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 یکاربرد یعلم یهاآموزش دانشجویان نانهیکارآفر یهاییمؤثر بر توانا یآموزش یهامؤلفه

 یکشاورز

 9انیخداورد درضایمج و 2فرهاد لشگر آرا، 7یلخانیا یمجتب

 تهران، .قاتیتحق علوم و واحد یاسالم دانشگاه آزاد یآموزش کشاورز و جیدانش آموخته ترو -1
 تهران، .قاتیتحق علوم و واحد یاسالم دانشگاه آزاد یزش کشاورزآمو و جیگروه ترو دانشیار -2
 .یجهاد کشاورز یکاربرد یعلم یآموزش عال مؤسسه اریاستاد -3
 

 چکیده

های آموزشی کارآفرینانه باعث تربیت اجرا و ارزیابی دقیق فعالیت، ریزیکاربردی با برنامههای علمیآموزش
، اجتماعی، های اقتصادیکار برای خدمت در تمامی بخشن و آمادهماهر و کارآفری، نیروی انسانی متخصص

 فراهمکارآفرینی  هایی را برایفرصت، های جدیدصنعتی و فرهنگی کشور شده و از طریق طرح و اجرای ایده
 نانهیکارآفرهای ییمؤثر بر توانا یآموزشهای مؤلفهبا هدف تعیین پژوهش  نیا در این راستا نموده است

 نیا یانجام شده است. جامعه آمار یشیمایپ وهیبه ش کشاورزی یکاربرد-یعلمهای آموزش یاندانشجو
آموزش  مرکز 23 تعداد یکشاورزهای گرایشدر  لیشاغل به تحص دانشجویاننفر  3843را تعداد  قیتحق
با انتساب ای طبقهگیری اطالعات از روش نمونه یگردآور یبرا اند.داده لیتشک یجهاد کشاورز یکاربرد یعلم

 نتعیی مذکور تن از دانشجویان 191 قیمتناسب استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحق
 یجهاد کشاورز یکاربرد یعلم یعال شآموز مؤسسهتوسط چند تن از صاحبنظران  قیابزار تحق یی. روادیگرد

شد.  دییتا د اسالمی واحد علوم وتحقیقاتدانشگاه آزا یوآموزش کشاورز جیروت گروه یعلم اتیه یو اعضا
از ، هاداده لیو تحل هیتجز یبرا، به دست آمد Ɵ=  48/1 یبیترت یبا استفاده از آزمون تتا نامهپرسش ییایپا

 یبرا روش آماری این تحقیق عالوه برآمار توصیفی از رگرسیون ترتیبی .است شده استفاده، SPSSافزار نرم
نشان داد  استفاده شده است نتایج رگرسیون ترتیبی مالک ریمتغ بر پیشبین یرهایمتغ تأثیر زانیم نیتخم

های روش یریبه کارگ، یهای آموزشو رسانه زاتیتجه، یآموزش التیاعتبارات و تسه چون یآموزشهای مؤلفه
هایی مؤلفه واند مثبت داشته تأثیر دانشجویان ینیکارآفر ییتوانا بر یکاربرد یهای علممحتوای درس، سیتدر

را بر داری معنی نقش، علمی کاربردیهای آموزش ریزیبرنامه و تیریمد و یمرکز آموزش یکالبد یفضامانند 
ن یر مالک ایرات متغییدرصد از تغ 76ها ریمتغ نیدر مجموع ا اند.نداشته دانشجویان نانهیکارآفرهای ییتوانا
 اند.کرده نییبترا ( دانشجویان نانهیکارآفرهای ییتوانا) قیتحق

 
 یعلمهای آموزش، کشاورزی دانشجویان، نانهیکارآفرهای توانایی، آموزشیهای مؤلفهواژگان:  هینما
 ی.کشاورز یکاربرد

 فرهاد لشگر آرا نویسنده مسئول:
 f.lashgarara@yahoo.comرایانامه: 
 13/17/1396 پذیرش:  21/12/1397 دریافت:
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 قدمهم
نظام سازی نهیبه گذشــته موضوعی در دهه

در دســتور کار  یکشــاورز یآمــوزش عال
 یقــرار گرفت تا نظامــ یآموزشــریزان برنامه

که نــه تنها بتوانند  یافــراد تیترب یبــرا یاتیعمل
بلکه از راه شــناخت ، وارد بازار کار شــوند

 توســعهو  جادیبه دنبال ا، موجودهای فرصت
نظام با  ــنیباشند. ا نیز یتخصصــ نینوهای فرصت
پا به حوزه « یکاربــرد -یعلمآموزش »نام 

های کشــور گذاشــت و تاکنون تالش یآموزشــ
 یآن شــده اســت. برترسازی نهینهاد یبــرا یادیز

 فنیهای مهارت ایجادها نوع آموزش ــنیمهم ا
را  موختهتواند دانش آمی مربوط به حرفه اســت و

 نشان دهد شیو پربارتر از پ ســتهیشادرشــغل خود 
دانش اموختگان  ینیالبته کارآفر( 2113، جیمز)

