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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.

 رویکرد آمیخته:بوریچ
3

 بیژن رضایی،2 نادر نادری،*1صبا اجاقی

 دانشکده علوم، گروه کارآفرینی،کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی.1
، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی.2  کرمانشاه؛، دانشگاه رازی،اجتماعی
 کرمانشاه؛، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی،استادیار گروه کارآفرینی
 دانشکده، استادیار گروه کارآفرینی، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی.3
 کرمانشاه، دانشگاه رازی،علوم اجتماعی

چکیده
 پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده:هدف
است که کیفیت خدمات آموزش کارافرینی در دانشگاههای شهر
کرمانشاه بر اساس مدل بوریچ چگونه است؟
 تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش:روش
 جمعیت مورد مطالعه در بخش. کمی (آمیخته) است-های کیفی
 نفر22 کیفی این پژوهش را صاحبنظران کارآفرینی به تعداد
 نفر از آنان حاضر به همکاری با محقق11 تشکیل میدهند که
 همچنین جمعیت مورد مطالعه در بخش کمی نیز.بودند
هنرآموزان دانشگاه فنی و حرفهای شهرستان کرمانشاه تعداد
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 ابتدا با استفاده از، در این پژوهش. نفر از آنها انتخاب شدند22
پرسشنامه باز پاسخ از اساتید و صاحبنظران کارآفرینی در
خصوص مهارتهای مورد نیاز جهت تدریس دروس کارآفرینی
نظر سنجی به عمل آمد و گویههای به دست آمده با استفاده از
، مقوله ویژگیهای فردی1 روش تحلیل محتوای استقرایی در
 مهارتهای تجربی و مهارتهای ارتباطی،مهارتهای تدریس
 گویه به دست آمده جهت رتبه33  سپس.طبقهبندی گردید
 در پرسشنامهای،بندی و تعیین اولویت بر اساس مدل بوریچ
محقق ساخته گنجانده شد و در اختیار هنرآموزان دانشکده فنی
.و حرفهای کرمانشاه قرار گرفت
 بر اساس مدل بوریچ مشخص گردید که از میان مهارت:یافتهها
 مهارت، به ترتیب اولویت،های مربوط به تدریس واحد کارآفرینی
 ویژگیهای فردی و مهارتهای، مهارتهای تجربی،های تدریس
ارتباطی اساتید و مدرسان کارآفرینی از اهمیت ویژهای برخوردار
.است
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مقدمه و بیان مسأله
نظام آموزش عالی در جوامع نقش مهمی در توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایفا میکند و در
ایران نیز آموزش عالی وظیفة تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه در
زمینة صنعت ،کشاورزی و خدمات را بر عهده دارد (بازرگان .)1320 ،بهدلیل این رسالت مهم،
کیفیت خدمات در آموزش عالی در طی دو دهة اخیر توجه فزایندهای را به خود جلب نموده است و
به یک هدف مهم تبدیل شده است .دانشگاهها برای کسب مزیت رقابتی از طریق کیفیت آموزش و
کسب شهرت تالش مینمایند ) .(Chin & Pun, 2002به اعتقاد سازمان علمی ،فرهنگی و آموزش
ملل متحد ( )UNESCO1کیفیت آموزش باید در هر جامعهای مورد تأکید قرار گیرد ،چرا که عالوهبر
پاداش اقتصادی ،مزایای غیراقتصادی مثل ارتقای بهداشت و سالمت ،کاهش بزهکاری و ناهنجاری
اجتماعی را نیز بهدنبال دارد .با توجه به اهمیت کیفیت در آموزش عالی ،تحقیق در مورد کیفیت
آموزش از دیدگاه دانشجویان بهطور فزاینده ای هم از سوی مؤسسات آموزش عالی و هم از سوی
سهامداران و ذینفعان بیرونی مثل مراجع ارزیابی کیفیت مورد توجه قرار گرفته است ( Al-Hawaj
 .)& Elali, 2008مشتریان آموزش عالی را دانشجویان ،کارکنان ،هیأت علمی ،صنایع و جامعه
تشکیل میدهند ،در بین آنها ،دانشجویان بیشترین توجه را به خود جلب نمودهاند ،زیرا انتظارات
برآورده نشدة آنان ،عوامل کلیدی برای رویگردانی از مؤسسات مذکور است (.)Fitri & et all
ارتقای مداوم کیفیت علم ،دانشگاه و آموزش عالی ،بهعنوان یکی از اصلیترین چالشهای دنیای
رقابتی در عصر اطالعات و اقتصاد دانش ،مستلزم توسعة درونزای فرهنگ ارزشیابی است که به نوبة
