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 چکیده

 
 هدف این تحقیق پیمایشی، طراحی الگوي توسعه خودکارآمدي کارآفرینانه مبتنی بر
ا یادگیري تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران بود. جامعه آماري این تحقیق ر

 باه تشکیل دادند ک )=N 20518هاي کشاورزي ایران (دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده
روش  عنوان نمونه و با استفاده ازها بهنفر از آن 380فرمول کوکران تعداد  از استفاده

ها با ادهگرفتند. د قرار مطالعه مورد و اي تصادفی با انتساب متناسب  انتخابگیري طبقهنمونه
 افزارو همچنین، نرم SPSSافزار توسط نرماستفاده از پرسشنامه گردآوري گردیدند و 

LISREL  ه تحقیقمنظور تعیین روایی پرسشناممورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به 5/8نسخه 
 منظور محاسبهاز روایی صوري توسط پانل متخصصان و روایی سازه استفاده گردید و به

 قادیرممرکب استفاده شد که  قابلیت اعتماد پرسشنامه از دو روش آلفاي کرونباخ و پایایی
ي شاورزکمربوطه قابل قبول بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در نظام آموزش عالی 

و  هاي مطلوب فرديهاي تجربی و عملی و مهارتهاي آموزشگران بر مهارتایران، ویژگی
قیت شغلی هاي فنی مربوط به موفهاي فراگیران بر مهارتبین فردي دانشجویان؛ ویژگی

 هاي فنی مربوط بههاي تجربی و عملی، مهارتدانشجویان و عوامل سازمانی بر مهارت
هاي تحلیلی دانشجویان هاي مطلوب فردي و بین فردي و مهارتموفقیت شغلی، مهارت

یت هاي فنی مربوط به موفقهاي تجربی و عملی و مهارتتاثیرگذار است. همچنین، مهارت
 باشد.ها تاثیرگذار میودکارآمدي کارآفرینانه آنشغلی دانشجویان بر خ

 
 رزيتجربی، نظام آموزش عالی کشاو خودکارآمدي کارآفرینانه، یادگیريهاي کلیدي: واژه

 
 مقدمه 

-ویژه دانشبیکاري و اشتغال نامناسب جوانان به
سو و تغییرات سریع آموختگان آموزش عالی از یک

 شرایط از سوي دیگر،المللی محیطی در ابعاد ملی و بین

 است که برآیند کرده ایجاد عالی آموزش براي را جدیدي

 در کارآفرینی هايتوانمندي توسعه شرایط، ضرورت این

 از استفاده و کارهاي جدید، کسب ایجاد منظور به کشور

 و موجود هايظرفیت توسعه استفاده، بدون هايظرفیت
 ها،چالش این به پاسخ در و بوده مشکالت اجتماعی حل

 هاي کارآفرینیتوانمندي ایجاد هادانشگاه جدید ماموریت

 ,Yadollahi Farsiهاست (دانشگاه آموختگاندانش در

). بنابراین، توجه به مقوله آموزش کارآفرینی در 2007
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باشد. سزایی برخوردار مینظام آموزش عالی از اهمیت به
)Ahmadpour Dariani, 2004 .(انهینکارآفر هايآموزش 

 موجب بلکه ،دوشمی کارآفرینان کمی رشد باعث تنها نه

 هايمهارت سطح ارتقاء و کارآفرینی هاينسل در تحول

 و کار و کسب راهبردهاي طراحی در ویژهبه کارآفرینی
 ,Talebi & Zare Yekta( دوشمی داريبنگاه مدیریت

2008.( 
هاي طور کلی، سه حیطه اصلی که آموزشبه

تواند در زمینه آنها ایفاي نقش نمایند ه میکارآفرینان
هاي کارآفرینانه، توسعه عبارتند از: یادگیري مهارت

هاي کارآفرینانه و رفتار شروع کسب و کار نگرش
)OECD, 2009هاي آموزشترین جنبه). یکی از مهم-

هاي هاي کارآفرینی توسعه اعتماد به نفس و قابلیت
هاي کارآفرینانه الیتفراگیران براي درگیر شدن در فع

دهد که خودکارآمدي ها نشان میاست که بررسی
معیار مناسبی براي ارزیابی باور و اعتقاد  1کارآفرینانه

انداري یک یک فرد نسبت به توانایی خود جهت راه
). Mauer et al., 2009باشد (کسب و کار کارآفرینانه می

توانایی توان به عنوان خودکارآمدي کارآفرینانه را می
ادراك شده یک فرد جهت شروع یک کسب و کار تعریف 

رغم اهمیت و سودمندي بالقوه نمود. اما علی
هاي کارآفرینی، به خودکارآمدي کارآفرینانه در آموزش

این مقوله توجه کمتري شده است.  خودکارآمدي 
ریزي، کارآفرینانه داراي پنج بعد جستجوگري، برنامه

ابع انسانی و مدیریت منابع مالی گرایی، مدیریت منحرفه
هاي کارآفرینانه به این باشد که بایستی در آموزشمی

 ). McGee et al., 2009مقوله توجه ویژه گردد (
در زمینه آموزش کارآفرینی دو رویکرد وجود دارد: 
رویکرد سنتی و رویکرد بدیل. رویکردهاي سنتی عمدتًا 

 Harris etارند (بر روي انتقال دانش و اطالعات تاکید د

al., 2000هاي سنتی آموزش ) و در واقع، ریشه در روش
 Aronsson,  2004; Hytti(مدیریت و کسب و کار دارند 

& O’Gorman, 2004; Vinten & Alcock, 2004 .(
انتقادات وارده به این رویکرد سنتی، سبب ظهور یک 
رویکرد جایگزین در زمینه آموزش کارآفرینی بر پایه 

 ,Shawاي یادگیري شناختی منجر شده است (همدل

جاي منفعل بودن، یادگیري ). در این رویکرد؛ به2004
گیري هدف یک فرآیند پویا، فعال، سازنده و داراي جهت

                                                                                  
1. Entrepreneurial Self-Efficacy  

باشد. در مقایسه با روش سنتی محور در نظر گرفته می
کنند آموزش کارآفرینی، طرفداران رویکرد بدیل ادعا می

رتقاء سطح یادگیري فراگیران از که این رویکرد سبب ا
کسب، تولید، تجزیه  وسیلهطریق ساخت دانش در آنها به

گردد. در این و تحلیل، دستکاري و ساختار اطالعات می
طور عمده مبتنی رویکرد، الگوهاي آموزش کارآفرینی، به

بر فعالیت، یادگیري مبتنی بر عمل و یادگیري تجربی 
هاي جایگزین آموزش طور خالصه، روشباشند. بهمی

شناسی قابل تغییر و منعطف و کارآفرینی از یک روش
شناسی انتقال دهنده براي هاي سنتی از یک روشروش

). Sterling, 2001گیرند (تدریس و یادگیري بهره می
هاي سنتی آموزش طور که گفته شد، روشهمان

کارآفرینی بیشتر مبتنی بر روش سخنرانی است که در 
انتقال دانش به فراگیران است. در مقابل، در آن، هدف 

هاي یادگیري تجربی و رویکرد جایگزین، بر روي روش
گردد که در آنها دانش از طریق محور تاکید می -عمل 

 ,Lourenço & Jonesشود (عمل در فراگیران ایجاد می

2006 .( 
دهد بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق نیز نشان می

مرتبط با کارآفرینی، ماهیت  هايکه بیشتر آموزش
هاي جدید، به آموزش کارآفرینی تجربی دارند. در دیدگاه

