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 مقدمه

شر ب (Mental Representations) هاي ذهني تبدیل بازنمایي

علمي  هايپيشرفتاز طریق « دهكدة جهاني»از كرة زمين به 

هاي ارتباطي،  وقوع پيوست. از آنجاكه شبكهه و فني ب

اي و منطقه -بازارهاي توليد و عرضة خدمات را در سطح ملي

ا كليد ورود به بازارهاي ه جهاني به یكدیگر متصل كرد و آن

پذیري دانستند، نه تنها كشورها، بلكه نهادها  جهاني را رقابت

پذیري و سازگاري خود را هاي رقابت و افراد باید قابليت

هاي  افزایش دهند. براي دستيابي به این مهم، پرورش ایده

كه بتوانند جوامع را با دنياي جدید  -خالقانه و كارآفرینانه

ناپذیر است. موضوع دیگري كه سبب اجتناب -دهماهنگ سازن

در است كه « كيفيت بازار كار»توجه به كارآفریني شد، 

 عنوان به یافتهتوسعهبسياري از كشورها حتي در كشورهاي 

كارآفریني در اقتصاد اصوالً . است اساسي مطرح يمشكل

رقابتي و مبتني بر بازار نقش كليدي دارد، زیرا در اقتصادهاي 

نگرش، محصوالت و خدمات همواره درحال تغيير است و  پویا،

اند كه با ارائة الگوهاي تازه و  باني این تحوالت كارآفرینان

كنند   سازگار با شرایط جدید به این كار اقدام مي

(Monavvarifard et al., 2013 .) 

نه « كار و بيكاري»یا موضوع « اشتغال»  امروزه چالش

ائل اجتماعي كشور است، بلكه با ترین مس تنها یكي از مهم

ها در ترین چالش گذشته، از مهم  رشد جمعيت در دو دهة

(. همچنين، افزایش Tajabadi, 2008چند دهة آینده است )

ویژه در  به آموختگاندانشچشمگير بيكاري در ميان 

هاي كشاورزي به یكي از مشكالت تبدیل شد  رشته

(Ghasemi & Asadi, 2010در عين حا .)هاي ل، سياست

موجب كاهش استخدام دولتي شد « سازي دولتكوچک»

Hosseini et al.,) (2008 . 57طبق جدیدترین آمارها، حدود 

آموختة عضو نظام مهندسي  هزار دانش 240هزار نفر از 

(. Nasrollahi, 2009كشاورزي و منابع طبيعي، بيكارند )

اص به التحصيلي اختصهرچند تقریباً كمترین سرانة فارغ

 ,Moniei & Soroosh Mehrالتحصيالن كشاورزي دارد )فارغ

درصد از جمعيت  9/19( و دانشجویان این بخش 2011

درصدي در  47/0دهند، ولي سهم  دانشجویي را تشكيل مي

. نكتة جالب توجه (Hosseini et al.,) 2008استخدام دارند 

هاي دهد نبود فرصتآنكه نتایج برخي مطالعات نشان مي

آموختگان در شغلي مناسب موجب ادامة تحصيل دانش

 & Khosravipourهاي تحصيالت تكميلي شد ) دوره

Monajjemzadeh, 2011 .)بر و این مسئله براي كشور هزینه

هاي ویژه ادامة تحصيل دانشجویان دوره غير اقتصادي است. به

كاربردي كه بيشتر براي بازار كار تربيت شدند،  -علمي

شروعيت و فلسفة وجودي مراكز آموزش عالي منوعي  به

كاربردي كشاورزي را در معرض چالش جدي قرار داد.  -علمي

كاربردي با  -بسياري از مراكز علمي 1391همچنين، از سال 

آموختگان قبلي كاهش شدید دانشجو مواجه بودند و دانش

ها نيز مشكل اشتغال و كسب درآمد در بازار كار داشتند  آن

(Hajimirrahimi et al., 2014 .) 

زایي و خوداشتغالي و  طور كلي، راهبرد تقویت اشتغال به

جانبه، نياز به تربيت و آموزش  حركت به سمت توسعة همه

 & Hosseiniافراد كارآفرین و خالق را دو چندان كرد )

Skandari, 2006 البته ارتقاي كيفيت اشتغال و در مواردي .)

ارآفریني است. مطالعات كميت آن، یكي از پيامدهاي ك

كارشناسي در مركز آموزش عالي امام خميني وزارت جهاد 

آموختگان دهد تعداد معدودي از دانشكشاورزي نشان مي

موفق به كارآفریني در بخش كشاورزي شدند )معرفي 

(. این 1392آموختگان و دانشجویان كارآفرین مركز،  دانش

آموزشي مراكز نشان هاي موضوع اهميت بازنگري را در فرایند

  .Gholamrezaei et al دهد. بررسي مجموع نتایج مطالعاتمي

  در كارآفریني هايتوسعة آموزش دهد( نشان مي2013)

 برگزاري و آموختگاندانش ها براي توسعة اشتغال دانشگاه

كشاورزي  آموختگاندانش براي كارآفریني آموزش هاي دوره

ا مؤید جایگاه ضعيف ه ضروري است. با وجود این، گزارش

ها، امتياز ایران از كارآفریني در ایران است. در این گزارش

كشورهایي مانند عربستان، پاكستان، مصر، آذربایجان، تایلند، 

 (GEMتر برآورد شد تركيه، فيليپين و اندونزي نيز پایين

(Report, 2013. هایي مانند بازار كارشاخص مذكور، در مطالعة 

ها، سرانة توليد ناخالص نظام مالياتي، زیرساختها، و مهارت

آميز گذاري مخاطرهداخلي به ازاي هر نفر شاغل، توانایي سرمایه

همچنين، كارآفریني براي توسعة كسب و كار ارزیابي شد. 

 -التحصيالن مراكز علمي التحصيالن كشاورزي و فارغ فارغ

راكز هایي همراه است؛ مانند ناكارایي مكاربردي با چالش

كاربردي كشاورزي در تربيت  -آموزش عالي علمي

(، Khosravipoor et al., 2007)آموختگان كارآفرین  دانش

التحصيالن كشاورزي در بدو ورود به بازار كار تجربگي فارغ بي

(Mirshekari, 2006موفق ،) نبودن دانشگاه جامع علمي- 

بازار آموختگان براي ورود به سازي دانشكاربردي در آماده
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توانایي پایين در ایجاد (، Samadi et al., 2010كسب و كار )

(، نداشتن Savari et al., 2012كسب و كارهاي كوچک )

هاي مناسب اندازي كسب و كارهاي الزم براي راهمهارت

(Amiri & Moradi, 2008.) ها با نداشتن آموزش تطبيق

 ,.Yaghobi et al., 2006; Oladiyan et alنيازهاي شغلي )

بودن مراكز آموزش عالي كشاورزي با  ارتباط (، بي2010

توجهي به ، بي(Yaghobi et al., 2006هاي اجرایي ) بخش

مباحث كارآفریني در تدوین سرفصل دروس كشاورزي و 

نگرفتن آن و نبود  هاي كارآفریني و جدينشدن آموزش نهادینه

ي هاي آموزش كشاورز مؤسسهدر  اي فعالمراكز مشاوره

(Rezaei, 2011ضعف نظام ،) هاي آموزشي و پژوهشي در

 ,Maleki & Rostamiپرورش روحية پژوهشگري و خالقيت )

