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چکیده

کارآفرینی نیروی عمدهای برای پیشبرد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهشمار میرود .نظام آموزش عالی میتواند

بهطور غیرمستقیم با آموزش کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (تدریس کارآفرینی به دانشجویان) ،نیز بهطور مستقیم با

کارآفرینی دانشگاهی و تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی کشاورزی (بهرهبرداری تجاری از دانش و فناوری دانشگاهی و بسیج

منابع دانشگاهی برای توسعه کارآفرینی) در توسعهی کارآفرینی و کسبوکار در بخش کشاورزی سهیم شود .این پژوهش با

هدف شناسایی و اولویتبندی مجموعهای نمایا از مولفههای آموزش کارآفرینی در حوزه آموزش عالی کشاورزی انجام شد.

برای دستیابی به هدف تحقیق ،در مرحله اول از روش مرور نظامیافته و فن دلفی برای استخراج نشانگرهای آموزش کارآفرینی
دانشگاهی بهره گرفته شد .با توجه ب ه هدف تحقیق ،معیار؛ تجربهی حرفهای به شکل آموزش و پژوهش در زمینهی کارآفرینی
در کشاورزی برای گزینش مشارکتکنندگان به شیوهی نمونهگیری هدفمند بهعنوان خبرگان کلیدی درنظر گرفته شد (.)n=21

در مرحله دوم ،با بهرهگیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس 63 ،نشانگر در قالب پنج مولفه دستهبندی و رتبهبندی
شدند که عبارت بودند از؛ توسعه روششناسی آموزش کارآفرینی ( 20نشانگر)؛ برنامهریزی آموزش کارآفرینی ( 15نشانگر)؛
محتوای آموزش کارآفرینی ( 20نشانگر)؛ پژوهش درباره آموزش کارآفرینی ( 20نشانگر)؛ توسعه حرفهای برای آموزش

کارآفرینی کشاورزی ( 12نشانگر)؛ دستاندرکاران آموزش کارآفرینی در کشاورزی ( 9نشانگر)؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی
( 23نشانگر)؛ و ظرفیتسازی و توسعه نهادی برای آموزش کارآفرینی ( 40نشانگر).

کلید واژهها :آموزش عالی کشاورزی ،آموزش کارآفرینی ،فن دلفی ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،تاپسیس.

نویسندهی مسئول :محمد شریف شریفزاده

رایانامهsharifsharifzadeh@gmail.com :

دریافت 1393/10/20 :؛پذیرش1394/3/5 :
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مقدمه

نظامهـای آموزشـی كشـورهای مختلـف تلاش راهبـردی

هدفمنـدی را بـرای تلفیـق كارآفرینـی در برنامـه آموزشـی

نظـام مزبـور از قابلیتهـا ،ابزارهـا و سـازوکارهای مـورد نیـاز

بـرای انجـام كاركردهـای مختلـف ،اعـم از آمـوزش ،پژوهـش،
مدیریـت ،خدمـات اجتماعـی و ...بـا جنـس و ماهیـت

خـود همـراه بـا فراهـمآوری ابزارهـا و سـازوکارهای الزم اعمال

كارآفرینانـه اسـت.

كارآفرینانـه جهـت ارتقای شایسـتگیهای مورد انتظـار جامعه

نخسـت چالشبرانگیزتـر ،ولـی در عیـن حـال سـودمندتر،

کردهانـد تـا بتواننـد از راهبـرد آمـوزش كارآفرینـی یـا آمـوزش

بیتردیـد پیادهسـازی رویكـرد دوم نسـبت بـه رویكـرد

و بـازار كار از دانشآموختـگان كشـاورزی بهره مطلـوب را ببرند

ژرفتـر و پردامنهتـر بـوده و بـه نهادینهسـازی كارآفرینـی در

تلفیـق كارآفرینـی در نظـام آموزشـی ،شـیوههای مختلفـی

پژوهشهـای مختلـف نشـان میدهنـد کـه كارآفرینـی

(قاسـمی و همکاران1388 ،؛ خسرویپور و همکاران.)1386 ،
را بـه خـود میگیـرد .در ایـن زمینـه تمایـز قایـل شـدن بیـن دو

نظـام آموزشـی منجـر خواهـد شـد (.)Streeter et al., 2000

هـم دارای بعـد نظـری و هـم بعـد عملـی یـا كاربـردی اسـت كـه

رویكرد دارای اهمیت اسـت .نخسـتین رویکـرد ،یعنی آموزش

میتـوان بـا روشهـای مختلـف آموزشـی بـه آمـوزش و پرورش

مجموعـهای از عنصرهـای رفتـاری در ابعـاد دانشـی ،بینشـی و

شـریفزاده و زمانـی ( ،)1385در نتیجـه مطالعـهای در

كارآفرینـی بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت كـه كارآفرینـی همانند

مهارتـی و صالحیتهـای حرفـهای میمانـد كـه میتوانـد از راه

آمـوزش در افـراد پدیـد آمـده و رشـد یابد.

كارآفرینـان همـت گماشـت.

دانشـگاه شـیراز ،راهكارهـای زیـر را بـرای گسـترش آمـوزش
كارآفرینـی پیشـنهاد دادهانـد :برگـزاری كارگاههـای آموزشـی

از ایـن منظر ،كارآفرینی آموزشپذیر و تدریسپذیر اسـت.

جهـت معرفـی موضـوع و خصایـص كارآفرینانـه؛ تدویـن طـرح

و موضـوع كارآفرینـی یـا تلفیق درسهـای مرتبط با کسـبوکار

كارآفرینـی بـرای همـهی دانشـجویان در سـطوح مختلـف

تالشهـای صـورت گرفته بـرای راهاندازی رشـتههایی با عنوان

و کارآفرینـی در برنامههای آموزشـی مراكز مختلف دانشـگاهی

كسـبوكار و دیگـر قابلیتهـا بـه دانشـجویان؛ ارایـه درس
تحصیلـی؛ معرفـی الگوهـای موفـق كارآفرینـی؛ برگـزاری

را میتـوان در ایـن راسـتا ارزیابـی کـرد .در یـك تعریـف سـاده،

نمایشـگاهها و بازدیدهـای دانشـجویی از كسـبوكارها و

اسـت كـه طى آن افـراد غیركارآفریـن ولى داراى تـوان
بالقـوه ،بهصـورتى خـ ّلاق تربیـت میشـوند .در واقـع آمـوزش

محتـوای درسـی بـا رویكـرد خالقیتپـروری؛ فراهمسـازی

محیطهـای كالسـی مشـوق بحـث و تبادلنظـر؛ و بهرهگیـری

اطالعـات مـورد نیـاز بـراى كارآفریـنى اسـتفاده میشـود و

مسـتقل ،حـل مسـأله ،تفكـر انتقـادی.

آمـوزش كارآفریـنى فرآینـدى نظاممنـد ،آگاهانـه و هدفگـرا

كارآفریـنى فعالیـتى اسـت كـه از آن بـراى انتقـال دانـش و
افزایـش یـا بهبـود نگرشهـا ،مهارتهـا و تواناییهاى افـراد را

در پى خواهـد داشـت (سـلجوقی.)1392 ،

پروژههـای موفـق كارآفرینـی در سـطح كشـور؛ تجدیـد نظـر در

از فـن و روشهـای تدریـس مناسـب همانند پروژههای درسـی
خسـرویپور و همـكاران ( ،)1386در مطالعـهای بـا موضـوع

توانمنـدی كارآفرینانه دانشـجویان علمی كاربردی کشـاورزی،

رویکـرد مفهومـی دیگـر ،آمـوزش كارآفرینانـه اسـت كـه

راهکارهـای آموزشـی زیـر را مـورد تاکیـد قـرار دادهانـد:

شـرایط یادگیـری كارآفرینانـه و پـرورش دانشآموختگانـی

کسـبوکارهای کوچـک ،ارایـه درس کارآفرینـی در برنامـه

متضمـن بهسـازی كلیـت نظام آموزشـی در راسـتای آسـانگری
كارآفریـن در رشـتههای تحصیلـی مختلـف اسـت .رویكـرد

نخسـت ،بیشـتر مولفـهای بـوده و در پـی تلفیـق كارآفرینـی بـه

تدویـن کتابهـای آموزشـی در زمینـه کارآفرینـی و مدیریـت

درسـی دوره ،ارایـه آمـوزش در زمینـه خالقیـت و نـوآوری،
اسـتفاده از مربیـان کارآفرینـی در کنـار مربیـان درسهـای

عنوان یك رشـته ،یك گرایش یا برنامه درسـی در نظام آموزشی

تخصصـی ،وجـود متخصصـان تخصصـی بـه صـورت ثابـت و

پـی دگرگونسـازی كلیـت نظـام آموزشـی (همـهی مولفههـا و

منظـور تغییـر دانـش و معرفـت در دانشـجویان ،تشـکیل مراکز

اسـت .در حالـی كه رویكـرد دوم ماهیت نظامیافته داشـته و در
پیوندهـای آنهـا) و تلفیـق كارآفرینـی هـر چنـد غیرمسـتقیم و
ناملمـوس -در تاروپـود نظـام آموزشـی بـرای برخـوردار شـدن

تمـام وقـت در مراکـز ،سـمینار و نشسـتهای کارآفرینـی بـه
کارآفرینـی بـرای ارتقـای روحیـه کارآفرینـی ،تشـکیل هسـته

مشـاوره شـغلی در مراکز و ارتباط مسـتمر با دانشـجو ،برگزاری
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مسـابقه و نمایشـگاه بـا موضـوع کارآفرینـی ،متناسـب کـردن

مختلـف کارآفرینانه در رشـتههای مختلف کشـاورزی ،برقراری

( ،)1386بـا بررسـی روحیـه و مهارتهـای كارآفرینـی در میـان

کشـاورزی ،تاکیـد بیشـتر بـر بعـد عملـی آمـوزش کشـاورزی،

درسهـای تخصصـی ،اصلـی ،پایـه و عمومـی بـا کارآفرینـی را

کارآفرینـان موفـق کشـاورزی ،بهرهگیـری از کارآفرینـان موفـق

سـرفصل درسهـا بـا مقولـه کارآفرینـی .حسـینی و عزیـزی

دانشـجویان سـال آخـر كشـاورزی ،تناسـب محتـوای سـرفصل

پیونـد متقابـل و تعاملـی بین دانشـگاه و کسـب وکارهـای موفق
انجـام مطالعـات مـوردی بوسـیله دانشـجویان دربـاره زندگـی

انـدک ارزیابـی کردهانـد .بارانی و همـکاران ( ،)1389با بررسـی

کشـاورزی بـرای تدریـس و سـخنرانی در دانشـگاه و پاسداشـت

زیـر را بـرای آمـوزش کارآفرینـی پیشـنهاد کردهاند :اسـتفاده از

آمـوزش عالـی کشـاورزی.