برخالف  -شود صورت یک فرآیند پویا نگریسته میبه
صورت ایستا توجه هاي سنتی که به آموزش بهدیدگاه

و در نتیجه، رویکردهاي نوین که در باال به آنها  -شدمی
آفرینی از اهمیت اشاره گردید در زمینه آموزش کار
ها تاکید دارند که باالتري برخوردار هستند. این بررسی

هاي یادگیري تجربی در گیري و تلفیق روشبهره
ها مبتنی بر هاي کارآفرینی و ارایه این آموزشآموزش

اصول یادگیري تجربی سبب ارتقاء اثربخشی این 
 ;Béchard & Grégoire, 2005گردد (ها میآموزش

Cooper et al., 2004; Jones & English, 2004; 
Kirby, 2004; Kuratko, 2003 .( 

یادگیري تجربی فرآیندي است که در آن دانش از 
) و Kolb, 1984شود (طریق انتقال تجربیات ایجاد می

آموزش کارآفرینی نیز در واقع یک فرآیند تجربی است 
-که در آن دانش از طریق تجربه، تفکر و عمل ایجاد می

). در حقیقت، محصول نهایی یک Politis, 2005د (گرد
فرآیند آموزش کارآفرینی، ایجاد یک فرد خالق است که 
بتواند فرآیند شناسایی و خلق یک ایده تا شروع و 
مدیریت یک کسب و کار را درك نماید. بنابراین، مرتبط 
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باشد که به این بودن و کاربرد دانش مورد نیاز می
 ,O’Neillگردد (بی توجه میموضوع در یادگیري تجر

). با توجه به ماهیت رشته کشاورزي و تاثیر 2004
ها هاي عملی و تجربی در این آموزشانکارناپدیر آموزش

منظور دستیابی به یک نظام آموزش عالی کشاورزي به
هاي کارآفرینی مهارتکارآفرینانه و به ویژه توسعه 

-، اهمیت ایندانشجویان و خودکارآمدي کارآفرینانه آنها
هاي تلفیق آن در ابعاد مختلف گونه یادگیري و زمینه

باشد. این نظام از اهمیتی دو چندان برخوردار می
در آموزش کارآفرینی با یادگیري تجربی بنابراین، تلفیق 

نگاه فرآیندي و در مراحل مختلف تکوین آن و در نظر 
گرفتن ابعاد و ارکان مختلف نظام آموزشی، ضمن 

ها، در نهایت سبب ارتقاء کیفیت اینگونه آموزش افزایش
گردد که این امر نیز به ها در فراگیران میاین قابلیت

نوبه خود سبب توسعه رفتار شروع کسب و کار که در 
گردد باشد میواقع ورود افراد به دنیاي کسب و کار می

)Bahadur, 2012 .( 
بعاد به بررسی پیشینه تحقیق با توجه به ا ،در ادامه

شود. تحقیقات مختلف مدل تحقیق پرداخته می
ها متعددي مبین تاثیر یادگیري تجربی در توسعه قابلیت

هاي هاي کارآفرینانه از طریق آموزشو مهارت
-کارآفرینانه کارآمد و مبتنی بر این سبک یادگیري می

-Woodier که نتایج حاصل از تحقیق طوريباشد. به

Harris)2010ه یادگیري تجربی به عنوان ) نشان داد ک
تواند در زمینه یک رهیافت یادگیري اثربخش می

هاي کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد و این آموزش
توانند دانش، مهارت و بینش الزم را طریق فراگیران می

در خصوص کارآفرینی و آینده شغلی خود کسب نمایند. 
Wong & Ayoko )2010یکرد ) در تحقیقی با عنوان رو

هاي یادگیري تجربی به آموزش کارآفرینی در آموزش
تواند مربوط به کسب و کار دریافتند که این امر می

هاي کارآفرینانه مورد نیاز براي سبب توسعه مهارت
آمیز کسب و کارهاي کارآفرینانه توسط شروع موفقیت

در ) Karlsson & Moberg )2013فراگیران گردد. 
هاي کارآفرینانه از هبود مهارتتحقیق خود در زمینه ب

ها سبب توسعه طریق آموزش دریافتند که این آموزش
خودکارآمدي کارآفرینانه، نگرش کارآفرینانه و رفتار 

گردد. عالوه بر این، بسیاري از شروع کسب و کار می
محققین به تاثیر یادگیري تجربی بر خودکارآمدي 

دارد ) بیان میErikson )2003کارآفرینانه تاکید داشتند. 

هاي توسعه خودکارآمدي یکی از موثرترین راه
باشد. گیري از یادگیري تجربی میکارآفرینانه بهره

) در MacMillan & McGath )2000، همچنین
 & Harrisاند. تحقیقات خود بر این موضوع تاکید داشته

Leitch )2005اند که درگیر شدن ) نیز بیان داشته
تواند هاي تجربی میعال در فعالیتفراگیران به شکلی ف

سبب بهبود و توسعه خودکارآمدي کارآفرینانه و موفقیت 
 آنها در این زمینه شده است.

در خصوص بررسی رابطه بین عناصر یادگیري 
 هاي تحقیقافتهاي یهاي واسطهتجربی و قابلیت

Norouzzadeh & Kossary  )2010 (د که انشان د
ی باید در جهت ایجاد عناصر مختلف برنامه درس

هاي هاي الزم در ابعاد دانش، نگرش و مهارتشایستگی
مورد نیاز یک حیطه تخصصی در دانشجو، پرورش 

هاي عالی ذهنی، آشنایی با دانش کارآفرینی و مهارت
افزون بر  .کار گرفته شوندایجاد روحیه کارآفرینی، به

هاي که سازماندهی برنامه بودها بیانگر آن این، یافته
محور، ایجاد اي، مسالهدرسی به صورت میان رشته

هاي یادگیري واقعی و ارزشیابی فرصت تجربه در محیط
هاي ترین عوامل موثر بر پرورش مهارتاصیل از مهم

نتایج تحقیق رود. شمار میکارآفرینی در دانشجویان به
Gatchalian )2010 در خصوص توسعه برنامه (

وزشگران کارآفرینی نشان داد اي آمهاي حرفهصالحیت
-که فراگیران بیشترین اهمیت را به ترتیب براي ویژگی

هاي انگیزشی) و هاي شخصی آموزشگران (مانند ویژگی
هاي تدریس (نوآورانه و تعاملی) براي روش ،پس از آن

اند. آموزشگران نیز بیشترین اهمیت را براي ل بودهیقا
ل یوژه محور قاهاي یادگیري شخصی، تجربی و پرشیوه

هاي آموزش کارآفرینی ها نشان داد که برنامهبودند. یافته
گیري از بایستی از طریق یک برنامه درسی منظم، بهره

هاي تدریس و یادگیري شخصی و تجربی و شیوه
هاي سازمانی مناسب مندي از حمایتهمچنین، بهره

 اجرا شوند. 
با  هاي حاصل از تحقیقی دیگر نشان داد کهیافته

هاي درسی تلفیق رویکرد یادگیري تجربی در برنامه
هاي توان ضمن ارتقا سطح کیفیت آموزشکارآفرینی می

ه شده، موجبات افزایش انگیزه فراگیران را نیز فراهم یارا
مشخص  ،). در تحقیقی دیگرHogue et al., 2011نمود (

توانند از طریق یادگیري تجربی گردید که فراگیران می
هاي کارآفرینانه را کسب نمایند و این ها و قابلیتمهارت
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هاي ارتباطی، امر سبب توسعه خودآگاهی، مهارت
خالقیت و توانایی حل مسئله در فراگیران، همچنین، 

