشداد که میانگین گروه آموزش یسه میانگین مهارت بازاریابی نشانمقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این مهارت در = انحراف معیار( به۶۰۸/۰= میانگین، ۱۸/۲سخنرانی )

( t ،۰۰۰/۰ =sig=  ۱۳/۷= انحراف معیار( بوده است. )۵۷۱/۰= میانگین، ۷۲/۳گروه سخنران مهمان )

ن مهمان در افزایش مهارت بازاریابی کارآموزان روش توان گفت که روش تدریس سخنرایمبنابراین 

 ی است.ترمناسبتدریس 

 فرضیه ششم

بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت فروش کارآموزان مرکز آموزش 

 ی خواهران ایوان تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد.احرفهفنی و 
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دیده با روش سخنرانی مقایسه میانگین مهارت فروش در گروه آموزش t(: نتایج آزمون ۷جدول )

 و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۵۸۹/۰ ۲۸/۲ سخنرانی
۴۰/۶- ۰۰۰/۰ 

 ۴۶۸/۰ ۵۳/۳ سخنران مهمان

 

 دیده با روشیسه میانگین مهارت فروش نشان داد که میانگین گروه آموزشمقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این مهارت در = انحراف معیار( به۵۸۹/۰= میانگین، ۲۸/۲سخنرانی )

( t ،۰۰۰/۰ =sig=  ۴۰/۶= انحراف معیار( بوده است. )۴۶۸/۰= میانگین، ۵۳/۳گروه سخنران مهمان )

روش  توان گفت که روش تدریس سخنران مهمان در افزایش مهارت فروش کارآموزانیمبنابراین 

 ی است.ترمناسبتدریس 

 فرضیه هفتم

بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت خدمات کارآموزان مرکز آموزش 

 ی خواهران ایوان تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد.احرفهفنی و 

 

دیده با روش مقایسه میانگین مهارت خدمات در گروه آموزش t(: نتایج آزمون ۸جدول )

 سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۹۴۲/۰ ۵۶/۲ سخنرانی
۳۶/۲- ۰۲۵/۰ 

 ۹۸۵/۰ ۴۰/۳ سخنران مهمان

 

روش دیده با یسه میانگین مهارت خدمات نشان داد که میانگین گروه آموزشمقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این مهارت در = انحراف معیار( به۹۴۲/۰= میانگین، ۵۶/۲سخنرانی )

( t ،۰۲۵/۰ =sig= ۳۶/۲= انحراف معیار( بوده است. )۹۸۵/۰= میانگین، ۴۰/۳گروه سخنران مهمان )

زان روش توان گفت که روش تدریس سخنران مهمان در افزایش مهارت خدمات کارآمویمبنابراین 

 ی است.ترمناسبتدریس 



 1400 290 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                        امه تدریس پژوهی             فصلن
 

 فرضیه هشتم

ارتباطات کارآموزان مرکز آموزش  هایمهارتبین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش 

 مثبت و معناداری وجود دارد. ی خواهران ایوان تفاوتاحرفهفنی و 

 

دیده با روش ارتباطات در گروه آموزش هایمهارتمقایسه میانگین  t(: نتایج آزمون ۸جدول )

 سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۸۴۷/۰ ۳۴/۲ سخنرانی
۸۲/۳- ۰۰۱/۰ 

 ۶۳۶/۰ ۳۸/۳ سخنران مهمان

 

دیده با ارتباطات نشان داد که میانگین گروه آموزش هایمهارتیسه میانگین مقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این مهارت = انحراف معیار( به۸۴۷/۰= میانگین، ۳۴/۲روش سخنرانی )

= t ،۰۰۱/۰=  ۸۲/۳= انحراف معیار( بوده است. )۶۳۶/۰= میانگین، ۳۸/۳در گروه سخنران مهمان )

sig ارتباطات  هایمهارتوش تدریس سخنران مهمان در افزایش توان گفت که ریم( بنابراین

 ی است.ترمناسبکارآموزان روش تدریس 

 فرضیه نهم

مالی و حسابداری کارآموزان  هایمهارتبین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش 