مانند هایی با چالش یکاربرد یعلم هایمرکز
 یکاربرد یعلم یآموزش عالهای مرکز ییناکارآ

 نیت دانش آموختگان کارآفریدر ترب یکشاورز
دانش  یجربگت یب(، 1347، وهمکارانپور خسروی)

میر ) کار بازار به ورود مرحله در یزاموختگان کشاور
کسب و  جادیدر ا نییپا ییتوانا(، 1343، شکاری

نداشتن (، 1391، سواری وهمکاران) کوچک یکارها
 یکسب و کارها اندازیراه یالزم براهای ییتوانا

ق نداشتن یتطب(، 1346، امیری ومرادی) مناسب
، یعقوبی وهمکاران، )یشغل یازهاین باها آموزش
ارتباط بودن  یب(، 2111اوالدیان )، ) 1343
های با بخش یکشاورز یآموزش عالهای مرکز
به  یتوجه یب( 1348، یعقوبی وهمکاران) ییاجرا

های سرفصل درس نیدر تدو ینیمباحث کارآفر
و  ینیکارآفرهای نشدن آموزش نهیو نهاد یکشاورز

فعال در ای مشاوره هاینگرفتن آن و نبود مرکز یجد
( 1391، رضایی) یآموزش کشاورزای همؤسسه

در پرورش  یو پژوهش یآموزشهای ضعف نظام)
، ملکی ورستمی) تیو خالق یة پژوهشگریروح

 یروشن یاز همه نبود محتوا ترمهم دیو شا( 1392
 یدر برنامة درس ینیو کارآفر یدربارة خود اشتغال

، حاجی میر رحیمی ومخبر) یکشاورز یآموزش عال
های وهشژپ پیشینهبر  یمرور .مواجه است( 1393

از جمله پژوهش لشگرآرا  قیتحق نیمرتبط با ا
 یبا عنوان عوامل مؤثر بر بازده 2112وهمکاران 

در استان  یکشاورز دانشجویاندگاه یاز د ینیکارآفر
ن باورند که یبر ا گویانپاسختر بیش داد الم نشانیا

های دوره یدر بازده یگذاراستیو س یعوامل آموزش
 و همکـارانپور یخسـروهای افتهی .مؤثرند یموزشآ
 تأثیر یبا عنوان بررس پژوهشی در(، 1347)

 نانهیکارآفر مندیتوانبر  یآموزشهای مؤلفه
نشـان داد  یکاربرد -یعلم هایمرکـز دانشجویان

 یمحتوا، یآموزشـهای روش، مدرسـانهای ییتوانـا
های از جملـه مؤلفـه، یآموزش زاتیهو تج، آموزش

بـه اصالح  ـازیهسـتند کـه ن یاثرگـذار آموزشـ
در پژوهش (، 1346) یو مراد یریدارند. ام ینیوبازب

و  دانشجویان نانهیکارآفرهای خودبا عنوان نگرش
کـه  افتندیدست  جهینت نیبازدارنده آن به اها عامل

، تیریشامل سبک مد یدرون دانشگاهها عامـل
 یژگـیو، درسـانمهای یژگیو، هادرس یمحتوا

های یژگیو و، عملکرد کارکنان، یمـال -ینظـام ادار
آنان اثرگذارند.  نانهیبر نگرش کارآفر دانشجویان

با  یدر پژوهش( 1344) یزاده و محمد داود میابراه
آموزش بزرگساالن به  یاصلهای مؤلفه یعنوان بررس

 یتمرکز بر طراح، کشورمنظور ارائه مدل مناسب در 
 ـازدهی، آموزش بزرگسـاالن کشـور یبرا مدل مناسب

های کرده که مؤلفه ییرا شناسا یمؤلفـه آموزش
، فضـا، ـانیمرب یمهـارتهـا، تیریمـد، یفناور

به  یآموزش ریزیبرنامهو ، یریادگی یکردهـایرو
، یابیارزشهای بر مؤلفه نیشبیپ یرهایعنوان متغ

و ، هاتیو صالحها نقش، هاروش، یآموزشـ یمحتوا
 مالک موثرند. ریبه عنوان متغها هدف

های مؤلفه تأثیر یبررس، مقاله نیا یکل هدف
بر  یکشاورز یکاربرد یعلمهای دوره یآموزش

 باشد دانشجویان می نانهیکارآفرهای ییتوانا افزایش

 شناسیروش
 هدف از نظر، کمی تیباتوجه به ماه قیتحق نیا
های آموزش نظام یکه مورد بهره بردارها یافتهو 
 قاتیاز نوع تحق، گیردمی قرار یکاربرد یعلم
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 یگردآور یبه چگونگ بناو  شودمی محسوب یکاربرد
  میدانی است.ها داده

شامل  قیتحق نیدر ا یمورد بررس یآماری جامعه
مرکز 23 یکاربرد یعلم دانشجویان تن از 3843

 یو کارشناس یکشور در مقاطع کاردان یجهادکشاورز
 تن 3843به شمار  یمختلف کشاورزهای شیگرادر

