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 چکیده

 "یآموزش جهاد کشاورز یدر مرکزها یسازمان ینیارائه مدل آموزش کارآفر" پژوهش نیا یهدف اصل
از نوع  یفیتوص قاتیها از نوع تحقداده یگردآور وهیو از نظر ش یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیاست. ا

آموزش و  اننفر از کارشناسان و مدرس 292پژوهش شامل  نیا ی. جامعه آماردیآیبه شمار م یشیمایپ
که با در نظر گرفتن حجم جامعه و با  باشند،یم 1991در سال  یآموزش جهاد کشاورز یمرکزها ینیکارآفر

استفاده  یشماربه صورت سر AMOS 24افزار و نرم یساختار یهامعادله یهاآزمون یریتوجه به به کارگ
(( 1919) یزیاز پژوهش عز رگرفته)ب یاهیگو 11نامه محقق ساخته پژوهش از پرسش نیشده است. در ا

آموزش جهاد  ینفر از خبرگان مرکزها 1 اریشده در اخت ادینامه آن در آغاز پرسش یاستفاده شده که ط
 ییمبنا روا نیشد. بر ا دییها تااز مؤلفه کیمرتبط با هر  یهاهیو گو یاصل یهاقرار گرفت و مؤلفه یکشاورز

خبرگان، به صورت  یرینامه محقق ساخته و با توجه به به کارگابزار پژوهش با توجه به استفاده از پرسش
نامه موجود در ابزار پرسش ییروا دییو تأ افتیابزار پژوهش، پس از در ییایپا دییتأ یشد. برا دییتا یصور
 یروش آلفا قیاز طر زینامه نپرسش ییایپا تینفر از اعضا جامعه مورد پژوهش قرار گرفت و درنها 22 اریاخت

 نیباالتر دهد،ینشان م یینها یتارمدل ساخ یبه دست آمده از اجرا جیمحاسبه شد. نتا 7/0کرونباخ باالتر از 
با  یفن یهادوم عامل گاهیو در جا 19/0 ریمس بیبا ضر یتیریمد یهامربوط به مؤلفه عامل ریمس بیضر
 یچهارم محتوا گاهیو در جا 19/0 ریمس بیبا ضر یآموزش یکردهایسوم رو گاهیو در جا 17/0 ریمس بیضر

 .قرار دارد 11/0 ریمس بیبا ضر یآموزش
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 قدمهم
 نیمـؤثرتر هایحرف-یپـرورش فنـآمـوزش و 

به  یابیدست یشهروندان بـرا یابـزار توانمندسـاز
 تیفیاشتغال، بهبود ک شیافزا ،یمل داریتوسعه پا

فرهنگ صلح،  جیو ترو یکاریکـاهش فقر و ب ،یزنـدگ
 ی( است. نگاهی)دموکراس یو مردم ساالر یآزاد

 رورشآموزش و پ یهاهدف دگاه،ید نیگذرا به ا
 ،یعملـ یهارا به عنوان مهـارت هایحرف-یفن

به  گرید یهادانـش، عـادت کـار، نگرش و ارزش
و  یمی)مق کندمیها مشخص آموزش نیا رندگانیگ

 (. 1997همکاران، 
بازارها و  ،یامروز یهادر جامعه گر،ید یسو از

 رییتغ نیهستند. ا رییبه سرعت در حال تغ هااستیس
در بخش  یصنعت یدر کشورها یریبه صورت چشمگ

 گریدر د انیم نیرخ داده است. در ا زین یکشاورز
 نانیکارآفر ایاست، کشاورزان و  یضرور زیکشورها ن

 یرا برا ییارهاشوند و راهک رتریانعطاف پذ یکشاورز
مزرعه، مشارکت،  یواگذار ایاز ادغام  یریشگیپ

 یهاییو توانا یشخص یهادانش، مهارت یهانظام
 نیبه کار بندند. تحقق چن یخارج طیدر شرا یشخص
در  ینیآموزش مناسب کارآفر ازمندین ییهاهدف

و آموزش  ینیاست. در واقع کارآفر یبخش کشاورز
است که  یکشاورز یاهجنبه نیتراز مهم یکیآن 
صورت  یرهایی. تغافتیخواهد  یروزافزون تیاهم

 یدگرگون ت،یشدن، رشد جمع یگرفته در بازار )جهان
شدن  یرقابت ،ییغذا تیامن ،یدر بازار کار کشاورز

)سازمان خوار و بار و  یکشاورز یهااستیبازار(، س
 ةیاتحاد ،یفائو، سازمان تجارت جهان ای یکشاورز

بر  یمبتن یتجار یکشاورز یاروپا و حرکت به سو
 ،کاریکمو  یکاریب شیبازار( و خود جامعه )افزا

( یعیمنابع طب ،یستیتنوع ز ،یطیمح ستیمباحث ز
 ینیهستند که ضرورت آموزش کارآفر ییهااز عامل

 سازدیم انینما شیاز پ شیرا ب یدر کشاورز
 (. 1919 ،یزی)عز

آموزش  دهدیمختلف نشان م یهاپژوهش جینتا
و درک  ینیقصد کارآفر جادیبر ا ینیکارآفر
 هایحرفو  یفن یهارشته انیدانشجو پذیریامکان

 یبه دو شکل رسم ینیزش کارآفراست. آمو رگذاریتأث

 ینیکارآفر ی. آموزش رسمشودیارائه م یررسمیو غ
در  یدر نظام آموزش کشور به عنوان واحد درس

به  توانیکه از آن جمله م شودیمختلف ارائه م طعمقا
سوم کار و دانش، واحد  ةیدر پا ینیواحد کارآفر

دانشگاه جامع  یلیتحص یهادر همه رشته ینیکارآفر
 گریدر د ینیکارآفر یاریو واحد اخت یو کاربرد یعلم

 یتجرب یهااشاره کرد. پژوهش یدانشگاه یهارشته
 ینیارائة آموزش کارآفر دهدیصورت گرفته نشان م
قصد  جادیبه ا ییبه تنها یدر نظام آموزش رسم

و دانش  شودیمنجر نم رانیدر فراگ نانهیکارآفر
به انجام  یرغبت چندان یآموختگان دانشگاه

 یها. آموزشدهندینشان نم نانهیکارآفر یهاتیفعال
 یالزم را برا زةینتوانسته است انگ ینیکارآفر یرسم
کند.  جادیا انیدر دانشجو دیدکسب وکار ج کیآغاز 

 یو طاهر یزیپژوهش عز جیموضوع در نتا نیا
و  یبهشت دیشه ر،یرکبیام یها( در دانشگاه1992)

شده  ادیاست. در پژوهش  مشهود زین فیشر یصنعت
هدف خود را از  یمورد بررس انیدانشجو ترشیب

تنها گذراندن دو  ینیکارآفر یاریانتخاب درس اخت
 ،یو وقارموسو اءیاند )ضکرده نعنوا یواحد درس

1991 .) 
در آموزش  تیاهم با یهااز جنبه یبرخ
. 1است: ریشامل موارد ز یبخش کشاورز ینیکارآفر

 نانیکه کارآفر یطیشرا یابیو ارز لیو تحل هیتجز
 جینتا یابی. نظارت و ارز2انجام دهند؛  دیبا یکشاورز
از  یرفتار گروه لیو تحل هی. تجز9 ،ینیکارآفر
 یبرا ییهاحیکردن توض دایپ یخود برا نانیکارآفر