رفتـار کارآفرینانه دانشـجویان دانشـگاه پیام نور ،سـازوکارهای
آموزشهـای خودگـردان؛ اسـتفاده از آموزشهای تسـلطیاب؛
و اسـتفاده از تقویتکنندههـای مثبت ،ماننـد معرفی طرحهای

کارآفرینـی موفـق ،نشسـت بـا کارآفرینـان نمونـه و بازدیـد از
کسـبوکارهای موفـق.

کارآفرینـان موفـق کشـاورزی بهویـژه دانشآموختـگان نظـام
کریمـی و همـکاران ( ،)2010بـا بررسـی وضعیـت کنونـی

آمـوزش کارآفرینـی در نظـام آمـوزش عالـی در ایـران،
سـازوکارهای زیـر را پیشـنهاد دادهانـد :اسـتخدام مدرسـان

حرفـهای در حـوزه کارآفرینـی ،ارایـه دورههـای آموزشـی

از بیـن پژوهشهای منتشـر شـده در خـارج کشـور ،مندبلی

بـا موضـوع کارآفرینـی بـرای مدرسـان و دانشـجویان و

ب و كار دانشـجویی را ابـزاری گیـرا و چالشبرانگیـز
پـروژه كسـ 

برگـزاری جشـنواره و نمایشـگاه و بهرهگیـری از دیگـر رسـانهها

( ،)2000در نتیجـه مطالعـهای در كشـور افریقایـی سـوازیلند،

بـرای كسـب و ارزیابـی مهارتهـای مختلـف فنـی و مدیریتـی

دانشآموختـگان ،تهیه و پخش فیلمهای مسـتند ،انتشـارات،
بـه منظـور ترویـج فرهنـگ کارآفرینـی ،پرهیـز از تمرکـز بـر

در فرآینـد آمـوزش كارآفرینـی معرفـی کـروده اسـت .کمـپ و

روش سـخنرانی و روی آوردن بـه تدریـس تعاملـی و روشهـای

و بهرهبـرداری مولفههـای عمـده برنامـه تجربـه نظارتشـده

و کارآمـوزی ،بهرهگیـری از کارآفرینـان بـه عنـوان فـرد مرجـع،

همـکاران ( ،)2000تاکیـد کردهانـد کـه کارآفرینـی ،کاریابـی

کشـاورزی اسـت .سـالیوان ( ،)2000از منظـر یادگیـری

آموزشـی عملگراتـر همانند تدوین طـرح کسـبوکار ،کارورزی

سـخنران /مدرس مدعـو و پروژه همراه با ارایه مشـوقهای الزم

کارآفرینانـه ،اسـتاد -شـاگردی را شـیوهای موثر برای آسـانگری

بـرای روی آوردن مدرسـان بـه ایـن روشها ،پایش و ارزشـیابی

شـامل طرحریـزی ،بقـا ،ثبات ،جهتگیری رشـد ،رشـد سـریع

برنامـه درسـی دانشـگاهی و بهرهگیـری از ظرفیـت مراکز رشـد،

یادگیـری و آمـوزش کارآفرینـان در چرخـه عمـر کسـبوکار،
و بلـوغ منابـع معرفـی کـرده اسـت.

بررسـی ساسـیهار و بـن ( )2006بـا موضـوع تلفیـق

جهتگیریهـای

سـهگانه

مدیریتـی،

كارآفرینـی

و

مسـتمر دورههـای آمـوزش کارآفرینـی ،تلفیـق کارآفرینـی در
پارکهـای علمـی و فنـاوری ،مراکز تحقیـق و توسـعه ،صنایع و
بنگاههـای خصوصـی در ترویـج و آمـوزش کارآفرینـی.

دولیسـو ( ،)2010در بررسـی شـیوه تلفیـق کارآفرینـی

خدماترسـانی در برنامـه درسـی مراكـز آموزش دامپزشـكی در

کشـاورزی در برنامـه درسـی کشـاورزی در سـطح متوسـطه

مانند اضافه كردن یك دوره شـشماهه به برنامه درسـی موجود

شـیوههای عمـده مشـارکت فراگیـران در فعالیـت کارآفرینانـه را

برای تغییر موقعیت دانشآموختگان این رشـته با مجهز شـدن

محصـوالت یـا خدمـات ،فـروش محصـوالت و خدمـات و

هنـد گویـای ایـن اسـت كـه یـك مداخلـه مجـزا و غیـر یكپارچه،
نمیتوانـد چارهسـاز باشـد و الزم اسـت تغییـرات گسـتردهتری

بـر پایـه دیدگاههـای معلمـان متوسـطه کشـاورزی در آیـوا،

در چهـار زمینـه تولیـد محصوالت ویـژه بـرای فـروش ،بازارایی

بـه علـم دامپزشـكی و دامپروری و هنـر مدیریـت و كارآفرینی از

ارزشـیابی دسـتاوردها برشـمردهاند.

حسـینی و همـکاران ( ،)2008هفـت راهبـرد را بـرای تلفیـق

طراحـی برنامههـای آموزشـی و ترویجـی ،توانایـی تولیـد مـواد

كارگیـری (كارجویـی) بـه كاردهـی (كارفرمایـی) صـورت گیـرد.

بـر پایـه نتیجههای تحقیق موحـدی و چرختابیـان (،)2013

آمـوزش کارآفرینـی در برنامـه درسـی آمـوزش عالی کشـاورزی

و محتـوای رسـانهای در ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ،توانایـی

توسـعه و تلفیق دورههای آموزشـی در برگیرنـده صالحیتهای

و توانایـی راهانـدازی و مدیریـت یـک کسـبوکار زمینههـای

ارایـه دادهانـد :حضـور دانشـجویان در کسـبوکارهای موفـق،
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مهـم اشـتغالپذیری و کارآفرینـی در رشـته ترویـج و آمـوزش

نظـام آموزش عالی کشـاورزی کشـور با موضوع تحقیق از سـوی

بیشـتر پژوهشهـای مـرور شـده بـه بررسـی ویژگیهـای

آمـوزش كارآفرینـی در آمـوزش عالـی کشـاورزی بـه صـورت

ویژگیهـا پرداختـه و هنـوز راهبـرد مشـخص و معینـی بـرای

افراد شـناخته شـده در حوزه آموزش كارآفرینی گزینش شـدند

کشـاورزی معرفـی شـده اسـت.

کارآفرینانـه دانشـجویان و نقـش آمـوزش در توسـعه ایـن

دیگـر بـوده اسـت .نمونـهی مـورد نظـر از بیـن صاحبنظـران

هدفمنـد گزینـش شـدند .بدیـن منظـور در آغـاز هفـت نفـر از

سـاماندهی آمـوزش کارآفرینـی در بسـیاری از مراکـز آمـوزش

(نمونهگیـری بـارز) و آنگاه از آنـان خواسـته شـد تـا بـه معرفـی

 .)1392در چنیـن شـرایطی کـه در عمـل اقـدام اساسـی و

(نمونهگیـری زنجیرهای/گلولهبرفـی).

نیـاز اسـت مولفههـای مختلـف و نشـانگرهای مرتبـط بـه قصـد

یكپارچـه شـدن و حـذف همپوشـانیها  17تـن شـد .در ایـن

عالـی کشـور طراحـی و دسـتکم اجـرا نشـده اسـت (سـلجوقی

نظامیافتـه بـرای آمـوزش کارآفرینـی صـورت نگرفتـه اسـت،
طراحـی الگـوی مفهومـی نظاممنـد بـرای تلفیـق همهجانبـه

آمـوزش کارآفرینـی در آمـوزش عالی کشـاورزی (آمـوزش عالی
کارآفرینانـه کشـاورزی) مـد نظـر قـرار گیـرد.
روش شناسی

ایـن پژوهـش کاربـردی بـا هـدف شناسـایی مولفههـای

دیگـر صاحبنظران آمـوزش كارآفرینی در كشـاورزی ،بپردازند
در نتیجـه ،فهرسـت صاحبنظـران معرفـی شـده پـس از

بیـن ،پـس از برقـراری تمـاس 14 ،تـن از آنـان اعلام آمادگـی
كـرده و در نتیجـه نمونـه نهایـی بـه  21تـن رسـید.