و  1393-97 یلیدوم تحص سالنیمباشد که در می
 لیمشغول به تحص 1397-96 یلیاول تحص سالنیم

از فرمول ، حجم نمونهی محاسبه یبرا، اندبوده
ن یدر اها کوکران استفاده شده است و انتخاب نمونه

با ای طبقه یتصادفگیری ق به روش نمونهیتحق
 برپایه شمار دانشجویان هر مرکز ساب متناسبانت

 درگیری نمونه، روش نیاست. برابر با ا رفتهیانجام پذ
 امتناسب ب، نخستی دو مرحله انجام شد. در مرحله

 هر سهمها مرکزهر یک از در دانشجویانشمار کل 
، مشخص شد. در مرحله دوم( مرکزآموزشی) طبقه

انتخاب  دانشجویان، ساده یتصادفگیری برابر با نمونه
 شدند. 
های ییتوانا" این تحقیقی وابسته ریمتغ
 یکاربرد یعلمهای آموزش دانشجویان نانهیکارآفر

 نیدهنده ا لیتشکهای . شاخصباشدمی "یکشاورز
 تیمسئول، یریخطرپذ، تیاز: خالقاند عبارت ریمتغ
فنون کسب ، اراده و پشتکار، یطلب قیتوف، یریپذ
استفاده از ، ابهام تیریمد، فساعتماد به ن، کار

 ها.فرصت
 :نیز عبارتند از مستقل یرهایمتغ

، آموزشیهای دوره ریزیبرنامهو  تیریمد -1
از: ند رعبارتیمتغ نیدهنده ا لیتشکهای شاخص

 یچگونگ، یآموزش ازینبندی هایتیو اولو یازسنجین
 یآموزش میو تقو ریزیبرنامه، دانشجویانجذب 
های دوره یانضباط در اجرا، یلیتحصهای نیمسال

 یو ادار یآموزشهای مشکل یریگیپ، یآموزش
، ینظرها درس یاربرگزبندی زمان، دانشجویان

و بندی زمان، یدروس عمل یبرگزاربندی زمان
 ها.آزمون یبرگزار یچگونگ
 یکاربرد یعلمهای درس یمحتوا -2

از: ند عبارت ریمتغ نیدهنده ا لیتشکهای شاخص
های درسهای سرفصل، ینظرهای درسهای سرفصل

 یعلم( کتاب ها) هایدرس یهامنبع، یعمل
، جزوه) ارائه شده یآموزش یمحتوا، یکاربرد
و  یآموزشهای و پودمانها استاندارد(، و... نتیپاورپو

 .نمندرج درطرح درس مدرسا یمحتوا، یدرس
 سیتدرهای روش یریبه کارگ -3

از: ند عبارت ریمتغ نیدهنده ا لیتشکهای شاخص
(، مزرعه محور) یو تجرب یعملهای روش یریبه کارگ

، یو کارگاه آموزش یبحث گروههای استفاده از روش
استفاده ، یانتقال تجربه ها یبرا نانیدعوت از کارآفر
، استفاده از روش پرسش و پاسخ، یاز روش سخنران

های بر روش دیتاک، لهاحل مسهای وهیش یریبه کارگ
، طیو مح مدرس، دانشجو نیب یو تعامل یتمشارک

و  زهیانگ شیافزا، نگرش رییتغهای بر روش دیتاک
های و گردش دهایاستفاده از بازد، تیرشد خالق

استفاده از ، یاکتشاف وهیش یریبه کارگ، یعلم
استفاده ، و مناسب دیجد یابیآزمون و ارزشهای وهیش
 .یسیپروژه نو ایطرح  از

 یآموزشهای رسانهتجهیزات و  -8
از: د نعبارت ریمتغ نیدهنده ا لیتشکهای شاخص

ها رسانه، یکشاورز اتیعمل یتخصص تجهیزات ابزار و
نمایشگرهای ، انهیرا) یکیالکترون یو مواد آموزش

و ها رسانه، یشگاهیآزماهای وسیلهابزار و (، ییویدیو
، هینشر، هامجله، هاکتاب) ینوشتار یمواد آموزش

و  یمجازهای یو فضا ده از وباستفا(، و...
 ( تلفن همراه و...) ایچند رسانههای افزارنرم

 یمرکز آموزش یکالبد یفضا -3
از: ند عبارت ریمتغ نیدهنده ا لیتشکهای شاخص

، هیتهو، رطوبت، دما) هامطلوب کالس یکیزیف طیشرا
رفت وآمد و ، خوابگاه) یامکانات رفاه(، نور و صدا

، یورزشهای نیفضاها و زم(، غذاخوری ایبوفه 
باغ و ، لوتیپا، یشگاهیو آزما یکارگاه یفضاها
 یو علم یفرهنگ یفضاها، یآموزشهای مزرعه