خود نیازمند روحیات و رفتارهای خود ارزیابی و خود تنظیمی و التزام درونی به کیفیت در میان
همکاران و ذینفعان علم و آموزش عالی است (فراستخواه.)1323 ،
طی دو دهة اخیر تعداد دانشجویان کشور چندین برابر شده است ،اما همزمان با این افزایش سایر
عوامل آموزش عالی از جمله هیأت علمی و امکانات آموزشی و پژوهشی از رشد هماهنگ با جمعیت
دانشجویی بهرهمند نبودهاند (بازرگان و همکاران .)1311 ،بررسیهای به عمل آمده نشان میدهند
که دانش آموختگانی که محصول نظام آموزش عالی کشور بهشمار میآیند ،فاقد توانمندیهای الزم
هستند و بهجای ایجاد فرصتهای شغلی و کارآفرینی و مشارکت در توسعه ملی خود بهدنبال
استخدام شدن ،مخصوصاً در بخش دولتی هستند (پزشکی راد و محتشم.)1322 ،
( ،)Dixon, 2006در ضرورت و چرایی ارزشیابی آموزش عالی اینطور بیان میکند که این امر
موجب میشود که هیأت علمی و دانشجویان در درون هر مؤسسه /برنامه و اجتماع علمی در بیرون
آن به میزان کیفیت فعالیتهای علمی و آموزشی و هنجارهای دانشگاهی آگاهی پیدا کنند و
بهصورت مداوم کیفیت فعالیتهای خود را افزایش دهند (حاتمی و همکاران .)1310 ،یکی از دالیل
1. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
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عمده برای اجرای امر ارزشیابی فراهم آوردن اطالعات مستدل در جهت بهبود برنامهها و یا
تصمیمگیریهای مهم است .هدف ارزیابی مانند نظارت ،گردآوری دادهها برای بهبود فرآیند
برنامهریزی است .ارزشیابی از کار معلم با توجه به اهداف آموزشی ،چگونگی اداره کالس ،روشهای
برخورد و ارتباط با دانشآموزان ،طرحهای تدریس ،چگونگی تدریس و چگونگی ارزشیابی پیشرفت
دانشآموزان همگی مواردی هستند که آنها تأکید دارد .بهطورکلی ارزشیابی آموزشی میتواند به
یکی و یا همگی متغیرهای زیر توجه نماید ( :)Cangelosi, 1991الف) صالحیت و توان تدریس ،1ب)
عملکرد تدریس ،2ج) نتایج کار دانشآموزان .3صالحیت تدریس مربوط به میزان و درجهای است که
معلم ،ویژگیها ،تواناییها ،مهارتها و نگرشهای خود را برای یک آموزش مؤثر به نمایش میگذارد،
سؤاالتی را میتوان در مورد صالحیت و توان تدریس به قرار زیر مطرح نمود :تا چه اندازه معلم با
محتوای درسی ،اصول و تکنیکهای پذیرفته شده و تعلیم و تربیت آشناست؟ آیا معلم ویژگیهای
شخصیتی نظیر گرمی ،اتکاء به نفس و قطعیت را که با آموزش مؤثر ارتباط دارند ،از خود نشان
میدهد؟ ارزشیابی از عملکرد و تدریس معموالً اطالعات دقیقی در مورد موقعیتهای فراهم شده
برای تدریس ،مدیریت کالس ،کنترل کیفیت و یا تحقیق در خصوص تدریس را بهدست میدهد .در
اینجا بهجای تأکید بر روی این که معلم قادر به انجام چه کاری هست ،تأکید بر ارزشیابی کیفیت و
مناسبت طرح درس و اجرای آن است (کانجلوسی.)1121 ،
آموزش کارآفرینی بهدنبال آماده سازی افراد برای درک موقعیتهای کارآفرینی و استفاده از
فرصتها و پتانسیلهای موجود برای ایجاد کارآفرینی یا تفکر کارآفرینی است .از طریق آموزش،
دانش آموزان یاد میگیرند که چگونه فرصتها را بشناسند و آنها را از طریق ارائه ایدههای جدید و
تعیین منابع الزم دنبال کنند .آنها با آموزش میتوانند توانایی اداره ریسک و توانایی تفکر خالق و
انتقادی را که بسترساز کارآفرینی است ،در خود رشد دهند (کنجوری و مهدی زاده .)1312 ،با
توجه به اینکه بررسیهای پژوهشگران نشان از قابل اکتساب بودن بسیاری از ویژگیهای کارآفرینان
دارد ،لذا ،دورههای آموزشی مخصوص برای کارآفرینان طراحی شده است .هدف این دورهها در
مجموع تربیت افرادی با اعتماد به نفس باال ،فرصت شناس و بهطورکلی افرادی که تمایل قوی و
بیشتری برای راهاندازی کسب و کارهای مستقل دارند ،است .در حقیقت هدف اصلی از توسعه
کارآفرینی همانا تربیت نمودن افرادی دارای اعتماد به نفس و آگاه به فرصتها و به طور کلی افرادی
است که انگیزهای قوی برای راهاندازی کسب و کارهای جدید داشته باشند ( .)Cotton, 1990به بیان