 ندهیآ یهاواکنش ینیبشیپ ایگذشته و  یهاواکنش
از کشاورزان در جهت توسعه بازار. ارتقاء سطح 

از با آموزش در ابعاد مختلف از جمله  ینیکارآفر
 یندهایدر فرآ تواندیم 1یتعامل یراهبرد یزیربرنامه

نقش داشته باشد. در  ینیآموزش کارآفر یریادگی
 اریمتوسط و فعال بس عل،منف نانیکارآفر ،یکشاورز

 نانیکارآفر ،یهستند. به طور کل صیقابل تشخ
نسبت به  تریو راهبرد قو دگاهید کی یدارا ترفعال

ها و سطح یمحصوالت کشاورز کپارچهیحفاظت از 
 بارزیان یهایو اثرگذار کشهاآفتاستفاده از  نییپا
هستند.  رفعالینسبت به همکاران غ یطیمح ستیز
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 ینیبه بهبود سطح کارآفر یجد یازین ،یبه طور کل
 یزیروجود دارد، و برنامه یدر بخش کشاورز

 یبرا یابزار سودمند تواندیم یتعامل یراهبرد
 وهیش نیباشد. در ا ییهاشرفتیپ نیچن یآسانگر
روند قرار دارد. او  نیدر مرکز ا یکشاورز نیکارآفر

خود، و  یهاها، راهبرد و برنامههدف نیتدو یبرا
 ینیبشی)پ یخارج طیکه شرا یآن با زمان یگارساز

 ت،ی)اسم شودیآموزش داده م ،کندمی رییشده( تغ
2002 .) 
دوران  یهاسازمان دیبدون ترد گرید یسو از

 یالمللنیگسترده ب یدهایو تهد هایکنون با دگرگون
 یهارو تداوم و بقاء سازمان نیروبه رو هستند، از ا

 یدیجد هایروشها و حلراه افتنی ازمندیموجود ن
با مسائل و مشکالت است که به  ییارویرو یبرا

 هایروشو  ندهایابداع، خلق محصوالت، فرآ ،ینوآور
 رانیمد یهدف نیتحقق چن یدارد. برا یبستگ دیجد

 گویجوابآورند که بتواند  یرو ییهابه نقش دیبا
به عنوان رکن  رانیباشد. مد یطیمتحول مح طیشرا

 فاءیها چهار نقش عمده را ادر غالب سازمان یاساس
نقش  ،یدیاند از: نقش تولکه عبارت کنندیم

 ساالریدیوانو نقش  ینیکارآفر، نقش کنندهیکپارچه
به عنوان موتور  ینیاز کارآفر انیم نی. در ایادار ای

 (. 2017،  2نوننی)ه شودیم ادی یتوسعه اقتصاد
و  ینوآور جادیا یعامل اصل ینیدر واقع کارآفر 
درون سازمان هاست و سازمان بزرگ و چند  تیخالق

 نیاز ا زیآن ن یاقمار یهاو سازمان یمنظوره کشاورز
ها از سازمان یاری. امروزه بسستندین یقاعده مستثن

به لزوم  یو دولت یعموم یهااز جمله سازمان
 رییتغ گونهاینواقع  دراند برده یپ یسازمان ینیکارآفر
ها در پاسخ به سه عامل و راهبرد سازمان شیدر گرا

در  دیجد بانیرق عیسر شی. افزا1است: ریز
نسبت  یاعتمادیحس ب جادی. ا2مختلف  یهاطهیح

 یروهاین نی. خروج بهتر9یسنت تیریمد یهاوهیبه ش
مستقل  ینیها و اقدام آنان به کارآفرکار از سازمان

 (. 1971 ،یانیار)احمدپور د
 یکه سازمانها ممکن است دارا ییآنجا از

باشند، لذا  یمعمول یو واحدها نیکارآفر یواحدها
 یحت ایمتفاوت و  یدو فرهنگ سازمان یدارا دیبا

و  «ونسونیهوارد است»باشند.  زیمتضاد ن
فرهنگ »دو فرهنگ را به نام  نیا «دگامپرتیوید»

 هاند. بکرده گذارینام «یفرهنگ ادار»و  «نانهیکارآفر
 نیبر ا« گامپرت»و  «ونسونیاست»مثال، عنوان 

 یهادر مورد منبع دیبا یآرمان ریمد کیباورند که 
سازمان  نیب یهاخود، ساختار رابطه تیرینظر مد ریز

بر عملکرد  گرانید ریکاهش تأث یو بازار، چگونگ
مطلوب و مناسب،  یهافرصت افتنیشرکت، 

،  9را مطرح کند )کوراتکو و هاجت ییهاپرسش
2012 .) 
نقش الگو را  نانیکارآفر ن،یکارآفر یهاسازمان در

 وستهیپ نیکارآفر یهاسازمان یعنی ؛کنندمی یباز
هستند که کارها را بهتر و  ییبدنبال افراد و واحدها

افراد، انجام  ایواحدها  گریبه صورت متفاوت از د
و با مورد توجه قرار  افتهیها آنان را سازمان نیدهند. ا

شما »که:  کنندمیها را مطرح پرسش نین آنان، اداد
شده  تانموفقیتکه باعث  دیچه کار انجام داده ا
 گرانیکه د د،یدهیانجام م یاست؟ شما چه کار

که  دیدهیانجام نم یو شما چه کار دهند؟یانجام نم
نحوه برخورد باعث  نیا دهند؟یانجام م گرانید
 هدر سازمان زنده نگ نانهیتا روح کارآفر شود،یم

و  هایژگیو همکارانش و «ونسونیاست»داشته شود. 
را در  «نانهیکارآفر تیریمد»مرتبط با  یهامهارت
گونه  نیا «کیبوروکرات ای یادار تیریمد»برابر 

 ندیفرآ نانهیکارآفر تیریمد:»کنندمی فیتوص
خلق  یفرصت برا کی جادیا ایمشخص ساختن 
 غمفرصت است. به ر بیو تعق یارزش از راه نوآور
،  2ی)تونبر«. وجود ندارد یکاف یهاآنکه در آغاز منبع

2019 .) 
در قالب بهبود  «نیتریمکتب شومپ»در  ینوآور

 یسازمان یهاشکل ایو  ندهایدر محصوالت، فرآ
گونه که در است. همان« شده یپردازیمفهوم»

 نانهیکارآفر تیریمد ندیشد. فرآ انیباال ب فیتعر
کسب و کار مستقل و  ای تیفعال کیمکن است در م
 درسازمان بزرگ بروز کند. که در اصل  کیدرون  ای
وجود خواهد  یبه طور معمول رهبر ند،یفرآ نیا

. در شودیشناخته م «نیکارآفر»داشت که با عنوان 
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بروز و ظهور  ریز یهامشخصه یبرخ ندیفرآ نیا
 :ابندییم

 نان؛ینبود اطم طی. شرا1
 کوچک در آغاز؛ اسی. مق2
 رشد باال؛ تی. ظرف9
 باال در احتمال شکست؛ یری. خطرپذ2
 ؛یاجتماع یهاهی. استفاده گسترده از سرما1
 دیجد یهاسازمان ایواحدها و  یبرخ یانداز. راه2