از مالكهـای گزینـش نمونههـا میتـوان به پیشـینه پژوهش

و انتشـارات (مقالـه و كتـاب) در حـوزه آمـوزش كارآفرینـی
در كشـاورزی ،پیشـینه تدریـس كارآفرینـی در كشـاورزی
و كارآفرینـی در آمـوزش عالـی كشـاورزی ،مدیریـت مراكـز

آمـوزش عالـی کارآفرینانـه در کشـاورزی در دو مرحلـه کلـی بـه

كارآفرینـی در دانشـگاهها ،مدیریـت آموزشـی در مراكز آموزش

نظامیافتـه بـه منظـور اسـتخراج نشـانگرها بهـره گرفتـه شـد.

همـراه بـا آشـنایی با مباحـث آمـوزش كارآفرینی و مشـاركت در

انجـام رسـیده اسـت .در مرحلـه نخسـت در آغـاز از روش مـرور
بدیـن منظـور ،در آغاز کار با جسـتجوی اینترنتـی و کتابخانهای

فهرسـتی از پژوهشهـای داخلـی و خارجـی منتشـر شـده در

زمینـه موضـوع آمـوزش عالـی کارآفرینی تهیه شـد .سـپس ،به
تهیـه نسـخه چاپـی یـا الکترونیکـی اقـدام شـد.

عالـی كشـاورزی و کارآفرینی و توسـعه کسـبوکار در کشـاورزی
تدویـن برنامـه درسـی رشـته كارآفرینـی در كشـاورزی و البتـه

امـکان مشـارکت آنهـا اشـاره نمـود .در راسـتای اجـرای فـن
دلفی ،پس از تشـکیل گروه خبرگان به شـیوه یادشـده ،فهرست

نشـانگرها در قالـب فرمـی در اختیار آنان قرار داده شـد و پس از

از بیـن منبعهـای در دسـترس ،برخی بر پایـه معیار مرتبط

دریافـت دیدگاههـای اعضا ،نسـبت بـه پاالیش فهرسـت اقدام و

منبعهـای نهایـی توسـط گـروه تحقیـق مطالعـه و نشـانگرهای

در همین زمینه ،با مرور بررسـیهای پیشـین ،چهار معیار:

بـودن بـا موضـوع و زمینـه تحقیـق مـورد پاالیـش قـرار گرفتند.

مرتبـط بـا ابعاد مختلـف آموزش عالـی کارآفرینی در کشـاورزی

در نتیجـه ،برخـی نشـانگرها کنـار گذاشـته شـد.

تحققپذیـری نهـادی (امکانپذیری به لحاظ قوانیـن و مقررات

اسـتخراج و پـس از پاالیـش از طریـق حـذف مـوارد تکـراری و

و رویههـای اداری موجـود بـرای توسـعه برنامههـای درسـی و

برحسـب بعـد یـا مولفـه نظـام آمـوزش عالی دسـتهبندی شـد.

(همسـو و سـازگار بـودن بـا ماهیـت آمـوزش کارآفرینـی و نیـز

ادغـام مـوارد همپوشـان ،فهرسـتی اولیـه از نشـانگرها تدوین و

آموزشـی در مراکز آموزش عالی کشـاورزی) ،مناسبت آموزشی

در ادامـه از فـن دلفـی متشـکل از گروهـی از صاحبنظـران

آمـوزش عالـی کشـاورزی) ،امکانپذیـری مدیریتـی (عملیاتـی

شـد .دلیـل ایـن رویکـرد ،لـزوم رسـیدن بـه اجمـاع نظـر درباره

در مراکـز دانشـگاهی) و همگرایـی نظامیافتـه (همسـویی و

بـرای ارزیابی و پاالیش نشـانگرهای اسـتخراج شـده بهرهگیری
مولفههـا و راهبردهـای تلفیـق آمـوزش کارآفرینـی در نظـام

آمـوزش عالـی کشـاورزی کشـور از یکسـو و نبـود امـکان
بهرهگیـری از دیگـر روشهـای پیمایشـی بـه دلیـل تازگـی

موضـوع و ناآشـنایی ژرف و تخصصـی همـهی دسـتاندرکاران

بـودن بـا توجه بـه امکانـات و زیرسـاختهای علمی و آموزشـی

قابلیـت همافزایـی بـا دیگـر مولفههـای نظـام آموزشـی) ،بـرای

ارزیابـی نشـانگرها و اولویتبنـدی آن هـا تدویـن شـد.

در مرحلـه بعـد ،جهـت بررسـی و رتبـه بنـدی نشـانگرهای

آمـوزش عالی کارآفرینی با توجه بـه اهداف تحقیق و معیارهای
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مولفههای توسعهی آموزش ...

چندگانـه روش  TOPSISگزینش شـد؛ اما از آنجـا که باید وزن

هـر کـدام از معیارهـای رتبهبنـدی در آغـاز کار محاسـبه شـود؛
از اینـرو ،روش  AHPبـرای تعییـن درجـه اهمیـت هـر کـدام از

یافته ها

پـس از گـردآوری پرسشـنامه هـا ،ابتـدا نـرخ سـازگاری

مقایسـههای هر پاسـخگو بررسـی شـد .پس از آن با اسـتفاده از

معیارها اسـتفاده شـد .سـپس با اسـتفاده از وزن های به دسـت

میانگین هندسی امتیاز مقایسـه های زوجی (نظر پاسخگویان)

مـورد نظـر بـا اسـتفاده از الگـوی تاپسـیس رتبه بندی شـد.

مقایسـات زوجـی تهیـه شـد (جـدول .)1

آمـده از روش ،نشـانگرهای یـاد شـده بـه تفکیـک مولفـه هـای

چهـار معیـار اصلـی ترکیـب و ماتریـس تلفیـق شـده گروهـی

جدول -1ماتریس تلفیق شده گروهی مقایسههای زوجی چهار معیار اصلی ارزیابی
تحققپذیری نهادی

مناسبت آموزشی

امکانپذیری مدیریتی

همگرایی نظامیافته

1

6/82
1

4/61
8/59
1

3/96
2/02
7/58
1

تحقق پذیری نهادی
مناسبت آموزشی
امکانپذیری مدیریتی
همگرایی نظامیافته

پـس از ایـن مرحلـه ،ضریبهـای اهمیت (وزن هـا) به کمک

قـرار مـی گیـرد .بـا توجـه بـه نـگاره ( )1معیـار امکانپذیـری

هنجـار شـده (نرمالشـده) محاسـبه و بـا تعییـن میانگیـن هـر

نشـانگرهای آمـوزش عالی کارآفرینانه داشـته اسـت .پس از آن

ماتریس گروهی محاسـبه شـد .به ایـن منظور در آغـاز ماتریس
یـک از سـطرهای آن ضرایـب اهمیـت اسـتخراج شـد .بـا توجه
بـه اینکـه نـرخ سـازگاری ماتریـس هـای تلفیـق شـده گروهـی

مقایسهـای زوجـی شـاخص ها و مولفـه ها کمتر از  0/1اسـت،

سـازگاری قابـل قبول وجـود دارد و اعتبار پاسـخ ها مـورد تأیید

مدیریتی با وزن نسـبی  0/644بیشـترین اهمیت را در مقایسـه

معیـار تحققپذیـری نهـادی بـا وزن نسـبی  ،0/236مناسـبت

آموزشـی بـا وزن نسـبی  0/072و معیـار همگرایـی نظامیافته با
وزن نسـبی  0/048قـرار دارنـد.

0.048
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ

0.644

اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

0.072

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻣﻮزﺷﯽ

0.236
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﻬﺎدي

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

نگاره  -1وزن های نسبی معیارهای چهارگانه ارزیابی
در رتبـه بنـدی نشـانگرهای کارآفرینـی دانشـگاهی بـا

طرحهـای کسـبوکار دانشـجویی در قالـب درسهـای عملیات

بهرهگیـری از  TOPSISاز بیـن شـیوههای مختلف (جدول ،)2

کشـاورزی ،پـروژه و غیـره ،بهرهگیـری از روشهـای تدریـس

کارخانههـا ،صنایـع و واحدهـای تولیـدی و نمونههـای موفـق

دانشـجویان بـه صـورت فـردی و گروهـی و کارورزی بـا ماهیـت

بازدیدهـای دانشـجویی و گردشهـای علمـی از كسـبوكارها،
كارآفرینـی و کسـبوکار در بخـش کشـاورزی ،در نظـر گرفتـن
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جدول -2نشانگرهای توسعهی روششناسی آموزش کارآفرینی
فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

بازدیدهـای دانشـجویی و گردشهـای علمـی از كسـبوكارها ،کارخانههـا ،صنایـع و

5/61

0/545

0/097

1

در نظـر گرفتـن پروژههـای کسـبوکار دانشـجویی در قالـب دروس عملیـات کشـاورزی،

5/53

0/604

0/109

2

بهرهگیـری از روشهـای تدریس خالقانـه در کالسهای درس (حل مسـئله ،ایدهپردازی،

5/61

0/640

0/114

3

5/33

0/904

0/169

نشانگر

واحدهـای تولیـدی و نمونههـای موفـق كارآفرینـی و کسـبوکار در بخـش کشـاورزی
پـروژه و غیـره

تفكر انتقادی)

تدوین طرح كسبوكار توسط دانشجویان به صورت فردی و گروهی

گذرانـدن دوره کارورزی در پایـان نیمسـال آخـر به كار در کسـبوکارهای دایـر و یا طراحی

5/18

بهرهگیـری از كارآفرینـان موفـق كارآفریـن بـه عنـوان آموزشـگر مدعـو بـرای سـخنرانی،

5/36

0/997

مطالعه موردی و تهیه گزارش از کسبوکارها و بنگاههای موفق در بخش کشاورزی

5/18

1/066

و راهانـدازی کسـبوکار پیش از دانشآموختگـی (کارورزی کارآفرینانه)

