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  ها ترین یافته مهم
در آموزش عـالی  ) بسان محتوا(موزش کارآفرینی آ تلفیقنشانگر   159گیري از مطالعه دلفی،       در این تحقیق با بهره    

دهنـده   عنـوان نـشان   شناسایی و در قالب هشت مولفه زیر برپایه ضـریب تغییـرات بـه   ) بسان زمینه یا بافتار  (کشاورزي  
  :بندي شد بندي و رتبه دسته کنندگان نظر مشارکت میزان اجماع

   ؛)نشانگر 20(شناسی آموزش کارآفرینی  توسعه روش) 1(
   ؛) نشانگر15(ریزي آموزش کارآفرینی  برنامه) 2(
   ؛) نشانگر20(محتواي آموزش کارآفرینی ) 3(
   ؛) نشانگر20(پژوهش درباره آموزش کارآفرینی ) 4(
   ؛) نشانگر12(اي براي آموزش کارآفرینی کشاورزي  توسعه حرفه) 5(
   ؛)نگر نشا9(اندرکاران آموزش کارآفرینی در کشاورزي  دست) 6(
   و ؛) نشانگر23(ترویج فرهنگ کارآفرینی ) 7(
  ). نشانگر40(سازي و توسعه نهادي براي آموزش کارآفرینی  ظرفیت) 8(
  

  آموزش عالی کشاورزي، آموزش کارآفرینی، فن دلفی : کلیديهاي واژه

  91- 306- 42   طرح تحقیقاتی شماره شناسه:منبع یافته

 غالمرضا موسوي سید-  مهنوش شریفی-زاده  ابوالقاسم شریف ):گان(نویسنده

  نانه کشاورزيطراحی الگویی براي آموزش عالی کارآفری :عنوان

  91-306- 42  :شماره

 24/12/1392  :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
نظـام آمـوزش عـالی    . رود شمار مـی   اي براي پیشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعی به         امروزه، کارآفرینی نیروي عمده   

 و نیـز  )تدریس کارآفرینی به دانشجویان (رینانه دانشجویان کشاورزيطور غیرمستقیم از طریق آموزش کارآف تواند به  می
از بـرداري تجـاري    بهـره (اهی کـشاورزي  سازي تحقیقات دانشگ    ز طریق کارآفرینی دانشگاهی و تجاري     طور مستقیم ا   به

وکار در بخش  در توسعه کارآفرینی و کسب) دانش و فناوري دانشگاهی و بسیج منابع دانشگاهی براي توسعه کارآفرینی
دهـی و رواج   ش محوري آمـوزش در شـکل  میزان زیادي نق اندرکاران امر به در حال حاضر، دست. کشاورزي سهیم شود  

 -توان بسان راهبرد تـدریس   آموزش کارآفرینی در کشاورزي را می     . اند  تر را درك نموده     ها و رفتارهاي کارآفرینانه     نگرش
هـاي سـودمند    وکار و کارآفرینی در کشاورزي یا فراگیري و کسب دانش، نگرش و مهارت             یادگیري درباره توسعه کسب   

  : مزایـاي عمـده آمـوزش کـارآفرینی در کـشاورزي عبـارت اسـت از       . در نظر گرفت) هاي کارآفرینانه  خصایص و قابلیت  (
توسعه فرهنگ کارآفرینی در ) 2 (؛کمک به توسعه فردي دانشجویان کشاورزي از طریق تسهیل یادگیري کارآفرینانه) 1(

ر جدیـد در بخـش کـشاورزي و نیـز          پذی  وکارهاي مخاطره   افزایش فرصت و میزان کسب    ) 3 (؛بخش کشاورزي و جامعه   
 .جانبه کیفیت نظام آموزش عالی کشاورزي بهبود همه) 4( و ؛وکارهاي کشاورزي ماندگاري و موفقیت کسب

  )شرح مساله(مقدمه 
هـا و نـشانگرهاي آمـوزش کـارآفرینی در      اي نمایـا از مولفـه   بندي مجموعه   این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت      