تر از همه نبود محتواي روشني دربارة و شاید مهم (2013

اشتغالي و كارآفریني در برنامة درسي آموزش عالي  خود

 Hajimirrahimi & Mokhber, 2010 (Hosseini etكشاورزي )

al., 2008;كه بسياري از مطالعات بيانگر نگرش مثبت  . درحالي

آموختگان كشاورزي به كارآفریني دانشجویان و دانش

(Allahyari et al., 2009تمایل به ایجاد شركت ،) هاي كسب و

اندازي بودن نيت راه ( و متوسطSavari et al., 2012)كار 

 ,.Zarafshani et alهاي كارآفرینانه در دانشجویان )فعاليت

این موضوع به بستر مناسب فكري براي توسعة  ( است.2007

اساس،  هاي كارآفریني دانشجویان نياز دارد. براینتوانمندي

كاربرد راهكارهاي مؤثر توجه به محتواسازي و نظارت مستمر بر 

هاي كارآفرینانة دانشجویان مراكز آموزش  ارتقاي توانمنديبر 

زي ضروري است. بدیهي است كاربردي كشاور -عالي علمي

، هاعملكرد آیندة دانشجویان تا حد زیادي به نوع آموزش

كنند یا  هایي كه در طول تحصيل كسب ميها و نگرشمهارت

اكنون  ها بستگي دارد. هم هاي آن ها و توانمندي همان صالحيت

كاربردي  -هاي علميدورههاي كارآفریني دانشجویان  قابليت

هاي شان از قابليت و ميزان برخورداريكشاورزي ضعيف است 

كارآفریني مانند توانایي كار گروهي، مدیریت زمان و تدوین 

طرح تجاري كارآفرینانه كمتر از حد ميانگين است 

(Mohamadali Zangeneh et al., 2013 ،همچنين .)

هاي بخش كشاورزي در ابعاد مختلف از جمله توليد  چالش

ماندهي بازار محصوالت محصوالت سالم و ارگانيک، سا

كردن توليد، نيازمند افزایش حضور  كشاورزي و اقتصادي

؛ بنابراین، الزم است با استمتخصصان كارآفرین در این بخش 

هاي گيري از راهكارهاي مناسب براي توسعة توانمنديبهره

ریزي آموزشي و اجرایي الزم كارآفرینانة دانشجویان، برنامه

توسعة كيفي آموزش كارآفریني در صورت پذیرد. هدف اصلي 

دانشجویان در  مراكز آموزش عالي نيز ترغيب و توانمندسازي

بعد از زمينة كاربرد دانش و مهارت در فضاهاي شغلي 

(. مطالعات Saeid Banadaki et al., 2013التحصيلي است ) فارغ

هاي آموزش كارآفریني مراكز آموزش عالي در نشان داد برنامه

هاي كارآفرینانة دانشجویان تأثير  توانایي توسعة نيت و

(. Bagheri & Lope Pihie, 2011داري دارد ) معني

نيز نشان داد براي European Commission (2011 )مطالعات

توسعة كارآفریني در اتحادیة اروپا آموزش كارآفریني به اقشار 

كند و  ویژه جامعة معلمان نقش اصلي را ایفا مي جامعه به

توانند از طریق تربيت معلمان توانمند  هاي آموزشي مي مؤسسه

هاي كارآفریني فراگيران بپردازند. مطالعة به ارتقاي قابليت

هاي كارآفریني و  دیگري در اروپا نشان داد هرچند مؤسسه

كنند، كارآفرینان نقش اصلي و مركزي در اقتصاد اروپا بازي مي

د صرفاً آموزشي، برخوراین قاره ترین چالش در سطح  ولي مهم

 (Survey ofنه عملياتي، با موضوع كارآفریني است

(entrepreneurship in higher education in Europe, 2008. 

ترین  عنوان بزرگ مركز آموزش عالي امام خميني )ره( به

كاربردي كشاورزي كشور نقش  -مركز آموزش عالي علمي

كشاورزي دارد.  مؤثري در تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش

التحصيالن و  هاي كارآفرینانة فارغها نشان داد توانمنديبررسي

دانشجویان كارآفرین این مركز در سطح مورد انتظار قرار ندارد 

( Introducing the graduates and students Entrepreneur 

of imam khomeini higher education, 2013 بنابراین، (؛

پژوهشي این  -سازي ساختار آموزشيينهاجراي طرح جامع به

هاي كارآفرینانة دانشجویان الزامي  مركز براي توسعة توانمندي

منظور، شناخت راهكارهاي مناسب توسعة این  این بهاست. 

 عنوان هدف تحقيق تعيين شد.  ها به توانمندي

هاي آموزش عالي سپري شد  مؤسسه« تعادل ایستاي»دوران 

كند بيني است. نيازهاي آینده ایجاب ميو آینده غير قابل پيش

شوند. در این ميان، تنها « تعادل پویا»ها وارد دوران  این مؤسسه

خالقيت، نوآوري و »گذرگاه پایدار براي عبور به آینده، گذرگاه 

است. همگام با مأموریت ذاتي این مراكز در توليد « كارآفریني

يشنهاد شد از هاي جدید، پ مالكيت معنوي و انتقال به شركت

هاي جدیدتر براي گذر از این شش روش استفاده شود: یافتن راه

وضعيت فعلي به جدید، ایجاد زمينة درآمدي متنوع، استفاده از 

گيري از فرهنگ كارآفریني  گر، بهرههاي آموزش انگيزشروش
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اي گسترده و بيني محيط توسعه یافته، پيشیكپارچه و سازمان

هاي (. یافتهClark, 1998هوشمند ) ایجاد یک مركز هدایت

سينا نشان داد براي توسعة اي در دانشگاه بوعليمطالعه

هاي كارآفریني دانشجویان كشاورزي الزم است بخش  ظرفيت

مدیریت كارآفریني دانشگاه فعال شود و در محتواي دروس 

بازنگري شود و با نيازسنجي صحيح و توجه به مسائل و اهداف 

هاي كارآفریني تقویت شود. همچنين، با  يتبازار كار، ظرف

هاي تدریس نوین و كاربردي، تفكر خالق در  استفاده از روش

ریزي  بربودن تأثير برنامهدانشجویان توسعه یابد. با توجه به زمان

براي افزایش این ظرفيت، پشتيباني مدیریت دانشگاه باید مستمر 

 Hosseiniمطالعة(. نتایج Saadi et al., 2013و گسترده باشد )

largani et al.  (2008 نشان داد براي ایجاد تفكر كارآفریني در )

دانشجویان باید از راهكارهاي آموزش سبک تفكر و فرهنگ 

، برگزاري 1كارآفرینانه، گسترش مراكز تحقيق و توسعة كارآفریني

هاي آموزش كارآفریني دیجيتالي، كسب و كارهاي كارگاه

و  يهاي آموزشریزيها و برنامهريالكترونيكي، سياستگذا

هاي علمي با مراكز  هاي كارآفریني، همكاريپژوهشي با ارزش

یافته و تبادل استاد و  آموزشي و پژوهشي كشورهاي توسعه

توسعة »دانشجو استفاده شود. نتایج مطالعات نشان داد راهكار 

داري بر عملكرد نقش مثبت و معني« آموزش كارآفریني

(. نتایج مطالعات Skandari, 2006دانشجویان دارد ) كارآفرینانة

Shahhoseini & Mirakhorli (2009)  در دانشگاه آزاد اسالمي

مؤید آن است كه براي ارتقاي سطح كارآفریني فردي دانشجویان 

 سطوح در افراد نگرش باید به راهكارهاي زیر توجه كرد: تغيير

مثبت  تحوالت و يرتغي در زمينة هادر دانشگاه مدیریتي مختلف

 ابداع و براي دانشگاه درآمد از مالي منابع اختصاص سازماني؛

 روحية تقویت بودجة پژوهشي؛ مجزاي بخش عنوان به نوآوري

 تشویق استادان؛ و بين دانشجویان در پذیري ریسک و جسارت

 و خالق هاي ارائة ایده به علمي هيئت اعضاي و دانشجویان

 یا پژوهشي امتيازات مانند متياز ویژها اعطاي طریق نوآورانه از

 فرم ارزشيابي در كارآفریني هايویژگي كردن آموزشي؛ لحاظ

 ستادي گروه یک آموزشي؛ تشكيل هاي گروه و استادان ساالنة

اي هاي مطالعهاسالمي. همچنين، یافته دانشگاه آزاد در كارآفریني

 و آموختگاندانش در دانشگاه لرستان نشان داد ساماندهي

 دو ها در آن به خدمت ضمن و بدو خدمت هاي  آموزش برگزاري

                                                                                         
. مراکزی که در زمینة تسریع فرایند کارآفرینی در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی 1