تدریـس و انتقـال آموزههـا و ترغیـب و راهنمایـی دانشـجویان در دروس مختلـف

پروژه راهاندازی کسبوکار فردی یا گروهی توسط دانشجویان

5/26

نشستهای بحث گروهی درباره موضوعهای کارآفرینی و کسبوکار در بخش کشاورزی

5/19

اسـتاد -شـاگردی (یادگیـری تجربـی تحـت راهنمایـی کارآفرینـان و مدیـران بـا تجربـه در

4/93

نمایش فیلم درباره موضوعهای کارآفرینی و کسبوکار در کالسهای درس

زمینـه کسـبوکار در بخـش کشـاورزی)

4/88

0/909

0/175

5

0/186

6

0/205

7

0/220

9

0/246

11

1/138

0/216

1/113

0/228

1/146

1/214

4

8
10

انجام پروژه معرفی و تحلیل فرصتها و شکافهای تولید و بازار در بخش کشاورزی

4/78

1/247

0/260

12

شناسایی و مصاحبه با کارآفرینان و مدیران موفق کسبوکار در بخش کشاورزی

4/19

1/134

0/270

14

مطالعه و تهیه گزارش از روند بازار یک محصول یا کاالی خاص در بخش کشاورزی

4/60

سـخنرانی و ارایـه مطالـب توسـط اسـتادان در کالس درس درباره موضوعهای کسـبوکار
(شـیوه متعارف)

بوکار کشاورزی توسط دانشجویان
ارزشیابی و نقد طرحهای کس 

کارآموزی دانشجویان در محیطهای کسبوکار خارج دانشگاه در رشتههای کشاورزی

ارایـه سـمینار توسـط دانشـجویان دربـاره موضوعهـای کارآفرینـی و کسـبوکار در بخـش

کشاورزی

همانندسازی فعالیتهای تجاری با استفاده از نرمافزار رایانهای

دایـر کـردن آزمایشـگاه (البراتوار)کارآفرینـی اجتماعـی برای انجـام پروژههای کسـبوکار

دانشـجویی مناسـب بـرای بخش کشـاورزی و جامعه روسـتایی

4/72

1/229
1/292

0/267

0/273

13
15

5/04

1/438

0/285

16

4/67

1/482

0/317

18

4/94

4/36

5/19

1/423

1/397
1/717

0/288

0/320
0/330

17

19
20

برنامهریـزی آمـوزش کارآفرینـی (توسـعه و تدویـن و اجرای

مدیریتـی در برخـی رشـتههای مرتبـط كشـاورزی ماننـد ترویج

مولفه ،برنامهریزی آموزشـی و درسـی برای آمـوزش کارآفرینی

گرایشهـای بینرشـتهای کارآفرینـی و کسـبوکار در هـر

راهبرد توسـعه و تدوین و اجرای برنامههای درسـی و آموزشـی

دامپـروری ،مکانیزاسـیون و غیـره و ارایـه درسـی بـا موضـوع

برنامههـای درسـی و آموزشـی کارآفرینـی) دومیـن طبقـه یـا
در کشـاورزی اسـت کـه نشـانگرهای آن رویهمرفتـه مبیـن

در ایـن زمینهانـد.

بـر اسـاس یافتههـا ،رویکردهـای تلفیـق واحدهـای درسـی

مرتبـط بـا كارآفرینی و کسـبوکار بـا هدف توسـعه مهارتهای

و آمـوزش کشـاورزی ،اقتصـاد کشـاورزی و غیـره ،راهانـدازی
یـک از رشـتههای کشـاورزی ماننـد مدیریـت كسـبوکارهای
کارآفرینـی و خـود اشـتغالی به صـورت گزینشـی ،باالترین رتبه
را کسـب کردهانـد (جـدول .)3
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جدول -3شیوههای توسعهی برنامه درسی برای آموزشی کارآفرینی
نشانگر

تلفیـق واحدهـای درسـی مرتبـط بـا كارآفرینـی و کسـبوکار با هـدف توسـعه مهارتهای
مدیریتـی در برخـی رشـتههای مرتبـط كشـاورزی ماننـد ترویـج و آمـوزش کشـاورزی،
اقتصـاد کشـاورزی و غیـره
راهانـدازی گرایشهـای کارآفرینـی و کسـبوکار در هـر یـک از رشـتههای کشـاورزی
(بینرشـتهای) هماننـد مدیریـت كسـبوکارهای دامپـروری ،مکانیزاسـیون و غیـره
ارایـه درسـی بـا موضـوع کارآفرینی و خود اشـتغالی به صورت گزینشـی برای دانشـجویان
کشاورزی
راهاندازی رشتهای با موضوع کارآفرینی کشاورزی در دانشگاهها
ارایه درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با موضوع مبانی كارآفرینی
طراحـی و ارایـه دروس کارآفرینـی در مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد در
گرایشهـای مختلـف کشـاورزی بـا شـمول سـرفصلهایی هماننـد مدیریت ریسـک ،امور
مالـی و بازرگانـی ،ارتباطـات و غیـره
ارایـه درسـی جامـع و فراگیـر (دسـتكم بـه ارزش سـه واحـد) بـرای دانشـجویان مقطـع
كارشناسـی بـا موضـوع كارآفرینـی و كسـبوكار
تلفیق واحدهای درسی مدیریتی در برنامههای درسی هر یك از رشتههای کشاورزی
تاسـیس دانشـكدههای كارآفرینـی در نقاط مختلف کشـور با رشـتههای مختلـف از جمله
کارآفرینی در کشـاورزی
ارایـه دروس و واحدهایـی در هـر مقطـع بـا مضمـون و موضـوع كارآفرینـی در رشـتههای
كشاورزی
دایـر نمـودن رشـته مدیریـت كسـبوكارهای كشـاورزی یـا گرایشهـای مرتبـط ماننـد
 MBAیـا  NBAدر مقطـع كارشناسـی ارشـد
تلفیـق مباحـث و موضوعـات مرتبـط بـا کارآفرینـی و کسـبوکار در برنامـه درسـی همـه
رشـتههای کشـاورزی (در قالـب درسهـای موجـود)
ارایه درسی با موضوع مدیریت کسبوکار در کشاورزی برای همه رشتهها
تشـکیل گروههـای آموزشـی بـرای ارایـه رشـتههای مرتبـط بـا کارآفرینـی و کسـبوکار
کشـاورزی در دانشـکدههای کشـاورزی
گنجانـدن درس كارآفرینـی در قالـب درسهـای عمومـی یـا اصلی دانشـگاهها بـرای همه
رشـتهها از جملـه کشـاورزی

قابلیتهـا و صالحیتهـای فراگیـران و دانشآموختـگان

فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

0/016

0/080

0/835

1

0/021

02/063

0/749

14

0/026

0/058

0/691

10

0/032
0/032
0/035

0/052
0/052
0/049

0/621
0/617
0/581

3
13
4

0/040

0/043

0/518

11

0/042
0/047

0/042
0/042

0/497
0/477

12
2

0/045

0/039

0/463

9

0/053

0/032

0/380

5

0/061

0/024

0/277

8

0/065
0/079

0/021
0/024

0/244
0/231

6
7

0/078

0/010

0/114

15

زمینهها و فرصتهای کارآفرینی و توسـعه کسـبوکار در بخش

کشـاورزی (تدویـن و ارایـه منسـجم محتـوای دانشـی ،مهارتی

کشـاورزی ،شـیوههای مدیریـت امـور مالـی ،مدیریـت تولیـد و

محتـوای دورههـای آمـوزش کارآفرینـی ،باالتریـن رتبـه بـه

شـیوه جـذب فنـاوری اختصـاص یافتـه اسـت (جـدول .)4

و بینشـی برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی) ،از بین نشـانگرهای

قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه کسـبوکار و پایینتریـن رتبـه بـه

جدول -4نشانگرهای قابلیتها و صالحیتهای کارآفرینانه دانشآموختگان کشاورزی
نشانگر

زمینهها و فرصتهای کارآفرینی و توسعه کسبوکار در بخش کشاورزی
شـیوههای مدیریـت امـور مالـی (انـواع منابـع مالـی ،تامیـن مالـی و سـرمایهگذاری
مخاطر هپذیـر)
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فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

0/015
0/024

0/105
0/084

0/875
0/777

1
2

شماره  ،32بهار 94

ادامه جدول 4
مدیریت تولید
قوانین و مقررات مربوط به کسبوکار
شیوههای بازاریابی و فروش
شـیوهها و فنـون کاربـرد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در توسـعه کسـبوکار
(مهارتهـای دیجیتالـی)
مدیریت نیروی کار و منابع انسانی
شیوههای حسابداری
شیوههای ارتباطات
شیوههای تبلیغات
مدیریت ریسک
مدیریت امور تجاری و بازرگانی
انواع و شیوههای مختلف کارآفرینی و توسعه کسبوکار در بخش کشاورزی
تدوین یک طرح کسبوکار در بخش کشاورزی
مراحـل راهانـدازی انـواع کسـبوکارها در بخـش کشـاورزی از امکانسـنجی،
مکانیابـی ،راهانـدازی تـا خـروج
شیوههای خالقیت و نوآوری
مدیریت امور اداری
ضرورت و اهمیت کارآفرینی و توسعه کسبوکار در بخش کشاورزی
شیوههای برنامهریزی راهبردی کسبوکار
شیوه جذب فناوری

رتبهبنـدی موضوعهـای پژوهشـی آمـوزش کارآفرینـی

0/030
0/035
0/036
0/036

0/078
0/074
0/074
0/072

0/724
0/678
0/672
0/665

3
4
5
6

0/048
0/055
0/058
0/058
0/058
0/060
0/061
0/063
0/067

0/060
0/054
0/052
0/052
0/050
0/049
0/048
0/045
0/043

0/556
0/494
0/477
0/473
0/461
0/449
0/443
0/414
0/390

7
8
9
10
11
12
13
14
15

0/086
0/084
0/102
0/102
0/105

0/030
0/028
0/024
0/022
0/015

0/257
0/251
0/187
0/179
0/127

16
17
18
19
20

شناسـایی نیازهای آموزشـی کارآفرینان و متقاضیـان و مدیران

(زمینههـا و موضوعهای پژوهشـی در حوزه آمـوزش کارآفرینی

کسـبوکار در بخش کشـاورزی ،انجام مطالعه بـه منظور تدوین

موضوعهـای نیازمنـد پژوهـش در حـوزه آمـوزش کارآفرینـی

بـا رویکـرد بیـن رشـتهای و عملـی و شناسـایی و ارزیابـی

در کشـاورزی) ،در جـدول آمـده اسـت .شـماری از عنوانهـا یـا
در کشـاورزی بیـان شـده کـه در ایـن بیـن ،ارزیابـی اثربخشـی
آموزشهـای کارآفرینـی و کسـبوکار در بخـش کشـاورزی،

برنامـه درسـی و آموزشـی در زمینـه کارآفرینـی کشـاورزی
ویژگیهـای حرفـهای برای آمـوزش کارآفرینی باالتریـن رتبه را

کسـب کردهانـد.

