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  2پريوش جعفريو1حجت اهللا مرادي پردنجاني
ارزيابي اثربخشي برنامه درسي كارآفريني اين مقاله كه به  چكيده

پردازد، درصد است تا ميزان اثربخشي درس يدانشگاه آزاد اسالمي م
كارآفريني را در دانشگاه آزاد اسالمي در ابعاد محتوا و دستيابي به 
هدف، روش تدريس، روش ارزشيابي، توانايي مدرسان، تحريك 

-چنين آموزش مهارتها و همها و قابليتها؛ پرورش ويژگيانگيزه
ان دانشگاه مورد بررسي هاي كارآفريني از ديدگاه اساتيد و دانشجوي

روش پيمايشي انجام طرح آن از نوع توصيفي بوده كه به. قرار دهد
جامعه تحقيق را كليه اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد . گرفته است

و  108ها به ترتيب تعداد دهد كه از ميان آناسالمي تشكيل مي
عات اي انتخاب و اطالصورت تصادفي و با روش خوشهنفر به 1043

-      ً     نهايتا  داده. نامه گردآوري گرديدموردنياز نيز از طريق دو پرسش
؛ كاي اسكوئر و من ويتني tدست آمده با استفاده از آزمون هاي به

هاي آن به شرح زير برخي از يافته. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از ديدگاه  :باشدمي

هاي محتوا و دستيابي د و دانشجويان آن دانشگاه و در مولفهاساتي
به هدف، روش تدريس، روش ارزشيابي، توانايي مدرسان، تحريك 

هاي كارآفرينانه هاي كارآفرينانه دانشجويان، پرورش ويژگيانگيزه
هاي اساسي به دانشجويان چنين آموزش مهارتدانشجويان و هم

صورت اثربخش عمل كارآفرينانه بهاندازي كسب و كارهاي جهت راه
دهد كه در همه ابعاد ياد شده به نتايج نشان مي     ًضمنا . كرده است

چنين بعد روش جز در دو بعد محتوا و دستيابي به هدف و هم
  . اندتدريس دو گروه ديدگاه يكساني داشته

ارزيابي، اثربخشي آموزشي، برنامه درسي، كـارآفريني،  : هاكليد واژه
  آزاد اسالمي دانشگاه

H.A. Moradi Pordanjani., (Ph.D Student) & 
p. Jaafari., (Ph.D)   
Abstract: This paper evaluates the 
effectiveness of the entrepreneurship curriculum 
in Islamic Azad University, to the effectiveness 
of entrepreneurship courses in Islamic Azad 
University in achieving the goal of content, 
teaching methods, assessment methods, 
teaching ability, stimulate motivation, education 
and skills training, entrepreneurial 
characteristics and capabilities of lecturers and 
Students University to consider. The design was 
a descriptive that conducted survey research. 
Sample research is the 108 Teacher and 1043 
students that selected by cluster method by two 
questionnaires. Finally, the data obtained using 
the t; Chi-square and Mann-Whitney tests were 
analyzed. Some of its findings are as follows: 
Entrepreneurship curriculum, the teachers and 
students of Islamic Azad University and the 
University of Component Content. A. and 
achieve goals, teaching methods, assessment 
methods, teachers can stimulate students 
'entrepreneurial motivation, fostering students' 
entrepreneurial characteristics and skills 
essential for students to start an entrepreneurial 
business has to operate effectively. These 
results also show that in all dimensions than in 
two dimensions to achieve the goal of content 
and teaching methods as well as the two groups 
had the same view. 
Keywords: Evaluation, Educational 
Effectiveness, Curriculum, Entrepreneurship, 
Islamic Azad University
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  مقدمه
بوده كه هدف اصلي آن  گذاريهاي آموزشي در هر كشوري نوعي سرمايهپرداختن به فعاليت    

هاي آموزشي عبارتي هدف هريك از فعاليتبه). 1996، 1و هرمان كافمن( توسعه انساني است
ها و موسسات نيز سازمان ،و پيشرفت و توسعه جوامع هاي بالقوه انسان بودهرشد آگاهي و توانائي

اين امر اهميت  .)2007، 2آرند( رفتار و بينش انساني است ،در گرو ارتقاي سطح دانش، مهارت
تواند مانع بيكاري افراد برخي معتقدند كه آموزش نمي. سازدهاي آموزشي را دوچندان ميفعاليت

اند، اما قادر به هاي زيادي ديدهكه آموزشرغم اينالتحصيالن دانشگاهي نيز عليشود، حتي فارغ
منظور رفع اين مشكل به). 584: 1387حسيني و همكاران، ( باشندنمي ي مناسبيافتن شغل

بر اين اساس . بپردازند كه افراد بايد به خوداشتغالي و كارآفريني كنندميگذاران پيشنهاد سياست
آدجي موال و اولفان ( انداقدام كردههاي خوداشتغالي و كارآفريني آموزش بهها از دانشگاه يبرخ

- ترين و گستردهفريني به يكي از مهمكارآ هايآموزشامروزه اي كه گونه، به)82: 2009، 3مياليو
هاي دنيا است، حتي در اكثر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي تبديل شدهترين فعاليت دانشگاه

  ).1379پوردارياني،  احمد( شوده ميئارا به دانشجويان صورت واحدهاي درسيها بهاين دوره
و در كشورهاي آسيايي ادا يكا و كانآمر ايالت متحده چونهم مريكاييي آدر برخي كشورها     
هاي دانشگاهي و توسط هاي كارآفريني در درون دورهآموزشچون فيليپين، هند و مالزي هم

هاي كارآفريني هاي اساسي جهت حمايت از فعاليتگام وموسسات خاصي موردتوجه قرار گرفته 
ها آفريني در درون دانشگاههاي ويژه كارها شامل برگزاري دورهاين حمايت برداشته شده است،

در واقع هدف اين بوده تا دانشجويان در طي دوران تحصيل خود ). 11: 2002 ،4گيب( باشدمي
  ).38: 1987گيب، ( افرادي موسس و كارآفرين تربيت شوند

در ايران نيز براساس برنامه سوم توسعه  ،زمان با بسياري از كشورهاي آسيايي و آمريكاييهم    
تدوين و اجراي  1379هاي كشور از سال عنوان طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه طرحي تحت

و كارآفريني منظور ترويج بهو هاي كشور آوري در دانشگاهآن با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فن
يكي از اهداف . در راستاي پيشگام شدن نظام دانشگاهي در امر كارآفريني، پيگيري و اجرا گرديد

هاي آموزش صدور بخشنامه به كليه واحدهاي دانشگاهي كشور جهت برگزاري دوره اين طرح
-در دانشگاه آزاد اسالمي نيز هم). 1383اميري، ( ه واحد درسي كارآفريني استئكارآفريني و ارا
عنوان برنامه درسي چند سالي است كه برنامه درسي كارآفريني به ديگرهاي زمان با دانشگاه
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-در واقع برنامه درسي كارآفريني قابليت. شوده ميئهاي تحصيلي ارايشتر رشتهاختياري براي ب
هاي كسب شده را جهت كارآفريني از طريق افزايش آگاهي دانشجويان بهبود بخشيده و سبب 

دراني و ( شودهاي كارآفرينانه ميافزايش اعتماد به نفس، خوداشتغالي و افزايش تمايل به فعاليت
   ).42: 1388مرادي، 