 کنند.ریزی میو فرهنگی جامعه، پژوهش و برنامه

كار از جمله  و كسب برنامة و كارآفریني بعد موضوعي و

هاي شغلي و كارآفریني راهكارهاي توسعة قابليت

هاي (. یافتهGholamrezaei et al., 2013آموختگان است ) دانش

اي دهد برنشان مي Rezayi & hosseinpour (2012)پژوهشي 

ترین  تغيير تمایالت كارآفرینانه در دانشجویان دختر مهم

« ریزي براي تغيير نگرش و برداشت ذهنيبرنامه»راهكارها، 

اي در دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي هاست. نتایج مطالعه آن

هاي رامين مؤید آن است كه راهكار اصلي توسعة توانمندي

هاي آموزش دوره ریزيآموختگان، برنامهكارآفریني دانش

كارآفریني با نظارت مركز كارآفریني دانشگاه از همان شروع 

منظور آشناكردن ایشان با مفاهيم كارآفریني، كسب و  تحصيل به

ها به  كار و كمک به ایجاد روحية كارآفریني و افزایش گرایش آن

 ,Khosravipour & Monajjemzadehهاست )گونه فعاليت این

اي در دانشگاه پيام نور كرمانشاه نشان داد عهنتایج مطال(. 2011

هاي كارآفرینانة دانشجویان و راهكار آن  در زمينة افزایش نيت

هاي   الزم است از روش« توسعة آموزش كارآفریني»یعني 

هاي خودگردان )تحول در محتواي آموزشي درس آموزش

هاي مستقل همراه با نقش دادن پروژه كارآفریني براي انجام

یاب )مانند نحوة تهية  هاي تسلطگري مدرسان(، آموزشيلتسه

هاي كنندهها(، تقویتهاي كسب و كار، شناسایي فرصت طرح

مثبت )نشست با كارآفرینان موفق، بازدید از كسب و كارهاي 

هاي كارآفریني موفق( استفاده شود  موفق و معرفي طرح

(Barani et al., 2010 .)نتایج مطالعة Arasti et al. (2012 نشان )

هاي كارآفرینانة داد یكي از راهكارهاي مهم افزایش توانمندي

دادن  هاي تدریس مناسب )انجامدانشجویان استفاده از روش

هاي فردي، تدوین هاي گروهي، مطالعات موردي، پروژهپروژه

پروژة خالقانة جدید و حل مسئله( براي آموزش كارآفریني در 

تایج تحقيقي در ميان دانشجویان مراكز آموزش عالي است. ن

 -هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مراكز آموزش علميرشته

كاربردي شهر تهران نشان داد راهكارهاي مهم توسعة بينش 

ها و  كارآفرینانه در دانشجویان عبارتند از: برگزاري كالس

هاي آموزشي سبک مدیریت و بازدید رؤسا و معاونان  كارگاه

از سایر مراكز آموزشي داخلي و خارجي، مراكز آموزشي 

گيري از ظرفيت دانشجویان براي پيشبرد و افزایش كيفيت  بهره

هاي آموزشي و افزایش روحية كارآفریني، مستندسازي  فعاليت

مندي سایر هاي عملي و تدریس مدرسان براي بهره تجربه

هاي دهي مدرسان، برگزاري كارگاهمدرسان، تقویت توان مشاوره

هاي هاي كارآفرینان و روش زشي در زمينة آشنایي با تجربهآمو
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خالقيت و نوآوري و تهية طرح شغلي و شناساندن مزایاي 

ها و پذیرش ریسک از سوي كارآفرینان به گيري از فرصت بهره

 & Ghasemiمطالعة(. Amiri & Moradi, 2008)دانشجویان 

Asadi  (2010نشان داد عواملي مانند كارآموزي دا ) نشجویان در

هاي اجرایي، دسترسي مطلوب و كافي به رایانه و اینترنت،  طرح

هاي كسب و كار موفق، تر ميان دانشگاه و بنگاهارتباط نزدیک

هاي فوق  شده، آموزش هاي عملي در زمينة دروس ارائهفعاليت

هاي هاي شغلي و بازدیدها و گردشبرنامه براي كسب مهارت

یان با آیندة شغلي، بيشترین تأثير را علمي براي آشنایي دانشجو

 .Savari et alبر ایجاد روحية كارآفریني در دانشجویان دارد. 

هاي پژوهشي راهكارهایي مانند ( نيز با توجه به یافته2012)