جدول -5موضوعهای پژوهشی مرتبط با آموزش کارآفرینی (رویکرد پژوهشی)
نشانگر
ارزیابی اثربخشی آموزشهای کارآفرینی و کسبوکار در بخش کشاورزی
شناسایی نیازهای آموزشی کارآفرینان و متقاضیان و مدیران کسبوکار در بخش کشاورزی
انجـام مطالعـه به منظـور تدوین برنامه درسـی و آموزشـی در زمینه کارآفرینی کشـاورزی با
رویکـرد بین رشـتهای و عملی
شناسایی و ارزیابی ویژگیهای حرفهای برای آموزش کارآفرینی
طراحی الگوی یادگیری تجربی کارآفرینانه در آموزش عالی کشاورزی
شناسـایی و تحلیـل مشـوقها و حمایتهـای مـورد انتظـار دانشـجویان و دانشآموختگان
کشـاورزی بـرای کارآفرینی و خوداشـتغالی
ارزیابی پیامد برنامه درسی پنهان بر رفتار دانشجویان در راستای خوداشتغالی و کارآفرینی
شناسـایی شـیوهها و ابـزار یادگیری کارآفرینانه در رشـتهها و سـطوح مختلـف آموزش عالی
کشاورزی
طراحی الگوی مدیریت کیفیت فراگیر آموزش عالی کارآفرینی در کشاورزی

فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

0/005
0/015
0/017

0/060
0/051
0/047

0/917
0/769
0/733

1
2
3

0/017
0/019
0/019

0/047
0/044
0/044

0/731
0/698
0/698

4
5
6

0/022
0/025

0/041
0/042

0/651
0/630

7
8

0/027

0/045

0/623

9
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ادامه جدول 5
طراحی الگوی مراکز آموزش علمی -کاربردی یا فنی حرفهای کسبوکار کشاورزی
ارزیابـی پیگیرانـه و تطبیقـی بـرای بررسـی وضعیـت كارآفرینـی و خوداشـتغالی
دانشآموختـگان رشـتههای مختلـف كشـاورزی
طراحی الگوی آموزشهای ترویجی کارآفرینی در بخش کشاورزی
شناسـایی روشهـا و فنـون مناسـب آمـوزش (یاددهـی -یادگیـری) کارآفرینـی در
رشـتهها و سـطوح مختلـف آمـوزش عالـی کشـاورزی
ارزیابـی همسـویی آمـوزش عالـی کشـاورزی و بـازار کار از منظـر کارآفرینـی و
خوداشـتغالی و تامیـن نیـروی انسـانی و اشـتغال مولـد
ارزشیابی کیفیت دورهها و مراکز آموزش کارآفرینی
شناسـایی و تحلیـل تطبیقـی الگوهـا و شـیوههای آمـوزش و ترویـج کارآفرینـی در
بخشهـا و کشـورهای مختلـف
شناسـایی شـیوهها و ابـزار آمـوزش فنـی حرفـهای بـا رویکـرد کارآفرینـی در بخـش
کشـاورزی
طراحی و تدوین پودمانهای آموزشـی کارآفرینی و کسـبوکار در رشـتههای مختلف
کشاورزی
ل و موضوع) در رشـتهها
تدویـن اسـتانداردهای محتوایـی آموزش کارآفرینی (سـرفص 
و سـطوح مختلف آموزش عالی کشـاورزی
نیازسـنجی بـه منظـور شناسـایی قابلیتهـا و مهارتهـای مـورد نیـاز دانشـجویان
کشـاورزی بـرای كارآفرینـی و خوداشـتغالی

جـدول  6رتبهبنـدی نشـانگرهای توسـعه حرفـهای بـرای

0/033
0/042

0/036
0/032

0/522
0/435

10
11

0/040
0/043

0/028
0/022

0/406
0/341

12
13

0/048

0/022

0/319

14

0/047
0/049

0/018
0/016

0/274
0/245

15
16

0/051

0/015

0/233

17

0/055

0/011

0/165

18

0/055

0/008

0/120

19

0/059

0/007

0/099

20

شـغلی و کارآفرینـی در رشـته مربوطـه و بخش کشـاورزی بازار،

آمـوزش کارآفرینـی کشـاورزی (رویکردهـای آموزشـگران و

داشـتن مهارتهـا و ویژگیهـای فـردی کارآفرینانـه و توانایـی

نشـان میدهـد .در این بین ،آشـنایی با فرصتهـا و زمینههای

کارآفرینـی در رشـته خـود باالتریـن رتبـه را کسـب کردهانـد.

اعضـای هیـات علمـی در تدریـس و آسـانگری کارآفرینـی) را

ایفـای نقـش تسـهیلگر ،راهنمـا و مشـاور در زمینـه شـغلی و

جدول -6نشانگرهای رویکرد حرفهای اعضای هیات علمی کشاورزی به آموزش کارآفرینی
فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

آشـنایی بـا فرصتهـا و زمینههـای شـغلی و کارآفرینـی در رشـته مربوطـه و بخـش

0/013

0/080

0/863

1

داشتن مهارتها و ویژگیهای فردی کارآفرینانه

0/016

نشانگر

کشـاورزی بـازار

0/065

0/801

توانایـی ایفـای نقـش تسـهیلگر ،راهنما و مشـاور در زمینه شـغلی و کارآفرینی در رشـته و

0/032

0/050

0/609

توانایی و تجربه آموزش و تدریس خالقانه با بهرهگیری از روشهای چندگانه تدریس

0/037

0/044

0/538

آگاهی از وضعیت بازار کشاورزی (قیمت و مسایل عرضه و تقاضای نهادهها و محصوالت)

0/043

0/039

0/476

رویکرد و تجربه تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی و کارآفرینی دانشگاهی

0/048

گذارندن دورههای آموزش کارآفرینی جهت آشنایی با تدریس کارآفرینانه (داشتن مدرک)

0/050

همکاری و عضویت در شبکهها و مجامع کارآفرینی

0/080

حـوزه کاری مربوطه

داشتن تجربه عملی در زمینه کارآفرینی و کسبوکار
نگرش سازنده و تعهد نسبت به توسعه کارآفرینی

تخصص موضوعی و فنی برای تولید وارایه خدمات در رشته مربوطه
سابقه پژوهش و انتشار در زمینه کارآفرینی
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0/041
0/047
0/048
0/058

0/041
0/035
0/034
0/033

0/504
0/426

0/417
0/412

0.033

0.398

0/008

0/094

0/025

0/297

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
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شناسـایی و هدفگیـری گروههـای مختلـف مخاطبـان

کارآفرینـی در کشـاورزی بـه شـرح جـدول زیـر توصیف شـد .در

شـود .نـه تنهـا دانشـجویان کشـاورزی ،بلکـه دسـتاندرکاران

کشـاورزی و اعضـای هیـات علمـی کشـاورزی باالتریـن رتبـه و

آمـوزش کارآفرینـی میتواند به اثربخشـی ایـن آموزشها منجر

این بین ،دانشـجویان رشـتهها و سـطوح مختلف آمـوزش عالی

پرشـمار در درون و بیـرون دانشـگاه ،گـروه هـدف آمـوزش

خانوادههـای دانشـجویان پایینتریـن را کسـب کـرده اسـت .بـا

رهبـران افـکار بـه دلیـل نبـود اجمـاع مشـارکتکنندگان از

نیـاز اسـت محتـوا و روشهـای مقتضـی و متناسـب بـا هـر گروه

کارآفرینـی را تشـکیل میدهـد .یکـی از ایـن گروههـا ،یعنـی
فهرسـت نهایـی حـذف و در نتیجـه ،گروههـای هـدف آمـوزش

توجـه به جایـگاه و نیازهای آموزشـی متفـاوت گروههای هدف،
هـدف در مـورد آنهـا بهکارگرفتـه شـود.