ه برنامه درسي كارآفريني به دانشجويان تحريك انگيزه در دانشجوياني است ئيكي از اهداف ارا    
گاهي دادن در اين هاي خود و آاين افراد از توانائيشناخت . كه خصوصيات كارآفرينانه دارند

حريك ترين وظايف آموزش كارآفريني به دانشجويان است، تها از اصليزمينه و برانگيختن آن
طلبي، تمايل به ساختن چيزهاي طلبي، استقاللهايي از قبيل ميل به كسب ثروت، توفيقانگيزه

فرين شدن قرار شود كه دانشجويان در مسير كارآميهاي موجود موجب داشتن شيوهنقبول  و نو
 نهريناهاي كارآفه درس كارآفريني به دانشجويان پرورش ويژگيئيكي ديگر از اهداف ارا. گيرند
ها و يابند كه زمينه براي تحريك انگيزههايي پرورش ميبرخي از دانشجويان در محيط. است

اغلب با  ،ها فراهم است و لذا در صورتي كه اين افراد كسب و كاري را شروع كنندپرورش آن
 هايي آموزشي قرار ندارند و لذااما بيشتر دانشجويان در چنين محيط. موفقيت همراه خواهند بود

ضرورت ها براي آنكارآفريني از طريق درس  كه كارآفرينيهاي ايجاد انگيزه و پرورش ويژگي
پذيري، تحمل ابهام، ها شامل مواردي چون آموزش تفكر خالق، باالبردن ريسكاين ويژگي. دارد

شناسي و دادن اطالعات آموزشي درباره خصوصيات شخصي از دادن اعتماد به نفس، فرصت
ه درس ئهاي كارآفريني به دانشجويان سومين هدف اراآموزش مهارت .استدروني طريق كنترل 

-هاي اساسي همكنند مهارتها سعي ميبه دانشجويان بوده و بر اين اساس دانشگاهكارآفريني 
، شناخت بازار، اصول مديرت، بيمه، قوانين كار و امور اجتماعي، توانايي مديريت چون مسائل مالي
. دهند آموزشركت و يافتن بازارهاي جديد را از طريق اين درس به دانشجويان توسعه و رشد ش

كارآفريني ه واحد درسي ئچهارمين هدف اراكارآفريني ايجاد عالقه در دانشجويان نسبت به درس 
عالقمند كارآفريني ها سعي دارند تا دانشجويان را نسبت به درس بوده و بر اين اساس دانشگاه

  ).1388آقاجاني و خدابخشي، ( لذت برندساخته تا از آن 
از نظر ماهيت بايد مبتني بر رويكردي كارآفريني به اعتقاد برخي محققان برنامه درسي     

- اين برنامه بايد قواعد و پيچيدگي علوم را به دانشجويان نشان داده و همان ،اي باشدچندرشته
اند، اين برنامه بايد نيازهاي متنوع پيچيده هايگونه كه دانشجويان داراي استعداد، انگيزه و هويت

  ).70: 2008، 1لوسزكيو( ها را مرتفع نمايدآن
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درس  1و اثربخشي كارآفرينيكارآفريني، مفاهيم درس هاي مناسب بودن محتواي آموزش    
  ). 51: 1389، فتحي واجارگاه و نساج، عارفي( كارآفريني موردتوجه بسياري قرار گرفته است

هاي آموزش كارآفريني روند ديگري در جهت شناسايي اثربخشي با افزايش تعداد دوره زمانهم
 اين روند در خصوص شناسايي افراد مناسب، اهداف خاص آموزشي،. ها شكل گرفتاين دوره

جائي كه در هر از آن. باشدهاي تدريس و يادگيري و كيفيت محتواي درس كارآفريني ميشيوه
هايي يابيارزش بايستي تعيين اثربخش بودن و يا عدم اثربخشي آن ميآموزش كارآفريني برا

تدريس و روش روش  ،توان با توجه به اهداف، محتواها را ميموزشصورت پذيرد، لذا اين آ
  ).1391؛ مذبوحي و همكاران، 1382كيا، سعيدي( قرار داد 2ارزيابي نيز موردارزشيابي 

ها براي مديران و اي آموزش كارآفريني و بازدهي حاصل از آنهآگاهي از ميزان اثربخشي دوره    
آموختگان با اثربخشي آموزشي ميزان انطباق رفتار دانش. تواند بسيار بااهميت باشدمسئوالن مي

شده در اثر آموزش تعريف شده ها، ميزان مهارت، دانش و نگرش كسبانتظارات، اهداف، خواسته
هاي ريني و مطالعه در خصوص جنبههاي كارآفموزشبه اين كه آتوجه با ). 1380سلطاني، ( است

هاي آتي نظام آموزش عالي گشاي فعاليتتواند راهناشناخته اين موضوع اهميت شاياني دارد و مي
اي زمينهتواند پيشفريني ميهاي آموزشي كارآزان اثربخشي دورهباشد، لذا آگاهي از ميكشور 

ه الگو و مدل بهينه در آموزش كارآفريني و ارزيابي ئديد و ارابراي تعيين محتواي آموزشي ج
گاهي از براي آ ).130: 1391پور و گليج، مغال( هاي كارآفريني به دانشجويان باشدكارآيي دوره

 عنوان مبنا درنظر گرفتهاي آموزش كارآفريني بهتر است معيارهايي بهميزان اثربخشي دوره
  ). 109: 1988، 3هيلز(

تعريف كرده و معتقد  "ارزشيابي"آموزشي را تعيين اثربخشي در يك برنامه ) 1998( اتريكپ     
-معياري كه تعيين مي( واكنش: شوداست كه فرايند تعيين اثربخشي به چهار سطح تقسيم مي

؛ )برندكنندگان در دوره به برنامه آموزشي عالقمندند و از آن لذت ميكند تا چه ميزان شركت
هايي كه وسيله آن دانش، اصول، مفاهيم، مطالب و حقايق و مهارتعياري كه بهم( يادگيري
تغيير در ( ؛ تغيير در رفتار)گيردمورد سنجش قرار مي ،اندكنندگان طي دوره فراگرفتهشركت

ميزان تحقق اهدافي كه ( هاي محسوس؛ نتايج و پيشرفت)كنندگان در محيط كاررفتار شركت
  ).1998، 4پاتريك( )يا سازمان مربوط است طور مستقيم به فردبه
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با هاي كارآفريني معتقدند كه براي ارزيابي اثربخشي آموزش) 1388( آقاجاني و خدابخشي    
ميزان : د، كه عبارتند ازشودرنظر گرفته معيارهايي بايد توجه به اهداف آموزشي درس كارآفريني 

 از كيفيت محتواي آموزشي درس ديرضامن( درس كارآفريني به آموزش دانشجويان واكنش
 از روش تدريس و روش ارزشيابي ، رضامنديكارآفريني از توانايي مدرس ، رضامنديكارآفريني

 هاي كارآفرينانهپرورش ويژگي هاي دانشجويان؛ك انگيزهيميزان تحر؛ )كارآفريني درس
  ).1388ابخشي، آقاجاني و خد(دانشجويان  به هاي كارآفرينانهو آموزش مهارت دانشجويان