 (. 2012)کوراتکو و هاجت، 
 یمرکز آموزش 92با  یآموزش کشاورز یمرکزها

)شاغالن مرکزها،  یو آموزش ینفر کادر ادار 2290و 
 ی( با پراکندگیعلم اتیکارشناس و عضو ه

باال که در سرتاسر کشور گسترده  اریبس ییایجغراف
از  یمیموتور محرکه بخش عظ یاند، به نوعشده
 ردر کشو یو کشاورز یو خدمات یاقتصاد یهاتیفعال

 گاهیو جا تیبا توجه به اهم گرید ی. از سوباشندیم
در توسعه آموزش  یشاورزآموزش ک یمرکزها ژهیو

 نیا یپرسش اصل ،یدر عرصه کشاورز ینیکارآفر
 ینیآموزش کارآفر یاست که، مدل تعال نیپژوهش ا

کدام  یآموزش جهاد کشاورز یمرکزها یکشاورز
 دفپژوهش، ه نیا یاست. با توجه به پرسش اساس

 ینیآموزش کارآفر یارائه مدل تعال قیتحق نیا یاصل
. باشدیم یآموزش جهاد کشاورز یمرکزها یکشاورز

 یپژوهش و هدف اصل نیا یبا توجه به پرسش اساس
 نیمرتبط با ا یتجرب یهانهیشیپ نیترمهم ریآن در ز

 ارائه شده است.  قیتحق
 طیمح"یبه بررس ی( در پژوهش2019) 1هیمگنا

: یگردشگر تیو موفق یهوشمند کشاورز ستیز
در  یمردم محل یبندیپا یبرا ینیراهبرد کارفر

پرداخت.  "نیپیلیدر ف یستیاز تنوع ز تیجهت حما
که باعث  یاقتصاد یهاتیاز فعال یاگسترده فیط

 جادیرا ا یانسان یفشارها شود،یدرآمد م دیتول
 دادندستو از  یستیکه موجب افت ز کندمی

 طیمح یآلودگ ،یعیمنابع طب عیسر بیتخر ستگاه،یز
 ی. براشودیم ییآب و هوا یهایریرپذییو تغ ستیز

 ست،یز طیمح بیاز تخر یاز نگران یریجلوگ
 نیپیلیدر ف یستیز نیپروتئ نیکارآفر یهاشرکت

 بیها با تصوشرکت نی. اشوندیم تیو حما جیترو

به  یستیز یهااز منبع داریاستفاده پا یهاوهیش
 یهایمنظور به اشتراک گذاشتن ابداع و سودمند

مدل  نی. در اکنندمیرا حفظ  یستیعادالنه، تنوع ز
 ستیشرکت ز کیبه عنوان  کیارگان یکشاورز

 یبندطبقه نی. اشودیدر نظر گرفته م یطیمح
آب و "با عنوان  نیپیلیف یتوسط وزارت کشاورز

شده  یبند(  طبقهCSA)2"یکشاورز وشمنده یهوا
شامل استفاده از اصول هوشمندانه آب و  CSAاست. 

و درآمد،  یوربهره شیافزا یبرا یهوا در کشاورز
و  ییآب و هوا یهایریرپذییمقاومت در برابر تغ جادیا

. شودیم یاگلخانه یحذف انتشار گازها ایکاهش 
در  7یرزکشاو نیکارآفر انییاز روستا یشمار چند

 یهاتیمزرعه خود را با فعال اتیعمل ن،یپیلیف
 "یکشاورز-یگردشگر" ای یآموزش گردشگر

. کندمی لی( تکم1یکشاورز ای ییروستا ی)گردشگر
و  نانیاست که گردشگران از جمله کارآفر ییجا نیا

 یبرا یمزرعه کشاورز کیاز  ،یمتخصصان فناور
و  نمالقات با کشاورزا ،یریادگیشرکت در تجارب 

مواد  یابیو بازار دیتول یهاوهیشناخت فرهنگ و ش
 یبرا یکشاورز ی. گردشگرکنندمی دیبازد ییغذا

 یاز فروش محصوالت کشاورز یکشاورزان درآمد ناش
شده است  شنهادیپژوهش پ نی. در ادهدیرا ارتقاء م

بر  یکشاورز ینیآموزش کارآفر تیدر جهت تقو
 یزیربرنامه و ییتوسعه روستا یزیرارتقاء برنامه

 یبازخوردها افتیو در یابینظام ارز جادیو ا یراهبرد
 الزم توجه شود. 

به  ی( در پژوهش2019) 9ستونو چان اوربان
: یجنوب یقایدر آفر یدانشگاه ینیکارآفر" یبررس
پرداختند.  "ینیکارآفر یهاهدف یبرا یآزمون

که به طور  یدانشگاه ینیکارآفر تیشناخت اهم
رفتار  هینظر یاست، ما تجرب شیدر حال افزا وستهیپ

 یهاعامل بی( را با ترکTPB)10شده  یزیربرنامه
 کی. ما میدهیآزمون و گسترش م یو سازمان ینهاد

را  یجنوب یقایدر آفر یقاتینمونه از دانشمندان تحق
تجربه  یرا برا ینظرسنج کیو  میکنیم یگردآور

 یهامعادله یسازپژوهش با مدل یهاهیفرض
است، آنچه که  نی. مهم امیدهیانجام م یساختار

 سهیمقا ابلق یهایرا جدا از بررس قیتحق نیا جینتا
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تسلط  ،کندمی نییتع ینیکارآفر یهادر مورد هدف
نشان  ریتأث نیاست. ا گرانینگرش نسبت به رفتار د

و در معرض انواع مختلف  یکه آگاه دهدیم
در شکل دادن باورها و  ینقش مهم ،ینیکارآفر

. با کندمی فایا یدانشگاه ینینگرش نسبت به کارآفر
 یهااز هدف لفمخت یهاکنندهینیبشیادغام پ

 ،یبستگچارچوب هم کیبه  ینیکارآفر
 یلیتکم تیبهتر از ماه توانندیم گذاراناستیس

 ینیکارآفر یهاکه هدف یانهیو زم یفرد یرهایمتغ
درک کنند. سهم  دهند،یقرار م ریرا تحت تأث

 یاز پژوهش ما مربوط به شواهد سازگار یترشیب
قصد ح یشده در توض یزیررفتار برنامه هینظر

 یقایآفر یدانشگاه ینیکارآفر نهیدر زم ینیکارآفر
در هنگام در  ژهیبه و یشواهد نیاست. چن یجنوب

گذشته به طور معمول  قاتیکه تحق نینظر گرفتن ا
 هاهیکه نظر کندمیاما آزمون ن شود،یفرض م

به کشور در حال  افتهیتوسعه  طیاز شرا توانندیم
پژوهش  نیا جیظهور منتقل شوند. در مجموع نتا

 یدانشگاه ینیکارآفر یهامؤلفه نیترنشان داد، مهم
و مقررات،  نیقوان ،یانسان یروین یهاشامل: منبع

ارتباط دانشگاه با صنعت،  ،یفناور یهارساختیز
 یدانشگاه نیب یهایو همکار یدولت یهاتیحما

 . باشندیم
به  ی( در پژوهش2019)11و پکوال  سوالین
 ERPبر  یکسب و کار مبتن یریادگی طیمح"یبررس

کسب و  یریادگیدر  یمرز رساختیز کیبه عنوان 
که به آموزش کسب و کار  یپرداختند. انتقاد "کار