جدول -7گروه هدف و مخاطبان آموزش کارآفرینی
نشانگر

دانشجویان رشتهها و سطوح مختلف آموزش عالی کشاورزی
اعضای هیات علمی کشاورزی
دانشآموختگان کشاورزی
مدیران دانشگاه
کارآفرینان و مدیران کسبوکارهای کشاورزی
کارشناسـان و مدیـران سـازمانها و دسـتگاههای مرتبـط (جهـاد کشـاورزی ،بانکهـا،
موسسـههای تحقیقاتـی و نهادهـای سیاسـتگذاری)
کارکنان دانشگاه
رسانهها و افکار عمومی
خانوادههای دانشجویان

فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

0/008
0/019
0/020
0/020
0/025
0/026

0/063
0/049
0/051
0/047
0/041
0/041

0/883
0/721
0/718
0/703
0/624
0/612

1
2
3
4
5
6

0/032
0/046
0/063

0/035
0/019
0/015

0/527
0/297
0/195

7
8
9

در زمینـهی ترویج فرهنـگ کارآفرینی (سـاماندهی خدمات

ك درسـی آموزشـی و کمک
کارآفرینـی ،تولیـد و توزیـع مواد كم 

دانشـگاه) ،از بیـن نشـانگرهای بـر شـمرده شـده ،برگـزاری

كارآفرینانـه بـه دانشـجویان و دانشآموختـگان رتبـه باالتری را

آموزشـی فـوق برنامـه بـا موضـوع کارآفرینـی و کسـبوکار در آموزشـی با موضوع كارآفرینی و ارایه خدمات مشـاور ه شـغلی و

ی منظم در سطح دانشـگاه توسط مدرسان کارآفرینی،
سـخنران 
برگـزارش همایشهـای دانشـجویی و دانشـگاهی در زمینـه

کسـب کردهانـد (جـدول .)8

جدول -8نشانگرهای ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه
نشانگر

ی منظـم در سـطح دانشـگاه توسـط مدرسـان کارآفرینـی بـا موضـوع
برگـزاری سـخنران 
خالقیـت ،نـوآوری و کارآفرینـی
برگـزارش همایشهـای دانشـجویی و دانشـگاهی بـرای معرفـی نوآوریهـا و یافتههـای
تحقیقاتـی در زمینـه کارآفرینـی
ك درسـی آموزشـی و کمکآموزشـی (ماننـد كتابچههـا و كتابها،
تولیـد و توزیـع مواد كم 
فیلـم مسـتند ،جـزوه و غیره) به صـورت چاپی و الكترونیكـی با موضـوع كارآفرینی در بین
دانشجویان
ارایـه خدمات مشـاور ه شـغلی و كارآفرینانه به دانشـجویان و دانشآموختـگان متقاضی از
سـوی مراكـز كارآفرینی دانشـگاهها یا واحدهـای ذیربط

فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

0/001

0/072

0/991

1

0/005

0/068

0/929

2

0/012

0/061

0/837

3

0/014

0/058

0/804

4
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مولفههای توسعهی آموزش ...

ادامه جدول 8
برگـزاری مسـابقه ایدههـا و طرحهـای نـوآور و كارآفرینانـه (طرحهـای کسـبوکار)
دانشـجویی در بخـش کشـاورزی
گزینـش و معرفـی دانشـجوی کارآفریـن نمونـه در سـطح دانشـگاه (جایـزه دانشـجو یا
دانشآموختـه کارآفریـن)
تهیـه و پخـش برنامههـای رادیویـی و تلویزیونـی بـا مشـارکت دانشـجویان بـا موضـوع
کارآفرینـی و توسـعه کسـبوکار در بخـش کشـاورزی
تشکیل حلقههای کارآفرینی حول استادان کارآفرین
تهیـه و ارسـال پیامهـای کارآفرینـی و ارسـال آن بـه دانشـجویان از طریـق ایمیـل بـا
هدف آگاهسـازی و ایجاد نگرش سـازنده در بین دانشـجویان نسـبت به خوداشـتغالی
و کارآفرینی
برگزاری هفته کارآفرینی در سطح دانشگاه
ترغیب انجمنهای علمی رشتههای مختلف به آموزش و ترویج کارآفرینی
تشکیل کانون و تشکل دانشجویی کارآفرینی کشاورزی
تهیه و انتشار یک نشریه دانشجویی با موضوع کارآفرینی
گسترش آموزشهای الکترونیکی با موضوع کارآفرینی و کسبوکار در کشاورزی
شناسـایی ،معرفـی و تقدیـر از اسـتادان و گروههـای آموزشـی نمونـه و فعـال در حـوزه
آمـوزش كارآفرینـی در سـطح دانشـگاه (جایـزه آمـوزش کارآفرینی)
تدویـن و اجـرای طـرح کارآفرینـان آینـده کشـاورزی بـرای هدایـت و آمادهسـازی
دانشـجویان بـرای کارآفرینـی در بخـش کشـاورزی
طراحـی یک وبسـایت اختصاصی یا اختصاص بخشـی از فضای وبسـایت دانشـگاه
به موضوعـات کارآفرینی
طراحـی یـک رهیافـت و نهضـت چنـد رسـانهای به منظـور ترویـج فرهنـگ کارآفرینی
در سـطح دانشگاه
برگـزاری منظـم كارگاههـا و دورههـای آموزشـی پودمانـی كوتاه مدت منتهـی به مدرك
بـا موضـوع كارآفرینـی و مدیریـت توسـعه كسـبوكار كشـاورزی بـرای دانشـجویان
رشـتههای مختلـف
برگزاری جشـنواره و نمایشـگاه دستاوردهای خوداشـتغالی و كارآفرینی دانشجویان و
دانشـگاهیان در سطح دانشـگاه (بازارچههای دانشجویی)
اعطای جایزه ملی آموزش کارآفرینی کشاورزی برای مدرسان ،محققان و مولفان
تبلیغـات و اطالعرسـانی محیطـی از طریـق تهیـه و نصـب بنر ،پوسـتر و تابلـو اعالنات
با موضـوع ترویـج کارآفرینی
جهتدهـی اردوهـای جهـادی دانشـجویان بـرای آشـنایی بـا مسـایل کارآفرینـی و
اشـتغال در بخـش کشـاورزی و کارآفرینـی اجتماعـی در مناطـق روسـتایی

0/018

0/054

0/748

5

0/020

0/052

0/719

6

0/023

0/051

0/694

7

0/025
0/027

0/051
0/048

0/668
0/637

8
9

0/028
0/030
0/030
0/035
0/032
0/033

0/045
0/046
0/042
0/048
0/041
0/040

0/612
0/605
0/582
0/574
0/565
0/549

10
11
12
13
14
15

0/033

0/040

0/546

16

0/035

0/041

0/540

17

0/033

0/038

0/535

18

0/039

0/033

0/459

19

0/044

0/028

0/388

20

0/046
0/049

0/027
0/023

0/368
0/324

21
22

0/069

0/007

0/098

23

در رتبهبنـدی نشـانگرهای ظرفیتسـازی ،پشـتیبانی و

کتابهـای درسـی و کمکدرسـی و مـواد آموزشـی -ترویجی در

(توسـعه امکانـات و زیرسـاختها ،مدیریـت و توسـعه نهـادی

سـند راهبـردی توسـعه کارآفرینـی در سـطح دانشـگاه بـرای

توسـعه نهـادی بـرای آمـوزش کارآفرینـی در سـطح دانشـگاه
آمـوزش کارآفرینـی) ،باالتریـن رتبـه بـه نشـانگرهایی ماننـد
برگـزاری همایشهـای تخصصـی بـا موضـوع توسـعه آمـوزش

زمینـه کارآفرینی و کسـبوکار بـا تخصیص اعتبار ویـژه ،تدوین

هدفمند و هماهنگسـازی تلاش بخشهای مختلف دانشـگاه

و کارگاه آموزشـی روشهـای آمـوزش کارآفرینـی و تدریـس

کارآفرینـی در کشـاورزی بـا حضـور اسـتادان صاحبنظـران،

کارآفرینانـه بـرای اعضـای هیـات علمـی اختصاص یافته اسـت

و موضوعهـای کسـبوکار در برنامههـای درسـی رشـتههای

نسـبت بـه دیگر نیازمندیها و زیرسـاختها اسـت (جـدول .)9

بازنگری محتوای درسـی و گنجاندن صالحیتهـای کارآفرینی

مختلـف کشـاورزی ،ترغیـب اعضـای هیـات علمـی بـه تدویـن
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که نشـاندهنده اهمیت تدارک ابزارها و سـازوکارهای آموزشـی
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جدول -9نشانگرهای ابزارها و سازوکارهای ظرفیتسازی و توسعه نهادی برای آموزش کارآفرینی
نشانگر