بـا  . براي دستیابی به هدف تحقیق، از فن دلفی در سـه دور بهـره گرفتـه شـد    . انجام شدحوزه آموزش عالی کشاورزي    
 بـراي  "اي به شکل آمـوزش و پـژوهش در زمینـه کـارآفرینی در کـشاورزي       حرفه تجربه"توجه به هدف تحقیق، معیار  

 خبـره بـراي   21تـه از  رف هـم  بـر ایـن پایـه، روي      . عنوان خبرگان کلیدي درنظر گرفته شد      کنندگان به   انتخاب مشارکت 
 انتهابـاز  هـاي  در دور نخست، با کمک یک پرسشنامه حاوي پرسـش . مشارکت در انجام مطالعه دلفی کمک گرفته شد     

هـا و نـشانگرهاي آمـوزش     کنندگان خواسـته شـد تـا بـه معرفـی مولفـه        ساختارمند از مشارکت    به شکل مصاحبه نیمه   
کننـدگان    نـشانگر از سـوي مـشارکت   36ین دور پیشنهاد   نتیجه ا . دکارآفرینی در حوزه آموزش عالی کشاورزي بپردازن      

اي از نـشانگرهاي مـستخرج از یـک مـرور      براي دور دوم، فهرسـت نـشانگرهاي پیـشنهادي بـا افـزودن مجموعـه           . بود
بنـدي شـد تـا ارزیـابی      شده به لحاظ نظـري در هـشت مولفـه گـروه         فهرست نشانگرهاي تقویت  . یافته تقویت شد    نظام

فهرست نشانگرها در پرسشنامه دوم تدوین و بـراي ارزیـابی   . کنندگان تسهیل شود ها توسط مشارکت   نشانگرها و مولفه  
کننـدگان در دور دوم، برخـی نـشانگرها و     پایه نظـرات و قـضاوت مـشارکت    بر. کنندگان قرار گرفت   در اختیار مشارکت  

بندي شـد    نشانگرها در هشت گروه دستهدر نتیجه دور دوم، مجموعه . بندي آنها مورد پاالیش قرار گرفت       ساختار گروه 
در . هاي آموزش کارآفرینی در حـوزه آمـوزش عـالی کـشاورزي باشـد      دهنده یکی از مولفه اي که هر گروه نشان    به گونه 

نظـر   دهنده میزان اجمـاع  عنوان نشان پایه ضریب تغییرات به کنندگان بر دور سوم، هر گروه از نشانگرها توسط مشارکت   
  .بندي گردید ن اولویتکنندگا مشارکت
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب (اطالعات تکمیلی
نیازمنـد تـدبیر نظـامی    ) تـار بـسان زمینـه یـا باف   (در حوزه آموزش عـالی کـشاورزي   ) بسان محتوا(توسعه آموزش کارآفرینی    

ریـزي آمـوزش    شناسـی آمـوزش کـارآفرینی، برنامـه     توسـعه روش : شرح زیر است  اي به   پیوسته چندگانه   هاي بهم   متشکل از مولفه  
اي بـراي آمـوزش کـارآفرینی کـشاورزي،       توسعه حرفـه ،کارآفرینی، محتواي آموزش کارآفرینی، پژوهش درباره آموزش کارآفرینی     

سـازي و توسـعه نهـادي بـراي آمـوزش         آموزش کارآفرینی در کـشاورزي، تـرویج فرهنـگ کـارآفرینی و ظرفیـت             اندرکاران   دست
  ).1شکل  (کارآفرینی

  
 

 نظام آموزش عالی کشاورزي

برنامه
 

ش 
ریزي آموز
کارآفرینی

 

پژوهش درباره آموزش 
 کارآفرینی

توسعه حرفه اي براي آموزش 
 کارآفرینی کشاورزي

محتواي صالحیت مدار 
 آموزش کارآفرینی

ظرفیت سازي و توسعه نهادي 
 براي آموزش کارآفرینی

ش 
ش شناسی آموز

توسعه رو
کارآفرینی

 

گروه هاي هدف و 
دست

 
ش 

کارآفرینیاندرکاران آموز
  

 
 

گ کارآفرینی
ترویج فرهن

 

آموزش 
 کارآفرینی

  

  .یک رویکرد سیستمی: هاي چندگانه و هم پیوند آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزي مولفه - 1شکل 

  