: معيارهاي ارزيابي اثربخشي درس كارآفريني را شامل) 1389( عارفي، فتحي واجارگاه و نساج    
و روش  كارآفريني ؛ روش تدريسدر دانشجويان ؛ ايجاد مهارتدر دانشجويان افزايش اطالعات

  ).1389عارفي، فتحي واجارگاه و نساج، ( دانند، ميارزشيابي درس كارآفريني
نيز معيارهايي را براي ارزيابي اثربخشي برنامه درسي كارآفريني  )1391( مذبوحي و همكاران     

با اهداف آموزشي درس كارآفريني؛ داشتن برنامه موردنظر مطابقت : اند، كه عبارتند ازبيان كرده
رد مطابقت داشتن برنامه موبا محتواي آموزشي درس كارآفريني؛  مطابقت داشتن برنامه موردنظر

هاي ارزشيابي با شيوهمطابقت داشتن برنامه موردنظر هاي تدريس درس كارآفريني و با شيوهنظر 
  ).1391مذبوحي و همكاران، ( درس كارآفريني

صورت مطلق و در پايان هاي آموزش كارآفريني بهظر داشت كه ارزيابي اثربخشي دورهدرنبايد     
و كيفيت آموزشي الزم است در طول فرايند  اثربخشي. دوره آموزشي رويكرد كاملي نيست

و كارآفريني آموزش ايجاد و تضمين شود و در پايان اين فرايند براي اطمينان از صحت اقدامات 
  ).1386زارعي، ( تحقق اهداف بررسي و اندازه گيري صورت گيرد

سكستون ، تحقيقات متعددي انجام شده استهاي كارآفريني اثربخش آموزش ارزيابي پيرامون    
هاي كنترل به شناخت صحيح و مزاياي دريافتند كه انتخاب صحيح گروه) 1988(1و بونال

 2؛ كارنيس و همكاراندهدها را افزايش مينموده و اثربخشي آنآموزش كارآفريني كمك 
در فرانسه و آمريكا دريافتند كه ديدگاه و ادراك كارآفريني هاي ضمن مقايسه آموزش) 2003(

 ؛تاثير زيادي دارد ي كارآفرينيهاهاي كارآفريني بر اثربخشي آموزشخصوص آموزش افراد در
هاي شغلي و كارآفريني از جنبه ارتقاي نشان دادند كه آموزش) 1384( طباطبائي و حسينيان

ضمن ارزيابي  )1388( ؛ آقاجاني و خدابخشيدارند خودباوري زنان تهراني اثربخشي زيادي
ه شده توسط ئهاي ارارآفريني دانشگاه مازندران دريافتند كه آموزشهاي كااثربخشي آموزش

هاي كارآفريني و آموزش ها، پرورش ويژگيمركز كارآفريني دانشگاه از جنبه تحريك انگيزه
كه بين  دريافت) 1388( سعدي؛ ي دارنداثربخشي باالي به دانشجويان هاي اساسيمهارت

                                                 
1. Sexton and Bowman 
2. Carayannis etal 
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تفاوت  آموزش كارآفرينيهاي ه دورهئل و بعد از ارااطالعات مهارت آموزان استان همدان قب
- آموزان بر اثربخشي دورهد كه سن و تحصيالت مهارتچنين نشان داداري وجود دارد، هممعني

- هاي آمادهدريافتند كه آموزش) 1389( ؛ طباطبائي و رواييدداري داراثير معنيهاي آموزشي ت
؛ عارفي، ارندازي شهروندان تهراني اثربخشي بااليي دسازي شغلي و كارآفرينانه از جنبه توانمندس

نشان دادند كه برنامه درسي كارآفريني شاخه كار و دانش ) 1389( فتحي واجارگاه و نساج
هاي كارآفريني در اطالعات و مهارتيابي به اهداف و افزايش آموزش متوسطه از بعد دست

دريس مورد استفاده در كالس درس كمتر هاي تهنرجويان اثربخش عمل كرده، اما ميانگين روش
هاي ها دريافتند كه روشچنين آناز حداقل ميانگين است كه براي آن درنظر گرفته شده، هم

نشان ) 1390( مجلل و همكارانارزشيابي درس كارآفريني با روش پيشنهاد شده مطابقت دارد؛ 
بناب از كيفيت مطلوبي برخوردار دادند كه برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

نشان ) 1391(پور و گليج نيست و توانايي تربيت كارآفرينان خالق، مبتكر و توانا را ندارد؛ غالم
ها، هاي ميانگين اثرگذار ابعاد مختلف متغيرهاي تحريك انگيزهدادند كه حداقل يك زوج از رتبه

ريافتند دچنين ها همآن. با يكديگر دارندداري ها تفاوت معنيها و آموزش مهارتپرورش ويژگي
موجود، پرورش قدرت هاي ير را بر بعد قبول نداشتن شيوهثكه درس كارآفريني بيشترين تا

    .هاي ارتباطي داردگروهي و مهارتهاي كارموزش مهارتتحمل ابهام و آ
-ارآفريني و هـم هـاي كـ  هاي مطرح شده پيرامون ارزيابي اثربخشي آمـوزش با توجه به ديدگاه    

دنبـال ايـن هسـتيم تـا ميـزان      بـه در ايـن مقالـه   چنين تحقيقات انجام گرفته پيرامون موضـوع،  
بنـابراين   .مورد ارزيـابي قـرار دهـيم   را اثربخشي برنامه درسي كارآفريني در دانشگاه آزاد اسالمي 

زاد اسـالمي از  آيا برنامـه درسـي كـارآفريني دانشـگاه آ    "مساله اساسي در اين مقاله اين است كه 
چنـين تحقيقـات   با توجه به چارچوب نظري مطرح شـده و هـم   ."اثربخشي الزم برخوردار است؟
از مدل مفهومي زيـر بـراي ارزيـابي اثربخشـي برنامـه      در اين مقاله انجام گرفته پيرامون موضوع، 

   .درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي استفاده شده است
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   يمدل مفهوم: 1شكل 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :در اين مقاله فرضيات زير مورد آزمون قرار گرفته است با توجه به مدل مفهومي باال
با اهداف دانشگاه آزاد اسالمي  كارآفريني درس اهداف و محتواي ،دانشجويان و اساتيداز نظر  .1

 .ه شده در برنامه درسي كارآفريني مطابقت داردئو محتواي ارا
هاي با روشدانشگاه آزاد اسالمي هاي تدريس كارآفريني ، روشجوياندانش و از نظر اساتيد .2

 .ه شده در  برنامه درسي كارآفريني مطابقت داردئتدريس ارا
هاي با روشدانشگاه آزاد اسالمي هاي ارزشيابي كارآفريني ، روشو دانشجويان اساتيداز نظر  .3

 .رده شده در  برنامه درسي كارآفريني مطابقت دائارزشيابي ارا
درس كارآفريني  در تدريسدانشگاه آزاد اسالمي اساتيد ، توانايي انشجويانو داز نظر اساتيد  .4

 .ه شده براي مدرسين برنامه درسي كارآفريني مطابقت داردئهاي ارابا توانائي
توانسته است  دانشگاه آزاد اسالمي ، برنامه درسي كارآفرينيو دانشجوياناساتيد از نظر  .5

 .شجويان را تحريك نمايددانهاي انگيزه
توانسته است  دانشگاه آزاد اسالمي ، برنامه درسي كارآفرينيو دانشجوياناز نظر اساتيد  .6