برگـزاری همایشهـای تخصصـی بـا موضـوع توسـعه آمـوزش کارآفرینـی در کشـاورزی بـا
حضـور اسـتادان صاحبنظـران
بازنگـری محتوای درسـی و گنجاندن صالحیتهای کارآفرینی و موضوعات کسـبوکار در
برنامههای درسـی رشـتههای مختلف کشاورزی
ترغیـب اعضـای هیات علمی به تدوین کتابهای درسـی و کمکدرسـی و مواد آموزشـی-
ترویجـی در زمینه کارآفرینی و کسـبوکار بـا تخصیص اعتبار ویژه
تدویـن سـند راهبـردی توسـعه کارآفرینـی در سـطح دانشـگاه بـرای هدفمنـد و
هماهنگسـازی تلاش بخشهـای مختلـف دانشـگاه
کارگاه آموزشی روشهای آموزش کارآفرینی و تدریس کارآفرینانه برای اعضای هیات علمی
تقویت مراكز رشد كارآفرینی دانشگاه برای آموزش و ترویج کارآفرینی در دانشگاهها
بهرهگیـری از الگوهـا و روشهـای معتبـر و افراد با صالحیـت علمی و تجربـه کارآفرینی در
برنامهریزی آموزشـی و درسـی کارآفرینی
اختصـاص بودجـهاى مشـخص به صـورت رقابتی بـه گروههای آموزشـی به منظور توسـعه
كارآفرینى
اولویتبنـدی بـه جـذب اعضای هیات علمی بـا تجربه یا تخصص کارآفرینی در رشـتههای
مختلف
همـکاری دانشـگاه بـا موسسـههای دیگـر (سـازمان فنـی حرفـهای ،جهـاد دانشـگاهی،
جهـاد کشـاورزی و غیـره) بـرای ارایـه خدمات آموزشـی بـه دانشـجویان با محوریـت مرکز
کارآفرینی
راهانـدازی هسـت ه یـا واحـدی بـا عنـوان کارگاه یـا کلینیـک مشـاوره کارآفرینـی و کاریابی و
اشـتغال دانشآموختـگان دانشـجویان بـا همـکاری مراکـز کاریابـی
جلـب همـکاری مقتضی همـه رشـتهها و گرایشها در تدویـن و برگزاری دورههـا ،درسها
و دیگـر امـور آموزش کارآفرینی و کسـبوکارهای کشـاورزی با رویکرد بین رشـتهای
تشکیل بانک ایدههای کارآفرینانه دانشجویان و دانشگاهیان
نظارت بر دورههای آموزش کارآفرینی بر حسب استاندارادهای کیفی معین
رایزنی برای تامین اعتبار برای خوداشـتغالی و کارآفرینی دانشـجویان و دانشآموختگان
(در قالب صندوق اشـتغال) با همکاری دسـتگاههای مسـئول و بانکها
حمایـت مدیریـت دانشـگاه از توسـعه کارآفرینـی از طریق گنجانـدن توسـعه کارآفرینی در
راهبـرد دانشـگاه و تخصیـص بودجه و اعتبـارات الزم
حمایت از راهاندازی شـركتهای نوبنیاد یا زایشـی همانند كسـبوكارهای تعاونی توسـط
دانشـجویان ،دانشآموختگان ،اعضای هیات علمی و كاركنان دانشـگاه
تربیت مدرس و مربی برای ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی
اولویتبخشـی بـه پژوهشهـای دانشـجویی (در قالـب سـمینار ،مسـئله مخصـوص و
پایاننامـه) در حـوزه کارآفرینـی و کسـبوکار
برگـزاری نشسـتها و گردهمایـی مشـترک بیـن دانشـگاه و سـازمانهای ذیربـط در حـوزه
کارآفرینی و اشـتغال
همـکاری بـا نهادهـا و مجامع بینالمللـی فعـال در زمینه کارآفرینـی و آمـوزش کارآفرینی
هماننـد دیدهبـان جهانـی کارآفرینـی ،بنیاد کافمـن و غیره
تشـكیل مجامـع اسـتادان و مدرسـان كارآفرینـی در کشـاورزی بـه منظـور تبـادل تجربه و
هماهنگـی و توسـعه حرفهای
تشـكیل شـورا یـا كمیتـه راهبـری توسـعه كارآفرینـی در سـطح دانشـگاه یا دانشـکدههای
کشاورزی
اجـاره دادن زمیـن و در اختیـار قـراردادن امکانات برای اشـتغال و کارآفرینی دانشـجویان
در حیـن تحصیل

فاصله با
ایدهآل
مثبت

فاصله با
ایدهآل
منفی

مقدار
ایدهآل

رتبه

0/010

0/065

0/867

1

0/010

0/064

0/861

2

0/012

0/065

0/847

3

0/015

0/059

0/798

4

0/016
0/016
0/019

0/056
0/056
0/064

0/779
0/775
0/772

5
6
7

0/019

0/065

0/772

8

0/018

0/060

0/766

9

0/017

0/056

0/763

10

0/018

0/054

0/753

11

0/019

0/053

0/738

12

0/020
0/021
0/021

0/054
0/052
0/053

0/725
0/717
0/712

13
14
15

0/021

0/050

0/707

16

0/023

0/051

0/689

17

0/024
0/024

0/048
0/048

0/669
0/664

18
19

0/025

0/048

0/654

20

0/025

0/046

0/645

21

0/026

0/046

0/640

22

0/027

0/042

0/607

23

0/029

0/041

0/590

24
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مولفههای توسعهی آموزش ...

ادامه جدول 9
گنجانـدن فعالیتهای آموزشـی ،پژوهشـی ،ترویجی و عملی در زمینـه کارآفرینی در
معیارهـای ارزیابـی عملكرد اعضـای هیات علمی کشـاورزی برگزاری
آسـانگری مشـاركت دانشـجویان و دانشآموختگان در پارك علم و فناوری ،فنبازارها
و مراکز رشـد فناوری
تدویـن شـاخصها و ارزیابـی و رتبهبنـدی دانشـگاهها ،دانشـکدهها و گروههـای
آموزشـی بـر اسـاس عملکـرد در زمینـه آمـوزش کارآفرینـی همـراه بـا تخصیـص
مشـوقها و امتیـاز ویـژه
در نظـر گرفتـن امتیازهـای ویـژه آموزشـی یـا پژوهشـی بـرای اعضـای هیـات علمـی
رشـتههای مختلـف بـرای مشـارکت در امـور کارآفرینـی
آسـانگری انتشـار مقـاالت مرتبط با آمـوزش کارآفرینی در کشـاورزی در فصلنامههای
علمـی پژوهشـی بـا انتشـار ویژهنامه یـا محوری به ایـن موضوع
اعطای آزادی عمل مناسـب و نظارت شـده به مراکز آموزش کشـاورزی برای بازنگری
و توسـعه برنامه درسـی خویش در راسـتای تلفیق آموزش کارآفرینی
تسهیل فرصتهای مطالعاتی و بورسیههای دانشجویی در زمینههای کارآفرینی
تشکیل انجمن علمی آموزش و ترویج کارآفرینی در کشاورزی
تقویـت منابـع علمـی کتابخانههـای دانشـگاهها و دانشـکدهها در زمینـه کارآفرینـی و
کسبوکار
حمایـت از شـکلگیری شـبکه آمـوزش ،پژوهـش و ترویـج کارآفرینـی کشـاورزی بـا
شـمول دسـتاندرکاران ذیربـط
واگـذاری پروژههـای اجرایـی و خدماتـی دانشـگاهی بـه صـورت قـراردادی بـه
دانشـجویان
حمایت از تجاریسازی تحقیقات دانشجویی به شیوه مناسب
توسعه سامانه اطالعات شغلی و کارآفرینی برای دانشجویان کشاورزی
آموزش توجیهی مسـئوالن و مدیران دانشـگاهها و دانشـکدههای کشـاورزی در زمینه
کارآفرینی
تشکیل شبکه دانشجویان و دانشآموختگان کارآفرین کشاورزی
بازنگـری و توسـعه طـرح کارآد با در نظر گرفتن شـرایط آموزش و ترویـج کارآفرینی در
حوزههـای مختلف از جمله کشـاورزی

بحث و نتیجه گیری

0/031

0/042

0/574

25

0/030

0/040

0/569

26

0/031

0/039

0/558

27

0/032

0/038

0/550

28

0/032

0/039

0/549

29

0/033

0/037

0/527

30

0/033
0/033
0/035

0/037
0/036
0/035

0/525
0/524
0/496

31
32
33

0/037

0/033

0/466

34

0/038

0/031

0/448

35

0/038
0/039
0/040

0/031
0/031
0/031

0/448
0/440
0/435

36
37
38

0/041
0/066

0/029
0/013

0/416
0/161

39
40

زمینـه بـر یادگیـری تجربـی و فراهمسـازی محیطهای كالسـی

از دیـدگاه اصولـی ،تلفیـق همهجانبـهی آمـوزش کارآفرینی

مشـوق بحـث و تبادلنظـر و بهرهگیـری از روشهـای تدریـس

مختلـف نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی و تعریـف رویکردهـا و

دانشـجویان بـا پروژههـای تجـاری ،تحقیقاتـی و صنعتـی،

در آمـوزش عالـی کشـاورزی نیازمنـد در نظر گرفتـن مولفههای

نشـانگرهای آمـوزش کارآفرینـی بـه تفکیـک هـر مولفـه اسـت.
ایـن پژوهـش نیز در همینراسـتا و بـا هدف شناسـایی مولفهها
و نشـانگرهای توسـعه آمـوزش عالـی کارآفرینانـه کشـاورزی

انجـام شـد .نتایـج بهدسـتآمده به شناسـایی هشـت مولفه زیر

منجر شـد کـه عبارتنـد از:

 -1توسـعه روششناسـی آمـوزش کارآفرینـی ( 20نشـانگر)؛

فعـال تاکیـد میشـود و از شـیوههایی هماننـد آشناسـازی

دعـوت از کارآفرینـان و صاحبـان کسـبوکارهای موفـق بـرای
سـخنرانی و تدریـس در دانشـگاه ،بازدیـد از کسـبوکارهای

موفـق ،برگـزاری دورههـای آمـوزش خالقیـت و نـوآوری،
ی و رقابـت ،و نمایـش
چگونگـی ایدهیابـی ،ایفـای نقـش ،بـاز 
فیلـم در مـورد كارآفرینـان بهـره گرفتـه میشـود .در همیـن

زمینـه ،تکالیفـی هماننـد نوشـتن طـرح توجیهـی ،انجـام

مـرور نشـانگرهای تشـکیل دهنـده ایـن راهبـرد کـه در واقـع

مطالعـات مـوردی دربـاره كارآفرینـان موفـق بخش كشـاورزی،

ضـرورت تغییـر ماهیـت یاددهـی و یادگیـری و انگارههـای

توجـه اسـت (;Cotoi et al. 2011; Klofsten, 2000

روشهـای آمـوزش کارآفرینـی را بازتـاب میدهنـد ،مبیـن

آموزشـی در جهـت تحقـق یادگیـری كارآفرینانـه اسـت .در این
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آشـنایی بـا بازارهـای مرتبـط بـا محصـوالت كشـاورزی مـورد