 ی خواهران ایوان تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد.احرفهمرکز آموزش فنی و 

 

دیده مالی و حسابداری در گروه آموزشهای مهارتمقایسه میانگین  t(: نتایج آزمون ۱۰) جدول

 با روش سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۸۲۴/۰ ۰۲/۲ سخنرانی
۶۹/۴- ۰۰۰/۰ 

 ۹۳۰/۰ ۵۳/۳ سخنران مهمان
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ه دیدمالی و حسابداری نشان داد که میانگین گروه آموزش هایمهارتیسه میانگین مقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این = انحراف معیار( به۸۲۴/۰= میانگین، ۰۲/۲با روش سخنرانی )

، t= ۶۹/۴= انحراف معیار( بوده است. )۹۳۰/۰= میانگین، ۵۳/۳مهارت در گروه سخنران مهمان )

۰۰۰/۰ =sig مالی و  هایمهارتت که روش تدریس سخنران مهمان در افزایش توان گفیم( بنابراین

 ی است.ترمناسبحسابداری کارآموزان روش تدریس 

 فرضیه دهم

ز کارآموزان مرک وکاربین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت تثبیت کسب

 ی خواهران ایوان تفاوت معناداری وجود دارد.احرفهآموزش فنی و 

 

دیده با وکار در گروه آموزشمقایسه میانگین مهارت تثبیت کسب tنتایج آزمون  (:۱۱جدول )

 روش سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۰۸۴/۱ ۱۷/۲ سخنرانی
۲۲/۳- ۰۰۳/۰ 

 ۸۳۸/۰ ۳۳/۳ سخنران مهمان

 

دیده نشان داد که میانگین گروه آموزش وکارکسبیسه میانگین مهارت تثبیت مقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این = انحراف معیار( به۰۸۴/۱= میانگین، ۱۷/۲با روش سخنرانی )

، t= ۲۲/۳= انحراف معیار( بوده است. )۸۳۸/۰= میانگین، ۳۳/۳مهارت در گروه سخنران مهمان )

۰۰۳/۰ =sig تدریس سخنران مهمان در افزایش مهارت تثبیت  توان گفت که روشیم( بنابراین

 ی است.ترمناسبکارآموزان روش تدریس  وکارکسب

 فرضیه یازدهم

گیری کارآموزان مرکز تصمیم هایمهارتبین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش 

 ی خواهران ایوان تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد.احرفهآموزش فنی و 
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دیده با گیری در گروه آموزشتصمیمهای مهارتمقایسه میانگین  t(: نتایج آزمون ۱۲جدول )

 روش سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۸۵۵/۰ ۲۰/۲ سخنرانی
۷۲/۴- ۰۰۰/۰ 

 ۴۶۲/۰ ۳۸/۳ سخنران مهمان

 

ده دیگیری نشان داد که میانگین گروه آموزشتصمیم هایمهارتیسه میانگین مقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این = انحراف معیار( به۸۵۵/۰= میانگین، ۲۰/۲با روش سخنرانی )

، t= ۷۲/۴)= انحراف معیار( بوده است. ۴۶۲/۰= میانگین، ۳۸/۳مهارت در گروه سخنران مهمان )

۰۰۰/۰ =sig هایمهارتروش تدریس سخنران مهمان در افزایش توان گفت که یم( بنابراین 

 ی است.ترمناسبگیری کارآموزان روش تدریس تصمیم

 فرضیه دوازدهم

مدیریتی کارآموزان مرکز  هایمهارتبین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش 

 ی خواهران ایوان تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد.احرفهآموزش فنی و 

 

دیده با روش مدیریتی در گروه آموزش هایمهارتمقایسه میانگین  t(: نتایج آزمون ۱۳)جدول 

 سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۸۳۳/۰ ۲۸/۲ سخنرانی
۵۰/۲- ۰۱۸/۰ 

 ۹۰۴/۰ ۰۸/۳ سخنران مهمان

 

 دیده بامدیریتی نشان داد که میانگین گروه آموزش هایمهارتمقایسه میانگین  tنتایج آزمون 

طور معناداری کمتر از میانگین این مهارت = انحراف معیار( به۸۳۳/۰= میانگین، ۲۸/۲روش سخنرانی )

( t ،۰۱۸/۰ =sig= ۵۰/۲= انحراف معیار( بوده است. )۹۰۴/۰= میانگین، ۰۸/۳در گروه سخنران مهمان )

مدیریتی کارآموزان  هایمهارتتوان گفت که روش تدریس سخنران مهمان در افزایش یمبنابراین 

 ی است.ترمناسبروش تدریس 
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 فرضیه سیزدهم

بین روش تدریس سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش مهارت منابع انسانی کارآموزان مرکز 

 ارد.مثبت و معناداری وجود د ی خواهران ایوان تفاوتاحرفهآموزش فنی و 

 

دیده با روش مقایسه میانگین مهارت منابع انسانی در گروه آموزش t(: نتایج آزمون ۱۴جدول )

 سخنرانی و سخنران مهمان

 T sig انحراف معیار میانگین روش تدریس

 ۱۴۴/۱ ۴۲/۲ سخنرانی
۱۸/۱- ۲۴۷/۰ 

 ۰۱۳/۱ ۸۸/۲ سخنران مهمان

 

ا دیده بانسانی نشان داد که میانگین گروه آموزشیسه میانگین مهارت منابع مقا t نتایج آزمون

طور معناداری کمتر از میانگین این مهارت = انحراف معیار( به۱۴۴/۱= میانگین، ۴۲/۲روش سخنرانی )

( t ،۲۴۷/۰ =sig= ۱۸/۱= انحراف معیار( بوده است. )۰۱۳/۱= میانگین، ۸۸/۲در گروه سخنران مهمان )

دریس سخنران مهمان در افزایش مهارت منابع انسانی کارآموزان توان گفت که روش تیمبنابراین 

 ی است.ترمناسبروش تدریس 

 

 گیریو نتیجهبحث 

درصد  ۱۲از  دیبا رانیاقتصاد ا یکاریدر ماده سه قانون برنامه ششم توسعه آمده است که نرخ ب

بند مربوط به  نیدر اول نی. همچنابدیکاهش  ۱۴۰۰برنامه  یانیدرصد در سال پا ۶/۸به  ۱۳۹۶سال 

و  مولداشتغال  جادیبه ا ۱۴۲۰تا سال  ندهیساله آچهار برنامه پنج یهای کلسیاست یامور اقتصاد

 ریخا یهادهه یط رانیگفته شده، اقتصاد ا شیپ تیرغم اهماشاره شده است. علی کارییکاهش نرخ ب

(. آمار 1398، ینیت )حاج امرا تجربه کرده اس یدرصد ۱۵ یال ۱۰طور متوسط به یکارینرخ ب

زه های درسی با حوآموختگان بیکار مراکز آموزشی نمایانگر ارتباط نامناسب برنامههنرجویان و دانش

های الزم در صنایع، های بالقوه موجود در صنایع است و فقدان تخصصصنعت و مشاغل و توانایی

جبات اتالف هزینه و کاهش اثربخشی در که مو سازدیهای الزم در افراد را نمایان مفقدان مهارت

رسد یکی از دالیل یمبه نظر (. Mouzakitis, 2010وکار و صنعت را به وجود آورده است )بخش کسب

روش غالب  ازآنجاکهگردد. آموزشی این مراکز برمی هایروشی به احرفهی فنی و هاآموزشناکارآمدی 
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یر تدریس به تأثی روش سخنرانی است، این تحقیق باهدف مقایسه احرفهدر مراکز آموزش فنی و 