نوع آموزش تنها متمرکز  نیاست که ا نیوارد است ا
 یاست. برا یکاربرد ریغ یو تا حد یبر آموزش نظر

 یهاطیاز مح یانتقادها، انواع مختلف نیبه ا پاسخ
 انهیرا یسازهیمانند کار با دست، شب ،یتجرب یریادگی

( ERP) یسازمان یهامنبع یزیربرنامه یهاو نظام
شده است  ینوشتار، بررس نیاستفاده شده است. در ا

مدل  کی بیجامع، ترک یریادگی طیمح کیکه 
 ،سازیشبیه کیو  ERPنظام  کیعمل،  یسازمان

آن  یهاییو به چرا بخشدیرا بهبود م یریادگی جینتا
 یساالنه درازمدت برا یبررس کی نی. اپردازدیم

جامع با  یریادگی طیاز مح یریادگی جینتا سهیمقا

 یهاافتهیارائه داده است.  یاتیعمل یمدل سازمان
 یبندمختلف طبقه یهانهینشان دهنده بهبود در زم

کسب  یریادگی. در جهت بهبود ست( اBloomبلوم )
در  ریز یهااست مؤلفه یضرورنشان داد  جیو کار، نتا

 یشناخت یهانهی: زمردیآموزش مد نظر قرار گ
کاربستن،  دن،یشامل: دانش، فهم یآموزش یهاهدف

 یعاطف یهانهی. در زمیابیو ارزش بیترک ل،یتحل
کردن )توجه  افتیشامل: در یآموزش یهاهدف

سازمان دادن  ،یدادن، ارزش گذار خکردن(، پاس
از  یامجموعه ایارزش  کیدادن با  صیها، تشخارزش
اهداف  یحرکت -یروان یهانهیها. و در زمارزش

مستقل اجرا کردن،  د،یمشاهده و تقل آموزش شامل:
انجام دادن  یدقت کردن همراه با سرعت، با هماهنگ

 کندمی شنهادینوشتار پ نیشدن است. ا یو عاد
جامع به عنوان  یریادگی طیها به سبب محشرفتیپ
که در آن مدل  کنندمیعمل  یمرز رساختیز

، انواع ERPو نظام  یسازهیشب ن،یتمر یسازمان
 یمرز رساختیز نیهستند. ا یمرز اءیاز اش یمختلف

و  کندمیاز تعامل و ارتباطات عمل  یابه عنوان نقطه
تا  سازدیو آموزش گران را قادر م انیدانشجو

 نیرا ب یو مفهوم یفرهنگ ،یاجتماع یمرزها
 نیتر از همه، بو مهم ن،یمختلف تمر یهاامعهج

 دهند.  وندیو عمل، پ هینظر
به  ی( در پژوهش2019)12شاه جهان و افسر  شاه،

 یفرهنگ دانشگاه کنندهنییتع یهاعامل"یبررس
کشور  کی یهاافتهی: یبحران طیتحت شرا ینیکارآفر

 نیدر ا یپرداختند. کشور مورد بررس "در حال توسعه
 ،یفیک قیتحق نیپژوهش کشور پاکستان بوده است. ا

و  یوصخص یهادانشگاه ینیکارآفر یهافرهنگ
ها مانند در بحران ریاقتصاد درگ کیرا در  یدولت

 نیو از راه ارتباط ب کندمی یپاکستان بررس
قرار  ریآن تحت تأث یو خارج یداخل یهاعامل

از  یکیبه عنوان  ینی. امروزه، فرهنگ کارآفرگیردمی
توسعه  یهاجامعه یاصل یهااجزا و خرده فرهنگ

بر توسعه و  دیتاک ا. کشورها بدیآیبه شمار م افتهی
و  جادیا یشکل از فرهنگ، در پ نیکردن ا نهینهاد

اثربخش  تیگسترش بستر مناسب به منظور فعال
بر دانش و  یمبتن نیکارآفر یهاو شرکت نانیکارآفر
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 یتوسعه مل ریر مسهستند تا بتوانند د یفناور
در  ینیبردارند. فرهنگ کارآفر یموثر یهاگام

 ندیفرا ایتا ثروت  دگاهیچرخه د لیتکم یراستا
 ایو پس از آن محصول  یدانش به فناور لیتبد

توسعه  ندیخدمت در جامعه است تا از آن راه، فرا
 یاساس یهاکند. مؤلفه دایو شتاب پ یآسانگر یمل

 ت،یشامل خالق توانیرا م ینیفرهنگ کارآفر
حل  یدر راستا یو دانش کاربرد یفناور ،ینوآور

رفاه آحاد جامعه مطرح  یقاکشور و ارت یهابحران
 گرانیو درک باز هادگاهید قیاز طر دهیپد نیکرد. ا
مصاحبه  92که از راه  شودیقرار م یبررس یاجتماع

دانشگاه  2دانشگاه و  2 یعلم ئتیه یبا اعضا
مدل  کردی. روکنندمیتجربه  یدر سطح مل یخصوص

چشم انداز که توسط  یمدل رهبر ن،ییباال به پا
شده بود، قابل اعتمادتر  تیهدا اندازرهبران چشم 

 کردیرو یبه جا ،ینیبود و در ارتقاء فرهنگ کارآفر
شد. افزون بر  شنهادیدانشگاه و فشار، پ نییمدل پا

 ،ینیکارآفر یهابه فرهنگ یابیدست یبرا ن،یا
سود محرک  یهازهیبا انگ یخصوص یهادانشگاه

مانع از آن  یادار هایروشکه  یدر حال شوند،یم
 یبه منظور هماهنگ یشنهادی. چارچوب پشودیم

 طیآن در شرا یاصل یهاو عامل نانهیفرهنگ کارآفر
 . دهدیرا ارائه م یتجرب ینامساعد رهنمودها

 یپژوهش( در 2019)19 چیو اوتر ویسیو آپار اوربانو
در مورد  قیو پنج سال تحق ستیب "یبه بررس

: آنچه یو رشد اقتصاد ینیکارآفر ،یمؤسسه ها
 کینوشتار  نیپرداختند. ا "آموخته شده است؟

مؤثر بر  یهاعامل یرا به بررس قیتحق داریناپا انیجر
 یاقتصادآن بر رشد  ریو تأث ینیکارآفر یهاتیفعال

که  یسازکپارچهی لیو تحل هیتجز نی. اپردازدیم
 ،کندمی جادیگوناگون را ا اتیاز ادب یاگسترده فیط

 نهیمختلف در زم قیدو خط تحق نیب زیتما
بر  یبررس نیا یهاافتهی. کندمی جادیرا ا ینیکارآفر

داده وب،  گاهیموجود در پا یهامجله یهامقاله یمبنا
دو خط جداگانه  نهیدر زم ترشیموجب درک ب

 انیتعامل م لیو تحل هیبه تجزکه  شودیم قیتحق
. کندمیکمک  یو رشد اقتصاد ینینهادها، کارآفر

سال  21در  افتهیسامان  اتیادب لیو تحل هیتجز

که  دهدینشان م قی( تحق2012تا  1992گذشته )
 قیاز طر یبا رشد اقتصاد توانندیها ممؤسسه
 تواندیباشند که م شتهدا یارابطه ینیکارآفر

که  نیا نهیرا در زم یدیجد قیتحق یهاپرسش
منجر به رشد  ینیکارآفر یبرا یسازمان یهاعامل