ها برقراري ارتباط بین دانش فردي و دانش جمعی در آن
). در تحقیقی دیگر Kempster & Cope, 2010گردد (می

Harris & Gibson )2008 که مشارکت  کردند) استدالل
تواند تري میهاي تجربی به شکل مطلوبدر فعالیت

هاي الزم جهت موفقیت شغلی در سبب توسعه مهارت
 .شودافراد 

اي و هاي واسطهدر خصوص بررسی رابطه قابلیت
 Wasdani & Mathewخودکارآمدي کارآفرینانه، 

دي هاي فردي و بین فر) بیان داشتند که مهارت2014(
هاي کارآفرینانه افراد تاثیرگذار تواند بر توانمنديمی

) نیز در تحقیق خود به وجود Foo et al  )2006باشد.
پذیري و انجام کار پذیري، مسئولیترابطه بین انعطاف

هاي فردي و بین فردي و عنوان مهارتگروهی به
 Barbosa et alند.  هاي کارآفرینی اشاره داشتبلیتقا
دار بین تحقیق خود به وجود رابطه معنی ) در2007(

کارآفرینانه هاي تحلیلی افراد و خودکارآمدي مهارت
ند. نتایج تحقیقی در زمینه سنجش نقش اشاره داشت

هاي شناختی در خودکارآمدي کارآفرینانه و سبک
فرآیند خلق کسب و کارهاي جدید نشان داد که افراد 

فس بیشتري داراي سبک شناختی شهودي، اعتماد به ن
اما در  ،هاي کارآفرینانه داشتنددر زمینه شناسایی فرصت

تري در زمینه دسترسی، عوض اعتماد به نفس پایین
 Kickul etریزي در زمینه منابع داشتند (ارزیابی و برنامه

al., 2009 ،همچنین .(Barbosa et al.  )2008 بیان (
کر داشتند که آموزش کارآفرینی بایستی هر دو بعد تف

تواند تحلیلی و خالق را توسعه دهد که این امر تنها می
 از طریق یک رویکرد مبتنی بر تجربه به وقوع بپیوندد.

رغم اهمیت این موضوع، الگوي مناسبی در علی
گیري و تلفیق یادگیري تجربی در آموزش زمینه بهره

 .هاي کشاورزي کشور وجود نداردکارآفرینی در دانشکده
له اساسی تحقیق حاضر این است که بنابراین، مسئ

ه یمنظور اراتوان از یادگیري تجربی بهچگونه می
هاي کارآفرینانه موثر و کارآمد استفاده نمود و با آموزش

هاي آموزشی، از آن در تلفیق یادگیري تجربی در برنامه
هاي کارآفرینانه دانشجویان جهت ارتقاء و تقویت قابلیت

توان با محور قرار دادن اساس، میمند گردد؟ بر این بهره
یادگیري تجربی در ابعاد مختلف نظام آموزش عالی از 

هاي آموزشگران، جمله عناصر برنامه درسی، ویژگی
هاي آموزشگران و عوامل سازمانی به دستاوردهاي ویژگی

هاي تجربی و عملی، مهمی از جمله تجارب و مهارت
هاي مهارتهاي فنی مربوط به موفقیت شغلی، مهارت

مطلوب فردي و بین فردي و مهارت هاي تحلیلی دست 
یافت و از این طریق، نسبت به توسعه ابعاد مختلف 
آموزش کارآفرینانه از جمله خودکارآمدي کارآفرینانه 
دست یافت که در این تحقیق به بررسی این امر مهم در 

شود. در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران پرداخته می
بین  روابط همچنین و پژوهش چارچوب نظري )1( شکل

 داده شده است. نشان تحقیق متغیرهاي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متغیرها میان روابط و تحقیق چارجوب نظري  -1شکل 
 
 
 

 عناصر برنامه درسی

 هاي آموزشگرانویژگی

 هاي فراگیرنویژگی

 عوامل سازمانی

 هاي تجربی و عملیمهارت

 خودکارآمدي کارآفرینانه
 هاي فنی مربوط به موفقیت شغلیمهارت

 هاي مطلوب فردي و بین فرديمهارت

 هاي تحلیلیمهارت

 نیازها)آمادگی سیستم (پیش

 ايهاي واسطهقابلیت

 دستاورد سیستم
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 هامواد و روش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردي و از نظر 

ه الگوي یها پیمایشی بود که با هدف اراگردآوري داده
دي کارآفرینانه مبتنی بر یادگیري تجربی در خودکارآم

 نظام آموزش عالی کشاورزي ایران انجام پذیرفت. جامعه

هاي را دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدهآن آماري
) که حجم =N 20518دادند ( کشاورزي ایران تشکیل

 366معادل  1نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران
منظور افزایش دقت، در نهایت دست آمد که بهنفر به
-منظور انتخاب نمونهنمونه وارد تحلیل گردید. به 380

اي تصادفی با گیري طبقههاي مورد نظر از روش نمونه
انتساب متناسب استفاده شد و براي انتخاب دانشجویان 

بندي سازمان سنجش آموزش کشور مورد نظر از قطب
بندي کرده هاي کشور را در پنج قطب طبقهکه استان

است استفاده شد. بر این اساس، از هر قطب یک یا دو 
هاي تحت پوشش و با توجه به تعداد استان -دانشگاه 

صورت تصادفی انتخاب گردید. بر این به –دانشجویان 
تهران (پردیس کشاورزي و  اساس از قطب یک دانشگاه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی منابع طبیعی) و 
؛ از قطب دو دانشگاه فردوسی مشهد؛ از قطب سه گرگان

هاي رازي کرمانشاه و بوعلی همدان؛ از قطب دانشگاه
دانشگاه علوم کشاورزي چهار دانشگاه صنعتی اصفهان و 

اهواز و از قطب پنج نیز دانشگاه  و منابع طبیعی رامین
 ،شیراز و در مجموع هشت دانشگاه انتخاب شدند. سپس

اي با انتساب گیري طبقهنمونهبا استفاده از روش 
متناسب، از هر دانشگاه، تعداد دانشجویان مورد نظر 

ها به عنوان طبقه در تعیین شدند. بر این اساس، دانشگاه
هاي مورد نظر هر نظر گرفته شدند. در ادامه نیز نمونه

دانشگاه نیز به صورت تصادفی انتخاب شدند و 
 آوري گردید. هاي مورد نظر توزیع و جمعپرسشنامه

منظور گردآوري اطالعات، پس از بررسی جامع به
هایی اي مشتمل بر بخشادبیات موضوع، پرسشنامه

                                                                                  
1. 
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هاي اي؛ عناصر برنامههاي فردي و حرفهشامل ویژگی
آموزش عالی مبتنی بر اصول یادگیري تجربی (شامل: 
عناصر برنامه درسی شامل: نیازها و اهداف، محتوي و 

هاي هاي آموزشگران شامل: ویژگییارزشیابی؛ ویژگ
هاي تعاملی؛ ویژگی -حمایتی، مهارتی و انگیزشی 

هاي عملی تجربی، انگیزشی و فراگیران شامل: ویژگی
هاي زیرساختی، تعاملی و عوامل سازمانی شامل: ویژگی

اي هاي واسطهها و قابلیتمالی و حمایتی)؛ ویژگی
هاي ، مهارتهاي تجربی و عملی(شامل تجارب و مهارت

هاي مطلوب فردي فنی مربوط به موفقیت شغلی، مهارت
و بین فردي و مهارت هاي تحلیلی) و خودکارآمدي 