دیگر ،این قبیل دورهها بهدنبال بهبود انگیزش و گرایشهای افراد نسبت به استقالل ،فرصت جویی،
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ابتکار ،تمایل به مخاطرهپذیری ،تعهد به کار ،تمایل به حل مشکالت و لذت بردن از عدمقطعیت و
ابهام است .بهطورکلی در آموزش رشتة کارآفرینی اهداف متعددی موردنظر است که برخی از
مهمترین این اهداف عبارتند از:
 کسب دانش مربوط به کارآفرینی؛
 کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل فرصتهای اقتصادی و ترکیب برنامههای
عملیاتی؛
 شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهای کارآفرینانه؛
 القای مخاطره پذیری با استفاده از فنون تحلیلی؛
 ایجاد همدلی و حمایت برای جنبههای منحصر به فرد کارآفرینی (سکستون و کاساردا،
.)1112
 تشویق و ترغیب کسب و کارهای جدید و سایر کسب و کارهای مخاطرهآمیز کارآفرینان؛
 سوق دادن نگرشها به سمت تغییر (گاروان و اوسینید.)1111 ،
گاروان و اوسینید با بررسی برنامههای آموزش کارآفرینی ،محتوای آن را در قالب سه محور
کلی مفهومسازی نمودند:
 .1برنامههای مرحلة شکلگیری کسبوکارها :بر کسب دانش در حوزههایی همچون اطالعات
دانشی و زمینهای در دنیای کسب و کار ،ماهیت کارآفرینی ،ویزگیهای تیمهای اثربخش و
ماهیت تعامالت و فعالیتهای کسبوکار تأکید میشود؛
 .2برنامههای مرحلة توسعة کسب و کار :این برنامهها بر مهارتها و نگرشها تأکید دارد،
موضوعات محتوایی همچون برنامهریزی کسب و کار ،انتخاب بازار ،برنامهریزی مالی ،شناسایی
محصول و دریافت هدایای مالی؛
 .3برنامههای مرحلة اجرای کسب و کار :این برنامهها بر دانشها و نگرشهای کلی متمرکز
است .برنامههایی همچون برنامهریزی مالی ،مدیریت رشد کسبوکار ،کارکردها و نگرشهای
مدیریت و تبادل اطالعات از کارآفرینان به مدیران (.)Garavan & Ocinneid, 1994
سؤاالت اصلی پژوهش عبارتند از:
 چه مهارت هایی برای مربیان و اساتید کارآفرینی به منظور تدریس درس کارآفرینی الزم وضروری است؟
 آیا میان میانگین اهمیت و میانگین عملکرد مهارتهای تدریس کارآفرینی اختالف وجوددارد؟
شواهد موجود بیانگر این است که در کشور ما برنامههای آموزشی موجود در آموزش عالی در
جهت پرورش ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان تدوین نشده است.
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احمدی ( )1323نیز در پژوهشی که تحت عنوان نیازسنجی آموزش کارآفرینی در بین دانشجویان
دوره کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران انجام داده است ،به این نتیجه رسیده است که
برنامههای درسی دوره کارشناسی مهندسی برق دانشگاه تهران نتوانسته دانش و مهارتهای مورد
نیاز در زمینه کارآفرینی را در دانشجویان پرورش دهد و فارغ التحصیالن حتی آنانکه روحیة
کارآفرینی باالیی دارند ،پس از اتمام تحصیالت آماده ایجاد کسب و کار برای خود نیستند (احمد
خانی و همکاران.)1321،
عزیزی و طاهری ( )1312در پژوهش خود دریافتند که از بین  11نوع روش تدریس کارآفرینی
تنها از  1نوع روش تدریس استفاده میشود .نتایج نشان میدهد مدرسین از روشهای متداول و
سادهتری برای آموزش کارآفرینی استفاده نموده و از روشهایی که نیاز به صرف هزینه و هماهنگی
بیشتری است ،اجتناب میکنند .در حالیکه کارآفرینی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و انتظار
میرود از تمامی روشهای ممکن و پیشرفته در راستای آموزش و یادگیری بهره برداری شود.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که از بین محتوا و سرفصلهای آموزشی تنها  1مورد (تعاریف،
ویژگیها ،خالقیت ،طرح کسب و کار ،بازاریابی و مراکز رشد) در کالسهای کارآفرینی برای
دانشجویان ارائه شده است و از موضوعات دیگر مانند اصول کسبوکار ،ارزیابی محیط و امور مالی
کسبوکار غفلت شده است .عالوه بر آن موضوعات مطرح شده در کالسهای کارآفرینی قادر نبوده