نه تنها  ن،ی. بنابراکندمیفراهم  شود،یم یاقتصاد
ها آن یاحتمال یو توال دهیچیپ یهاشناختن رابطه

 ،یعموم یهااستیو س یراهبرد یزیربرنامه یبرا
 نیدر ا دیجد یهادگاهیشرفت و ارائه دیپ یبلکه برا

 نیمکمل و ب تواندیکه م ،یقاتیتحق یهانهیزم
 باشد، سودمند است.  یارشته
 یهاهدف"یبه بررس ی( در پژوهش2011)12 ین

 ینیکارآفر یهاهدف ی: بررسینیآموزش کارآفر
و  یمتوسطه فن یهادانش آموزان آموزشگاه

 هیسرما هیپرداخت. بر اساس نظر "نیدر چ هایحرف
 790نامه از پرسش یبررس نیا نانه،یکارآفر یانسان

 یبرا هایحرفو  یدانش آموز مدارس متوسطه فن
آموزش  ریو تأث ینیکارآفر یلیتحص تیوضع یبررس

 ینیکارآفر یهاییو توانا ینیدانش کارآفر ،ینیکارآفر
 یهایبررس جی. نتاکندمیاستفاده  ینیدر قصد کارآفر

مشارکت  زانیکه م نی. نخست ادهدینشان م ریز
و  یمتوسطه فن یهادر آموزشگاه ینیآموزش کارآفر

 یها)آموزشگاه انیباالتر از همتا اریبس هایحرف
از دانش آموزان  یمیاز ن شی( است و بینظر

 التیکه از تحص یمتوسطه فن یهاآموزشگاه
اند. دوم، از انواع گوناگون آن آگاه شده ینیکارآفر

به  ینیقصد کارآفرو  تیدانش آموزان خود را با صالح
کردند، هرچند که به دانش  یابیارز یینسبت باال

 زهیپاسخ دادند. سوم، انگ ینیو آموزش کارآفر رآزادیغ
 یانجینقش م ،یدانش سازمان نیچنو هم ،یو رهبر

آن آموزش و پرورش  قیکه از طر کنندمی فایرا ا
و  گذاردیم ریتأث ینیقصد کارآفر یرو ینیکارآفر

 ینیکارآفر یدانش انسان هینشان دهنده دو نوع سرما
 یهامفهوم تیاست. در نها ینیو مهارت کارآفر

شد.  شنهادیپ ینیمؤثر کارآفر یزشآمو یاجرا
 شیو گرا دهدیم حیآنچه را رخ داده توض ینیکارآفر

که چطور ورود به  کندمی فیرا توص ینیبه کارآفر
 تواندیم دیو ارائه محصوالت جد دیجد یبازارها
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به  شیطور گرا نیداشته باشد؛ هم یوستگیپ
 یبه سطح سازمان یانتقال از سطح فرد ینیکارآفر

را  ینیکارآفر ندیکه فرآ یمهم دگاهید ن،یابرااست. بن
به  شیگرا دهدیم وندیسازمان پ یهابه راهبرد

 یفینظر، هر سازمان ط نیا یاست. برمبنا ینیکارآفر
 ای یمحافظه کار تا جسور و تهاجم ایاز حالت انفعال 

که سازمان  ی. زمانگیرددر بر میبودن را  نیکارآفر
و  تکارعملاب ،یاست نوآور یجسور و تهاجم

سازمان به شمار  یهاازجمله راهبرد یریپذخطر
و  یابیها، ارزفرصت ییو سازمان بر شناسا ندیآیم

 یهااما سازمان ،کندمی دیها تاکاز آن یبرداربهره
که  ییهارا ندارند. سازمان ییهایژگیو نیمنفعل چن

 یدارند راهبردها دیتاک ینیکارآفر ندیبر فرآ
است.  یریپذابتکارعمل و خطر ،یرنوآو شانیسازمان

 فیدارند در ط ینیبه کارآفر شیکه گرا ییهاسازمان
مانند  ییهایژگیو یقرار دارند و دارا یرقابت تهاجم

مرتبط  یهایریازمان خطرپذها، ستعهد منبع زانیم
و بهبود  یبه نوآور یابیدست یها برامنبع صیبا تخص

 یبرا ییهاسهم بازار هستند. نوآور بودن به تالش
فناورانه در  یرهبر ،یینوگرا ت،یتفکر، خالق

ابتکار  نیچناشاره دارد. هم ندهایمحصوالت و فرآ
افراد  یهاو استقالل عمل به اقدام یریعمل و خطرپذ

 یاندازبه راه شیاشاره دارد که گرا ییهاگروه ای
 دارند.  دیکسب وکار جد نشیب ای دگاهیمفهوم د

 یبه بررس ی( در پژوهش2011)11اگنتر  یاسکالف
 ینیو کارآفر تیو نقش خالق یباز "

به دنبال  قیتحق نیپرداخته است. خالصه ا"یسازمان
 قیابزار تحق کیبه عنوان  یهنر نیآن است که تمر

 یمؤلفه ضرور کیکه به عنوان  رودیبه کار م یتجرب
 یانهیزم یسازمان تیماه ییکننده، شناسا نییو تع

 ی. قاب هنردهدیبه دست م ،کندمیکه در آن عمل 
در حال توسعه  ییتا فرصت استثنا دهدیاجازه م

 نیقوان یروزمره، بر مبنا یزندگ یدر فضاها شیآزما
و  هیپاسخ به تجز. در کندمیخود عمل  یاتیعمل
 شودیتصور م «یهمسانه سازمان» کی نه،یزم لیتحل

 کی "مشابه". شودیارائه م یاثر هنر کیو به عنوان 
فرض، با اختصار  نیبلکه ا ست،یعملکرد ن ای شینما
موجود است که شکل آن  شیاز پ ءیش کی ،یزبان

آن  قیمحصول در مرز زبان که از طر نیاست. ا رییتغ
 یاجزا بیترت نیبه ا شود،یم یابیارز ،گیردمیتعامل 

 یابیآن ارز تیمذاکره در مورد اهم یرا برا طیمح
آن در  یکه بر مبنا یشیآزما کردیرو کی. کندمی

 نه،یکند تا زم دایرا پ یباز کی تواندیم نهیزم کی
 یعمل هنر کیکند.  ییرا شناسا کنانیو باز نیقوان

 یاقتصاد ،یقانون یامدهایپ یکه دارا یاز باز یسازمان
 است.  تیو هو
( در 1997) انیلشگرآرا و خداورد ،یلخانیا

مؤثر بر  یآموزش یهامؤلفه یبررس"به یپژوهش
 یعلم یهاآموزش انیدانشجو نانهیکارآفر یهاییتوانا

 نیا یپرداختند. هدف کل "یکشاورز یکاربرد
مؤثر بر  یآموزش یهامؤلفه یپژوهش بررس

 یعلم یهاآموزش انیدانشجو نانهیکارآفر یهاییتوانا
و  یشیمایپ وهیبوده است که به ش یکشاورز یربردکا

نامه انجام شده است. جامعه با استفاده از پرسش
شاغل به  انینفر دانشجو 9211را  قیتحق نیا یآمار

آموزش  یمرکزها یکشاورز یهادررشته لیتحص
 یاند. براداده لیتشک یجهاد کشاورز یکاربرد یعلم