و ای انهیرا تیسا(، یو مرکز اطالع رسان کتابخانه)
 .ینترنتیا

 یآموزش التیاعتبارات وتسه -7
از: ند رعبارتیمتغ نیدهنده ا لیتشکهای شاخص

، دانشجوبه  یبهره بانک کم( وام) التیتسه یاعطا
 یاعطا، نیکارآفر دانشجویانبالعوض به های کمک
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 ی تحقیقرهایمتغ ییایپاهای بیضر -7جدول 
 CR ضریب تتا ایمیانگین رتبه شمار گویه متغیر

 13931 13944 8331 21  نانهیکارآفرهای ییتوانا

 13498 13441 8368 12  ریزیبرنامه مدیریت و

 13678 13799 2368 13 دروس  یمحتوا

 13419 13413 3311 13 تدریسهای روش

 13473 13441 823. 12 آموزشی های رسانهتجهیزات و

 13411 13693 2364 13 فضای کالبدی

 13413 13483 3378 17 اعتبارات وتسهیالت 

 

، نیبه دانشجویان کارآفر یهای کشاورزنهاد التیتسه
 زاتیتجه، امکانات، گذاشتن فضاها رایدر اخت
 جادیا، دانشجویان لیتحص نیکار ح یبرا یتخصص
 مرکز آموزش یاز سو یگذارهای سرمایهفرصت

 ( صندوق لیتشک)
در دو  قیتحق نیا ازیمورد نهای داده یگرد آور

 .بخش انجام گرفت
 نیکه در ا یدانیروش مدوم ، ینظر یمبان اول

ته استفاده شده در نامه محقق ساخروش از پرسش
های داده ونامه و آمار پرسش لیتکم یمرحله برا نیا

، یبه صورت حضور، مربوط به دانشجویان و مراکز
است.  دهیگرد لیتکم یکیو پست الکترون یپست

 یهای فردیژگیشده مشتمل بر: و ادینامه پرسش
 ریهای مربوط به متغشاخص، پرسش12گویان باپاسخ

مستقل  یرهایهای متغشاخص پرسش و29وابسته با 
 قیتحق نیابوده است. در  کرتیل فیپرسش ط 84با 
با استفاده از  قیابزار تحق یو ظاهر ییمحتوا ییروا

و  قاتیاز استادان دانشگاه آزاد علوم و تحق ینظرخواه
 یصاحبنظران و کارشناسان مؤسسه آموزش عال

شد و پس از اعمال  یبررس یکشاورز یکاربرد یعلم
 یمورد نظر برا ییروا، آنان یاصالح یظرهانقطه ن

 محقق شد. قیابزار تحق
 نیهای مورد قبول اریمتغ ییایپا نییمنظور تعه ب

و  دیاستفاده گرد یبیترت یپژوهش از فرمول تتا
ترین شد. کم هیتهها آن یبرا θ بیفهرست ضر

نامه حذف پرسش ییایپا شیافزا یبرا بیرضرایمقاد
نامه پرسش ییت آمده نهابدسهای بیاند. ضرشده

 یبیترت یتتا نیانگیبوده که م 944/1تا 693/1از
 ییایگر مطلوب بودن پاباشد. که بیان یم48/1برابر

آماری مورد های روش است. قیسازه ابزار تحق
، فراوانی) استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی

ودر آمار استنباطی رگرسیون ( انجراف معیار، میانگین
 بی بوده است.ترتی

 هاافتهی

 نشان مطالعهسن افراد مورد  یبررس جهینت
های مربوط به گروه یفراوان ترینبیش که دهدمی
 3/24) نفر 38 یبا فراوان "سال 23تا21" یسن

 6/23) نفر 83 یبا فراوان "سال 81تا37"و ( درصد
باالتر  سنی مربوط به گروه یفراوان ترینکمو ( درصد

به  .باشدمی( ددرص 7/2) نفر 3 یوانسال با فرا 31از 
 نفر 66زن و ( درصد 9/34) نفر 112جنس لحاظ 

بررسی گرایش تحصیلی  .باشندمی مرد( درصد 3/81)
 1/38) نفر 73 یبا فراوان ینتیز اهیگل و گ نشان داد

 4/27) نفر 31 یبا فراوان ییدارو اهانیو گ( درصد
 هایگ مربوط به رشته یفراوان ترینکمو ( درصد
. باشدمی( درصد 3/1) نفر 1 یبا فراوان یپزشک

 نفر 111 یبا فراوان یکاردان یلیدررابطه با مقطع تحص
مربوط به مقطع  یفراوان ترینکمو ( درصد 2/33)

( درصد 2/83) نفر 42 یبا فراوان یرشناسکا یلیتحص
افراد کشاورزی نهیدر زم یکار عملی نهیشپی. باشدمی

درصد از افراد  71است که آن  گویایمورد مطالعه 
 گرایش نهیدر زم یکار عمل نهیشیمورد مطالعه فاقد پ

کار  نهیشیپ یداراباشند و از افراد می خود یلیتحص
 نهیشیسال پ 3تا1مربوط به  یفراوان ترینبیش یعمل

 یفراوان ترینکمو ( درصد 31) نفر 36 یبا فراوان
 1/1) نفر 2 یسال با فراوان 21مربوط به باالتر از 