وکار و کارآفرینانه کارآموزان مرکز کسب هایمهارتروش سخنرانی و سخنران مهمان در افزایش 

یق نشان داد که بین روش تدریس به تحقی خواهران ایوان انجام شد. نتایج این احرفهآموزش فنی و 

وکار و کارآفرینانه کارآموزان در دوازده کسب هایمهارتان در افزایش شیوه سخنرانی و سخنران مهم

اندازی مالی، راه تأمین هایروشوکار، کارآفرینی، آمادگی ورود به کسب هایمهارتحیطه مفاهیم و 

مالی  هایمهارتارتباطات،  هایمهارتبازاریابی، مهارت فروش، مهارت خدمات،  هایمهارتوکار، کسب

در دو گروه آزمایش و  مدیریتی هایمهارتگیری و وکار، مهارت تصمیمری، تثبیت کسبو حسابدا

 کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.

 وتحلیل فرضیات در دوازده فرضیه ابتدایی و اینکه میانگینبا توجه به بررسی نتایج حاصل از تجزیه

فرضیات، از روش تدریس سخنرانی در این  یموردبررسروش تدریس سخنرانی مهمان در دوازده حیطه 

 Ahmadabadi et al ،Heyrani et al (2021) ،Dargahi( 2021ی )هاپژوهشبیشتر بوده است. نتیجه 

et al (2019) ،Mollashaei et al (2019)  وRaouhani et al (2016)  هایروشنیز در مورد مقایسه سایر 

مورد  هایروشعملکرد بهتر  تأییدکننده، تدریس مورد پژوهش آنان در مقایسه با روش سخنرانی

توان روش تدریس سخنران مهمان را در یمبررسی در مقایسه با روش سخنرانی بوده است. بنابراین 

همه دوازده حالت فوق، بهتر از روش تدریس سخنرانی دانست. نتایج این پژوهش با مطالعه نیک و 

 سطح در کارآفرینی عه نشان داد که آموزش( مطابقت دارد. این مطالNeck&Green، 2011گرین )

 از سخنران کارآفرینی آموزش در اگر کهدرحالیاست،  سخنرانی آموزش روش از متأثر شدتجهانی به

 etداشت.  بهتری خواهد شود، نتیجه بحث کارآفرینان و کارآفرینی مباحث روی و شود استفاده مهمان

al (2012)  Arasti سخنران  ینیکه روش آموزش کارآفر نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند

قصد  یباعث ارتقا یو باور جمع یخودباور، یشخص تیمطلوب یرهایبر متغ یرتأث قیمهمان از طر

راستا و هم Fathi Azar (2011)همچنین نتایج پژوهش با مطالعات  شود.یم انیدانشجو ینیکارآفر

 دارد ) برتری سنتی هاییوهش بر آموزشی مطالعه فعال هایروش دادند نشان باشد کهیم

2002،Fatahiazar and Ghasemifar .)Dominguinhos and Carvalho (2009)   نیز روش سخنران

در که  تحقیقاتی در نیز  Solomon(2007) .مهمان را برای آموزش کارآفرینی پیشنهاد کرده است

 رسید این نتیجه داد، به انجام 2005 الی 2004 یهاسال در متحدهاالتیا در کارآفرینی آموزش خصوص

 مانند دانش گذاریبه اشتراک پایه بر هایروش سمت به بیشتر کارآفرینی آموزش هایروش که

 میزان خصوص در Jafari (2012است. مطالعه ) گسترش حال در کالسی یهابحث و مهمان سخنران
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 روش داد که تلفیقی، نشان روش و سخنرانی تدریس روش در دانشجویانرضایتمندی  و یادگیری

 دانشجو و استاد بین صمیمیت و درک مفاهیم در یادگیری، تسهیل انگیزه افزایش موجب تلفیقی