 .را پرورش دهد دانشجويان هاي كارآفرينانهويژگي
توانسته است  دانشگاه آزاد اسالمي ، برنامه درسي كارآفرينيو دانشجوياناز نظر اساتيد  .7

 .آموزش دهدبه دانشجويان اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه ههاي اساسي را جهت رامهارت
دانشگاه ، در مورد مطابقت اهداف و محتواي درس كارآفريني دانشجويانبين نظرات اساتيد و  .8

داري وجود ه شده در برنامه درسي كارآفريني تفاوت معنيئبا اهداف و محتواي اراآزاد اسالمي 
 .دارد

برنامه درسي 
  كارآفريني

  واكنش به آموزش
 اهداف و محتوا -
 روش تدريس -
 روش ارزشيابي -
 توانايي مدرس -

  هاتحريك انگيزه

  هاپرورش ويژگي

  هاآموزش مهارت

 تحقق اهداف آموزشي درس  -
 اندازي كسب و كارراه -
 افزايش ارزش افزوده آموزش -
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دانشگاه آزاد هاي تدريس كارآفريني وش، در مورد مطابقت روياندانشجبين نظرات اساتيد و  .9
 .داري وجود داردتفاوت معني ه شده در  برنامه درسي كارآفرينيئهاي تدريس اراا روشباسالمي 

دانشگاه هاي ارزشيابي كارآفريني روش، در مورد مطابقت دانشجويانبين نظرات اساتيد و   .10
داري وجود تفاوت معني برنامه درسي كارآفريني ه شده درئي اراهاي ارزشياببا روشآزاد اسالمي 

 .دارد
در دانشگاه آزاد اسالمي توانايي اساتيد ، در مورد مطابقت دانشجويانبين نظرات اساتيد و   .11

تفاوت  ه شده براي مدرسين برنامه درسي كارآفرينيئهاي اراتدريس درس كارآفريني با توانائي
 .داري وجود داردمعني

 دانشگاه آزاد اسالمي برنامه درسي كارآفريني، در مورد تاثير دانشجويانين نظرات اساتيد و ب  .12
 .داري وجود داردتفاوت معنيتحريك انگيزه دانشجويان در 
 دانشگاه آزاد اسالمي برنامه درسي كارآفريني، در مورد تاثير دانشجويانبين نظرات اساتيد و   .13

 .داري وجود داردتفاوت معنيدانشجويان كارآفرينانه هاي در پرورش ويژگي
 دانشگاه آزاد اسالمي برنامه درسي كارآفريني، در مورد تاثير دانشجويانبين نظرات اساتيد و   .14

تفاوت  به دانشجويان اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانهراه درهاي اساسي مهارتدر آموزش 
 .داري وجود داردمعني

  
   پژوهش روش

اثربخشي "دانش موجود در خصوص و كاربرد كه تحقيق حاضر به توسعه اينبا توجه به     
تعيين ميزان كه هدف آن پردازد از نوع كاربردي و با توجه به اينمي "كارآفرينيآموزشي 

-در زمره تحقيقات توصيفي به ،باشدمي اثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي
ميزان اثربخشي برنامه تعيين كه به تحليل وضعيت موجود در خصوص جائي آيد و از آنمي شمار

زماني در مقطع  درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه و
   .است پيمايشياز نوع  ،پردازدواقعي مي يصورتبه حاضر و

درس  كه( آزاد اسالميدانشگاه  ياندانشجوو  كارآفريني اساتيد كليهجامعه آماري تحقيق را     
آماره مجذور كاي با استفاده از و ها ه از ميان آنكدهد، تشكيل مي )اندكارآفريني را گذرانده

-روش نمونهصورت تصادفي و بهنفر به 1043و  108به ترتيب تعداد ) 1970( گرجسي و مورگان
   .ندانتخاب شدر كشو دانشگاه آزاد اسالميمختلف واحدهاي از اي خوشهگيري 

يابي به منظور دستاي كه بهعالوه بر اطالعات كتابخانهنيز هاي مورد نياز براي گردآوري داده    
ي ارزيابي اثربخشي برنامه درسي كارآفريني برا و ت، در مرحله ميدانينجام گرفاپيشينه تحقيق 
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 28در بين ، هانامهپرسشرانباخ ك پايايي    ً ضمنا  . استفاده شد از دو پرسشنامه دانشگاه آزاد اسالمي
، كه براساس منابع موجود دست آمدبه/ 89و / 91 برابر به ترتيب دانشجونفر  136نفر استاد و 

  .باشدپايايي قابل قبولي مي
  

    ها     يافته
؛ زمون كاي اسكوئر و آزمون اي و مستقلتك نمونه tهاي آماري آزمونبراي آزمون فرضيات از     

؛ )8و  1( هايورت زوج فرضيهصبهفرضيات نتايج آزمون در ادامه . ده شده استاستفا من ويتني
در ابتدا ها كه در هريك از آن) 14و  7( و )13و  6(؛ )12و  5(؛ )11و  4(؛ )10و  3(؛ )9و  2(

با يكديگر  دو گروهنظرات در ادامه بررسي و پيرامون ابعاد موردنظر ديدگاه اساتيد و دانشجويان 
  .  ده استمقايسه ش
 ميزان اثربخشي برنامه درسي كارآفريني) 8و  1فرضيه  نتايج آزمون( 1در جدول : 8و  1فرضيه 

به  دانشگاه از نظر اساتيد و دانشجويان هدفاز بعد محتوا و دستيابي به دانشگاه آزاد اسالمي
طرح شده بررسي و سپس نظرات ماي تك نمونه tآزمون آماري  و با استفاده از صورت جداگانه

 دهدمينتايج اين جدول نشان  .اندبا يكديگر مقايسه شدهمستقل  tبا استفاده از آزمون آماري 
 )ميانگين تجربي(دست آمده كه در گروه اساتيد و در بعد محتوا و دستيابي به هدف ميانگين به

ست، بدين باالتر ا 15 )نمره معيار(شده كه از ميانگين فرضي درنظر گرفته شده  64/17برابر 
معني كه اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي بر اين نظر هستند كه برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد 

در گروه  .ه شده در برنامه درسي كارآفريني مطابقت داردئاسالمي با اهداف و محتواي ارا
برابر  حقيقدست آمده از نتايج تميانگين بهدانشجويان و در بعد محتوا و دستيابي به هدف نيز 

، بدين معني كه باالتر است) 15نمره معيار (درنظر گرفته شده از ميانگين فرضي  شده كه 42/16
برنامه درسي كارآفريني محتواي بر اين نظر هستند كه  نيز دانشگاه آزاد اسالمي دانشجويان

  .بقت دارده شده در برنامه درسي كارآفريني مطائدانشگاه آزاد اسالمي با اهداف و محتواي ارا
دست آمده از دهد كه تفاوت ميانگين بهنشان مي دو گروهمقايسه ديدگاه  هيجعالوه بر اين نت    

و با درجه  22/2دست آمده از نظرات دانشجويان با اختالفي در حدود نظرات اساتيد با ميانگين به
معتقدند كه  روهدهد كه با وجودي كه هر دو گاين مطلب نشان مي .معنادار است% 95اطمينان 

صورت اثربخش هدف بهبرنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد محتوا و دستيابي به
ها در اين خصوص وجود دارد كه داري در ديدگاه آنعمل كرده است، با اين وجود تفاوت معني