 تیوضع یبررس جهینت، . در ادامهباشدمی( درصد
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 نفر 43 دهدمی اشتغال افراد مورد مطالعه نشان
 نفر 111 و کاریاز افراد مورد مطالعه ب( درصد 6/83)
 4/23) نفر 89که. باشندمی شاغل( درصد 7/32)

 31 و دارند گرایش تحصیلیشغل مرتبط با ( درصد
 گرایش تحصیلی و شغل مرتبط با( درصد 3/27) نفر

از افراد مورد مطالعه ( درصد 3/77) نفر 127ندارند.
 نفر 31 واند نکرده رکتش ینیکارآفرهای در دوره

شرکت  ینیکارآفرهای دوره در( درصد 3/27)
نشان  ینیکارآفرهای در دورهشرکت  یبررس اند.کرده

 17یفراوان ترینبیش .مورد مطالعه یاز افرادداد که 
 2و  ینیساعت دوره کارآفر 7-8به ( دصدر 8/4) نفر
را  ینیساعت دوره کارآفر 13-13( درصد 3/1) نفر

از افراد مورد ( درصد 61) نفر 133، البتهاند.گذرانده
 نفر 32تنها  واند نداشته ینیمطالعه تجربه کارآفر

 واند داشته ینیتجربه کارآفر( درصد4/17)
  د.اناعالم نظر نکرده نهیزم نیدر ا درصد2/13

 نیدر ا ترتیبی یونیرگرس لیهدف از انجام تحل
در  های تأثیرگذارریمتغ تأثیر یبررس قیتحق
  .است دانشجویان نانهیکارآفرهای ییتوانا

 ییتوانا زانیم اسیکه مق نیبا توجه به ا
، مالک ریمتغ عنوان به، انیدانشجو انهنیکارآفر

 جی. نتاشد استفاده یبیترت ونیاز رگرس بودهای رتبه
 SPSS افزارنرم با استفاده از یبیترت ونیرگرس

نشان داد  لیتحل نیای جهیآمده است. نت جدولدر

 یشدن کادار یبا توجه به معن یونیرگرس که مدل
 یدارا( P= 111/1) و( 2χ=و163/311) رئاسکو

مدل  نییتبیی توانا رهایباشد و متغمی یبرازش خوب
 .را دارند

 و(، and Snell Cox) کاکس و سـنل 2R مقدار
Nagel kerke )،مـک فـادن(، نـاگل کـرک Mac 

Fadden بـه 762/1و 346/1، 837/1 ـبیبـه ترت
 یرهایمتغ، گرفـت جـهینت تـوانمی دسـت آمـد که

ازاحتمـال تغییرپذیری  یتوانند بخشـمی مسـتقل
 .را تبیین کنند انیدانشجو انهنیکارآفر ییسـطح توانا

 دهدمی نشان، تیبیتر ونیهای رگرسافتهی
ی هاریزی دورهو برنامه تیریمد پیشبینهای متغیر

 یفضا، یهای آموزشرسانه و تجهیزات، آموزشی
های روش یریبه کارگ، یآموزش هایمرکز یکالبد

اعتبارات ، یکاربرد یهای علممحتوای درس، سیتدر
 نانهیهای کارآفرییدر توانا یآموزش التیوتسه

 Pseudo مقدار و با توجه به نقش دارند دانشجویان

R2 McFadden نیاتوان گفت می 762/1 برابر 
 مالک ریمتغ راتییدرصد از تغ 76 رهایمتغ

 کردند. نییرا تب( دانشجویان نانهیهای کارآفرییتوانا)
تاثیرگـذار  آموزشیهای مؤلفهبـرآورد ، 3 در جـدول

شـود می مشـاهده انیدانشجو انهنیکارآفر ییبـر توانا
 التیتسه چون اعتبارات وهایی متغیر که

 بررسی مناسب بودن مدل رگرسیون انتخابی -2جدول 
 2χ df p درست نمایی تابع احتمالی مدل

 - - - 118/137 مدل پایه

 111/1 3 993/63 121/63 مدل نهایی

 انیدانشجو نانهیکارآفر یهاییتأثیرگذار بر تواناهای برآورد مشخصه -9 جدول
Model Estimate Wald Sig 

 111/1 323/13 317/26 ( توانایی کارآفرینانه دانشجویان) ضریب ثابت

 111/1 884/18 367/6 های آموزشیتجهیزات ورسانه

 116/1 677/12 132/3 اعتبارات وتسهیالت آموزشی

 111/1 219/6 273/3 تدریسهای روشبه کارگیری 

 114/1 126/9 411/8 علمی کاربردیهای محتوای درس

 191/1 387/2 636/1 های آموزشیفضای کالبدی مرکز

 146/1 243/3 333/1 آموزشیهای دوره ریزیبرنامه مدیریت و

Pseudo R 2 McFadden =  /1  762 Pseudo R 2 Nagelkerke = 1 

/346 

Pseudo R 2 Cox and 

Snell = 837/1  
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 یریبه کارگ، یآموزش یهاو رسانه زاتیتجه، یآموزش
 یکاربرد یعلم یهادرس یمحتوا، سیتدر یهاروش