هاي كارآفریني، توجه به عمليات ها و كارگاهبرگزاري دوره

دید هاي تجاري و كاري، بازهاي عملي فرصتكشاورزي و آموزش

هاي آموزش هاي شغلي كارآفرینان و برگزاري دورهاز مكان

یابي و نمایش فيلم دربارة زندگي شغلي خالقيت و نوآوري، ایده

Kosari & Noroozzadeh (2008 )كارآفرینان ارائه داد. مطالعات 

ترین راهكارهاي  هاي دولتي تهران نشان داد مهمدر دانشگاه

انة دانشجویان عبارتند از: هاي كارآفرینافزایش توانمندي

محوري،  اي، مسئلهصورت رشته هاي درسي بهسازماندهي برنامه

هاي یادگيري واقعي و ارزشيابي فرصت تجربه در محيط ایجاد

اي حرفه –اصيل. نتيجة مطالعة دیگري در مركز آموزش فني

هاي آموزش برگزاري كالس»خواهران رشت نشان داد راهكار 

داري بر تغييرات كيفيت شغلي معني تأثير« كارآفریني

(. نتایج Ghorbani Vagheei, 2012آموختگان دارد ) دانش

( بيانگر آن است كه 2012)  .Arefkhani et alمطالعات

اي نقش مؤثري در شكوفایي رفتارهاي حرفه -هاي فني آموزش

آموختگان دانشگاهي دارد و همچنين، نقش كارآفرینانه در دانش

كند و و شكوفایي كارآفریني در جامعه ایفا مي بسزایي در رشد

هاي اساسي در روند بهبود و افزایش توليد ملي به افزایش گام

هاي مطالعة دیگري در مجموعة مراكز شود. یافتهمنجر مي

كاربردي جهاد كشاورزي نشان داد از  -آموزش عالي علمي

ي هاي كارآفرینترین راهكارهاي آموزشي توسعة توانمندي مهم

كاربردي؛ ارائة درس كارآفریني در برنامة  -دانشجویان علمي

درسي دوره، استفاده از مربيان كارآفریني در كنار مدرسان 

كردن  دروس تخصصي، تشكيل مراكز كارآفریني، متناسب

سرفصل دروس با مقولة كارآفریني، تدوین كتب آموزشي در 

مشاورة  زمينة كارآفریني و مدیریت كسب و كار و تشكيل هستة

شغلي در مراكز و ارتباط مستمر با دانشجو است 

(Khosravipoor et al., 2007.)  مطالعة دیگري در استان

ترین راهكارهاي گسترش كارآفریني در  كرمانشاه نشان داد مهم

كاربردي كشاورزي، اصالح نظام  -مراكز آموزش عالي علمي

ت و پژوهشي آموزش عالي در راستاي پرورش خالقي -آموزشي

كارآفریني )گرایش بيشتر سرفصل دروس به مباحث كارآفریني، 

هاي آموزش الكترونيكي در زمينة آموزش توسعة برنامه

هاي آموزشي براي آشنایي بيشتر كارآفریني، برگزاري كارگاه

 ,Maleki & Rostamiهاي كارآفریني( است )مدرسان با بحث

Salimi & Ahmadpoor Dariani (2011 )(. نتایج مطالعة 2013

هاي توسعة كارآفریني در ترین راه نيز حكایت از این دارد كه مهم

كاربردي كشاورزي عبارتند از: ارائة  -مراكز آموزش عالي علمي

سازي دانشجویان براي كاربردي براي آماده -هاي علمي آموزش

هاي كارآفرینانة ها و ایده ورود به بازار كار، حمایت از طرح

ستادان و ایجاد و تقویت مراكز رشد و كارآفریني دانشجویان و ا

هاي مطالعاتي در دانشگاه علوم در مراكز آموزش كشاورزي. یافته

كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در زمينة افزایش روحية 

دهد راهكارهایي مانند آشنایي  كارآفریني دانشجویان نشان مي

د آگاهانه به هاي كسب و كار در جامعه و ورودانشجویان با فرصت

بازار كار، بسترسازي ارتباط دانشجو با فضاي كسب و كار در 

هایي مانند كارآموزي ویژه در قالب درس بيرون از دانشگاه به

تواند موجب ارتقاي روحية كارآفریني در دانشجویان شود  مي

(Mahboobi & Sharifzadeh, 2013)نتایج مطالعات .European 

Commission  (2011در م ) نطقة جغرافيایي اتحادیة اروپا بيانگر

ها در آن است كه راهكارهاي مهمي مانند افزایش دانش و آگاهي

هاي  دهندگان مؤسسه زمينة آموزش كارآفریني به آموزش

هاي ملي و ها و چارچوبآموزشي، برانگيختن اجراي سياست

دهندگان سطوح مختلف،  سازي بين آموزشمحلي، ارتقاي شبكه

هاي عملي مناسب در و نشر دانش، تجربه و فعاليتآوري جمع

ها )مشاهدة رفتارهاي واقعي كارآفرینان و...(، ایجاد  این مؤسسه

اروپایي از نظام كارآفریني و برانگيختن و  (Platform)نقشة كلي 

كودكان  تعليم و تربيتویژه در فنون  ها بهنشر پژوهش

(Pedagogies) ني در اتحادیة توانند موجب توسعة كارآفریمي

هاي نيجریه اي در دانشگاهاروپا شود. همچنين، نتایج مطالعه

مؤید آن است كه تحول در برنامة درسي دانشگاه، تشویق 

هاي فناورانه و نوآوران و  دانشجویان و استادان به توسعة فعاليت

تواند ویژه از ابعاد مالي مي پشتيباني از آموزش كارآفریني به

را در دانشگاه و دانشجویان توسعه دهد  روحية كارآفریني

(Adejimola et al., 2009 مطالعات .)Running et al. (2007) 
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ترین عوامل مؤثر بر  نشان داد عوامل اجتماعي یكي از مهم

رفتارهاي كارآفرینانة فردي و گروهي است؛ بنابراین، تالش براي 

جامعه هاي اجتماعي و رفتارهاي ارزشي مورد قبول توسعة آگاهي

ها را ارتقا دهد.  تواند رفتارهاي كارآفرینانة آنميدر دانشجویان 

( در دانشگاه پارماي ایتاليا 2013)  .Arrighetti et alنتایج مطالعة

براي توسعة رفتارهاي كارآفرینانه در دانشجویان در نشان داد 

كنار تغيير و تحوالت مباحث آموزشي و كوشش براي 

هاي اقتصادي ن، بر مدیریت بحرانشدن دانشجویا كارآفرین

هاي كارآفرینانة دانشجویان و افزایش  جامعه براي تقویت نيت

 & Shenنتایج مطالعة شود.  انگيزة كارآفریني در ایشان تأكيد مي

Chai (2006در دانشگاه ) هاي سنگاپور نشان داد یكي از

ة ها و ادراكات كارآفرینانترین راهكارهاي افزایش توانمندي مهم

 Experiential :) سازي ساختار یادگيري تجربيدانشجویان، پياده

(Learning هاي در نظام آموزش دانشگاهي است. یافته

( در اسپانيا نشان داد براي 2005)  .Izquierdo et alمطالعة

هاي كارآفریني دانشجویان الزم است از طریق افزایش قابليت

هاي كسب و یي فرصتهاي شناساتوانایي« ریزي آموزشيبرنامه»

گيري، هاي تصميمهاي كسب و كار، مهارتكار، ارزشيابي فرصت

سازي(، شناسایي و حل كار با شبكة اطالعات و ارتباطات )شبكه

مسائل، توانایي برقراري ارتباطات شفاهي و تفكر نوآورانه ارتقا 

 یابد.
ها مؤید آن است كه راهكارهاي توسعة طور كلي، بررسي به

هاي كارآفرینانه در ابعاد مختلف آموزشي )یادگيري، يتوانمند
تواند مطرح شغلي ميمشاورة ارزشيابي(، مدیریتي، ارتباطي و 

كشور و  باشد، ولي شرایط اقتصادي، اجتماعي و جایگاه
هاي هدف در تعریف و بازآفریني كاربردي این سازمان

كننده است؛ بنابراین، شناخت دقيق این راهكارها تعيين
هاي كارآفرینانة دانشجویان اهكارها براي توسعة توانمندير

مركز آموزش عالي امام خميني )ره( هدف اصلي تحقيق است. 
ادبيات تحقيق و هدف آن، چارچوب اساس، با توجه به  بر این

 ترسيم شد.  1نظري تحقيق در نمودار 
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 هاو روش دوام
 يآور جمع ةويش نظر از و يحاضر از لحاظ هدف كاربرد قيتحق

 قيتحق وةيش. رديگ يمقرار  يدانيم مطالعات حوزةدر  اطالعات،
 قيتحق يها پرسشاست.  يهمبستگ -يفيتوص نوع از و يكمّ

مورد مطالعه  دانشجویان ياحرفه و يفرد مشخصاتعبارتند از: 
 ةنانیكارآفر يهايتوانمند ةتوسع يراهكارها ؟ستيچ

 نهيمز نیدر ا ياصل يها عامل ؟ستيچ ادشدهیدانشجویان 

نفر از دانشجویان مركز  1595آماري تحقيق را  ةجامع ست؟يچ
برآورد  يبرا. دهند مي تشكيل)ره(  ينيامام خم يآموزش عال

كه این فرمول به شدحجم نمونه از فرمول كوكران استفاده 
 است: صورت زیر
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t=               96/1 n=  دقت احتمالي مطلوب =d نمونهحجم      

  =S)جامعه( انسیوار =N                      حجم جامعه

 

 یارتقا
 یهاتیصالح

 یتیخالق و یارتباط

 یهامهارت یارتقا
 و یریادگی

 یابیارزش

 مباحث یارتقا
 یامشاوره

 توسعه یرهاراهکا

 یهایتوانمند

 نانهیکارآفر
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مورد مطالعه و  ةجامعتعيين انحراف معيار منظور به
 ةجامعنمونه از  30همچنين تعيين دقت احتمالي مطلوب، 

 نيدر ب .ندطور تصادفي انتخاب شدبهآماري مورد تحقيق 
 يهايتوانمند يريگ اندازه يهاريمتغ يعنی ،ياصل يرهايمتغ

( 02/4) انسیوار نیشتريكه ب یيرهاياز متغ يكی انهنیكارآفر
 نی. با استفاده از اشد نييحجم نمونه تع نييتع يبرا را داشت