-کارآفرینانه شامل ابعاد مدیریت منابع انسانی، حرفه
ریزي و مدیریت منابع مالی گرایی، جستجوگري، برنامه

در قالب طیف لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) 
منظور محاسبه قابلیت اعتماد ین شد. بهطراحی و تدو

پرسشنامه از دو روش آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب 
استفاده شد. با توجه به اشکاالت روش آلفاي کرونباخ از 
جمله اینکه براي تمام سواالت یک سازه ارزش یکسانی 

شود از پایایی مرکب استفاده شد. مقدار را قایل می
یک در نوسان است و مقدار  پایایی مرکب آن بین صفر و

 ).Zumbo et al., 2007باشد (قابل قبول می 6/0باالتر از 
منظور تعیین روایی پرسشنامه تحقیق نیز عالوه بر به

نظرخواهی از اساتید، متخصصین و کارشناسان و بررسی 
نهایی کمیته تحقیق که اصالحات الزم انجام شد (روایی 

اي عیین اعتبار سازهصوري)، از روایی سازه نیز جهت ت
منظور تعیین روایی سازه، پرسشنامه استفاده گردید. به

) AVEشاخص میانگین واریانس استخراج شده (
دهد که چه درصدي از نشان میمحاسبه شد که 

آن هاي واریانس سازه مورد مطالعه تحت تاثیر نشانگر
به باال را براي مناسب بودن این  5/0بوده است. مقدار 

). Adcock & Collier, 2001شده است (یین شاخص تع
ها با ه شده است. دادهای) ار1مقادیر مربوطه در جدول (

 LISRELافزار و نرم 19نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  5/8نسخه 
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 ي کرونباخ ابزار تحقیقاي، پایایی ترکیبی و آلفاهاي مختلف پرسشنامه، روایی سازهبخش -1جدول 
 بخش پرسشنامه سازه روایی سازه آلفاي کرونباخ پایایی مرکب

   نیازها و اهداف 890/0 847/0 979/0
 محتوي آموزشی 840/0 880/0 960/0 عناصر برنامه درسی

 ارزشیابی آموزشی 914/0 870/0 981/0
 حمایتی 934/0 913/0 986/0

 مهارتی 918/0 890/0 985/0 هاي آموزشگرانویژگی
 تعاملی -انگیزشی  913/0 912/0 980/0
 تجربی –عملی  925/0 862/0 986/0

 انگیزشی 933/0 934/0 976/0 هاي فراگیرانویژگی
 تعاملی 926/0 914/0 984/0
 زیرساختی 925/0 919/0 983/0

 مالی 947/0 848/0 986/0 عوامل سازمانی
 حمایتی 965/0 880/0 979/0
 هاي تجربی و عملیتجارب و مهارت 935/0 903/0 990/0

 ايهاي واسطهقابلیت
 هاي فنی مربوط به موفقیت شغلیمهارت 920/0 880/0 985/0
 هاي مطلوب فردي و بین فردي مهارت 917/0 12/0 988/0
 مهارت هاي تحلیلی 935/0 921/0 986/0
 جستجوگري 939/0 921/0 979/0

 رینانهخودکارآمدي کارآف
 ریزيبرنامه 935/0 880/0 983/0
 گراییحرفه 918/0 890/0 971/0
 مدیریت منابع انسانی 936/0 918/0 988/0
 مدیریت منابع مالی 930/0 880/0 975/0

 
 نتایج و بحث

 اي دانشجویان مورد مطالعههاي فردي و حرفهویژگی
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میانگین سنی 

 22سال، حداقل  27نشجویان مورد مطالعه در حدود دا
درصد) در  3/48سال بود و بیشتر آنها ( 38و حداکثر 

سال قرار داشتند. بیشتر آنها  30تا  25گروهی سنی 
درصد) زن بودند.  9/45درصد) مرد و بقیه آنها ( 1/54(
درصد داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و  6/61
بیشترین فراوانی در خصوص  درصد دکتري بودند. 1/38

 2/28رشته تحصیلی مربوط به زراعت و اصالح نباتات (
درصد) بود. دانشگاه محل تحصیل دانشجویان مورد 

پردیس کشاورزي و مطالعه به ترتیب عبارت بود از: 
علوم کشاورزي و منابع درصد)،  25( منابع طبیعی تهران

)، درصد 18( فردوسی مشهددرصد)،  23( طبیعی گرگان
درصد)،  9( بوعلی سیناي همداندرصد)،  10( شیراز

و منابع  علوم کشاورزيدرصد)،  9( صنعتی اصفهان
درصد).  2( رازي کرمانشاهدرصد) و  4( طبیعی رامین

درصد از  8/64ها نشان داد که همچنین، این یافته
 12درصد شاغل پاره وقت و  2/23پاسخگویان بیکار، 

درصد از  5/71م وقت بودند. درصد از آنها نیز شاغل تما
دانشجویان مورد مطالعه سابقه گذراندن درس کارآفرینی 

اي درصد آنها فاقد چنین سابقه 5/28اند و را داشته
هاي درصد از آنها سابقه شرکت در دوره 37بودند و 

اي درصد فاقد چنین سابقه 63اند و کارآفرینی را داشته
 بودند.

 از یادگیري تجربیاي حاصل هاي واسطهقابلیت
ها و کننده ویژگیه شده، بیانیفاز دوم الگوي ارا

هاي کشاورزي ه آموزشایهایی است که در پی ارقابلیت
با در نظر گرفتن عناصر ذکر شده در مرحله اول و با 

گردد. این رویکرد یادگیري تجربی در فراگیران ایجاد می
ی و هاي تجربتجارب و مهارت :ها عبارتند ازمهارت

هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی، عملی، مهارت
هاي هاي مطلوب فردي و بین فردي و مهارتمهارت

ها نشان داد که در رابطه با تجارب و تحلیلی. یافته
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کسب مهارت الزم در "هاي تجربی و عملی، گویه مهارت
-هاي عملی و فعالیتزمینه اجراي گروهی و تیمی پروژه

هاي فنی مربوط به مهارت، در خصوص "هاي تجربی
هاي آشنایی و استفاده از فناوي"موفقیت شغلی، گویه 

، در خصوص "نوین به ویژه فناوري اطالعات و ارتباطات
داشتن "هاي مطلوب فردي و بین فردي، گویه مهارت

هاي شخصی ها، عالیق و ویژگیدرك مناسب از قابلیت
هاي تحلیلی نیز و در خصوص مهارت "(خودآگاهی)

ها قرار در باالترین رتبه "توانایی حل مسئله"گویه 
هاي ذکر شده نیز نشان بندي کلی مهارتگرفتند. رتبه

هاي فنی هاي تحلیلی در باالترین و مهارتداد که مهارت
ها قرار تین رتبهمربوط به موفقیت شغلی در پایین

 گرفتند.
 خودکارآمدي کارآفرینانه

ویان مورد مطالعه در خودکارآمدي کارآفرینانه دانشج
گرایی، مدیریت ریزي، حرفهپنج بعد جستجوگري، برنامه

منابع انسانی و مدیریت منابع مالی مورد بررسی قرار 
ها نشان داد که در خصوص بعد گرفت. یافته

هاي جدید و خالقانه داشتن ایده"جستجوگري، گویه 
، در "براي ایجاد یک فعالیت تولیدي و یا خدماتی

ارزیابی و تخمین "ریزي گویه د برنامهخصوص بع
، "تقاضاي مشتریان براي یک محصول یا خدمت جدید