 ییمثبـت بـر احتمـال تغییرپذیـری توانا بـه صـورت
د و دو متغیر فضای تاثیرگذارن انیدانشجو انهنیکارآفر

 ریزیبرنامه های آموزشی و مدیریت وکالبدی مرکز
بـر  نبوده بنابر ایندار یمعن آموزشیهای دوره

 انیدانشجو انهنیکارآفر ییاحتمـال تغییرپذیـری توانا
  اند.نبودهتاثیر

 گیرینتیجهبحث و  
های درس ینشان داد که محتوا ونیرگرس جینتا

 دانشجویان نانهیکارآفرهای ییبا توانا، یبردکار یعلم
پور یخسـرو قیتحق جیبا نتا که این نتیجهدارد.  تأثیر

 و) 1346،( امیری ومرادی و( 1347) همکـارانو 
( 2118) کوتیم وهمکارانو ( 2113) آریگتی

 هیفرض نیبه دست آمده از ا جهینت .دارد خوانیهم
در  یکاربرد یعلمهای درسهای محتوا وسرفصل

 تأثیرگذار دانشجویان نانهیکارآفرهای توانایی بهبود
، ان دادنش قیتحق نیا گریدهای افتهیاز جمله است. 

های ییدر توانا یآموزشهای هایروش ریمتغ
 نیا کهمثبت دارند.  تأثیر دانشجویان نانهیکارآفر

 و همـکاران یاسـیال یمحمـد قیتحق جیبا نتا جهینت
 دارد. همخوانی( 2118) کوتیم وهمکاران(، 1391)

 جیریزی نتاو برنامه تیریمد ریدر رابطه با متغ
 یدرصد دارا 3بیش از  خطایبا ، نشان داد ونیرگرس

با  افتهی نیاالبته  نبوده است. یهای معناداربیضر
 ایزکویردوو( 1346) و مرادی رییام قیتحق جینتا
 داشته است. رتیمغا(، 2113)

 سیروش تدر دهدمی نشانها افتهیهمانگونه که 
تواند می یبخش کشاورز یکاربرد یمدرسان علم

 دانشجویان یتوانمندساز ندیدر فرا یینقش بسزا
پژوهش  نیا یداشته باشد.درپ ینیکارآفر نهیدرزم

و  تجهیزات ریمتغ است که نیا یایگوها افتهی
 نانهیکارآفرهای ییدر توانا یآموزشهای رسانه

انجام  قاتیتحق ی. بررسندمثبت دار تأثیر دانشجویان
پژوهش  نیا جهیحوزه نشان داده که نت نیدر ا افتهی

(، 1344) یزاده و محمد داود میابراه قیتحق جیبا نتا
( 2113) وایزکویردو(، 1347( وهمکارانپور خسروی

ها ورسانه یتخصص تجهیزات نیدارد. بنابرا همخوانی
بخش  یکاربرد یعلمهای دردوره یمواد آموزش و

 ندیرا در فرا یتواند نقش موثرمی یکشاورز
 فایا ینیکارآفر نهیدرزم دانشجویان یتوانمندساز

و  تیریمد یرهایدر رابطه با متغ چنینهم.دینما
 جینتا یآموزشهای مرکز یکالبد یو فضا ریزیبرنامه
بیش  با درصدخطاینشان داد که  ترتیبی ونیرگرس

 نی. ااستنبوده  یمعنادار بیضرا یدارا 13/1از 
 یزاده و محمد داود میابراه قیتحق جیبا نتا جهینت
 کانات وارتباط ام نیندارد. در ا خوانیهم( 1344)

 یجهاد کشاورز یآموزش هایمرکزهای فضا
 دانشجویان ینیکارآفرهای تیکامل فعال یپاسخگو

ها تیضرورت دارد از ظرف نهیزم نینبود لذا در ا
 ینیارآفرمرتبط با کهای بخش گرید وامکانات

 جهینت چنینهم.استفاده شود یکشاورز دانشجویان
 دانشجویان نانهیکارآفرهای ییتواناترتیبی  ونیرگرس

 یمورد بررس یرهایمتغ نیبود که از ب نیا یایگو
در  یآموزش التیاعتبارات و تسه یرهایمتغ
 یبررس دارد. تأثیردانشجویان  نانهیکارآفرهای ییتوانا

 یپژوهشهای و گزارش قیتحق نهیشیپهای نهیزم
 جیبا نتا یقاتیتحق افتهی نینشان داد که ا گرید

 لشگرآرا وهمکارانو) 1346،( امیری ومرادی پژوهش
اعتبارات  ریمتغ تأثیردارد و  خوانیهم(، 2112)

 نانهیکارآفرهای ییدر توانا یآموزش التیوتسه
 نیبنابراشده است. دیتاک قاتیدر تحق دانشجویان
 زانیم یومال یاعتبارهای وموسسهها هرچه نهاد

عالقه مند و  دانشجویانوام کم بهره را به  یاعطا
، دهند شیافزا ینیدر حوزه کارآفر تیداوطلب فعال