از طریق فرمول زیر  دقت احتمالي مطلوب نيز انسیوار
 .محاسبه شد
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تعدیل  55/0ایش دقت و صحت نتایج، تا حد زاف يبرا
منظور . بهگرفت انجامحجم نمونه  ةترتيب، محاسبینا هب. شد
 يريگنمونه روش باپرسشنامه  220 ،گيرياندازهدقت  شیافزا

 نیا از. شد عیتوز يليتحص ةرشت يمبنا بر ياطبقه يتصادف
 مورد 195 كه شد يآورپرسشنامه جمع 220حدود  ،نيب

 .شد داده صيتشخ ليتحل قابل
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 طيف قالب در كه است مورد 37 سنجش مورد يهاراهكار

 و 4: ادیز، 3 :متوسط، 2: كم ،1 :كمخيلي ةنیگز پنج) كرتيل
 بیراهكارها از ضر يبندرتبه يارزیابي شد. برا (5: زیادخيلي

. با توجه به ماهيت و اهداف تحقيق، اعتبار شداستفاده  راتييتغ
 استادانسنجش با نظرخواهي از  ابزار( Face Validity) يظاهر

شد.  دیيتأ ،ياصالحات دادن و كارشناسان مجرب، پس از انجام
سنجش از روش آلفاي  ابزار( Reliability) یيایپا نييتع يبرا

 966/0 اسيكل مق يبرا بیضر نیكرونباخ استفاده شد كه ا
 پرسشنامه يهاهركدام از بخش يكيتفك بیضرا .آمد دست هب

 . دیآ يم 1 جدول در
 

 پرسشنامه مختلف یها بخش برای کرونباخ آلفای یباضر. 1 دولج

 آلفا ضریب اسیمق

 977/0 ها     یتوانمند ةتوسع یکارهاراه

 966/0 اسیمق کل

 

 بحث و هاافتهی
: عبارتند از بيترتبه قيتحق نمونة ياعضا شتريب يليتحص رشتة
 ياهيگ داتيتول يدرصد(، فناور 4/22) يكشاورز ونيزاسيمكان

 و ديتول ودرصد(  4/10) آفات يقيتلف تیریمددرصد(،  2/17)

درصد  نیشتري. بدرصد( 3/7) ينتیز هانايگ و گل پرورش
آموزش وارد  مركزبه  1390سال  در( درصد 1/43پاسخگویان )

 انحراف با 98/15 رانيفراگ يليتحص معدل نيانگيم. شدند
 درصد 29 يعنی پاسخگویان درصد كمترین. است 561/1 اريمع
 كمترین .هستند زن( درصد 71) آنان اغلب و مرد آنان از

( 4/25) يو در مقطع كارشناس اند أهلمت( 6/27) درصد
 در( درصد 7/90) قيتحق ةنمون ياعضا اغلب. كنند يم ليتحص

 8/23 ،شاغل ريغدرصد  3/68. آمدند ايدن به يشهر مناطق
 هستند يليتحص ةرشت با مرتبط ريغ يهاشاغل در بخش درصد

 يتخصص ةرشت با مرتبطشاغالن  گروه شاملدرصد  نیو كمتر
 مطالعه مورد شاغل انیدانشجو اغلب .(درصد 7/7) شود يم
 از يكمتر درصد و شاغل يدولت ريغ بخش در( درصد 1/74)

افراد  شتريبشاغل هستند.  ي( در بخش دولتدرصد 9/25) آنان
 يكار ةتجرب ميانگينو  ندبود يكار ةتجرب بدون( درصد 7/69)

سال است كه  88/6 اريسال با انحراف مع 77/6 ها آن
 اغلب. استه آن يكار ةتجرب ادیز اريبس يپراكندگ دهندة نشان

 25 فقط و ندارند يكار كشاورز ة( سابقدرصد 75) انیپاسخگو
 انیپاسخگو اغلب هستند. يا سابقه نيچن ياز آنان دارا درصد
 فقطو  نداشتند ينیكارآفر ة( سابقدرصد 2/86) مطالعه مورد

 منبع .ندا یيها تيفعال نيچن ةسابق ياز آنان دارا درصد 8/13
 نیكمتر و است دهاخانو( درصد 8/64) انیپاسخگو اغلب درآمد
 یيتنها به را خود مخارج انیپاسخگو( درصد 15) يفراوان درصد

 نداشتند ينوآور ای تيخالق ةسابق درصد 4/87. كنند يم نيتأم
 زانياز نظر م را خود يخانوادگ ي( فضادرصد 5/45و اغلب )

از  شيب كردند. يابیمتوسط ارز يسطح در تيخالقو  ينوآور
 ای ينیكارآفر ةسابق هاآن نیوالد كه كردند ابرازدرصد  42

 ياانهیراو دانش  مهارت نيانگيم ،نيهمچن. ندندار ينوآور
 است متوسط حد ریز (انهیرا يكاربر يها تي)صالح انیگوپاسخ

 يكاربر تيصالح نيانگيم ن،يهمچن. (11/2 =نيانگيم)
 نیا (.41/2 =نيانگي)م است متوسط حد ریز زين ها  آن ترنتنیا

 ينیكارآفر سابقة ضعفوجود  باآن است كه  انگريبموضوع 
مورد  انیدانشجو يكشاورز سابقة يكم ،يخانوادگ و يفرد

 بر محدود تسلط)آنان  ياديبن يهاتيقابل ضعفمطالعه، 
ها  آن رد غلشبه  ازين زانيم (،ارتباطات و اطالعات يهايفناور

 در تيموفق و مناسبكسب شغل  يبرا ن،یبنابرا ؛ستباال اريبس
 يبرا. دارند ازين نانهیكارآفر يهايتوانمند يارتقا به كار بازار

انيم يزیربرنامه در ياساس گام نياول هدف، نیا به يدسترس
مختلف  يراهكارهااز  يريگبهره و شناختبلندمدت  و مدت

 .است انیدانشجو نانةیارآفرك يهايتوانمند توسعة يبرا
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 نشان يمورد بررس ياز راهكارها کیهر ريتأث زانيم يبررس
= نيانگي)م استاز حد متوسط  شيب هاآن ريتأث نيانگيم دهد يم

 در راهكارها تمام مناسب يگذارريتأث دیمؤ موضوع نیا. (53/3
 براساس. است انیدانشجو ةنانیكارآفر يها يتوانمند ةتوسع

 يريگميتصم يها مهارت بهبود» يراهكارها ،2 جدول يها هداد
 و ينيبشيپ يها مهارت بهبود» ،«يو شغل يفرد يدر زندگ

سطح دانش  يارتقا» ،«يشغل و يفرد يزندگ در يزیربرنامه
 يها مهارت بهبود»، («كار و)كسب  يشغلعلمي و مدیریت 

 يهابرنامه در شركت» ،«يشغل و يفرد يزندگ در يابیبازار
كسب و كار، بازاریابي و مدیریت  ةنيزم در مناسب يآموزش

 نیكارآفر استادانبه شما توسط  يشغل ةدادن مشاور»و  «يشغل
 يها يتوانمند توسعة يراهكارها نیتر ؤثرم ؛«موفق نانیكارآفر ای

 يبرگزار» يراهكارها ان،يم نیا در. است انیدانشجو نانةیكارآفر

آموزش مرتبط با مباحث  ياآموزش از راه دور بر يهادوره
 آموزش يها دوره در شركت» و «ينیكارآفر و ينوآور ت،يخالق

 (. 2)جدول دارند  را ريتأث نیكمتر «ها شركت يبندبودجه
راهكار  37از  ،مانع و جامع يبندگروه به يدسترس منظوربه

 براساساستفاده شد.  يعامل ليآزمون تحل دربارة يمورد بررس
و مقدار بارتلت آن  950/0برابر است با  KMO مقدار ،ها یافته
قرار دارد.  درصد 99داري  كه در سطح معني است 509/5295