است ،دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد ،البته با توجه به ماة ت درس کارآفرینی که در  2واحد
ارائه می شود ،بیش از این انتظار نیست .بنابراین جهت ارائه محتوای درسی متنوع باید دروس
کارآفرینی بیشتری ارائه شود (عزیزی و طاهری ،)Tam, 2009( .)1312 ،اثر آموزش کارآفرینی بر
نگرش های کارآفرینانه دانشجویان را بررسی کرده و نگرش کارآفرینانه را بهعنوان متغیر عملیاتی در
نظر گرفته است .نتایج نشان میدهد که آموزش کارآفرینی بر افزایش نگرش کارآفرینانه اثرگذار بوده
و تغییر قابل توجة در نگرش کارآفرینانه دانشجویان ،قبل و بعد از دورة آموزش کارآفرینی مشاهده
شد .چنگ ( ) 2001در تحقیقی روی اثربخشی آموزش کارآفرینی در مالزی به این نتیجه رسید که
این آموزش هماهنگ کنندة انتظارهای دانشجویان با کسب مهارت آنها نیست.
لذا با توجه به اهمیت روزافزون بعد کیفی آموزش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور،
پژوهش حاضر با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش در رشته نوپای کارآفرینی در دانشگاه فنی و
حرفهای کرمانشاه انجام شد.
روششناسی پژوهش
بهطورکلی روشهای پژوهش را میتوان با توجه به سه مالک الف) هدف پژوهش؛ ب) ماهیت؛ ج)
نحوة گردآوری دادهها؛ تقسیمبندی کرد .از آنجاییکه در پژوهش حاضر سعی شده است که به
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توسعة دانش کاربردی در زمینه آموزش کارآفرینی توجه و کمک شود ،میتوان آن را از لحاظ هدف
از نوع پژوهشهای کاربردی به شمار آورد .همچنین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع
پژوهشهای کیفی -کمّی (آمیخته) است .روش تحقیق در بخش کیفی این پژوهش ،از نوع تحلیل
محتوای استقرایی است  .جمعیت مورد مطالعه در بخش کیفی تحقیق را اساتید و مربیان کارآفرینی
که مسئولیت تدریس واحد کارآفرینی را برعهده دارند ،تشکیل میدهد که تعداد آنها در مؤسسات
آموزش عالی کرمانشاه 22 ،نفر است .برخی از اساتید و مربیان کارآفرینی در دانشگاههای مورد
بررسی ،حاضر به همکاری با محقق نبوده که این تعداد به  3نفر می رسد ،لذا از تعداد  22نفر11 ،
نفر از اساتید و مربیان کارآفرینی پاسخگوی سؤاالت محقق بودند .با توجه به تعداد اندک اساتید و
مربیان کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه ،نمونهگیری از بین اساتید کارآفرینی به روش هدفمند
انجام گردید .روش تحقیق در بخش کمّی ،از نوع پیمایشی -مقطعی است .جمعیت مورد مطالعه در
بخش کمّی این پژوهش ،دانشجویان دانشکده فنی و حرفهای کرمانشاه (دانشجویانی که واحد
کارآفرینی را أخذ کردهاند) به تعداد  101نفر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد
 22نفر از آنها انتخاب شدند .در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ از اساتید و
صاحبنظران کارآفرینی در خصوص مهارتهای مورد نیاز جهت تدریس دروس کارآفرینی نظرسنجی
بهعمل آمد و گویههای بهدست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی در  1مقوله
ویژگیهای فردی ،مهارتهای تدریس ،مهارتهای تجربی و مهارتهای ارتباطی طبقهبندی گردید.
سپس  33گویه بهدست آمده جهت رتبهبندی و تعیین اولویت بر اساس مدل بوریچ ،در
پرسشنامه ای محقق ساخته گنجانده شد و در اختیار هنرآموزان دانشکده فنی و حرفهای کرمانشاه
قرار گرفت.
1
در مدل بوریچ ،برای تعیین نیازهای آموزشی " ،میانگین وزنی نمرات" (( )MWDSمعادله )3
محاسبه می گردد .به این منظور ،ابتدا " نمره تفاوت" (معادله  )1و سپس " وزن نمره تفاوت"
(معادله  )2محاسبه می گردد .در پایان با جمع وزن نمرات تفاوت تقسیم بر تعداد افراد ،میانگین
وزنی نمرات تفاوت محاسبه می گردد و در نهایت نیازهای آموزشی بر اساس میانگین وزنی نمرات
تفاوت ،اولویت بندی میشوند.
 = I -Cنمره تفاوت
معادله )1
در این معادله I ،میانگین اهمیت و  Cمیانگین عملکرد است.
) = I ( I –Cوزن نمره تفاوت
معادله )2
= میانگین وزن نمره تفاوت
معادله  )3در این معادله  nتعداد افراد است.