با  یابقهط یریگاطالعات از روش نمونه یگردآور
انتساب متناسب استفاده شد. با استفاده از فرمول 

شد.  نیینفر( تع 190) قیکوکران حجم نمونه تحق
 نظرانصاحبچند از  یتوسط تن قیابزار تحق ییروا

 یجهاد کشاورز یکاربرد یعلم یمؤسسه آموزش عال
 دییتا یاورزوآموزش کش جیترو یعلم ئتیه یو اعضا

 یاز آزمون تتا ستفادهنامه با اپرسش ییایشد. پا
 لیو تحل هیتجز یبه دست آمد، برا Ɵ=  1/0 یبیترت

 جی، استفاده شده است. نتاSpssافزار ها، از نرمداده
 یبدست آمده ازمعادله خط یهاافتهیحاصل از 

 یآموزش یهانشان داد مؤلفه رهیچند متغ یونیرگرس
و  زاتیتجه س،یتدر هایروش یریچون بکارگ

 یآموزش التیاعتبارات و تسه ،یزشآمو یهارسانه
مثبت و  ریتأث انیدانشجو ینیکارآفر ییبرتوانا
اند داشته یاثر منف یکاربرد یعلم یهادرس یمحتوا

ها دوره یزیرو برنامه تیریمانند مد ییهاو مؤلفه
را بر  یدارینقش معن یمرکز آموزش یکالبد یفضا
 . تنداشته اس انیدانشجو نانهیکارآفر یهاییتوانا
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ارائه  "به ی( در پژوهش1997و همکاران ) یمیمق
 ینیتوسعه کارآفر یآموزش مهارت محور برا یالگو

در  ینیپرداختند. امروزه اشتغال و کارآفر"یرسانه ا
مختلف جهان قرار دارد. روش  یهاکانون توجه دولت

و برحسب  یادیپژوهش برحسب هدف، بن نیا
با  ادیداده بن هینظر -یفیاطالعات، ک یگردآور

به هدف  یابیدست یاست. برا یزریگل کردیرو
نفر از خبرگان آشنا با دست کم دو  11پژوهش، 

با  ،یاو رسانه ینیکارآفر ،یمهارت یهاحوزه از حوزه
 یهدفمند برا یریگاستفاده از روش نمونه

 یفیک یهاانتخاب شده و داده قیعم یهامصاحبه
 یهایاز کدگذار یاهمزمان با استفاده از مجموعه

 یشدند. برا لیتحل ینگار ادنوشتیو  یباز، انتخاب
 یهاافزون بر راهبرد هاافتهی تیفیاز ک نانیاطم
ها و روند استخراج مفهوم ،یپژوهش یزیمم

 جیتوسط محققان خبره نظارت شد و نتا هایکدگذار
 جی. نتادیرس زین شوندگانمصاحبهچهارنفر از  دیبه تائ

، شوندگانمصاحبه ینگران نیترنشان داد: مهم
رو کسب مهارت،  نینداشتن مهارت در افراد است. ازا

 ،یآموزش ،یانسان ،یمال یهامنبع یاصل یهابا مقوله
مرکز آموزش، سازمان و خانواده، به عنوان مقوله 

شد. حرکت به سمت  نییپژوهش تع یمحور
 ندیدرونداد، فرآ یبا سه طبقه اصل یارسانه ینیکارآفر

 هیپا یاجتماع ندیبه عنوان مقوله فرآ زیو برونداد ن
 یهاپژوهش انتخاب شد که به همراه توجه به عامل

در طول  توانندیم ادشدهیدر هر دو مقوله  یطیمح
 را رفع کنند.  شوندگانمصاحبه یزمان نگران

به  ی( در پژوهش1991) یقارموسوو و اءیض
بر  ینیکارآفر یرسم یهاآموزش ریتأث یبررس"

پرداختند. امروزه با "نانهیقصد کارآفر یریگشکل
کوتاه مدت  یهاروزافزون به آموزش ازیتوجه به ن

 تیاهم یحوزه دارا نیدر ا یآموزش رسم ،ینیکارآفر
 یرسپژوهش به بر نیرو ا نیشده است. از ا یفراوان

قصد  یریگبر شکل ینیکارآفر یآموزش رسم ریتأث
 گریمیانجیبر نقش  دیبا تاک رانیدر فراگ نانهیکارآفر

 نیپرداخته است. ا ینیکارآفر یهاکسب مهارت
 تیماه و از نظر یهدف کاربرد یپژوهش بر مبنا

 نیا ی. جامعه آمارباشدیم یشیمایپ -یفیتوص

 یرسم یهاشآموز رانیو فراگ انیژوهش شامل مربپ
 هایحرف یآزاد فن یهادر آموزشگاه ینیکارآفر

که از  باشدینفر م 221 به شمار یخراسان شمال
 یتصادف یریگآنان با استفاده از روش نمونه انیم

ها از داده ینفر انتخاب شدند. گردآور 210شمار 
و  رفتیاستاندارد صورت پذ یهانامهپرسش قیطر
 یسازمدل فن وها از روش داده لیتحل یبرا

 یهاافتهیاستفاده شده است.  یساختار یهامعادله
 یهاکه ارتقاء مهارت دهدیپژوهش نشان م نیا

بر  ینیکارآفر یآموزش رسم ندیدر فرآ ینیکارآفر
دارد.  رمثبتیتاث رانیدر فراگ نانهیقصد کارآفر جادیا

 نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگیدو عامل و نیچنهم
 یهاکسب مهارت نیرابطه ب نانهیکارآفر زهیو انگ
کرده و  لیرا تعد نانهیقصد کارآفر جادیو ا ینیکارآفر

 یرسم یهاآموزش یبر اثربخش یریگبه نحو چشم
 است.  رگذاریتاث ینیکارآفر

  یشناسروش
 وهیو از نظر ش یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا

از نوع  یفیتوص قاتیها از نوع تحقداده یگردآور
پژوهش  نیا ی. جامعه آماردیآیبه شمار م یشیمایپ

 ینینفر از کارشناسان آموزش و کارآفر 292شامل 
 1991در سال  یآموزش جهاد کشاورز یمرکزها

با توجه  وکه با در نظر گرفتن حجم جامعه  باشند،یم
و  یساختار یهامعادله یهاآزمون یریبه به کارگ

استفاده  یبه صورت سرشمار AMOS 24افزار نرم
نامه محقق پژوهش از پرسش نیشده است. در ا

 یزی)برگرفته از پژوهش عز یاهیگو 11ساخته 
آن در آغاز  ی(( استفاده شده که ط1919)

 ننفر از خبرگا 1 اریدر اخت ادشدهینامه پرسش
قرار گرفت و  یآموزش جهاد کشاورز یمرکزها
از  کیبط با هر مرت یهاهیو گو یاصل یهامؤلفه
ابزار پژوهش  ییروا یمبنا نیشد. بر ا دییها تامؤلفه

نامه محقق ساخته و با با توجه به استفاده از پرسش
به  یخبرگان، به صورت صور یریتوجه به به کارگ

ابزار پژوهش،  ییایپا دییتأ یاست. برا دهیرس دییتا
نامه موجود ابزار پرسش ییروا دییو تأ افتیپس از در