 براي واردشده متغيرهاي همبستگي بودنمناسب دیمؤ زانيم نیا
 و واریانس درصد ویژه، مقدار با همراه ها عامل. است عاملي تحليل
 ضعيتو. ندیآ يم 3در جدول  هاآن تجمعي واریانس درصد

 بار با متغيرهاي شدن  متغيرها در عوامل با فرض واقع قرارگيري
 وریماكس روش به ها عامل چرخش از بعد، 5/0 از تربزرگ عاملي

 .است 4 جدولبه شرح  هاعامل ينامگذار و
 

 انیدانشجو نانةیکارآفر یها یتوانمند ةکارها در توسعراه ریتأث زانیم. 2 جدول
 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم هایتوانمند توسعة یراهکارها

 1 2/25 953/0 78/3 یشغل و یفرد یزندگ در یریگمیتصم یها مهارت بهبود
 2 89/25 963/0 72/3 یشغل و یفرد یزندگ در شما «یزیربرنامه و ینیبشیپ» یها مهارت بهبود
 3 4/26 015/1 84/3 شما( کار و)کسب  یشغلسطح دانش علمی و مدیریتی  یارتقا
 4 54/27 008/1 66/3 یشغل و یفرد یزندگ در شما یابیبازار یها مهارت بهبود

 5 43/29 098/1 73/3 یکسب و کار، بازاریابی و مدیریت شغل ةنیزم در مناسب یآموزش یهابرنامه در شرکت
 6 4/30 162/1 82/3 موفق نانیکارآفر ای نیکارآفر استادانبه شما توسط  یشغل مشاورة دندا

 7 4/30 147/1 77/3 یشغل و یفرد یزندگ در آن کاربرد یچگونگ و تیخالق فنون آموزش
 8 1/30 122/1 62/3 (کار و کسب طی)مح یشغل و یفرد یها برنامه و هاتیفعالدر  یارتباط یهاروش و فنون آموزش

 9 1/30 093/1 54/3 کار و کسب توسعة و جادیا یراستا در یاقتصاد یسنج  امکان یبرا شما مهارت و دانش شیافزا
 10 31 107/1 57/3 ینیکارآفر و ینوآور ت،یخالق تیریمد نةیزمدر  یدرس یواحدها گنجاندن
 11 18/31 135/1 64/3 ینیفرآکار مقولةبا  اه آن مستمر ییآشنا منظوربهمرکز  انیو مرب استادان آموزش
 12 4/31 144/1 64/3 یزندگ امور ریسا و کار و کسب توسعةو  یاندازراهدر  آن کاربرد و مذاکره یهاروش و فنون آموزش
 13 7/31 169/1 69/3 یشغل و یفرد یها برنامه و هاتیفعال توسعةو کاربرد آن در  دهیکسب ا یها منابع و راه آموزش

 14 7/31 137/1 59/3 طرح کسب و کار ةیته در مهارت و انشد شیافزا
 15 95/31 147/1 59/3 دانشجو یلیتحص ةرشت یتخصص دروس از کیدر هر ینیکارآفر یهانهیجلسه به زم دو تا کی اختصاص
 16 85/32 186/1 61/3 یشغل و یفرد امور در آن کاربرد و یحسابدار اصول آموزش

 17 83/32 172/1 57/3 ینیکارآفر نةیزمدر  یاطالعات یهایفناور و یکیرونالکت ابزار از یریگ بهره
 حل و ها نیاز به پاسخگویی برای اشتغال و ینیکارآفر کلینیک دائمی یها جلسه یبرگزار

 ییدانشجو یهاطرح گذاران سرمایه و کارجو کارآفرین، انیدانشجو مشکالت
62/3 216/1 59/33 18 

 19 75/33 178/1 49/3 نانیکارآفر یشخص و یشغل یزندگ از مستند یاهلمیف لیو تحل مشاهده
 20 11/34 160/1 40/3 یراهبرد یزیربرنامه نةیزمدر  یتخصص یهانشست و نارهایسم یبرگزار

 21 16/34 216/1 56/3 های مالیهای اقتصادی و کسب سود و تجزیه و تحلیل گزارش آموزش مهارت
 22 2/34 211/1 54/3 های فنی )مرتبط با رشتة تحصیلی( مرتبط با توسعة مهارتزش آموهای  در کارگاهشرکت 

 23 4/34 173/1 41/3 های آموزشی در زمینة فناوری اطالعات و ارتباطاتشرکت در دوره
 24 4/34 135/1 30/3 دانشگاهی های های مستند و مصور کارآفرینان در کتابمطالعه و تحلیل داستان
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 انیدانشجو نانةیکارآفر یها یتوانمند ةکارها در توسعراه ریتأث زانیم. 2 جدول
 رتبه راتییتغ بیضر اریمع انحراف نیانگیم هایتوانمند توسعة یراهکارها

 25 5/34 173/1 40/3 ها و شرکت در این برنامهدر مراکز آموزشی  های ملی و استانی کارآفرینی جشنوارهبرگزاری 
 26 7/34 166/1 36/3 هاهای کارآفرینی و حضور مؤثر و مستمر در این جشنواره برگزاری جشنواره

 27 7/34 166/1 36/3 کاربردی -تشکیل و تقویت مراکز کارآفرینی )مراکز رشد( در مراکز آموزش علمی
 28 75/34 206/1 47/3 های تجاری برتر دانشجویان ها و طرح برگزاری مسابقة انتخاب ایده

 29 35 234/1 51/3 های مناسب حل مشکالت شغلی  اندازی کلینیک اشتغال برای ارائة راهراه
ای مرتبط با موضوع ه ها و فیلم تقویت کتابخانه و مرکز سمعی بصری مرکزی در زمینة کتاب

 خالقیت، نوآوری و کارآفرینی
40/3 193/1 35 30 

 31 35 159/1 31/3 های حل مسئله  های توسعة مهارت شرکت مستمر در کارگاه
 32 74/35 208/1 38/3 های مختلف آموزش کارآفرینی شرکت در کارگاه

 33 75/35 212/1 39/3 ردی کارب -اجرای برنامة بلندمدت توسعة کارآفرینی در مراکز آموزش علمی
 34 1/36 209/1 35/3 منظور معرفی کارآفرینان نمونه هایی با موضوع کارآفرینی بهبرگزاری نمایشگاه

 35 4/36 203/1 38/3  یکاربرد -یعلم ی( در مراکز آموزش عالینی)مرکز کارآفر یعلم و فناور یها پارک تیو تقو جادیا
 36 6/36 219/1 33/3 ها بندی شرکتهای آموزش بودجه شرکت در دوره

 37 67/38 218/1 15/3 ینیکارآفر و ینوآور ت،یخالق مباحث با مرتبط آموزش یبرا «دور راه از آموزش» یهادوره یبرگزار

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ها )جدولعامل نامگذاريو  3هاي جدول  براساس داده
كسب و كار و اقدامات  هايمهارتتوسعة (، عامل اول )4

 20حدود  ةكنند تبيين ،577/7ویژة ( با مقدار يا مشاوره
 ةیژ( با مقدار وینيكارآفر يها درصد، عامل دوم )بهبود مهارت

 يق)تلف درصد و عامل سوم 19 یبيتقر ةكنند تبيين 202/7
 ةیژ( با مقدار ويو تخصص يبا دروس فن ینيمباحث كارآفر

درصد واریانس كل  11 از يشب ةكنند تبيين 210/4
 باال طور كلي، پنج عامل ه. باست بررسيمورد  راهكارهاي
نند كه ك كل واریانس را تبيين ميدرصد  857/71درمجموع 