1. Mean Weight Descrepancy Score
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فص لنامه تدریس پژوهی

یافتههای پژوهش
در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی ،نظر اساتید و صاحبنظران
کارآفرینی در خصوص نیازهای آموزشی واحد کارآفرینی در چهار مقوله ویژگیهای فردی،
مهارتهای تدریس ،مهارتهای تجربی و مهارتهای ارتباطی طبقهبندی گردید .گویههای مربوط به
هر مقوله در جدول ذیل مشخص گردیده است:
جدول ( :)1طبقهبندی مهارتهای تدریس درس کارآفرینی از نظر صاحبنظران
گویه ها

مقوله ها

 .1داشتن روحیه نقدپذیری اساتید و مدرسان کارآفرینی
 .2ظاهر جذاب و آراسته اساتید کارآفرینی
 .3رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض در بین فراگیران
 .1احترام و ارزش قائل شدن برای فراگیران

ویژگیهای فردی

 .3داشتن ثبات عاطفی و روانی بهمنظور جلب اعتماد و اطمینان فراگیران نسبت به خود
 .1تواضع و فروتنی و دوری از غرور و تکبر
 . 1دعوت از کارآفرینان جهت سخنرانی و انتقال تجربیاتشان به فراگیران بهمنظور تسهیل
فرایند تدریس
 .2بازدید از واحدهای تجاری و صنعتی فعال
 .1برگزاری برخی از جلسات کالس در محل فعالیت شرکتها
 .10بهکارگیری روشهای متنوع و نوین تدریس در حوزة کارآفرینی
 .11تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان
 .12طراحی و تدوین محتوای دروس کارآفرینی
 .13بکارگیری تکنیکهای انگیزشی در روند تدریس
 .11استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر فرآیند تدریس
 .13انتخاب و استفاده از منابع آموزشی مناسب و به روز جهت تدریس

مهارتهای تدریس

 .11آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی راهاندازی و مدیریت کسب و کار کوچک
 .11مشارکت دانشجویان در بحثهای کالسی
 .12مدیریت جذاب کالس درس
 .11استفاده از روش حل مسأله در روند تدریس
 .20استفاده از تکنیکهای تقویت قدرت تفکر و تعقل فراگیران
 .21استفاده از مدلها و روشهای مختلف ارزشیابی بهمنظور سنجش میزان یادگیری
 .22ایجاد فرصتهای آموزش عملی برای فراگیران در حوزه تخصصی
 .23ایجاد فرصتهای الزم برای بروز ابتکار و خالقیت در فراگیران
 .21تجزیه و تحلیل نیازهای بازار کار و صنعت
 .23تجربه کاری اساتید کارآفرینی در زمینه کسب و کار

مهارتهای تجربی
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 .21شناخت کافی از محیطهای کسب و کار در حوزههای مختلف
 .21آشنایی کامل با واقعیتهای موجود و شکاف های بازار
 .22آگاة از امکانات موجود برای انجام فعالیتهای اقتصادی
 .21آگاة از موانع ورود به صنایع مختلف
 .30آگاة از روند قانونی دریافت تسهیالت از مؤسسات مالی
 .31استفاده از انواع مهارتهای کالمی و غیر کالمی در برخورد با فراگیران
 .32توجه کافی و ابراز عالقه به فراگیران
مهارتهای ارتباطی

 .33برقراری ارتباط دوستانه با فراگیران
 .31داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی
 .33ایجاد محیطی آرامش بخش در کالس

سپس 33 ،گویة بهدست آمده از بخش کیفی پژوهش ،جهت رتبهبندی و تعیین اولویت در
اختیار دانشجویان قرار گرفت و پس از تعیین میانگین اهمیت و میانگین عملکرد ،میانگین وزن نمره
تفاوت ( )MWDSمشخص گردید و در پایان نیز گویهها بر اساس نمره اولویت رتبهبندی گردید.
جدول ( :)2نیازهای آموزشی فراگیران با استفاده از مدل بوریچ
نیازهای آموزشی

میانگین
اهمیت

میانگین
عملکرد

MWDS

نمره
اولویت

ایجاد فرصتهای آموزش عملی برای فراگیران در حوزه تخصصی

1/012

2/311

1/312

1

بازدید از واحدهای تجاری و صنعتی فعال

1/000

2/310

1/113

2

دعوت از کارآفرینان جهت سخنرانی و انتقال تجربیاتشان به
فراگیران بهمنظور تسهیل فرایند تدریس

3/131

2/231

1/110

3

آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی راهاندازی و مدیریت کسب و
کار کوچک

1/000

2/331

1/211

1

مدیریت جذاب کالس درس

1/021

2/323

1/323

3

ایجاد فرصتهای الزم برای بروز ابتکار و خالقیت در فراگیران

3/211

2/321

1/121

1

تجربه کاری اساتید کارآفرینی در زمینه کسب و کار

1/131

2/111

1/131

1

بهکارگیری روشهای متنوع و نوین تدریس در حوزة کارآفرینی

3/212

2/300

3/213

2

استفاده از تکنیکهای تقویت قدرت تفکر و تعقل فراگیران

3/131

2/132

3/221

1

داشتن روحیه نقدپذیری اساتید و مدرسان کارآفرینی

3/113

2/201

3/113

10

مشارکت دانشجویان در بحثهای کالسی

3/112

2/122

3/111

11

بهکارگیری تکنیکهای انگیزشی در روند تدریس

3/310

2/311

3/021

12

استفاده از روش حل مسأله در روند تدریس

3/101

2/121

1/212

13

احترام و ارزش قائل شدن برای فراگیران

3/111

2/131

1/121

11

فص لنامه تدریس پژوهی

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر فرآیند تدریس
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3/211