توان بیان واضح و "گرایی گویه در خصوص بعد حرفه
هاي کسب و کار شفاف (به صورت کتبی یا شفاهی) ایده

، در خصوص بعد مدیریت منابع "در شرایط روزمره
ها، انبرخورد مناسب و موثر با بحر"انسانی گویه 

و در خصوص بعد  "مشکالت احتمالی و مسائل روزمزه
سازماندهی و ثبت و ضبط "مدیریت منابع مالی، گویه 

-در باالترین رتبه "هاي مالی کسب و کارمنابع و فعالیت
بندي کلی ابعاد ذکر شده نیز نشان ها قرار داشتند. رتبه

داد که مدیریت منابع انسانی در باالترین و مدیریت 
 ترین رتبه قرار داشتند.ع مالی در پایینمناب

 بررسی مدل تحقیق 
از مدل  منظور دستیابی به مدل نهایی تحقیقبه

افزار معادالت ساختاري استفاده شد که با استفاده از نرم
LISREL  گیري و اندازهمدل  دو بخش در  5/8نسخه

ها البته پیش از ورود داده انجام گرفت.ساختاري  مدل
با استفاده از ضریب تغییرات متغیرهایی که  فزار،ادر نرم

ها را به خود اختصاص داده بودند، حذف ترین رتبهپایین
شدند و بقیه متغیرها وارد تحلیل شدند و بدین ترتیب 

-متغیرها پاالیش شدند. در فاز اولیه یا مرحله مدل اندازه
ها مورد بررسی قرار ارتباط نشانگرها با سازه ،گیري

ه به این منظور بار عاملی هر نشانگر بر روي هر گرفت ک
داري آن مورد معنی tسازه برآورد و با استفاده از مقدار 

دست آمده براي همه هتحلیل قرار گرفت که مقادیر ب
هاي مدل قابل قبول بود. در فاز دوم تحلیل نیز که بخش

هاي رود، ارتباط عاملشمار میبخش ساختاري تحلیل به
ی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه مورد بررس
اند و مدل تحلیل مسیر هر یک از متغیرهاي قرار گرفته

پنهان تحقیق ترسیم گردید که نتایج این بخش در ادامه 
ه شده است. الزم به ذکر است که الگوي تحقیق یارا

باشد. فاز اول که در حاضر شامل سه مرحله (فاز) می
هاي آموزش عالی مبتنی بر واقع شامل عناصر برنامه

باشد که در برگیرنده عناصر اصول یادگیري تجربی می
هاي هاي آموزشگران، ویژگیبرنامه درسی، ویژگی

-باشد. فاز دوم به قابلیتفراگیران و عناصر سازمانی می
اي اختصاص دارد که در واقع دستاوردهاي هاي واسطه

 اي حاصل از یادگیري تجربی است و شاملواسطه
هاي فنی هاي تجربی و عملی، مهارتتجارب و مهارت

هاي مطلوب فردي و مربوط به موفقیت شغلی، مهارت
باشد و فاز سوم یا بین فردي و مهارت هاي تحلیلی می

دستاورد نهایی الگو نیز خودکارآمدي کارآفرینانه در پنج 
گرایی، جستجوگري، بعد مدیریت منابع انسانی، حرفه

 باشد.دیریت منابع مالی میریزي و مبرنامه
هاي الف) رابطه عناصر آمادگی سیستم و قابلیت

 اي واسطه
رابطه بین سه دسته متغیر نیازها و اهداف آموزشی، 

-محتوي آموزشی و ارزشیابی در قالب عناصر تشکیل
اي مورد بررسی هاي واسطهدهنده برنامه درسی و قابلیت

اشباع شده به  هاي برازندگی در مدلقرار گرفت. شاخص
مقدار قابل قبول رسید و پارامترهاي برآورد شده در این 

-) نیز می2مدل قابل اتکا بود. بر اساس نتایج جدول (
-توان گفت که متغیر ارزشیابی آموزشی بر عناصر واسطه

باشد و اثر دو متغیر نیازها و اهداف و دار میاي معنی
سه دسته  رابطه بین ،دار نبود. در ادامهمحتوي معنی

تعاملی در قالب  -متغیر حمایتی، مهارتی و انگیزشی 
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-هاي آموزشگران و قابلیتعناصر تشکیل دهنده ویژگی
اي مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج هاي واسطه

توان گفت که اثر سه متغیر تحقیق در این جدول می
تعاملی بر  -هاي حمایتی، مهارتی و  انگیزشی ویژگی

باشد. پس از آن، به آزمون دار میاي معنیطهعناصر واس
رابطه بین سه دسته متغیر عملی تجربی، انگیزشی و 

هاي تعاملی در قالب عناصر تشکیل دهنده ویژگی
اي مورد بررسی پرداخته هاي واسطهفراگیران و قابلیت

توان گفت شد. بر اساس نتایج تحقیق در این جدول می

انگیزشی، عملی تجربی و هاي که اثر سه متغیر ویژگی
باشد. در ادامه دار میاي معنیتعاملی بر عناصر واسطه

نیز، به آزمون رابطه بین سه دسته متغیر زیرساختی، 
مالی و حمایتی در قالب عناصر تشکیل دهنده عوامل 

اي پرداخته شد. هاي واسطهسازمانی و قابلیت
ابل هاي برازندگی، در مدل اشباع شده به مقدار قشاخص

-) می2قبول رسید. بر اساس نتایج تحقیق در جدول (
توان گفت که اثر دو متغیر عوامل زیرساختی و مالی بر 

 باشد.دار میاي معنیعناصر واسطه
 

 ايهاي واسطهداري پارامترهاي برآورد شده رابطه عناصر آمادگی سیستم و قابلیتها و معنیضرایب مسیر مستقیم اثرات سازه -2جدول 

 t اثر مسیر  مسیر مستقیم
خطاي 
 استاندارد

 عناصر برنامه درسی
 082/0 -73/0 -06/0 ايهاي واسطهنیازها و اهداف آموزشی با قابلیت

 086/0 46/0 04/0 ايهاي واسطهمحتوي آموزشی با قابلیت
 079/0 90/2 23/0 ايهاي واسطهارزشیابی آموزشی با قابلیت

هاي ویژگی
 آموزشگران

 13/0 74/3 50/0 ايهاي واسطههاي حمایتی با قابلیتگیویژ
 11/0 98/2 32/0 ايهاي واسطههاي مهارتی با قابلیتویژگی
 092/0 34/2 21/0 ايهاي واسطهتعاملی با قابلیت -هاي انگیزشی ویژگی

 هاي فراگیرانویژگی
 054/0 98/7 43/0 ايهاي واسطههاي عملی تجربی با قابلیتویژگی
 057/0 05/5 29/0 ايهاي واسطههاي انگیزشی با قابلیتویژگی
 056/0 63/3 21/0 ايهاي واسطههاي تعاملی با قابلیتویژگی

 عوامل سازمانی
 216/0 45/3 75/0 ايهاي واسطهعوامل زیرساختی با قابلیت

 138/0 69/2 37/0 ايهاي واسطهعوامل مالی با قابلیت
 108/0 71/1 19/0 ايهاي واسطهقابلیت عوامل حمایتی با

  
اي و خودکارآمدي هاي واسطهب) رابطه قابلیت

 کارآفرینانه
در این مرحله، به آزمون رابطه بین چهار دسته 

هاي هاي تجربی و عملی، مهارتمتغیر تجارب و مهارت
هاي مطلوب فردي فنی مربوط به موفقیت شغلی، مهارت