 ... ینیمدل آموزش کارآفر 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 04 

 کرونباخ یروش آلفا قیاز طر ییایپا -1جدول 

 ضریب پایایی شمار پرسش ها هامؤلفه

 0.117 1 مدرس

 0.111 1 آموزشیهای محتوی برنامه

 0.177 1 رویکردهای آموزشی

 0.112 1 آموزشی هایروشمواد و 

 0.179 7 مدیریتی های عامل

 0.119 2 فنی های عامل

 0.110 1 فرآیند ارزیابی آموزشی

 
 رنفیاسم-آزمون کولموگروف -2جدول 

 نامه آموزش کارآفرینی سازمانیپرسش  

N 286 

a
Normal Parameters 

Mean 205.538 

Std. Deviation 19.983 

Most Extreme Differences 

Absolute .074 

Positive .074 
Negative -. 073 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.256 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .085 

 
نفر از اعضا جامعه مورد پژوهش قرار  22 اریدر اخت

 آلفای با روش زینامه نپرسش ییایپا تیگرفت و درنها
 .است دهیرس دیی( به تأ1کرونباخ )با توجه به جدول 

 هاافتهی
مرتبط  یاستنباط یآمار یهابخش آزمون نیدر ا

آغاز کار  یپژوهش ارائه شده است. برا یهابا پرسش
مورد پژوهش  یآمار یهاداده عیتوز نییبه تع ازین

از آزمون  یآمار یهاداده عیتوز نییتع یبود. برا
که در  شودیاستفاده م نروفیاسم-کولموگروف

 .ارائه شده است 2جدول 
نمونه  یهانمره عیتوز نهیبنابر جدول باال در زم

نشان  یفیمختلف توص یهامورد پژوهش، شاخص
به نرمال  کینزد ایها نرمال نمره عیکه توز دهدیم

پژوهش از  ریدر متغ یداریاست. چرا که احتمال معن
فرض  نیاست. بنابرا تربزرگ 01/0 یداریسطح معن

. گذشته از شودیم رفتهیها پذداده عینرمال بودن توز
به دست آمده و نظر  یهاشاخص نیبا توجه به ا ن،یا

مورد  یهامؤلفه یریگاندازه یهااسیکه مق نیبه ا
 یگردآور یهاداده جهیو در نت یااز نوع فاصله یبررس

 هیقض هیحال بر پا نیهستند. در ع یشده از نوع کم
 یهاداده عیگرفت که توز جهینت توانیم یحد مرکز

به  ن،یدارد. بنابرا لینرمال م عیبه توز نامهسشپر
از  توانیم قیتحق یهاهیمنظور آزمون فرض

 فراسنجه استفاده کرد.  یهاآزمون
اثرگذار آموزش  یهااول: مؤلفه یفرع پرسش

 یآموزش جهاد کشاورز یمرکزها یسازمان ینیکارآفر
های نمره عیتوز زمینه درجدول باال  بنابر کدامند؟

ی فیتوص مختلفهای شاخص، نمونه مورد پژوهش
 به کینزد ای نرمالها نمره عیتوز که دهدمی نشان
متغیر  درداری معنی احتمال که چرا. است نرمال

. است تربزرگ 01/0داری معنی سطح ازپژوهش 
 پذیرفتهها داده توزیع بودن نرمال فرض بنابراین

های شاخص نیا به توجه با، نیا از گذشته. شودمی
های اسیمق که نیا به نظر و آمده دست به

 وای فاصله نوع از مورد بررسیهای مؤلفه گیریاندازه
ی کم نوع از شدهی آورگردهای داده جهینت در

 یمرکز حد هیقض هیپا بر حال نیع در. هستند
 نامهپرسشهای داده عیتوز که گرفت جهینت توانمی
 آزمون منظور به، نیبنابرا. دارد لیم نرمال عیتوز به
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 یسازمان ینیاثرگذار آموزش کارآفر یهامؤلفه نییتع یبرا یاتک نمونه tآزمون  -8جدول 

 خطای انحراف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد هامؤلفه

 21168. 3.57988 32.1923 286 مدرس

 21682. 3.66673 32.5769 286 محتوای آموزش

 25680. 4.34285 31.1154 286 رویکردهای آموزشی

 17696. 2.99264 34.1923 286 آموزشی هایروشمواد و 

 28478. 4.81612 32.0385 286 فرآیندهای ارزیابی آموزشی

 11265. 1.90514 15.8077 286 فنیهای عامل

 20851. 3.52619 27.6154 286 مدیریتیهای عامل

 
t انحراف میانگین داریمعنیسطح  درجه آزادی 

 % 91سطح اطمینان 

 باالترین کمترین هامؤلفه

 8.6090 7.7756 8.19231 000. 285 38.701 مدرس

 9.0037 8.1502 8.57692 000. 285 39.558 آموزش محتوای

 7.6208 6.6099 7.11538 000. 285 27.708 آموزشی رویکردهای

 10.5406 9.8440 10.19231 000. 285 57.597 آموزشی هایروش و مواد

 8.5990 7.4779 8.03846 000. 285 28.227 آموزشی ارزیابی فرآیندهای

 4.0294 3.5860 3.80769 000. 285 33.800 فنیهای عامل

 7.0258 6.2050 6.61538 000. 285 31.727 مدیریتیهای عامل

 
 فراسنجههای آزمون از توانمی قیتحقهای هیفرض

 .کرد استفاده
اثرگذار آموزش های اول: مؤلفه پرسش فرعی

کارآفرینی سازمانی مرکزهای آموزش جهاد کشاورزی 
های نمره عیتوز زمینه درجدول باال  کدامند ؟ بنابر

ی فیتوص مختلفهای شاخص، نمونه مورد پژوهش
 به کینزد ای نرمالها نمره عیتوز که دهدمی نشان
متغیر  درداری معنی احتمال که چرا. است نرمال

. است تربزرگ 01/0داری معنی سطح ازپژوهش 
 پذیرفتهها داده توزیع بودن نرمال فرض بنابراین

های شاخص نیا به توجه با، نیا از گذشته. شودمی
های اسیمق که نیا به نظر و آمده دست به

 وای فاصله نوع از مورد بررسیهای مؤلفه گیریاندازه
ی کم نوع از شدهی آورگردهای داده جهینت در

 یمرکز حد هیقض هیپا بر حال نیع در. هستند
 نامهپرسشهای داده عیتوز که گرفت جهینت توانمی
 آزمون منظور به، نیبنابرا. دارد لیم نرمال عیتوز به

 فراسنجههای آزمون از توانمی قیتحقهای هیفرض
 . کرد استفاده

اثرگذار آموزش های پرسش فرعی اول: مؤلفه
کارآفرینی سازمانی مرکزهای آموزش جهاد کشاورزی 

 کدامند ؟
در سطح  tآزمون  یبه دست آمده از اجرا جینتا

و سطح  211 یو درجه آزاد %99 نانیاطم
 یهامؤلفه دهد،ینشان م 0.000 یداریمعن

 یسازمان ینیدر آموزش کارآفر یمورد بررس گانههفت
 ستند. اثرگذار ه یآموزش جهاد کشاورز یدر مرکزها
آموزش  یاصل یهامؤلفه نیدوم( ب یفرع پرسش

 وجود دارد؟ یاچه رابطه یسازمان ینیکارآفر
آزمون  قیپرسش از طر نیپاسخ به ا یبرا

اقدام شده  AMOSافزار با استفاده از نرم یبستگهم
ها و شده در آغاز مؤلفه ادیآزمون  یاجرا یاست. برا