د دانشگاه     ً      ضمنا  اساتي. گوياي اين مطلب است نيزدست آمده داري و ميانگين بهسطح معني
  .تري نسبت به دانشجويان دارندديدگاه خوشبينانه
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  هدف دستيابي بهو محتوا اثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد  .1جدول 

ميانگين   نمونه ها  فرضيه
  تجربي

انحراف 
  معيار

ميانگين 
  فرضي

t 
تك نمونه 

  اي

درجه 
  اطمينان

معني 
  داري

  000/0  %95 44/55 15 93/2 64/17 اساتيد  1
  000/0  %95 89/131 15 02/4 42/16 دانشجويان

8  
مقايسه ديدگاه 

  و اساتيد
  دانشجويان

  تفاوت ميانگين
t 

  049/0  %95  مستقل
22/2 95/1 

  
ميزان اثربخشي برنامه درسي كارآفريني ) 9و  2نتايج آزمون فرضيه ( 2در جدول : 9و  2فرضيه 

صورت جداگانه و از نظر اساتيد و دانشجويان دانشگاه به روش تدريسبعد  دانشگاه آزاد اسالمي از
اي بررسي و سپس نظرات مطرح شده با استفاده از تك نمونه tبا استفاده از آزمون آماري 

كه در گروه  دهدمينتايج اين جدول نشان . اندمستقل با يكديگر مقايسه شده tآزمون آماري 
شده كه از  41/24برابر  )ميانگين تجربي(دست آمده ميانگين به سروش تدريو در بعد  اساتيد

باالتر است، بدين معني كه اساتيد دانشگاه  21 )نمره معيار(ميانگين فرضي درنظر گرفته شده 
روش كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي با درس روش تدريس آزاد اسالمي بر اين نظر هستند كه 

نيز  روش تدريسدر گروه دانشجويان و در بعد . مطابقت داردبرنامه درسي كارآفريني  تدريس
شده كه از ميانگين فرضي درنظر گرفته شده  02/23دست آمده از نتايج تحقيق برابر ميانگين به

باالتر است، بدين معني كه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نيز بر اين نظر ) 21نمره معيار (
برنامه درسي  روش تدريسني دانشگاه آزاد اسالمي با كارآفريدرس  روش تدريسهستند كه 

  .كارآفريني مطابقت دارد
دست آمده از عالوه بر اين نتيجه مقايسه ديدگاه دو گروه نشان مي دهد كه تفاوت ميانگين به    

و با درجه  39/1دست آمده از نظرات دانشجويان با اختالفي در حدود نظرات اساتيد با ميانگين به
دهد كه با وجودي كه هر دو گروه معتقدند كه اين مطلب نشان مي. معنادار است% 95 اطمينان

صورت اثربخش عمل كرده به روش تدريسبرنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد 
-ها در اين خصوص وجود دارد كه سطح معنيداري در ديدگاه آناست، با اين وجود تفاوت معني

  .دست آمده نيز گوياي اين مطلب استبه داري و ميانگين
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   روش تدريساثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد  .2جدول 

ميانگين   هانمونه  فرضيه
  تجربي

انحراف 
  معيار

ميانگين 
  فرضي

t 
تك 
  اينمونه

درجه 
  اطمينان

-معني
  داري

  000/0  %95 49/55 21 96/2 41/24 اساتيد  2
  000/0  %95 59/140 21 28/5 02/23 ياندانشجو

9  
مقايسه ديدگاه 

  و اساتيد
  دانشجويان

  تفاوت ميانگين
t 

  009/0  %95  مستقل
39/1 60/2 

  
ميزان اثربخشي برنامه درسي ) 10و  3نتايج آزمون فرضيه ( 3در جدول : 10و  3فرضيه 

از نظر اساتيد و  رينيروش ارزشيابي درس كارآفكارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد 
بررسي و سپس كاي اسكوئر  صورت جداگانه و با استفاده از آزمون آماريدانشجويان دانشگاه به

نتايج اين . اندبا يكديگر مقايسه شده من ويتنينظرات مطرح شده با استفاده از آزمون آماري
نفر  83تعداد فريني روش ارزشيابي درس كارآكه در گروه اساتيد و در بعد  دهدميجدول نشان 

تكاليف +تهيه طرح كسب و كار: كار عملي+آزمون پايان ترم( از روش ارزشيابي الف%) 78(
از روش %) 2( نفر 2؛ تعداد )آزمون پايان ترم( از روش ارزشيابي ب%) 18( نفر 19؛ تعداد )درسي

 از روش ارزشيابي د%) 3( نفر 4و تعداد ) كار عملي+آزمون پايان ترم+آزمون ميانترم( ارزشيابي ج
در بعد روش ارزشيابي درس  دانشجويان نيزگروه در اند، استفاده كرده) هاي ارزشيابيساير روش(

تهيه طرح : كار عملي+آزمون پايان ترم( از روش ارزشيابي الف%) 77(نفر  801كارآفريني تعداد 
؛ )زمون پايان ترمآ( از روش ارزشيابي ب%) 17( نفر 180؛ تعداد )تكاليف درسي+كسب و كار

 20و تعداد ) كار عملي+ آزمون پايان ترم+آزمون ميانترم( از روش ارزشيابي ج%) 4( نفر 42تعداد 
  .انداستفاده كرده) هاي ارزشيابيساير روش( از روش ارزشيابي د%) 2(  نفر

هاي ارزشيابي در مورد روشدهد كه عالوه بر اين نتيجه مقايسه ديدگاه دو گروه نشان مي     
                    ً    وجود نداشته و تقريبا  هر ميان نظر دو گروه درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت چنداني 

  .انددو گروه نظرات مشابهي اعالم كرده
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  ارزشيابي روش اثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد  .3جدول 

  نمونه ها
  10 آزمون فرضيه 3آزمون فرضيه دروش روش ج روش ب روش الف

كاي  د  ف  د  ف  د  ف  د  ف
  اسكوئر

معني
  داري

من 
  ويتني

معني 
  داري

25/161 %3 4 %2 2 %18 19 %78 83 اساتيد  000/  56260 982/ 1/1550 %2 20 %4 42 %17 180 %77 801 دانشجويان   000/  
  درصد= فراواني ؛ د= ف
  

ميزان اثربخشي برنامه درسي ) 11و  4ن فرضيه نتايج آزمو( 4در جدول : 11و  4فرضيه 
از نظر اساتيد و  توانايي مدرسان كارآفريني دانشگاهكارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد 

اي بررسي و تك نمونه tصورت جداگانه و با استفاده از آزمون آماري دانشجويان دانشگاه به
نتايج . اندمستقل با يكديگر مقايسه شده t سپس نظرات مطرح شده با استفاده از آزمون آماري

كه در گروه اساتيد و در بعد توانايي مدرسان كارآفريني دانشگاه  دهدمياين جدول نشان 
شده كه از ميانگين فرضي درنظر گرفته شده  22/4برابر ) ميانگين تجربي(ميانگين به دست آمده 

انشگاه آزاد اسالمي بر اين نظر هستند كه باالتر است، بدين معني كه اساتيد د 3 )نمره معيار(
توانايي مدرسان كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي با توانايي مدرسان برنامه درسي كارآفريني 