.)Rasmussen and Sorheim, 2006
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 -2برنامهریزی آموزش کارآفرینی ( 15نشانگر)؛ نشانگرهای

 -4پژوهـش درباره آموزش کارآفرینی ( 20نشـانگر) .پیشـتر

شـوند .ایـن مولفـه مبیـن ایـن واقعیت اسـت کـه توسـعه برنامه

پژوهشهـای کارآفرینـی پرداختهانـد (فایـول و همـکاران،

برشـمرده شـده میتواننـد بـه صـورت ترکیبـی و همزمـان پیاده

برخـی از محققـان بـه اهمیـت و ضرورت توسـعه روششناسـی

درسـی و آموزشـی با موضوع کارآفرینی و کسـبوکار کشـاورزی

2005؛ آکباسـرن و همـکاران.)2001 ،

و درسـی کشـاورزی و نیـز شـوراهای برنامهریـزی آموزشـی

( 12نشــانگر)؛

مدیریـت آمـوزش کشـاورزی و بهکارگمـاری آنـان در مراکـز و

( 9نشــانگر)؛

نیازمنـد تشـکیل شـورا یـا کمیتـه ملـی برنامهریـزی آموزشـی

و درسـی در دانشـگاهها ،تربیـت متخصصـان برنامهریـزی و

موسسـههای آمـوزش عالـی کشـاورزی بـه عنـوان یـک قلمـرو

 -5توســعه حرفــهای بــرای آمــوزش کارآفرینــی کشــاورزی

 -6دســتاندرکاران آمــوزش کارآفرینــی در کشــاورزی
 -7ترویج فرهنگ کارآفرینی ( 23نشانگر)؛ و

حرفـهای و برگـزاری کارگاههـای آموزشـی بـرای اعضـای هیـات

 -8ظرفیتسـازی و توسـعه نهـادی برای آمـوزش کارآفرینی

برنامهریـزی درسـی و آموزشـی اسـت (شـریفزاده و همکاران،

برخـی از ابزارهـا و سـازوکارها سـاختاری و محتوایـی

نهادهـای مختلـف در حمایـت از كارآفرینـی ،هنگامـی موثـر

مـورد توجه قرار گرفتـه اسـت (شـریفزاده1393 ،؛Heinonen

علمـی کشـاورزی و مدیـران آموزشـی در زمینـه چگونگـی

 .)1392طراحـی و ارایـه درسهـای كارآفرینـی و تاسـیس
واقـع میشـود كـه مهارتهـای كارآفرینی  -كه بیشـتر با فلسـفه

معرفتشناسـی مرتبـط میباشـند -از دوران كودكی رشـد كنند

( 40نشانگر).

شناسـایی شـده همـراه ایـن مولفـه در پژوهشهای پیشـین نیز

.)and Poikkijoki, 2006; Mok, 2005

بـا توجه به مولفههای برشـمرده شـده میتـوان نتیجه گرفت

و آنگاه در دانشـگاه تقویـت شـوند .بنابرایـن نیـاز اسـت نوعـی

بهبـود آمـوزش کارآفرینـی مسـتلزم توجـه بیشـتر بـه آمـوزش

آموزشـی وجـود داشـته باشـد (سـلجوقی.)1392 ،

اسـت .از جملـه نوآوریهـای روششناسـانه عملگـرا کـه

پیوسـتگی بیـن آمـوزش کارآفرینـی در سـطوح مختلـف نظـام

عملـی و یادگیـری تجربـی و آسـانگری یادگیـری كارآفرینانـه

 -3محتـوای آمـوزش کارآفرینـی ( 20نشـانگر)؛ رویهمرفته

میتوانـد بـرای آمـوزش كارآفرینـی در حـوزه آمـوزش عالـی

نیـاز در ابعاد دانشـی (شـناخت مبانی كسـبوكار و كارآفرینی)،

عنـوان الگوهـای نقـش در پرتو رابطه اسـتاد ـ شـاگردی؛ تقویت

نگرش دانشجویان از كارمندگروی و استخدام دولتی) و مهارتی

دعـوت از کارآفرینـان کارآزمـوده و موفـق بـرای حضـور در

برنامههـای آمـوزش کارآفرینـی در آمـوزش عالـی کشـاورزی

خویـش (بـه عنـوان آموزشـگر مدعـو و منبـع یادگیـری عملی)،

بـرای شـکلگیری صالحیتهـای مـورد نیـاز در دانشـجویان

دانشـجویان و..؛ راهنمایـی و مشـاوره شـغلی و انگیزهبخشـی

گویههـای مطرحشـده ،نشـاندهنده محتـوای چندگانـه مـورد
بینشـی (اهمیـت و ضـرورت خوداشـتغالی و كارآفرینـی و تغییر
(قابلیتهـا ،روشهـا و مهارتهـای كسـبوكار) بـرای تدویـن
اسـت .بیتردیـد ،محتـوای مـورد نیـاز بایـد بتوانـد زمینـه را

کشـاورزی مـد نظـر قـرار گیرد ،میتـوان بـه کار بـا کارآفرینان به
دورههـای کارورزی و کارآمـوزی بـا جهتگیـری کارآفرینانـه؛

دورههـای آمـوزش کارآفرینـی و انتقـال آموزههـای تجربـی

هدایـت پروژههـای دانشـجویی ،مشـاوره کارآفرینانـه بـه

بـرای پرداختـن بـه کارآفرینـی و کسـبوکار فراهـم آورد .محتوا

حرفـهای بـه دانشـجویان جهـت طـی مسـیر کارآفرینانـه؛

دربـاره خـود ،امـور بازرگانـی و تجـارت ،محیـط و شـبکههای

گروهـی دانشـجویی (مبتنـی بـر تیمسـازی و كار گروهـی) در

مربوطـه فراهـم آورد .این مهـم نیازمند در نظـر گرفتن همزمان

یادگیـری تجربـی ،آشـنایی عملـی بـا موقعیـت کسـبوکار،

و موضوعهـای ارایـه شـده فراهمکننـده زمینـه یادگیـری

کارآفرینـی ،مدیریـت کسـبوکار ،ماهیـت و مدیریـت روابـط
نیازهـا و گرایشهای دانشـجویان و جامعه ،هدفهای دانشـگاه
و دولـت ،مقتضیـات رشـتههای تحصیلـی و اسـتانداردهای

شـناخته شـده آمـوزش كارآفرینـی اسـت (Robinson and

.)Hayes, 1991; Vesper and Gartner, 1997

و انجـام پروژههـای میدانـی و عملـی نظـارت شـده فـردی و

زمینـه کسـبوکارهای کارآفرینانـه بـه عنـوان فرصتـی بـرای

هماهنگـی ،وارسـی و بازترسـیم آموزههـا و مـواردی از ایـن
دسـت اشـاره کـرد .همچنیـن مولفـه توسـعه حرفـهای بـرای

آمـوزش کارآفرینـی کشـاورزی به شناسـایی رویکردهـا ،ابزارها
و سـازوکارهای حرفـهای آموزشـگران و اعضـای هیـات علمـی
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در تدریـس و آسـانگری کارآفرینـی منجـر شـد .ایـن مولفـه

بـرای کارآفرینـی اسـت .بنابرایـن آنـان نیازمنـد برخـورداری از

اعضـای هیـات علمـی از تدریـس متعـارف مبتنی بر سـخنرانی

کارآفرینـی هسـتند.

گویـای این اسـت که آمـوزش کارآفرینـی نیازمند تغییـر رویکرد
بـه تدریـس تعاملـی و روشهـای آموزشـی عملگراتـر ماننـد

کارورزی و کارآمـوزی بـا موضـوع کارآفرینی و کسـبوکار ،ایفای
نقـش آسـانگر و هدایتگـر در فرآینـد آمادهشـدن دانشـجویان

قابلیتهـا و مهارتهـا و نیـز نگرش و رویکرد مسـاعد نسـبت به
پیشـنهاد میشـود این نشـانگرها در برنامه توسـعه حرفهای

اعضـای هیـات علمـی بـرای آمـوزش اثربخـش کارآفرینـی مـد
نظـر قـرار گیرد.
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Abstract
Entrepreneurship seem as the main force to enhance socio-economic and cultural development.
Higher education system can contribute to entrepreneurship and enterprise development in agriculture
sector both indirectly, through entrepreneurial education of agricultural students (teaching entrepreneurship
to students), and directly, by academic entrepreneurship and commercialization of university agricultural
research (commercial utilization of university knowledge and technology and mobilizing university
resources to enterprise development). This research aimed to identify and prioritize components and
related indicators of entrepreneurship education in higher agricultural education system. In the first phase,
a combination of systematic review and Delphi technique was conducted to extract and categorize indicators
of entrepreneurial higher agricultural education. Using purposive sampling technique and regarding the
research purpose, criteria for selection of participants as key experts were identified, as professional expert,
lecturer or researcher in entrepreneurship. A total of 21 experts participated in the research. In the second
phase, using AHP and TOPSIS, five categories of indicators of academic entrepreneurship were ranked,
including: entrepreneurship education methods (20 items), curriculum development for entrepreneurship
education (15 items), capacity-based content of entrepreneurship education (20 items), research
in entrepreneurship education (20 items), professional development for entrepreneurship education (12
items), stakeholders and target groups of entrepreneurship education (9 items), promotion of entrepreneurial
culture (in-formal entrepreneurship education) (23 items) and capacity and institutional development for
entrepreneurship education (40 items).
Index Terms: Higher agricultural education, entrepreneurship education, AHP, TOPSIS.
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