2/233

1/111

13

تواضع و فروتنی و دوری از غرور و تکبر

3/113

2/131

1/333

11

آشنایی کامل با واقعیتهای موجود و شکافهای بازار

3/323

2/313

1/301

11

برگزاری برخی از جلسات کالس در محل فعالیت شرکتها

3/213

2/101

1/220

12

تجزیه و تحلیل نیازهای بازار کار و صنعت

3/113

2/121

1/121

11

برقراری ارتباط دوستانه با فراگیران

3/113

3/110

3/113

20

شناخت کافی از محیطهای کسب و کار در حوزههای مختلف

1/013

3/213

3/233

21

تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان

3/111

2/131

3/112

22

توجه کافی و ابراز عالقه به فراگیران

3/112

2/121

3/131

23

رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض در بین فراگیران

3/131

2/111

3/310

21

آگاة از امکانات موجود برای انجام فعالیتهای اقتصادی

3/111

3/012

3/311

23

آگاة از موانع ورود به صنایع مختلف

3/311

2/113

3/321

21

آگاة از روند قانونی دریافت تسهیالت از مؤسسات مالی

3/132

2/113

3/231

21

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

3/212

2/300

3/231

21

استفاده از انواع مهارتهای کالمی و غیرکالمی در برخورد با
فراگیران

3/113

3/113

2/122

22

داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی

1/112

3/101

2/321

21

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

3/300

2/121

2/113

30

طراحی و تدوین محتوای دروس کارآفرینی

3/111

1/211

2/231

31

ایجاد محیطی آرامشبخش در کالس

3/113

3/131

2/012

32

استفاده از مدلها و روشهای مختلف ارزشیابی بهمنظور سنجش
میزان یادگیری

3/300

3/323

0/300

33

ظاهر جذاب و آراسته اساتید کارآفرینی

3/120

1/000

-0/121

31

در جدول  ،3نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس مقولههای بهدست آمده از بخش کیفی
پژوهش رتبهبندی گردید و پس از آن میانگین کلی هر یک از مقولهها به تفکیک محاسبه و سپس
مقایسه گردید و در پایان نیز ،در جدول  ،1هر یک از مقولههای بهدست آمده بر اساس نمره اولویت
رتبهبندی گردید.
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جدول ( :)3اولویتبندی نیازهای آموزشی به تفکیک مقولهها
مقوله ها

ویژگیهای
فردی

گویهها

میانگین
اهمیت

میانگین
عملکرد

MWDS

نمره
اولویت

داشتن روحیه نقدپذیری اساتید و مدرسان
کارآفرینی

3/113

2/201

3/113

1

احترام و ارزش قائل شدن برای فراگیران

3/111

2/131

1/121

2

تواضع و فروتنی و دوری از غرور و تکبر

3/113

2/131

1/333

3

رعایت انصاف و عدالت و پرهیزز از تبعیض در بین
فراگیران

3/131

2/111

3/310

1

داشتن ثبات عاطفی و روانی بهمنظور جلب اعتماد و
اطمینان فراگیران نسبت به خود

3/300

2/121

2/113

3

ظاهر جذاب و آراسته اساتید کارآفرینی

3/120

1/000

-0/121

1

3/111

3/032

3/331

-

ایجاد فرصتهای آموزش عملی برای فراگیران در
حوزه تخصصی

1/012

2/311

1/312

1

بازدید از واحدهای تجاری و صنعتی فعال

1/000

2/310

1/113

2

میانگین ویژگیهای فردی

مهارتهای
تدریس

دعوت از کارآفرینان جهت سخنرانی و انتقال
تجربیاتشان به فراگیران بهمنظور تسهیل فرایند
تدریس

3/131

2/231

1/110

3

آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی راهاندازی و
مدیریت کسب و کار کوچک

