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 مقدمه )شرح مساله(

ها و نشاانگرهای آماوزش کاارآفرینی در ای نمایاا از مولفاهبندی مجموعهاین پژوهش با هدف شناسایی و اولویت

انجام شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از فن دلفی در سه دور بهاره ررفتاه شاد. باا حوزه آموزش عالی کشاورزی 

بارای  "ای به شکل آموزش و پژوهش در زمیناه کاارآفرینی در کشااورزیحرفه تجربه"توجه به هدف تحقیق، معیار 

خباره بارای  49تاه از رفهامعنوان خبرران کلیدی درنظر ررفته شد. بر ایان پایاه، رویکنندران بهانتخاب مشارکت

انتهابااز  هایمشارکت در انجام مطالعه دلفی کمک ررفته شد. در دور نخست، با کمک یک پرسشنامه حاوی پرساش

ها و نشاانگرهای آماوزش کنندران خواساته شاد تاا باه معرفای مولفاهساختارمند از مشارکتبه شکل مصاحبه نیمه

کنندران نشاانگر از ساوی مشاارکت 63ین دور پیشنهاد د. نتیجه اکارآفرینی در حوزه آموزش عالی کشاورزی بپردازن

ای از نشاانگرهای مساتخرا از یاک مارور بود. برای دور دوم، فهرست نشاانگرهای پیشانهادی باا افا ودن مجموعاه

بنادی شاد تاا ارزیاابی شده به لحاظ نظاری در هشات مولفاه رروهیافته تقویت شد. فهرست نشانگرهای تقویتنظام

کنندران تسهیل شود. فهرست نشانگرها در پرسشنامه دوم تدوین و برای ارزیاابی ها توسط مشارکتنشانگرها و مولفه

کنندران در دور دوم، برخای نشاانگرها و پایه نظارا  و قاااو  مشاارکت کنندران قرار ررفت. بردر اختیار مشارکت

بندی شد نشانگرها در هشت رروه دسته بندی آنها مورد پاالیش قرار ررفت. در نتیجه دور دوم، مجموعهساختار رروه

های آموزش کارآفرینی در حوزه آموزش عاالی کشااورزی باشاد. در دهنده یکی از مولفهای که هر رروه نشانبه رونه

نظر دهنده می ان اجماععنوان نشانپایه ضریب تغییرا  به کنندران بردور سوم، هر رروه از نشانگرها توسط مشارکت

 بندی رردید.ن اولویتکنندرامشارکت

 هاترین یافتهمهم

در آموزش عالی )بسان محتوا( موزش کارآفرینی آ تلفیقنشانگر  951ریری از مطالعه دلفی، در این تحقیق با بهره

دهنده عناوان نشاانشناسایی و در قالب هشت مولفه زیر برپایه ضریب تغییارا  باه)بسان زمینه یا بافتار( کشاورزی 

 بندی شد:بندی و رتبهدسته کنندراننظر مشارکتمی ان اجماع

   ؛نشانگر( 40شناسی آموزش کارآفرینی )( توسعه روش9)

   ؛نشانگر( 95ری ی آموزش کارآفرینی )( برنامه4)

  ؛نشانگر( 40( محتوای آموزش کارآفرینی )6)

   ؛نشانگر( 40( پژوهش درباره آموزش کارآفرینی )2)

  ؛نشانگر( 94ای برای آموزش کارآفرینی کشاورزی )( توسعه حرفه5)

   ؛نگر(نشا 1اندرکاران آموزش کارآفرینی در کشاورزی )( دست3)

 و  ؛نشانگر( 46( ترویج فرهنگ کارآفرینی )7)

 نشانگر(. 20سازی و توسعه نهادی برای آموزش کارآفرینی )( ظرفیت8)
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 اهمیت موضوع

رود. نظاام آماوزش عاالی شامار مایای برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی باهامروزه، کارآفرینی نیروی عمده

و نیا   )تدریس کارآفرینی به دانشاجویان( رینانه دانشجویان کشاورزیطور غیرمستقیم از طریق آموزش کارآفتواند بهمی

از بارداری تجااری اهی کشااورزی )بهرهساازی تحقیقاا  دانشاگز طریق کارآفرینی دانشگاهی و تجاریطور مستقیم ابه

وکار در بخاش دانش و فناوری دانشگاهی و بسیج منابع دانشگاهی برای توسعه کارآفرینی( در توسعه کارآفرینی و کساب

دهی و رواا ش محاوری آماوزش در شاکلمی ان زیاادی نقااندرکاران امر بهدر حال حاضر، دستکشاورزی سهیم شود. 

 -توان بساان راهبارد تادریساند. آموزش کارآفرینی در کشاورزی را میتر را درک نمودهها و رفتارهای کارآفرینانهنگرش

هاای ساودمند وکار و کارآفرینی در کشاورزی یا فراریری و کسب داناش، نگارش و مهار یادریری درباره توسعه کسب

 های کارآفرینانه( در نظر ررفات. م ایاای عماده آماوزش کاارآفرینی در کشااورزی عباار  اسات از: )خصایص و قابلیت

( توسعه فرهنگ کارآفرینی در 4) ؛( کمک به توسعه فردی دانشجویان کشاورزی از طریق تسهیل یادریری کارآفرینانه9)

ر جدیاد در بخاش کشااورزی و نیا  پاییوکارهای مخاطره( اف ایش فرصت و میا ان کساب6) ؛بخش کشاورزی و جامعه

 جانبه کیفیت نظام آموزش عالی کشاورزی.( بهبود همه2و ) ؛وکارهای کشاورزیماندراری و موفقیت کسب
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکل)مشتمل ب اطالعات تکمیلی

نیازمناد تادبیر نظاامی تاار( )بساان زمیناه یاا بافدر حوزه آموزش عالی کشاورزی )بسان محتوا( توسعه آموزش کارآفرینی 

ریا ی آماوزش شناسای آماوزش کاارآفرینی، برناماهشرح زیر است: توسعه روشای بهپیوسته چندرانههای بهممتشکل از مولفه

ای برای آموزش کاارآفرینی کشااورزی، توسعه حرفه ،کارآفرینی، محتوای آموزش کارآفرینی، پژوهش درباره آموزش کارآفرینی

ساازی و توساعه نهاادی بارای آماوزش آموزش کارآفرینی در کشااورزی، تارویج فرهناگ کاارآفرینی و ظرفیتاندرکاران دست

 (.9)شکل  کارآفرینی

 

 

 ن ام  موز  عا ی کشاورزی
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