 . ستها شده توسط این عاملرصد باالي واریانس تبييند ةنشان
 

 یها یتوانمند ةتوسع یراهکارها یعامل لیتحل جینتا. 3 جدول

 انیدانشجو ةنانیکارآفر

 ویژه مقدار ها عامل
 مقدار واریانس درصد

 ویژه

 واریانس درصد
 تجمعي

 478/20 478/20 577/7 اول

 944/39 466/19 202/7 دوم

 323/51 379/11 4 /210 سوم

 451/62 128/11 117/4 چهارم

 857/71 406/9 480/3 پنجم

 

 

 یافتهدوران ماتریس از آمدهدست به ضرایب میزان و ها عامل از هریك به مربوط متغیرهای. 4 جدول

 ضرایب تغیرهام عامل نام

 هامهارت توسعة
 و کار و کسبی

 اقدامات
 یا مشاوره

R1 709/0 (  کار و)کسب  یسطح دانش علمی و مدیریت شغل یارتقا 

R2 506/0 موفق نانیکارآفر ای نیکارآفر استادانتوسط  انیدانشجو بهشغلی  ةمشاور دادن 

R3 644/0 یشغل مدیریت و بازاریابی کار، و کسب نةیزممناسب در  یآموزش یهابرنامه در شرکت 

R4 751/0  یمناسب حل مشکالت شغل های راه ارائةکلینیک اشتغال برای  اندازیراه 

R5 794/0 هاجشنواره نیا در مستمر و مؤثر حضور و ینیکارآفر یهاجشنواره یبرگزار 

R6 675/0 نایدانشجو برتر یتجار یهاطرح و هادهیا انتخاب مسابقة یبرگزار 
R7 727/0 یکاربرد -یعلم یعال آموزش مراکز در( ینیکارآفر)مرکز  یفناور و علم یهاپارک تیتقو و جادیا 
R8 769/0  یکاربرد -یعلم آموزش مراکز در ینیکارآفر توسعة بلندمدت برنامة یاجرا 

R9 640/0  نانیکارآفر یو شخص یشغل یمستند از زندگ یهالمیف لیتحل و مشاهده 

R10 756/0 هابرنامه نیا در شرکت و یآموزش مراکز در ینیکارآفر یاستان و یمل یهاجشنواره یبرگزار 
R11 677/0 یدانشگاه یها باکت در نانیکارآفر مصور و مستند یهاداستان لیتحل و مطالعه 

 ادامة
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 یافتهدوران ماتریس از آمدهدست به ضرایب میزان و ها عامل از هریك به مربوط متغیرهای. 4 جدول

 ضرایب تغیرهام عامل نام

 یها مهارت بهبود
 ینیکارآفر

R21 647/0 اهشرکت یبندبودجه آموزش یهادوره در شرکت 

R22 750/0 حل مسئله  یها مهارت توسعة یهاکارگاه در مستمر شرکت 

R23 631/0 کسب و کار  طرح ةیتهدانش و مهارت در  شیافزا 

R24 661/0 کار و کسب توسعةو  جادیا یراستا در یاقتصاد یسنجامکان یدانش و مهارت برا شیافزا 

R25 راتییتغ به توجه)با  انیدانشجو یفن یها مهارت توسعةا مرتبط ب یآموزش یهاکارگاه در شرکت 
 (دانشجو یلیتحص رشتة)مرتبط با  (یهایفناور و دانش

686/0 

R26 671/0  ینیمختلف آموزش کارآفر یها در کارگاه شرکت 

R27 680/0 ینیکارآفر نةیزمدر  یاطالعات یهایفناور و یکیالکترون ابزار از یریگبهره 
R28 667/0 ارتباطات و اطالعات یفناور نةیزمدر  یآموزش یهادوره رد شرکت 
R29 621/0 نمونه نانیکارآفر یمعرف منظوربه ینیبا موضوع کارآفر ییهاشگاهینما یبرگزار 
R30 636/0 یکاربرد -یعلم آموزش مراکز در( رشد)مراکز  ینیکارآفر مراکز تیتقو و لیتشک 
R31 و  ینوآور ت،یآموزش مرتبط با مباحث خالق یبرا «دور راه از آموزش» یهادوره یبرگزار

 ینیکارآفر
576/0 

R32 مرتبط با موضوع  یها لمیها و ف کتاب نةیزم در یمرکز یبصر -یسمع مرکز و کتابخانه تیتقو
 ینیو کارآفر ینوآور ت،یخالق

593/0 

مباحث  قیتلف
 با ینیکارآفر
 و یفن دروس

 یتخصص

R33 703/0  ینیو کارآفر ینوآور ت،یخالق نةیزمدر  یدرس یواحدها گنجاندن 

R34 726/0 ینیکارآفر ةمقول با اه آن مستمر ییآشنا منظوربهمرکز  انیو مرب استادان آموزش 
R35 736/0  یلیتحص رشتة یتخصص دروس از کیدر هر ینیکارآفر یهانهیجلسه به زم 2-1 اختصاص 

R36 673/0  یراهبرد یزیربرنامه نةیزمدر  یتخصص یهانشست و نارهایسم یبرگزار 

R37 622/0 یمال یهاگزارش لیتحل و هیتجز و سود کسب ،یاقتصاد یهامهارت آموزش 
 

 یها تیصالح
 و یارتباط
 تیخالق

R12 518/0  یو شغل یفرد یکاربرد آن در زندگ یو چگونگ تیفنون خالق آموزش 

R13 حل و ها نیاز به پاسخگویی برای اشتغال و ینیرآفرکا کلینیک دائمی جلسات یبرگزار 
 ییدانشجو یهاطرح گذاران سرمایه و کارجو کارآفرین، انیدانشجو مشکالت

518/0 

R14 756/0 یشغل و یفرد امور در آن کاربرد و یحسابدار اصول آموزش 
R15 694/0 (کار و کسب طی)مح یشغل و یفرد یهابرنامه و هاتیفعال در یارتباط یهاروش و فنون آموزش 

R16 718/0 (کار و)کسب  شرکت تیریمد در آن کاربرد و مذاکره یهاروش و فنون آموزش 

R17 631/0 یشغل و یفرد یهابرنامه و هاتیفعال ةتوسع در آن یو کاربرد دهیها و منابع کسب ا راه آموزش 
 یها مهارت

 و یریگ میتصم
 یابیبازار

R18 705/0 یشغل و یفرد یزندگ در یریگمیصمت یها مهارت بهبود 

R19 627/0 یشغل و یفرد یزندگ در یابیبازار یها مهارت بهبود 

R20 673/0 یشغل و یفرد یزندگ در «یزیربرنامه و ینیبشیپ» یها مهارت بهبود 

 
 

 

 

  
 
 

 

 ادامة
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 تحقیق نهاییمدل . 2نمودار 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
هاي علمي و فني بسيار دليل پيشرفت ت جهاني بهعرصة رقاب

پذیري  حساس شد و كليد ورود به بازارهاي جهاني توان رقابت
هاي طور مستمر قابليت است. كشورها، نهادها و افراد باید به

پذیري و سازگاري خود را افزایش دهند. براي دستيابي به رقابت
كارآفریني  هاي خالقيت، نوآوري واین مهم، پرورش قابليت
رشد ، ها ضروري است. همچنيناعضاي جامعه و سازمان

ي و هماهنگموانع وري نامطلوب نيروي كار و نيز  جمعيت، بهره
موجب و نيازهاي بازار كار، بيش از پيش با جامعه  سازماني ایشان

همچنين، گسترش  شد.در ایران  «كارآفریني» موضوعطرح 
التحصيالن  ن كيفيت فارغبود آموزش عالي كشاورزي و نامتناسب

سازي دولت و كاهش  با نياز بازار كار در كنار سياست كوچک
هاي  یكي از گزینه« خوداشتغالي و كارآفریني»استخدام دولتي، 

مهم براي آیندة شغلي دانشجویان كشاورزي مطرح است. 
كاربردي، شاید بيش از سایر  -دانشجویان علمي كارآفریني