های رشته دانشجویان نانهیکارآفرهای ییبازده توانا
 باالتر خواهد رفت. یکاربرد یعلم یکشاورز

 شنهادهایپ
کم بهره به  یبانک التیتسه یچون اعطا یموارد

، یکشاورز یکاربرد یعلم نیدانشجویان کارآفر
 ینیکارآفر نهیفعال درزم یدولت ریازبخش غ تیحما

، یبخش کشاورز انیدانش بن یاز جمله شرکتها
 یکاربرد یعلم هایمرکز از یدولت یهای مالتیحما

ها و نهاد نیتام بمنظور نیکارآفر-یکشاورز
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، یهای زراعواحد ها وخانهگل، یتخصصهای وسیله
ریزان دردستور کار برنامه یپرور یوآبز یو دام یباغ

 یرنامه درسب یاز گنجاندن و طراح شیپ.ردیقرار گ
 دیبا، یکشاورز یدر نظام آموزش عال ینیکارآفر

 رایز، انجام شود یوامکان سنج یآموزش یازسنجین
های و برنامه ی آموزش علمی کاربردیهاچنانچه دوره

بازار کار و  یازهاینی هیبر پا ینیآموزش کارآفر
 آنان یشغل ندهیآ تیموفق، باشد دانشجویان طیشرا

 .دخواهد بوتر بیش
ها و دانشجویان به کار در کشتزار بیرغت
در قالب  یکشاورز یهای کار عملها و واحدخانهگل

 تیدر اولو ینیو کارب یوکارآموز یهای کارورزدوره
 یبخش کشاورز یکاربرد یعلم یریزی درسبرنامه
 . ردیقرار گ
متناسب  ینیدرس کارآفر یشود محتوامی دیتاک
مورد  نشجویانداو  روز جامعه ازیو ن طیبا شرا
 یقاتیتحقهای تیفعال یقرار گرفته و بر اجرا یبازنگر

از  دیطرح کسب و کار و بازد نیو تدو هیمانند ته
 متمرکز شود.، نیافراد کارآفر یشغل یواحدها

، یســاز یبوم، یدرس یمحتوا با توجه به اهمیت
و  یمراکز علم طیبا شــرا یو تناســب بخشــ

هســتند که ارتبــاط  یاز جمله موارد، یکاربرد
 طیمخاطبان با شــراهای آموخته انیرا متری کینزد
 آورد.می بازار کار به ارمغان یواقع

های های رشد دانشگاه هاو شرکتتعامل با مرکز
، درسطح فنآورهای هسته لیوتشک انیدانش بن

در دستور کار قرار  یهای آموزشومرکزها مؤسسه
، مرکزها نیدر ا ینیفرهای کارآکانون جادیا.ردیگ

 تیریای از سوی مدو مشاوره یتیانجام خدمات حما
واحدهای مختلف  رانیها فراهم شود و به مدمرکز

های وهیدر ش رییتغالزم اعطا شود. اراتیاخت یآموزش
آموزش ، نانهیکارآفر تیمتناسب با ماه سیتدر

 کیو خالقانه از  ننویهای استادان و مدرسان با روش
های کارگاه، آموزشیهای دوره یبرگزارسو و با 

 تیبا محورهایی مسابقه یاجراچنین ، همتخصصی
چنین هم سودمند است. گرید یازسو ینیکارآفر

 یکشاورز یاربردک یعلمهای مدرسان مرکز
و کارگاه  یبحث گروه، : حل مسئلهرینظهایی وهیازش

 یبطور کل ندیاستفاده نما، یاکتشاف، دیبازد، یآموزش
 یمتعـارف مبتن ـسیمدرسان از تدر کردیرو ـرییتغ

های و روش یتعاملـ ـسیبـه تدر یبر سـخنران
بـا  یو کارآمـوز یماننـد کارورزتر عملگرا یآموزشـ

 شود.می دیتاک، و کسـب وکار ینیارآفرموضـوع ک
و  دیجد یتخصص زاتیبر فراهم شدن تجهچنین هم

ارت کردن مه نهیجهت به یبروز در مراکز آموزش
 نیکارحهای پروژه یو اجرا دانشجویان یآموز
 شود.می دیتاک ینیو کارآفر لیتحص

 هابعمن
آموزش بزرگساالن به منظور ارائه مدل  یهای اصلمؤلفه یبررس (.1344) ا.ح.، و محمدداودی، ع.، زاده میابراه

 .9-32صص 8، گرمسار دواح ی. دانشگاه آزاد اسالمیآموزش تیریرهبری و مد نامهفصلمناسب در کشور. 
پژوهش و  نامهفصلبررسی موانع نگرش کارآفرینان دانشجویان.  (.1346) ی.، ا. ن. و مرادی، امیری

 . 74-83 (:3) 18، در آموزش عالی ریزیبرنامه
بررسی عوامل مؤثر برتوسعه کارآفرینی از  (.1349) ع.، ع و شریعتمداری، نادری، م.، سیف نراقی، م.، اوالدیان
اه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظورنمودن الگوی مناسب برای دیگ