 هايتحلیلی در قالب قابلیتهاي و مهارت و بین فردي
اي و خودکارآمدي کارآفرینانه مورد بررسی واسطه

، در مدل اشباع شده به RMSEAپرداخته شد. مقادیر 
ر دمقدار قابل قبول رسیده است. بر اساس نتایج تحقیق 

هاي توان گفت که اثر سه متغیر مهارتمی ،)3جدول (
 فنی مربوط به موفقیت شغلی با خودکارآمدي

با  هاي مطلوب فردي و بین فرديرآفرینانه، مهارتکا
هاي تحلیلی با خودکارآمدي کارآفرینانه و مهارت

خودکارآمدي کارآفرینانه با خودکارآمدي کارآفرینانه 
هاي تجربی و عملی باشد و اثر متغیر مهارتدار میمعنی

با خودکارآمدي کارآفرینانه با خودکارآمدي کارآفرینانه 
هاي برازندگی مدل باشد. همچنین، شاخصدار نمیمعنی

دهد که نتایج تحلیل مسیر قابل اتکا بوده و نیز نشان می
اختالف بین مدل اصالح شده و مدل صفر به قدري زیاد 

تواند روابط ترین شکل خود میاست که مدل به برازنده
بین متغیرها را نشان دهد و در نتیجه آزمون فرضیات از 

 باشد.دار میاعتبار کافی برخور
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اي و خودکارآمدي هاي واسطهداري پارامترهاي برآورد شده رابطه قابلیتها و معنیضرایب مسیر مستقیم اثرات سازه -3جدول 
 کارآفرینانه

 خطاي استاندارد t اثر مسیر مسیر مستقیم
 fa( 14/0- 55/1- 091/0هاي تجربی و عملی با خودکارآمدي کارآفرینانه (مهارت

 fb( 38/0 67/3 103/0( هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی با خودکارآمدي کارآفرینانهرتمها
 fc( 17/0 97/1 085/0( با خودکارآمدي کارآفرینانه هاي مطلوب فردي و بین فرديمهارت
 fd( 47/0 34/5 088/0( هاي تحلیلی با خودکارآمدي کارآفرینانهمهارت
 

 ج) مدل نهایی تحقیق
ی متغیرها هاي قبل، اثرات جزیدر بخش ز آنکهپس ا

هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت، در در قالب مدل
این مرحله، اثر کلی متغیرها بر روي یکدیگر مورد 

گیرد. در واقع در این بخش به بررسی بررسی قرار می
اثرات متغیرهاي مرحله آمادگی سیستم یا همان عناصر 

گیري تجربی شامل نظام آموزش کشاورزي مبتنی بر یاد
عناصر برنامه درسی (نیازها و اهداف، محتوي و ارزشیابی 

هاي فراگیران و هاي آموزشگران، ویژگیآموزشی)، ویژگی
عوامل سازمانی بر عناصر مرحله اجراي سیستم یا همان 

اي شامل چهار دسته هاي واسطهها و قابلیتویژگی
ی هاي فنهاي تجربی و عملی، مهارتمتغیر مهارت

هاي مطلوب فردي و مربوط به موفقیت شغلی، مهارت
هاي تحلیلی و تاثیر عناصر این و مهارت بین فردي

مرحله بر دستاورد نهایی سیستم یعنی خودکارآمدي 
طور که در کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفت. همان

، در مدل RMSEAگردد، مقادیر ) مالحظه می1مدل (
 قبول رسیده است. اشباع شده به مقدار قابل 

 

 
 

 مدل نهایی (کلی) تحقیق  -3مدل 
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 در مدل نهایی تحقیق tمقادیر  -4مدل 

 
) نیز، مدل اصالح شده پس از 3در مدل (

گونه حذف روابط غیر معنی دار ترسیم گردید. همان
گردد، عناصر برنامه درسی در شرایط که مالحظه می

صل از هاي حافعلی نتوانسته سبب ایجاد قابلیت
هاي یادگیري تجربی گردد و در خصوص قابلیت

هاي تجربی و اي نیز تنها بین دو بعد مهارتواسطه
هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی با عملی و مهارت

دار وجود خودکارآمدي کارآفرینانه رابطه معنی
 داشت. 

 

 
 

 دارمدل اصالح شده تحقیق پس از حذف روابط غیر معنی -5مدل 
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 داري پارامترهاي برآورد شده مدل نهایی (کلی) تحقیقها و معنیضرایب مسیر مستقیم اثرات سازه -6 جدول 
 نتیجه آزمون خطاي استاندارد t اثر مسیر مسیر مستقیم

 عدم تایید fa( 01/0- 42/0- 023/0هاي تجربی و عملی () با مهارتbعناصر برنامه درسی (
 عدم تایید fb( 02/0 77/0 025/0هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی () با مهارتb( عناصر برنامه درسی
 عدم تایید fc( 03/0- 92/0- 032/0هاي مطلوب فردي و بین فردي () با مهارتb( عناصر برنامه درسی
 عدم تایید fd( 02/0 94/0 021/0هاي تحلیلی () با مهارتb( عناصر برنامه درسی

 تایید fa( 04/0 35/2 017/0( هاي تجربی و عملیرت) با مهاcهاي آموزشگران (ویژگی
 عدم تایید fb( 01/0- 54/0- 018/0هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی () با مهارتcهاي آموزشگران (ویژگی
 تایید fc( 06/0 01/2 030/0هاي مطلوب فردي و بین فردي () با مهارتcهاي آموزشگران (ویژگی
 عدم تایید fd( 01/0 41/0 024/0هاي تحلیلی (ا مهارت) بcهاي آموزشگران (ویژگی
 عدم تایید fa( 02/0- 05/1- 019/0( هاي تجربی و عملی) با مهارتdهاي فراگیران (ویژگی
 تایید fb( 05/0 10/2 023/0هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی () با مهارتdهاي فراگیران (ویژگی
 عدم تایید fc( 01/0 33/0 030/0اي مطلوب فردي و بین فردي (ه) با مهارتdهاي فراگیران (ویژگی
 عدم تایید fd( 02/0- 90/0- 022/0هاي تحلیلی () با مهارتdهاي فراگیران (ویژگی

 تایید fa( 21/0 83/12 016/0( هاي تجربی و عملی) با مهارتe( عوامل سازمانی
 تایید fb( 30/0 10/16 018/0ت شغلی (هاي فنی مربوط به موفقی) با مهارتe( عوامل سازمانی

 تایید fc( 34/0 26/14 024/0هاي مطلوب فردي و بین فردي () با مهارتeعوامل سازمانی (
 تایید fd( 25/0 32/16 015/0هاي تحلیلی () با مهارتe( عوامل سازمانی

 تایید h( 06/1 68/4 226/0) با خودکارآمدي کارآفرینانه (fa( هاي تجربی و عملیمهارت
 تایید h( 96/0 36/5 179/0( ) با خودکارآمدي کارآفرینانهfbهاي فنی مربوط به موفقیت شغلی (مهارت
 عدم تایید h( 10/0 65/0 153/0با خودکارآمدي کارآفرینانه ( )fcهاي مطلوب فردي و بین فردي (مهارت
 عدم تایید h( 14/0 67/0 208/0) با خودکارآمدي کارآفرینانه (fdهاي تحلیلی (مهارت

 
 هاي برازندگی مدل نهایی (کلی) تحقیقشاخص -7جدول 

 هاي برازندگیشاخص                     
 NFI NNFI CFI GFI IFI RMR SRMR RMSEA مدل تحلیل مسیر