1/000

2/331

1/211

1

مدیریت جذاب کالس درس

1/021

2/323

1/323

3

ایجاد فرصتهای الزم برای بروز ابتکار و خالقیت در
فراگیران

3/211

2/321

1/121

1

بهکارگیری روشهای متنوع و نوین تدریس در حوزة
کارآفرینی

3/212

2/300

3/213

1

استفاده از تکنیکهای تقویت قدرت تفکر و تعقل
فراگیران

3/131

2/132

3/221

2

مشارکت دانشجویان در بحثهای کالسی

3/112

2/122

3/111

1

بکارگیری تکنیکهای انگیزشی در روند تدریس

3/310

2/311

3/021

10

استفاده از روش حل مسأله در روند تدریس

3/101

2/121

1/212

11

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر
فرآیند تدریس

3/211

2/233

1/111

12

برگزاری برخی از جلسات کالس در محل فعالیت
شرکتها

3/213

2/101

1/220

13

فص لنامه تدریس پژوهی

تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان

3/111

2/131

3/112

11

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

3/212

2/300

3/231

13

طراحی و تدوین محتوای دروس کارآفرینی

3/111

1/211

2/231

11

استفاده از مدلها و روشهای مختلف ارزشیابی به
منظور سنجش میزان یادگیری

3/300

3/323

0/300

11

میانگین مهارتهای تدریس

مهارتهای
تجربی

مهارتهای
ارتباطی
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3/131

2/202

3/112

-

تجربه کاری اساتید کارآفرینی در زمینه کسب و کار

1/131

2/111

1/131

1

آشنایی کامل با واقعیتهای موجود و شکافهای
بازار

3/323

2/313

1/301

2

تجزیه و تحلیل نیازهای بازار کار و صنعت

3/113

2/121

1/121

3

شناخت کافی از محیطهای کسب و کار در
حوزههای مختلف

1/013

3/213

3/233

1

آگاهی از امکانات موجود برای انجام فعالیتهای
اقتصادی

3/111

3/012

3/311

3

آگاهی از موانع ورود به صنایع مختلف

3/311

2/113

3/321

1

آگاهی از روند قانونی دریافت تسهیالت از مؤسسات
مالی

3/132

2/113

3/231

1

میانگین مهارتهای تجربی

3/131

2/233

1/013

-

برقراری ارتباط دوستانه با فراگیران

3/113

3/110

3/113

1

توجه کافی و ابراز عالقه به فراگیران

3/112

2/121

3/131

2

استفاده از انواع مهارتهای کالمی و غیر کالمی در
برخورد با فراگیران

3/113

3/113

2/122

3

داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی

1/112

3/101

2/321

1

ایجاد محیطی آرامش بخش در کالس

3/113

3/131

2/012

3

میانگین مهارتهای ارتباطی

3/111

3/333

2/122

-

مهارتهای تدریس با میانگین وزنی نمره تفاوت  ،3/112رتبه اول؛ مهارتهای تجربی با میانگین
وزنی  ،1/013رتبه دوم؛ ویژگیهای فردی با میانگین وزنی  ،3/331رتبه سوم و مهارتهای ارتباطی
با میانگین وزنی  ،2/122رتبه چهارم را به خود اختصاص دادند.
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جدول ( :)4اولویتبندی نهایی مهارتهای تدریس بر اساس مدل بوریچ