، تازه در علوم تربیتیهای آموزشی. مجله اندیشه ریزیبرنامهدرس کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت 
 .113-41(، 23، )سال پنجم

و رویکردهای شناسی آسیب (.1393) ع.، و نوروزی م.، تیموری، ع.، س د. مخبر دزفولی، حاجی میررحیمی
توسعه پایدار مراکز آموزش عالی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی. دومین سمینار آموزش عالی و 

 . 33: 33، توسعه پایدار



 ... مؤثر یآموزش یهامؤلفه 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 74 

شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل  (.1347) ح.، سمیه م. و مجاهد محمدی، حسین، ب. ایروانی، پورخسروی
زشی برای توانایی کارآفرینی دانش آموزان در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. مجله آمو مؤثر

 . 34( 2، )علوم کشاورزی ایران
 تیعوامل مؤثر بر تقو لیتحل (.1346) ح، یس م و موحدمحمد، ینیه؛ حس، یروانیب؛ ا، پوریخسرو

. مجله یکشاورز یکاربرد یعلم یوزش عالدانش آموختگان مراکز آم دگاهیدر دانشجویان از د ینیکارآفر
 .33-83صص.81-2دوره ، رانیا یپژوهش اقتصاد و توسعه کشاورز

موانع توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت  (.1391) ر.، رضایی
 . 118-92(، 14، )ایران. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، تکمیلی دانشگاه آتن

تجزیه و تحلیل آمادگی دانش آموزان برای شروع کسب و  (.1391) ا.، ا.و اله ویسی، م. میرک زاده، سواری
مطالعه موردی: دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی ، کارهای کوچک

 .689-636(، 2-83) 8، اقتصادی و توسعه کشاورزی ایرانهای کرمانشاه. مجله پژوهش
 یدر رشد توسعه اقتصاد نانیکارآفر یهای روان شناختیژگیو تأثیر یبررس (.1393) .ب، اءیم. و ض، پوریکاتب

سال ، وریبهره تیریمجله مد1391سال  یدانشگاه تهران ورود ینیدانشجویان کارآفر یکشورمطالعه مورد
 36-89ص 31شماره.، هشتم

پرورش  یبرا ینیکارآفر انیهای استادان و مربمهارت (.1391) ش. ،م. و فرخ، فراستخواه ،.م، یاسیال یمحمد
 .143-211صص 13شماره، ینیفصل نامه توسعه کارآفر، هانوپا در دانشگاه نانیکارآفر

های مطالعه موردی: آموزش، موانع کارآفرینی و مناسب علمی کاربردی (.1392) ف.، ت. و رستمی، ملکی
  91-41(، 28، )مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،دشتیکاربردی کشاورزی ماه-علمی

نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی در کشاورزی. تهران: همایش ملی آموزش  (.1343) ا.، میرشاکری
 کشاورزی. 

مشکالت تحصیالت عالی کشاورزی در  (.1343) ز.، و خوشنودی فرد، ل.، صفا، س.، سلمان زاده، ج.، یعقوبی
ای مربوط به پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال آخر دانشگاه زنجان. تهران: همایش ملی ایران و رهنموده

 آموزش کشاورزی. 
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Abstract 

Vocational Agricultural education, by planning the implementation and accurate assessment 

of entrepreneurial education activities, makes it possible to train qualified, skilled, 

entrepreneurial and ready-made human resources for service in all economic, social, industrial 

and cultural sectors of the country, and through the design and the implementation of new ideas, 

it has provided opportunities for entrepreneurship. In this regard, this research has been done 

with the aim of determining the effective educational components, on the entrepreneurial 

abilities of students of Vocational agricultural education in a survey method. The statistical 

population of this research consists of 3485 students, who are studying in 25 Vocational 

Agricultural education centers of agricultural Jihad. For collecting information, a stratified 

sampling method was used with proportional assignment. Using the Cochran formula, the 

sample size of the research was determined as 190 of the students. The validity of the research 

tool has been determined by some of the experts from the Institute of Vocational Higher 

Education in Agricultural Jihad and faculty members in the Agricultural Extension and 

Education Group at the Islamic Azad University, Science and Research Branch. The reliability 

of the questionnaire was obtained by using sequential tests as = 0.84. To analyze the data, 

SPSS software was used. In the case of statistical method of this study, in addition to descriptive 

statistics, sequential regression has been used to estimate the effect of independent variables on 

the dependent variable. The sequential regression results showed that educational components 

such as educational credits and facilities, educational equipment and media, the use of teaching 

methods and the content of Vocational academic courses have a positive impact on students' 

entrepreneurial abilities and components such as physical space of the Educational center and 

management and planning of Vocational academic education, have not played any meaningful 

role on student entrepreneurship abilities. In sum, these variables are explained 67% the 

variation of the criterion in this study (entrepreneurial abilities of students). 

 

Index Terms: educational component, entrepreneurial abilities, agricultural students, 

vocational agricultural education. 
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