 015/0 015/0 073/0 99/0 99/0 99/0 99/0 99/0 مدل نهایی تحقیق
 

 و پیشنهادها گیرينتیجه
ریزان و ه شدت ذهن برنامهثی که بیکی از مباح

اران حوزه آموزش عالی را به خود مشغول گزسیاست
-ه شده مییهاي ارانموده است، کیفیت پایین آموزش

-باشد که با توجه به شدت یافتن مقوله بیکاري دانش
آموختگان، درصد قابل توجهی از این مشکل متوجه 

-یان نمیباشد و اینکه دانشجوه شده مییهاي اراآموزش
هاي الزم جهت ورود به بازار ها و مهارتتوانند قابلیت

ها کسب کنند. این کار و اشتغال را از طریق این آموزش
موضوع در آموزش عالی کشاورزي از اهمیت بیشتري 

زیرا با توجه به ماهیت علمی کاربردي  ؛برخوردار است
هاي سو و غلبه آموزشهاي کشاورزي از یکبودن آموزش

هاي عملی و تجربی در ري و توجه کمتر به آموزشتئو

-ها از سوي دیگر، سبب شده است تا آموزشاین آموزش
هاي عالی کشاورزي نتواند از اثربخشی کافی برخوردار 

رفت از باشد. از طرف دیگر، یکی از راهکارهاي برون
-باشد که یکی از پیشمعضل بیکاري، کارآفرینی می

باشد. این در هاي کارآفرینانه میه آموزشاراینیازهاي آن 
توانند به شکل هاي موجود نمیحالی است که آموزش

هاي ها و توانمنديمطلوبی سبب ایجاد قابلیت
دهد یکی از ها نشان میکارآفرینانه گردد. بررسی

راهبردهاي مهم در این زمینه، محور قرار دادن یادگیري 
عالوه بر تواند باشد که میتجربی در امر آموزش می

ها و اثربخشی الزم در امر آموزش، سبب توسعه قابلیت
 هاي کارآفرینانه در فراگیران گردد. توانمندي
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ه منظور ارایبر این اساس، تحقیق تجربی حاضر، به
الگویی به منظور توسعه خودکارآمدي کارآفرینانه در 
نظام آموزش عالی کشاورزي مبتنی بر یادگیري صورت 

ع، هدف این تحقیق، ارائه الگویی است پذیرفت. در واق
که در آن با محور قرار دادن اصول و مبانی یادگیري 
تجربی در ابعاد مختلف نظام آموزشی از قبیل برنامه 

هاي فراگیران و هاي آموزشگران، ویژگیدرسی، ویژگی
هاي حاصل عوامل سازمانی بتوان به دستاوردها و قابلیت

اي فنی مربوط به موفقیت هاین نوع آموزش یعنی مهارت
هاي هاي تجربی و عملی، مهارتشغلی، تجارب و مهارت

هاي تحلیلی دست مطلوب فردي و بین فردي و مهارت
تواند به نوبه خود سبب ایجاد ها مییافت که این قابلیت

هاي کارآفرینانه و به نوعی خودکارآمدي قابلیت
سی این کارآفرینانه در دانشجویان گردد. به منظور برر

الگوي پیشنهادي در شرایط نظام آموزش عالی کشاورزي 
ایران، از مدل معادالت ساختاري استفاده گردید. پیش از 

ها توسط بندي گویهها در لیزرل، اقدام رتبهورود داده
ترین ضریب تغییرات گردید و متغیرهایی که در پایین

ها در بخش قرار گرفتند از تحلیل حذف شدند و رتبه
ین طریق متغیرها مورد پاالیش قرار گرفتند. نتایج بد

 خصوص بررسی در ساختاري معادالت حاصل از مدل

 انتخابی نشانگرهاي تمامی که داد گیري نشان اندازه مدل

 برخوردار بودند کافی و الزم دقت از هاسنجش سازه براي

 توانمی بنابراینشد.  پذیرفته آنها نیز پایایی و روایی و

 هاسازه سنجش براي نشانگرهاي انتخابی که فتگر نتیجه

 هايمدل اند. در واقع، بر اساسشده انتخاب درستی به

 که نشانگرهاي گفت توانمی یافته برازش گیرياندازه

 آن زیربناي عاملی با سازه این سنجش براي شده استفاده

 Gatchalianدهند. و می نشان را قبولی قابل مطابقت

حقیق خود به نوعی به این متغیرها و نیز در ت  (2010)
 است. ابعاد اشاره داشته
هاي تحقیق در خصوص ترین یافتهیکی از مهم

هاي فاز آمادگی سیستم بر بررسی اثرگذاري مولفه
اي حاصل از یادگیري تجربی این هاي واسطهقابلیت

است که در شرایط نظام آموزش عالی کشاورزي، عناصر 
زها و اهداف، محتوي آموزشی و برنامه درسی یعنی نیا

ارزشیابی که از جمله عوامل مهم در هم نظام آموزشی به 
یک از دستاوردهاي نتوانسته است بر هیچ ،رودشمار می

هاي تجربی و عملی، یادگیري تجربی یعنی مهارت
هاي هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی، مهارتمهارت

لی هاي تحلیمطلوب فردي و بین فردي و مهارت
تاثیرگذار باشد. این یافته بسیار تامل برانگیز است زیرا 
عناصر برنامه درسی نظام آموز عالی کشاورزي در شرایط 
فعلی با یادگیري تجربی همخوانی ندارد و این موضوع از 

رود. بدون شک، شمار مینواقص اصلی نظام آموزشی به
 هاي کارآفرینانه از طریق آموزشدستیابی به قابلیت

ستلزم فراهم بودن و منطبق بودن عناصر این نظام با م
باشد. از سویی همانطور که هدف ها میاین قابلیت
باشد، ه الگویی مبتنی بر یادگیري تجربی مییتحقیق، ارا

-ریزي و روشبایستی بازنگري اساسی در محتوا، برنامه
هاي آموزشی با محور قرار دادن اصول یادگیري تجربی 

هاي ویکرد اثربخش در زمینه آموزشبه عنوان یک ر
کارآفرینی صورت پذیرد. یافته مهم دیگر این است که 

ترین وضعیت در شرایط فعلی، عوامل سازمانی از مناسب
دار با هر چهار قابلیت باشد و رابطه معنیبرخوردار می

دهد که در نظام اند. این یافته نشان میاي داشتهواسطه
مل زیرساختی و حمایتی در آموزش عالی کشاورزي عوا

خصوص یادگیري تجربی از وضعیت بهتري نسبت به 
 عناصر برنامه درسی قرار داشته است.