 . گرددیم

Fiet (2001)  (2008)و Sherman et al  ی هاآموزشدر  مؤثرروش سخنران مهمان را روش

در تحقیقاتشان نشان دادند که چنانچه دانش  Wright & Gotwals (2017). اندکردهکارآفرینی معرفی 

تلفیقی آموزش ببینند یادگیری بهتر و اثرگذارتری خواهند داشت.  صورتبهآموزان مباحث علمی را 

وکار در مراکز آموزش فنی کسب هایمهارتگونه که نتایج این پژوهش نشان داد، برای آموزش همان

پژوهشگران دیگری چون  کرد روش سخنرانی مهمان بهتر از روش سخنرانی بوده است.ی، عملاحرفهو 

(2018) Samuel & Rahman ،Neck & Greene (2011) ،Gartner & Vesper (1994) ،Arasti et al 

(2012) ،Eslameyan (2013)  وکار تأکید ی کسبهاآموزشنیز بر کارآمدی روش سخنرانی مهمان در

، یاحرفهی فنی و هاآموزشتوان نتیجه گرفت که یکی از دالیل ناکارآمدی یمراین . بناباندکرده

 Hedayati et alنوآور و خالقانه است. پژوهشگران زیادی همانند  هایروشاستفاده نکردن مربیان از 

آموختگان مراکز فنی و در چند دهه گذشته، با افزایش نرخ بیکاری دانشکه  اندکردهاشاره  (2016)

(. یکی از 1391 هدایتی و همکاران،از نظام آموزشی فزونی یافته است ) آمدهعملبهای، انتقادات حرفه

و نیازهای جامعه، رویکرد شایستگی  التحصیالنهای فارغمنظور ایجاد پیوند بین آموختهرویکردها به

 یبرنامه درس یاز اجزا یکی رسدی(. به نظر مPorcel et al ,2012های درسی است )نگری در برنامهو باز

است. نظر  سیهای تدردارد، روش رییبه تغ ازین یاو حرفه یفن یهااثربخش کردن آموزش یکه برا

ن بنابرای. رسدیبه نظر م یضرور سیهای تدردر روش رییتغ، یاو حرفه یفن یهاآموزش یبه ناکارآمد

ی. موارد زیر احرفهی مراکز آموزش فنی و هاآموزشبر اساس نتایج این پژوهش برای اثربخش نمودن 

 شود:یمپیشنهاد 

 وکار و کارآفرینانه کارآموزان کسب هایمهارتتدریس سخنران مهمان فرصتی برای افزایش  روش از استفاده با

 ی فراهم شود.احرفهمراکز آموزش فنی و 

 داده آموزش یاحرفهمربیان و استادان مراکز آموزش فنی و  به مهمان سخنران روش از استفاده چگونگی قواعد 

 .شود

 آموزش در مؤثر روشی عنوانبه مهمان کارآفرینان از یادگیری و دعوت مقوله به آموزشی کالن هایریزیبرنامه در 

 شود. توجه کارآفرینی

 :شودیمصورت زیر پیشنهاد تی بهدر راستای نتایج این تحقیق مطالعات آ



 1400 296 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                        امه تدریس پژوهی             فصلن
 

 کارآفرینی های آموزشروش سایر با مقایسه در مهمان سخنران کارآفرینی آموزش روش اثربخشی ارزیابی. 

 کارآفرینی ی آموزشهابرنامه تدوین در مهمان سخنران آموزشی روش مکمل آموزشی هایروش شناسایی. 

 دیگر آماری هایجامعه در مهمان سخنران کارآفرینی آموزش روش ارزیابی. 

 

 

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانرعایت حقوق آزمودنی ازجملهموضوع پژوهش 

نامه آگاهانه های رضایتمطالعه حاضر رعایت شده و فرمدر  پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .شد تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

این مقاله قباًل در هیچ . بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس  اینشریه

 پژوهی ارسال شده است.
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