دست آمده در گروه دانشجويان و در بعد توانايي مدرسان كارآفريني نيز ميانگين به. مطابقت دارد
باالتر  3 )نمره معيار(ن فرضي درنظر گرفته شده شده كه از ميانگي 11/4برابر ) ميانگين تجربي(

بر اين نظر هستند كه همانند اساتيد بدين معني كه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نيز   است، 
توانايي مدرسان كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي با توانايي مدرسان برنامه درسي كارآفريني 

  .مطابقت دارد
دست آمده از دهد كه تفاوت ميانگين بهديدگاه دو گروه نشان مي عالوه بر اين نتيجه مقايسه
و با درجه / 11دست آمده از نظرات دانشجويان با اختالفي در حدود نظرات اساتيد با ميانگين به

دهد كه با وجودي كه هر دو گروه معتقدند كه اين مطلب نشان مي. نيستمعنادار % 95اطمينان 
صورت اثربخش بهتوانايي مدرسان كارآفريني نشگاه آزاد اسالمي در بعد برنامه درسي كارآفريني دا

كه  مشاهده نشده استها در اين خصوص داري در ديدگاه آنتفاوت معنيعمل كرده است و 
  .دست آمده نيز گوياي اين مطلب استداري و ميانگين بهسطح معني
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  توانايي مدرسانزاد اسالمي در بعد اثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آ .4جدول 

ميانگين   نمونه ها  فرضيه
  تجربي

انحراف 
  معيار

ميانگين 
  فرضي

t 
تك 

  نمونه اي

درجه 
  اطمينان

معني 
  داري

  000/0  %95 26/25 3 /88 22/4 اساتيد  4
  000/0  %95 56/77 3 /84 11/4 دانشجويان

11  
مقايسه ديدگاه 

  و اساتيد
  دانشجويان

 t  تفاوت ميانگين
  982/0  %95  تقلمس

11/ 02/1 
  

ميزان اثربخشي برنامه درسي ) 12و  5نتايج آزمون فرضيه ( 5در جدول : 12و  5فرضيه 
از نظر اساتيد و دانشجويان تحريك انگيزه هاي دانشجويان كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد 

اي بررسي و سپس نظرات ونهتك نم tصورت جداگانه و با استفاده از آزمون آماري دانشگاه به
نتايج اين جدول . اندمستقل با يكديگر مقايسه شده tمطرح شده با استفاده از آزمون آماري 

دست آمده ميانگين بههاي دانشجويان تحريك انگيزهكه در گروه اساتيد و در بعد  دهدمينشان 
 12 )نمره معيار(ه شده شده كه از ميانگين فرضي درنظر گرفت 89/12برابر ) ميانگين تجربي(

 برنامه درسيباالتر است، بدين معني كه اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي بر اين نظر هستند كه 
اندازي كسب و كارهاي را براي راه انگيزه هاي دانشجويان بكارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي 

نيز هاي دانشجويان زهتحريك انگيدر گروه دانشجويان و در بعد . كارآفرينانه تحريك كرده است
شده كه از ميانگين فرضي درنظر گرفته  31/12برابر ) ميانگين تجربي(دست آمده ميانگين به

باالتر است، بدين معني كه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نيز بر اين نظر  12 )نمره معيار(شده 
هاي دانشجويان منجر گيزهبرنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي به تحريك انهستند كه 
  .شده است

دست آمده از دهد كه تفاوت ميانگين بهعالوه بر اين نتيجه مقايسه ديدگاه دو گروه نشان مي    
و با درجه / 58دست آمده از نظرات دانشجويان با اختالفي در حدود نظرات اساتيد با ميانگين به

كه با وجودي كه هر دو گروه معتقدند كه  دهداين مطلب نشان مي. نيستمعنادار % 95اطمينان 
صورت بههاي دانشجويان تحريك انگيزهبرنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد 



پريوش جعفريو  حجت اهللا مرادي پردنجاني  

1392، بهار و تابستان 7، شماره 4دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال   

 

152

مشاهده نشده ها در اين خصوص داري در ديدگاه آنتفاوت معني اما اثربخش عمل كرده است
  .ن مطلب استدست آمده نيز گوياي ايسطح معني داري و ميانگين به و است

  
  

  تحريك انگيزه هاي دانشجوياندر بعد  ي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمياثربخشي برنامه درس .5جدول 
ميانگين   نمونه ها  فرضيه

  تجربي
انحراف 
  معيار

ميانگين 
  فرضي

t 
  تك نمونه اي

درجه 
  اطمينان

معني 
  داري

  000/0  %95 56/49 12  58/2 89/12 اساتيد  5
  000/0  %95 77/125 12  05/3 31/12 دانشجويان

مقايسه ديدگاه  12
  و اساتيد

  دانشجويان

  t تفاوت ميانگين
  مستقل

95%  167/0  

58/  38/1 
  

ميزان اثربخشي برنامه درسي ) 13و  6نتايج آزمون فرضيه ( 6در جدول : 13و  6فرضيه 
از نظر اساتيد و نشجويان هاي كارآفرينانه داپرورش ويژگيكارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد 

اي بررسي و تك نمونه tصورت جداگانه و با استفاده از آزمون آماري دانشجويان دانشگاه به
نتايج . اندمستقل با يكديگر مقايسه شده tسپس نظرات مطرح شده با استفاده از آزمون آماري 

كارآفرينانه دانشجويان  هايپرورش ويژگيكه در گروه اساتيد و در بعد  دهدمياين جدول نشان 
شده كه از ميانگين فرضي درنظر گرفته  47/13برابر ) ميانگين تجربي(دست آمده ميانگين به

باالتر است، بدين معني كه اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي بر اين نظر هستند  12) نمره معيار(شده 
پرورش را ينانه دانشجويان هاي كارآفرويژگيكارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي  برنامه درسيكه 
نيز ميانگين  هاي كارآفرينانه دانشجويانبعد پرورش ويژگيدر گروه دانشجويان و در . است داده
نمره (شده كه از ميانگين فرضي درنظر گرفته شده  43/13برابر ) ميانگين تجربي(دست آمده به

سالمي نيز بر اين نظر هستند كه باالتر است، بدين معني كه دانشجويان دانشگاه آزاد ا 12 )معيار
را پرورش داده هاي كارآفرينانه دانشجويان ويژگيبرنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي 

  .است
دست آمده از دهد كه تفاوت ميانگين بهعالوه بر اين نتيجه مقايسه ديدگاه دو گروه نشان مي    

و با درجه / 04دانشجويان با اختالفي در حدود  دست آمده از نظراتنظرات اساتيد با ميانگين به
دهد كه هر دو گروه معتقدند كه برنامه اين مطلب نشان مي. نشده استمعنادار % 95اطمينان 

به هاي كارآفرينانه دانشجويان بعد پرورش ويژگيدرسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در 



  ارزيابي اثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي

 153

مشاهده ها در اين خصوص ديدگاه آنداري در تفاوت معني و صورت اثربخش عمل كرده است
  .دست آمده نيز گوياي اين مطلب استداري و ميانگين بهكه سطح معني نشده است

  
  
  

  پرورش ويژگي هاي كارآفرينانه بعد دراثربخشي برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي  .6جدول 