هاي ها به بررسی تاثیرگذار ویژگییافته ،بخش دوم
گانه آموزشگران بر دستاوردهاي یادگیري تجربی بود. سه

-در واقع در این بخش بررسی شد که آیا آموزشگران می
ایجاد این دستاوردها در دانشجویان گردد یا  توانند سبب
هاي ها و قابلیتها نشان داد که ویژگیخیر؟ یافته

هاي و مهارت هاي تجربی و عملیآموزشگران بر مهارت
مطلوب فردي و بین فردي دانشجویان و ایجاد این 

ها در آنها تاثیرگذار بوده است. اما در زمینه دو قابلیت
هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی بعد دیگر یعنی مهارت

هاي تحلیلی تاثیرگذار نبوده است که در این و مهارت
تواند هاي مربوط به موفقیت شغلی که میبین، مهارت

تاثیر قابل توجهی در ایجاد خودکارآمدي کارآفرینانه 
 ،باشد. بنابراینداشته باشد از اهمیت باالیی برخوردار می

توان نتیجه گرفت که از این بخش از تحقیق نیز می
هاي الزم در خصوص آموزشگران به طور کامل از قابلیت

 باشند. یادگیري تجربی برخوردار نمی
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-بخش دیگر تحقیق، به بررسی تاثیرگذاري ویژگی
هاي خود فراگیران در زمینه ایجاد دستاوردهاي 

ها نشان داد که یادگیري تجربی اختصاص داشت. بررسی
هاي تنها در زمینه ایجاد مهارتهاي فراگیران ویژگی

فنی مربوط به موفقیت شغلی تاثیرگذار بوده است و در 
توان سه بعد دیگر تاثیرگذار نبوده است. بنابراین، می

گفت که فراگیران نیز از شرایط الزم براي توسعه 
باشند که دستاوردهاي یادگیري تجربی برخوردار نمی

باشد که از یل میالبته در این زمینه عوامل مختلفی دخ
توان به نحوه انتخاب دانشجویان و عوامل جمله آنها می

ها نشان داد که انگیزشی تاثیرگذار باشد. اما بررسی
هاي زیرساختی، مالی و عوامل سازمانی شامل: ویژگی

حمایتی توانسته است در زمینه ایجاد هر چهار بعد 
اقع، دستاوردهاي یادگیري تجربی تاثیرگذار باشد و در و

توان گفت که به منظور توسعه یادگیري تجربی، در می
باشد. نیازهاي سازمانی الزم فراهم میشرایط فعلی، پیش

نیازهاي توان گفت که در بین پیشمی ،طور کلیبه
ترین وضعیت و چهارگانه، عوامل سازمانی در مناسب

ترین وضعیت قرار دارد عناصر برنامه درسی در نامطلوب
هاي حوزه آموزش عالی بایستی به این ریزيامهکه در برن

 مقوله توجه شود. 
اما بخش دیگر تحقیق، به بررسی تاثیرگذار 
دستاوردهاي اجراي یادگیري تجربی در ایجاد 

. یافتخودکارآمدي کارآفرینانه در دانشجویان اختصاص 
هاي چهارگانه ها نشان داد که از بین قابلیتبررسی

هاي تجربی و ی، دو بعد مهارتحاصل از یادگیري تجرب
هاي فنی مربوط به موفقیت شغلی بر و مهارت عملی

خودکارآمدي کارآفرینانه دانشجویان مورد مطالعه 
اند. در تاثیرگذار بوده است و دو بعد دیگر تاثیرگذار نبوده

توان گفت با توجه به فراهم نبودن واقع، می
نظام هاي الزم توسعه یادگیري تجربی در زیرساخت

ها آموزش عالی کشاورزي، دستاوردهاي این نوع آموزش
نیز به شکل مطلوبی ایجاد نشده است که بتواند سبب 

آفرینانه در دانشجویان گردد. توسعه خودکارآمدي کار
منظور دستیابی به توان نتیجه گرفت بهمیلذا، 

خودکارآمدي کارآفرینانه در داشنجویان بایستی ابعاد 
شرایط مطلوب برخوردار نبودند مورد  اشاره شده که از

ها  و بازنگري قرار گرفته تا بتوان با توسعه این آموزش

دستابی به پیامدهاي مطلوب آن، نسبت به توسعه 
خودکارآمدي کارآفرینانه در دانشجویان کشاورزي 

 Wong & Ayokoامیدوار گردید. محققانی چون 
)2010 ،( Woodier-Harris )2010 ،(Wong & Ayoko 
)2010 ،(Karlsson & Moberg )2013 (و  Gatchalian  

نیز در تحقیقات خود به تاثیر یادگیري تجربی و  )2010(
هاي کارآفرینانه در ابعاد مختلف آن در ایجاد قابلیت

به منظور توسعه  ،اند. بر این اساسفراگیران اشاره داشته
هر چه بیشتر اصول یادگیري تجربی و در نتیجه گام 

هاي کارآفرینانه دانشجویان شتن در تقویت قابلیتبردا
 گردد:کشاورزي پیشنهاد می

ریزي کالن در ها و برنامهاريزگبازنگري در سیاست
آموزش عالی کشاورزي در خصوص تغییر دیدگاه موجود 

هاي نظري و توجه بیشتر به در زمینه غلبه آموزش
هاي تجربی، تخصیص اعتبار و بودجه کافی به آموزش
هاي تجربی و عملی در دانشگاه و حمایت مالی فعالیت

 هاي دانشجویی.ها و پروزهکافی از طرح
هاي بازنگري اساسی در اهداف، محتوي، روش

هاي تدریس با محوریت یادگیري ارزشیابی و روش
هاي عملی و توجه بیشتر بر واحدهاي تجربی و آموزش

 عملی دروس.
گران به صورت ضمن هاي الزم به آموزشه آموزشارای

به منظور  -به صورت حضوري یا الکترونیکی –خدمت 
ایجاد دانش، انگیزه و مهارت الزم در خصوص اصول و 

 هاي کارآفرینانه. مبانی یادگیري تجربی و آموزش
ه هایی چون استفاده و ارایبه مقولهتوجه اساتید 

منابع آموزشی جدید و سوق دادن دانشجویان به منابعی 
از منابع درسی ارائه شده، توجه بیشتر به امر فراتر 

ها به دانشجویان، آموختن نحوه و روش انجام فعالیت
توجه به ارتباطات بین فردي دانشجویان و تشویق آنها به 
این امر و تسهیل و نظارت بر فرایند یادگیري به جاي 

 هاي آموزشگر محور.شیوه
سط ه آن تویتوجه بیشتر به درس کارآفرینی و ارا

اساتید داراي تخصص الزم و توسعه و تقویت فرهنگ 
کارآفرینی در آموزش عالی از سطوح مدیریتی تا 
دانشجویان و اساتید از طرق مختلف از جمله برگزاري 

ها، دعوت از کارآفرینان، هاي آموزشی، همایشدوره
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هاي سایتبنیان، وبهاي دانشحمایت از شرکت
 ی.رسانی در خصوص کارآفریناطالع

هاي عملی و تجربی در تدوین توجه به فعالیت
اهداف آموزشی، تناسب اهداف آموزشی با عالیق و 
 تمایالت شغلی و کارآفرینانه دانشجویان و تمرکز بر

ف تحوالت بازار کار و آینده شغلی دانشجویان در اهدا
 آموزشی.

ارائه محتوي درسی با قابلیت تجربه مستقیم و 
 ي ارتباط نزدیک با واقعیت وهاي عملی، دارافعالیت

دنیاي واقعی شغلی، محیط روستایی و بخش کشاورزي و 
 برانگیز.استفاده از محتوي آموزشی چالش

تفویض اختیار به دانشجویان و دادن آزادي عمل 
 افیکافی به آنها در امر یادگیري و دادن وقت و فرصت ک

 ر اکتشاف، تفکر و عمق بر رويبه دانشجویان به منظو
 هاي جدید.حلل و مشکالت و کشف و تجربه راهایمس

اتکاي کمتر دانشجویان به اساتید و یادگیري از 
طریق تحقیق و تجربیات عملی توسط خود دانشجویان 
(یادگیري مستقل یا خودگردان) و تالش براي کشف 

حل مشکالت و حل آنها به جاي دریافت آن از راه
 دیگران.

قیقاتی مشترك بین هاي تحطراحی و اجراي فعالیت
دانشجویان و تعامل با دانشجویان و یا اساتید سایر 

 هاي علمی و عملی.ها در فعالیتدانشگاه
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