مقوله ها

میانگین
اهمیت

میانگین
عملکرد

MWDS

نمره اولویت

مهارتهای تدریس
مهارتهای تجربی
ویژگیهای فردی
مهارتهای ارتباطی

3/131
3/131
3/111
3/111

2/202
2/233
3/032
3/333

3/112
1/013
3/331
2/122

1
2
3
1

بحث و نتیجهگیری
در مقاله حاضر 1 ،بعد اساسی از مهارتهای تدریس درس کارآفرینی مورد توجه اساتید و
صاحبنظران کارآفرینی قرار گرفت که عبارتند از :ویژگیهای فردی اساتید و مدرسان کارآفرینی،
مهارتهای تدریس ،مهارتهای تجربی و مهارتهای ارتباطی .از نظر هنرآموزان دانشگاه فنی و
حرفه ای کرمانشاه ،از میان مقوالت به دست آمده از بخش کیفی پژوهش ،مهارتهای تدریس از
لحاظ میزان اهمیت ،دارای باالترین درجه با میانگین وزنی تفاوت ( )3/112و پس از آن بهترتیب
مهارتهای تجربی با میانگین وزنی ( ،)1/013ویژگیهای فردی با میانگین وزنی ( )3/331و
مهارتهای ارتباطی با میانگین وزنی ( )2/122قرار میگیرد .هدف از ارائة درس کارآفرینی ،آموزش
دانشجویان برای خالقیت و نوآوری و سودمندی بیشتر ( ،)Erkkila, 2000ارتقاء شناخت فرصتها
( )(Kent, 1990و آماده سازی دانشجویان برای ورود به دنیای واقعی کارآفرینی ( Mwasalwiba,
 )2008است .محتوای درس کارآفرینی باید با موارد زیر مطابقت داشته باشد :ارتباط با دنیای کار و
زندگی ،قابلیت بهکارگیری مطالب درس در حل مسائل کاری ،تقویت روحیة کارآفرینی و نگرشها،
شروع کسب و کار و ایجاد شغل و خدمت به اجتماع.
نتایج این پژوهش با یافتههای تحقیق پوتر ( )Potter, 2008مطابقت دارد .پوتر ،مهمترین انواع
روشهای تدریس درس کارآفرینی را سخنرانی کالسی ،مطالعات موردی ،دعوت از کارآفرینان به
عنوان سخنران میهمان ،شروع کسب و کار توسط دانشجویان ،بازیهای کسبوکار ،کارورزی در
شرکتهای کوچک ،شبیهسازی ،ایفای نقش و  ...ذکر کرده است ( .)Potter, 2008طبق یافتههای
این پژوهش ،اساتید کارآفرینی باید دارای ویژگیهای فردی همانند روحیه نقدپذیری ،رعایت عدالت
و انصاف ،ظاهر جذاب و آراسته باشد که با نتایج پفیانکو ( )2001و کمیسیون اروپا ()2002
هماهنگ است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که اساتید کارآفرینی بایستی روشها و شیوههای
یاددة مناسب از قبیل؛ استفاده از روشهای تعاملی -مشارکتی ،تبادل تجربههای شخصی کارآفرینی،
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انتقال تجربههای مفید کارآفرینان به دانشجویان عالقهمند به ایجاد کسب و کار را شناسایی ،انتخاب
و بهکار گیرد.
همچنین ،یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مربیان و استادان کارآفرینی بایستی مهارت
برقراری ارتباط اثربخش برای تبادل احساسات ،تقویت انگیزهها و تجربیات با اساتید ،دانشجویان و
کارآفرینان را داشته باشند که با پژوهشهای دام و همکارانش ( )2001و پفیانکو ( )2001در این
زمینه مطابقت دارد .سعدی ( ،)1322رضامندی دانشجویان از توانایی مدرسان در تدریس و آموزش
کارآفرینی را یکی از عناصر مهم در تعیین اثربخشی آموزش کارآفرینی میداند .قورچیان ()1311
نیز بیان داشته که مدرسان دانشگاه بایستی از توانایی شناخت جامعه ،قدرت نمایشگری ،صاحب
دانش و معرفت ،قدرت سرپرستی و نظارت ،نظم و ترتیب مناسب برخوردار باشد که ب یافتههای
این پژوهش مطابقت دارد.
بنابراین به طور کلی میتوان گفت ،مدرسان کارآفرینی باید از تواناییهای زیر جهت تدریس
درس کارآفرینی برخوردار باشند :توانایی برقراری ارتباط عاطفی با دانشجویان در کالس درس،
توانایی بهره گیری از روشهای متنوع تدریس درس کارآفرینی ،تجربه و مهارت کافی جهت
بهرهگیری از تجهیزات و فناوری درس کارآفرینی و شایستگی عمومی و توانایی رهبری کالس.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش ،در هر بخش ،پیشنهادهایی ارائه میگردد که عبارتند از:
مشارکتی بودن فعالیتهای آموزشی درس کارآفرینی در کالس ،استفاده از حرکات غیر کالمی در
آموزش درس کارآفرینی ،استفاده از مثالهای ابتکاری حین آموزش درس کارآفرینی ،برقراری روابط
عاطفی در طول آموزش درس کارآفرینی ،استفاده از تجارب عملی افراد کارآفرین و کارآفرینان موفق
در ارائة درس کارآفرینی ،مشارکت دانشجویان در بحثهای کالسی و انجام فعالیتهای عملی در
قالب پروژههای درسی.
در انتخاب روشهای ارزشیابی (میزان دستیابی برنامه درسی به اهداف موردنظر) درس کارآفرینی
باید بهگونهای عمل کرد که روش مورد نظر با ماهیت برنامه درسی موردنظر مطابقت داشته باشد.
تأکید مهم درس کارآفرینی بر یادگیری دانشجویان است ،از آنجایی که فعالیت و تفکر مستقل از
طریق مستقیم اندازهگیری نمیشود ،باید روشی استفاده شود که تا حدودی با این مهم مطابقت
داشته باشد ( .)Gillingham, 2005در ارزشیابی درس کارآفرینی الزم است از روشهای زیر به
صورت توامان و ترکیبی استفاده شود :استفاده از آزمون میان ترم ،استفاده از آزمون پایان ترم ،ارائة
کارهای عملی به دانشجویان (راهاندازی نمایشگاههای کسب و کار) و ارائة کنفرانس و سخنرانیهای
کالسی توسط دانشجویان.
بهطورکلی میتوان گفت ،از میان مهارتهای مربوط به تدریس درس کارآفرینی ،مهارتهای
تدریس اعم از ایجاد فرصتهای آموزش عملی برای فراگیران در حوزه تخصصی ،بازدید از واحدهای
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تجاری و صنعتی فعال ،دعوت از کارآفرینان جهت سخنرانی و انتقال تجربیاتشان به فراگیران به
منظور تسة ل فرایند تدریس ،آشنا نمودن دانشجویان با چگونگی راهاندازی و مدیریت کسب و کار
کوچک ،مدیریت جذاب کالس درس ،ایجاد فرصتهای الزم برای بروز ابتکار و خالقیت در فراگیران،
بهکارگیری روشهای متنوع و نوین تدریس در حوزة کارآفرینی ،استفاده از تکنیکهای تقویت
قدرت تفکر و تعقل فراگیران ،مشارکت دانشجویان در بحثهای کالسی و  ....در اولویت اول؛
مهارتهای تجربی شامل تجربة کاری اساتید کارآفرینی در زمینة کسب و کار ،آشنایی کامل با
واقعیتهای موجود و شکافهای بازار ،تجزیه و تحلیل نیازهای بازار کار و صنعت ،آگاهی از موانع
ورود به صنایع مختلف ،آگاهی از روند قانونی دریافت تسهیالت از مؤسسات مالی در رتبه دوم؛
ویژگیهای فردی شامل داشتن روحیه نقدپذیری اساتید ،احترام و ارزش قائل شدن برای فراگیران،
رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض در بین فراگیران ،داشتن ثبات عاطفی و روانی بهمنظور
جلب اعتماد و اطمینان فراگیران نسبت به خود و  ...در رتبه سوم و مهارتهای ارتباطی اعم از
برقراری ارتباط دوستانه با فراگیران ،توجه کافی و ابراز عالقه به فراگیران ،استفاده از انواع
مهارتهای کالمی و غیرکالمی در برخورد با فراگیران ،داشتن قدرت بیان و سخنوری قوی و ایجاد
محیطی آرامشبخش در کالس در رتبه چهارم قرار میگیرند.

113 5931  زمستان، شمارة سوم،سال چهارم
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