ميانگين   نمونه ها  فرضيه
  تجربي

انحراف 
  معيار

ميانگين 
  فرضي

t 
تك 

  نمونه اي

درجه 
  اطمينان

معني 
  داري

  000/0  %95 49/34 12 04/4 47/13 اساتيد  6
  000/0  %95 39/82 12 28/5 43/13 دانشجويان

13  
مقايسه ديدگاه 

  و اساتيد
  دانشجويان

 t  تفاوت ميانگين
  942/0  %95  مستقل

04/ 07/ 
  

ان اثربخشي برنامه درسي ميز) 14و  7نتايج آزمون فرضيه ( 7در جدول : 14و  7فرضيه 
از نظر اساتيد دانشجويان هاي كارآفرينانه بهآموزش مهارتكارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد 

اي بررسي و تك نمونه tصورت جداگانه و با استفاده از آزمون آماري و دانشجويان دانشگاه به
نتايج . انديكديگر مقايسه شده مستقل با tسپس نظرات مطرح شده با استفاده از آزمون آماري 

هاي كارآفرينانه به آموزش مهارتكه در گروه اساتيد و در بعد  دهدمياين جدول نشان 
شده كه از ميانگين فرضي در  22/40برابر  )ميانگين تجربي( دست آمدهميانگين بهدانشجويان 

انشگاه آزاد اسالمي بر اين باالتر است، بدين معني كه اساتيد د 27 )نمره معيار(نظر گرفته شده 
هاي اساسي كارآفرينانه را به مهارتكارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي  برنامه درسينظر هستند كه 

هاي كارآفرينانه به آموزش مهارتبعد در گروه دانشجويان و در . دانشجويان آموزش داده است
شده كه از ميانگين فرضي  92/39برابر  )ميانگين تجربي(دست آمده نيز ميانگين بهدانشجويان 

باالتر است، بدين معني كه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي  27 )نمره معيار(درنظر گرفته شده 
هاي اساسي مهارتبرنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي نيز بر اين نظر هستند كه 

  .كارآفرينانه را به دانشجويان آموزش داده است
دست آمده از دهد كه تفاوت ميانگين بهن نتيجه مقايسه ديدگاه دو گروه نشان ميعالوه بر اي    

و با درجه / 30دست آمده از نظرات دانشجويان با اختالفي در حدود نظرات اساتيد با ميانگين به
دهد كه هر دو گروه معتقدند كه برنامه اين مطلب نشان مي. نشده استمعنادار % 95اطمينان 
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به هاي كارآفرينانه دانشجويان بعد پرورش ويژگييني دانشگاه آزاد اسالمي در درسي كارآفر
مشاهده ها در اين خصوص داري در ديدگاه آنتفاوت معني و صورت اثربخش عمل كرده است

  .دست آمده نيز گوياي اين مطلب استداري و ميانگين بهكه سطح معني نشده است
  
  

  فريني دانشگاه آزاد اسالمياثربخشي برنامه درسي كارآ .7جدول 
  به دانشجويان كارآفرينانه هاي اساسي آموزش مهارت بعد در 

ميانگين   نمونه ها  فرضيه
  تجربي
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      گيري           بحث و نتيجه

 سال است كه جزء سرفصل دروس دانشگاهي شده است 50درس كارآفريني بيش از     
هدف آن آموزش دانشجويان براي خالقيت، نوآوري و  كه) 100: 1391مذبوحي و همكاران، (

سازي و آماده) 1990، 2كنت(، ارتقاء شناخت فرصت ها) 2000، 1اركيال( ي بيشترسودمند
  . باشدمي) 2008، 3ماسالويبا( دانشجويان براي ورود به دنياي واقعي كارآفريني

هايي كه در هريك ديدگاه اساتيد و صورت زوج فرضيهفرضيه به 14مقاله حاضر در      
درس كارآفريني دانشگاه آزاد صورت جداگانه پيرامون مطابقت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي به

روش  ؛روش تدريس ؛محتوا و دستيابي به هدف( با ابعاد مصوب برنامه درسي كارآفرينياسالمي 
يان هاي كارآفرينانه دانشجوپرورش ويژگي ؛توانايي مدرسان؛ تحريك انگيزه دانشجويان ؛ارزشيابي

مورد  چنين مقايسه ديدگاه دو گروهو هم )ريني به دانشجويانفهاي اساسي كارآو آموزش مهارت
ه تا از طريق مطابقت هريك از ابعاد مذكور با ابعاد مطروحه در و سعي شد آزمون قرار گرفت

برنامه درسي كارآفريني ميزان اثربخشي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي مورد ارزيابي قرار 

                                                 
1. Erkkila 
2. Kent 
3. Mwasalwiba 
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دست آمده از بررسي اثربخشي درس كارآفريني دانشگاه آزاد به در ادامه به تحليل نتايج .گيرد
  .پردازيممولفه ذكر شده مي 7اسالمي در 

از بعد محتواي آموزشي و دانشگاه آزاد اسالمي در رابطه با اثربخشي درس كارآفريني      
ر اين نظر بهر دو اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نتايج نشان داد كه هدف دستيابي به

هستند كه برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي با اهداف و محتواي ارايه شده در برنامه 
درسي كارآفريني مطابقت دارد و با وجودي كه هر دو گروه معتقدند، برنامه درسي كارآفريني 

 اما استصورت اثربخش عمل كرده هدف به دانشگاه آزاد اسالمي در بعد محتوا و دستيابي به
داري و ميانگين به ها در اين خصوص وجود دارد كه سطح معنيداري در ديدگاه آنتفاوت معني

با مالحظه اين بعد از درس كارآفريني دانشگاه آزاد . دست آمده نيز گوياي اين مطلب است
اسالمي الزم است محتواي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي با موارد زير مطابقت داشته 

  :باشد
  با دنياي كار و زندگي ارتباط -
  قابليت به كارگيري مطالب درس در حل مسايل كاري -
 تقويت روحيه كارآفريني و نگرش ها -
 شروع كسب و كار و ايجاد شغل -
 خدمت به اجتماع  -

از بعد روش تدريس نتايج نشان  دانشگاه آزاد اسالمي در رابطه با اثربخشي درس كارآفريني    
بر اين نظر هستند كه روش تدريس هر دو اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي  داد كه

درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي با روش هاي تدريس برنامه درسي كارآفريني مطابقت دارد 
با وجودي كه هر دو گروه معتقدند كه برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد  و

ها داري در ديدگاه آنصورت اثربخش عمل كرده است، با اين وجود تفاوت معنيبهروش تدريس 
دست آمده نيز گوياي اين داري و ميانگين بهكه سطح معني شودمشاهده ميدر اين خصوص 

   .مطلب است
 كارآفريني را سخنراني كالسي،درس هاي تدريس ترين انواع روشمهم) 2008( 1پوتر    

رانان مهمان، شروع كسب و كار توسط عنوان سخندعوت از كارآفرينان بهمطالعات موردي، 
سنجي، روش هاي كوچك، مطالعات امكانهاي كسب و كار، كارورزي در شركتدانشجويان، بازي

ذكر ... سازي، ايفاي نقش و هاي رسمي كوچك، شبيهحل مساله، تمرينات گروهي از طريق گروه
الحظه اين بعد از درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي الزم است م با). 2008پوتر، ( كرده است