الي اهميت داشته باشد، چون هدف دانشجویان نظام آموزش ع
كاربردي، تربيت افراد داراي  -اولية ایجاد نظام آموزش علمي

هاي ميداني و هاي عملياتي و توان مدیریت در حوزهقابليت
تجهيز كنشگران فعال در بخش كشاورزي به دانش علمي بود. 
روشن است كه انتظار خالقيت، نوآوري و كارآفریني از 

كاربردي، بدون ایجاد  -شاورزي در مراكز علميآموختگان ك دانش
بينانه نيست؛ بنابراین،  هاي كارآفرینانه در آنان، واقع توانمندي

هاي  ریزي براي ارتقاي توانمندي هایي كه در برنامه یكي از پرسش
كارآفرینانة آنان مطرح است، این است كه راهكارهاي توسعة 

هاي تحقيق ت؟ یافتههاي كارآفرینانة دانشجویان چيستوانمندي

هاي نشان داد ميانگين امتياز تأثير راهكارهاي توسعة توانمندي
كارآفرینانة دانشجویان مورد بررسي بيش از حد ميانگين است 

(. با توجه به نتایج تحليل عاملي، مدل نهایي 53/3)ميانگين= 
(. در این 2تحقيق مشتمل بر پنج عامل تبيين شد )نمودار 

شده، متغيرهاي  بارهاي عاملي محاسبه چارچوب، براساس
هاي كسب و كار و  ترین عامل )توسعة مهارت دار مهم معني

هاي  بهبود مهارت»اي( یعني راهكارهاي اقدامات مشاوره
هاي  بهبود مهارت»، «گيري در زندگي فردي و شغلي تصميم

 يارتقا»، «ریزي در زندگي فردي و شغليبيني و برنامهپيش
بهبود » ،«شغلي )كسب و كار(مدیریت  و سطح دانش علمي

شركت در »، «هاي بازاریابي در زندگي فردي و شغلي مهارت
هاي آموزشي مناسب در زمينة كسب و كار، بازاریابي و برنامه

به شما توسط استادان  يشغل ةدادن مشاور»و « مدیریت شغلي
 ریزيالزم است در اولویت برنامه« موفق نانیكارآفر ای نیكارآفر

 .Izquierdo et alها با نتایج تحقيقات قرار گيرند. این یافته
طور كلي با وجودي كه از نظر  همخواني دارد، ولي به( 2005)

 (؛2010) Ghasemi & Asadi محتوایي با نتایج تحقيقات
Hosseini largani et al. (2008)؛ Skandari (2006)؛ 

Kosravipoor et al. (2007) ؛Maleki & Rostami (2013 )
همخواني دارد، اما از نظر  European Commission  (2011)و

ها همخواني ندارد، زیرا براساس یافتة تحقيق،  ها، با آناولویت
در اولویت قرار « ايهاي مشاوره اقدامات و برنامه»الزم است 

، Hosseini largani et al.  (2008)كه در تحقيق گيرند. درحالي
 Ghasemiهنگ كارآفرینانه، در مطالعةآموزش سبک تفكر و فر

& Asadi  (2010) هاي اجرایي و  كارآموزي دانشجویان در طرح

 توسعة یراهکارها
 یهایتوانمند
 نانهیکارآفر

 یهاتیصالح
 و یارتباط
 تیخالق

 بهبود
 یهامهارت
 ینیکارآفر

 یهامهارت
 و یریگمیتصم

 یابیبازار

478/20 

466/19 

379/11 

128/11 
4/9 
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 & Kosariدسترسي مطلوب به رایانه و اینترنت، در مطالعة 

Noroozzadeh (2008) محوري، ساماندهي برنامة درسي و مسئله
گرایش بيشتر سرفصل Maleki & Rostami  (2013 )در مطالعة
هاي آموزش مباحث كارآفریني، توسعة برنامه دروس به

هاي الكترونيكي در زمينة آموزش كارآفریني، برگزاري كارگاه
هاي كارآفریني، در آموزشي براي آشنایي بيشتر مدرسان با بحث

( تحول در محتواي آموزشي دروس 2013)  .Saadi et alمطالعة
 & Salimiبا نگاهي به نيازهاي بازار كار و در مطالعة 

Ahmadpour Dariani (2011 )هاي علميارائة آموزش- 
سازي دانشجویان براي ورود به بازار كار و كاربردي براي آماده

هاي كارآفرینانة دانشجویان و استادان در ها و ایده حمایت از طرح
 Kosravipoor(؛ 2005)  Skandariاولویت قرار دارد. در مطالعات

et al. (2006)؛ Ghorbani Vagheei (2012)؛ Savari et al. 
 Khosravipour & Monajjemzadeh ؛Barani(2010)  ؛(2012)
نيز اولویت به راهكار Ghasemi & Asadi (2010 )( و 2011)
هاي آموزش برگزاري كالس»و « توسعة آموزش كارآفریني»

شدة  داده شد. در كميسيون اروپا نيز اولویت توصيه« كارآفریني
افزایش دانش و آگاهي كارآفریني »، كارگروه مطالعاتي

ها در آموزش كارآفریني به  هاي آنو توانایي دهندگان آموزش
 . نتایج(European Commission, 2011)است « فراگيران

Maleki & Rostami(2013 .نيز مؤید همين موضوع بود ) بخشي
( نيز بيانگر ضرورت 2008) Amiri & Moradiاز نتایج تحقيق 

دادن  هاي مدیریتي، كارآفریني و توان مشاورهنمنديارتقاي توا
در عين كاربردي بود.  -مدرسان و مدیران مراكز آموزش علمي

طوركه قبالً اشاره شد، كمبود سابقة كارآفریني فردي  حال، همان
هاي كشاورزي دانشجویان مورد  و خانوادگي و سابقة فعاليت

تسلط بر هاي ایشان در مطالعه و همچنين ضعف توانمندي

هاي اطالعات و ارتباطات و نياز شغلي باالي آنان، ایجاب فناوري
كارگيري راهكارهاي  اي براي بهریزي گستردهكند برنامهمي

هاي كارآفرینانة دانشجویان صورت مختلف ارتقاي توانمندي
پذیرد تا ابتدا كمبودهاي بنيادي ایشان جبران شود، سپس مسير 

هاي كارآفرینانة ایشان ي توسعة توانمنديهابراي تمركز بر برنامه
 شود:اساس، پيشنهادهاي زیر ارائه مي  گشوده شود. براین

 تاالر ورودي »ریزي بلندمدت براي استقرار برنامه
تخصصي مشاوره و آموزش كسب و كار از جمله ایجاد 

كاربردي  -كلينيک اشتغال در مراكز آموزش عالي علمي
 « كشاورزي

 هاي كسب و كار و ع براي بهبود مهارتریزي جامبرنامه
كارآفریني دانشجویان از راه تلفيق مباحث كارآفریني در 

هاي هاي درسي دروس فني و تخصصي رشتهسرفصل
 كشاورزي 

 ریزي جامع براي ایجاد و تقویت مراكز رشد و برنامه
هاي علم و فناوري و سایر كارآفریني با همكاري پارک

 كاربردي  -آموزش عالي علميربط در مراكز  مراجع ذي

 ریزي بلندمدت براي افزایش دانش و مهارت برنامه
كاربردي كشاورزي در زمينة  -هاي علمياستادان دوره

موضوعات خالقيت، نوآوري و كارآفریني و ادامة این 
كارگيري نتایج  طور مستمر از طریق به ها بهبرنامه

 ارزشيابي 

 یني هاي كارآفربرگزاري مستمر جشنواره 

 گيري از نتایج تحليل زندگي شغلي و شخصي بهره
هاي هاي دروس دورهكارآفرینان در تدوین سرفصل

هاي مستند كاربردي كشاورزي و پخش فيلم -علمي
 هاي درسي مرتبط در كالس
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