                                                 
1. Potter 
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نيز به موارد زير ) 2008( پوترهاي روش ضمن استفاده ازدرس كارآفريني تدريس فرايند تا در 
   :توجه شود

  هاي آموزشي درس كارآفريني در كالسمشاركتي بودن فعاليت -
  فرينيموزش درس كارآاز حركات غيركالمي در آ استفاده -
  موزش درس كارآفرينيمثال هاي ابتكاري حين آ استفاده از -
  فرينيوابط عاطفي در طول آموزش درس كارآبرقراري ر -
  فرينيارآفرينان موفق در ارايه درس كارآو ك ده از تجارب عملي افراد كارآفريناستفا -
 موزش درس كارآفرينيپاسخ در آ رواج جو پرسش و -
  درسيهاي ي در قالب پروژههاي عملانجام فعاليت -

نتايج نشان  ارزشيابيدر رابطه با اثربخشي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد روش      
 ارزشيابيبر اين نظر هستند كه روش هر دو داد كه اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي 

نامه درسي كارآفريني مطابقت دارد بر ارزشيابيهاي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي با روش
و با وجودي كه هر دو گروه معتقدند كه برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي در بعد 

ها در اين داري در ديدگاه آنتفاوت معنياما  صورت اثربخش عمل كرده است،به ارزشيابيروش 
آمده نيز گوياي اين مطلب دست به فراوانيداري و كه سطح معني شودمشاهده نميخصوص 

ميزان دستيابي برنامه درسي به اهداف را مورد بررسي قرار ( هاي ارزشيابيدر انتخاب روش. است
اي عمل كرد كه روش موردنظر با ماهيت برنامه درسي موردنظر مطابقت گونهبايد به) دهدمي

كه فعاليت و جائياز آنتاكيد مهم درس كارآفريني بر يادگيري دانشجويان است، . داشته باشد
شود، بايد روشي استفاده شود كه تا حدودي با گيري نميتفكر مستقل از طريق مستقيم اندازه

با مالحظه اين بعد از درس كارآفريني دانشگاه ). 2005، 1گلينگام( اين مهم مطابقت داشته باشد
 و تركيبي مانصورت توابهير هاي زروش ازدرس كارآفريني  ارزشيابيآزاد اسالمي الزم است تا در 

  : شود استفاده
 ترم مياناستفاده از آزمون  -
 آزمون پايان ترماستفاده از  -
 )تهيه طرح كسب و كار   ً مثال  ( به دانشجويان عملي هاي كاره ئارا -
 به دانشجويان تكاليف درسي هئارا -
 تهيه مقاالت كارآفريني -
 دانشجويان هاي كالسي توسطه كنفرانس و سخنرانيئارا -

                                                 
1. Gillingham 
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توانايي مدرسان درس در رابطه با اثربخشي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد      
بر اين نظر هستند  هر دو نتايج نشان داد كه اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي كارآفريني

كارآفريني را  مدرسان درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي توانايي الزم جهت تدريس درسكه 
رضامندي دانشجويان از توانايي مدرسان در تدريس و آموزش كارآفريني ) 1388( سعدي. دارند

 قورچيان). 1388سعدي، ( داندمييكي از عناصر مهم در تعيين اثربخشي آموزشي كارآفريني 
ش و شناخت جامعه، صاحب داننشگاه بايستي از توانائي كه مدرسان دا نيز بيان داشته) 1379(

معرفت، قدرت نمايشگري، قدرت سرپرستي و نظارت، نظم و ترتيب مناسب و صاحب صفات 
ارآفريني دانشگاه با مالحظه اين بعد از درس ك). 52: 1379قورچيان، ( برخوردار باشندشخصي 

  :زير برخوردار باشندهاي توانايياز كارآفريني  مدرسانالزم است تا آزاد اسالمي 
 در كالس درس با دانشجويان ارتباط عاطفي توانايي برقراري  -
 هاي متنوع تدريسگيري از روشتوانايي بهره -
 توانايي علمي الزم براي تدريس درس كارآفريني -
 تجربه و مهارت كافي جهت بهره گيري از تجهيزات و فناوري درس كارآفريني  -
 شايستگي عمومي و توانايي رهبري كالس  -

 تحريك انگيزه دانشجويانخشي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد در رابطه با اثرب     
بر اين نظر هستند كه  هر دو كه اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي دهدمينتايج نشان 

طلبي و گرايش به طلبي، استقاللدرس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي تحريك انگيزه توفيق
  . شده استمنجر انشجويان ساخت چيزهاي نو در د

هاي پرورش ويژگيدر رابطه با اثربخشي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد      
بر  هر دو كه اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي دهدمينتايج نشان كارآفريني دانشجويان 

كارآفرينانه دانشجويان را ويژگي هاي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي اين نظر هستند كه 
 درسبا مالحظه اين بعد از درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي الزم است تا . پرورش داده است

طلبي، چون انگيزه پيشرفت، استقاللي همهايپرورش ويژگي بهه شود كه ئاي اراگونهبهكارآفريني 
  .بينجامددر دانشجويان  پذيري، كنترل دروني و تحمل ابهاموري، ريسكوآخالقيت و ن

 هاي اساسيآموزش مهارتدر رابطه با اثربخشي درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از بعد      
كه اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي هر دو  دهدميدانشجويان نتايج نشان در كارآفريني 

را به  هاي اساسي كارآفرينانهرتمهابر اين نظر هستند كه درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي 
 1ريچ و پيترزهيس. داده است اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه آموزشجهت راهدانشجويان 

                                                 
1. Hisrich & Piterz, 2002 
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اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه در سه دسته در راهرا هاي موردنياز كارآفرينان مهارت) 2002(
 ندهاي فني عبارتمهارت). 2002ترز، هيسريچ و پي( اندهبندي نمودتقسيم فني، مديريتي و فردي

نوشتن، ارتباط حضوري، نظارت بر محيط، مديريت فني فعاليت اقتصادي، روابط اجتماعي، : از
 دانستن زبان و دهي، شبكه سازي، اعمال فعاليت هاي گروهيگوش دادن، توانايي سازمان

روابط انساني، بازاريابي، امور گيري، ريزي، تصميمبرنامه: از عبارتندهاي مديريتي مهارت. خارجي
كنترل دروني، : عبارتند ازهاي فردي مهارتو  مالي، حسابداري، كنترل، مذاكره و مديريت رشد

 ها اكتسابي بودهنكته مهم اين است كه تمامي اين مهارت .گراييتحولو  پذيري، نوآوريريسك
با مالحظه . انشجويان آموزش دادرا به دهاي مذكور مهارت توانميدرس كارآفريني از طريق  كه

) 2002( چه هيسريچ و پيترزو با توجه به آناين بعد از درس كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي 
هاي اساسي در آن مهارته شود كه ئاي اراگونهالزم است تا درس كارآفريني بهاند بيان كرده
  .موزش داده شودبه دانشجويان آ كارآفرينانه

گيري كرد كه برنامه درسي كارآفريني دانشگاه آزاد اسالمي از توان نتيجهي ميطور كلبه    
صورت اثربخش عمل كرده مولفه ذكر شده به 7ديدگاه اساتيد و دانشجويان آن دانشگاه و در 

  .است
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  .97- 130: 3سال اول، شماره . فصلنامه ابتكار و خالقيت در علوم انساني. ارزشيابي
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