 دیق ریدر جدل ز یبستگبکار رفته در هم ینمادها
 .شده است
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 هامؤلفهنمادها و  -0جدول 
 نماد مؤلفه نام نماد نام مؤلفه نماد نام مؤلفه

 C آموزشی رویکردهای E های مدیریتیعامل A مدرس

 D آموزش هایروشمواد و  F های فنیعامل B محتوی آموزش

 G فرآیندهای ارزیابی

 

 
  یسازمان ینیآموزش کارآفر یهامؤلفه یبستگمدل هم -1نمودار 

 یبستگآزمون هم یبه دست آمده از اجرا جینتا
با توجه به سطح  دهد،یدر حالت استاندارد نشان م

 یاست و کا ترکوچک01/0که از  001/0 یداریمعن
و  199 یو درجه آزاد 911اسکوئر 

RMSEA=0/019  است مدل  ترکوچک01/0که از

برازش مناسب است. در ضمن  یدارا یبستگهم
مربوط به  یهمبسستگ بیضر زانیم نیباالتر
( A-B) یآموزش یکردهایمدرس و رو یهامؤلفه
 یبستگدوم هم گاهیو در جا 19/0 یبستگهم بیباضر

 یبستگهم بیو مدرس با ضر یتیریمد یهاعامل نیب
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  یسازمان ینیآموزش کارآفر یهامؤلفه یمدل ساختار -2نمودار 

12/0 (A-Eم )باشدی . 
پژوهش( مدل مناسب آموزش  یاصل پرسش

آموزش جهاد  یدر مرکزها یسازمان ینیکارآفر
 کدام است؟ یکشاورز

 قیاز طر قیتحق یپاسخ به پرسش اصل جهت
 جیاستفاده است. نتا یساختار یهامعادله یابیمدل

نشان  یینها یمدل ساختار یبه دست آمده از اجرا
که از  000/0 یداریبا توجه به سطح معن دهد،یم

و درجه  921اسکوئر  یاست و کا ترکوچک 01/0
 01/0که از  RMSEA=0.023و  122 یآزاد

برازش  یدارا یینها یاست مدل ساختار ترکوچک
 مناسب برخوردار است.

 یمدل ساختار یبه دست آمده از اجرا جینتا
مربوط به  ریمس بیضر نیباالتر دهد،ینشان م یینها

و در  19/0 ریمس بیبا ضر یتیریمد یهامؤلفه عامل
و در  17/0 ریمس بیبا ضر یفن یهادوم عامل گاهیجا
 ریمس بیبا ضر یآموزش یکردهایسوم رو گاهیجا
 بیضر با یآموزش یچهارم محتوا گاهیو در جا 19/0
 . قرار دارد 11/0 ریمس

 یریگجهیو نت بحث
و با  تربزرگها ، سازمان«دراکر تریپ»به گفته 

گام بردارند،  ینوآور ریتر که قصد دارند در مسسابقه
توجه داشته باشند، ادامه کارها  دیبا یقبل از هر اقدام

 شود،یکه در حال حاضر انجام م یصورت نیبه هم
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 نیهاست. چن تیدر فعال رییتغ جادیتر از اآسان اریبس
کنند، تا  یرا طراح ییهابخش ریز دیبا ییهاسازمان

خود،  یهاتیفعال یبا بررس کباریدر هر چند سال 
 یکرده و در صورت هیخود را توج تیبتوانند موجود

کارآمد، فرسوده، پراشتباه، ناموفق و  ریغ یکه واحد
خط  کی یداده شد. برا صینادرست تشخ ریدر مس

 نیا یکرد. برمبنا لیمشخص بتوان آن را تعط یمش
در قالب سه  ینیکارآفر یبه طور کل هایبندمیستق

 ،یفرد ینیکارآفر -1: شودیشکل عمده ظاهر م
 ای یسازمان ینیوکارآفر یدرون سازمان ینیکارآفر

شامل  یسازمان ینی. کارآفرنانهیکارآفر یهامانساز
کسب و کار  جادیاست که با هدف ا ییهاتیفعال
 بازارو توسعه  دیجد یندهایمحصول و فرآ د،یجد

شامل سه مفهوم  یسازمان ینی. کارآفرگیردمیصورت 
راهبردها /  یراهبرد )نوساز دیعمده است: تجد

 یدیجد زی)ارائه چ یساختار سازمان(، نوآور دیتجد
 یهاتیبه بازار( و کسب و کار درون شرکت )فعال

 یکسب و کار جادیکه منجر به ا یشرکت نانهیکارآفر
 (. شوندیدرون شرکت مادر م دیجد

 ینیکارآفر ژهیو تیمجموع با توجه به اهم در
نوشتار  نیها، در اسازمان یدر رشد و بالندگ یسازمان

 ینیفردر جهت ارتقاء آموزش کارآ یبه ارائه مدل
 یجهاد کشاورز یآموزش یدر مرکزها یسازمان

 نیترنشان داد، مهم قیتحق جیپرداخته است. نتا
 یمانساز ینیمرتبط با آموزش کارآفر یهامؤلفه

مدرس،  ،یفن یهاعامل ،یتیریمد یهاشامل: عامل
مواد و  ،یآموزش یکردهایآموزش، رو یمحتو
. با باشدیم یابیارز یندهایآموزش و فرآ هایروش

به  یکاربرد یشنهادهایپ ق،یتحق یهاافتهیتوجه به 
 ارائه شده است: ریشرح ز

 که در  یبعد مدرس ضرورت دارد، استادان در
به کار گمارده  ینیمرتبط با کارآفر یهاآموزش

حوزه بوده  نیدر ا سیتدر نهیشیپ یدارا شوندیم
در آموزش و  تیابتکار و خالق ه،یروح یو دارا

 یبرا سیمتنوع تدر یهاوهیاستفاده از ش
 رانیمشارکت فعال فراگ یبرا شیو گرا ینیکارآفر
 باشند.  ینیکارآفر یدرس مهدر برنا

است  یضرور یآموزش یهابرنامه یبعد محتو در
 یهاگسترش تخصص ،یو عمل یبر مطالب کاربرد

 یازهایتناسب با شغل و ن ران،یدر فراگ هایحرف
 ،یذهن ،یعلم یهاییسازمان و بر تناسب با توانا

و آشنا کردن با  رانیفراگ یهاو خواسته یمهارت
 شود.  دیکسب و کار تاک تیریو مد یاندازراه یچگونگ

 است  نیبر ا دیتاک یآموزش یکردهایبعد رو در
و  یدر برنامه آموزش ینیآموزش کارآفر قیتلف

اعمال  یکشاورز یآموزش یهاهمه رشته یدرس
آموزش  یمهارتو  یعمل یشود و شمار واحدها

از  تیداده شود به حما شیافزا ینیکارآفر
 یو کسب و کارها ینیکارآفر یلیتحص یهادوره

 توجه شود.  ترشیب یکوچک و محل
 یستیبایم یآموزش هایروشبعد مواد و  در، 

 نانهیکارآفر یاز کسب و کارها دیبازد یهابرنامه
 یالزم در مرکزها یزیرموفق اجرا و برنامه

 یهابسته دیدر جهت تول یآموزش کشاورز
کتاب، نوار و...( و  لم،ی)ف ینیمدون کارآفر یآموزش

کسب و  جادیا رامونیپ یعمل یهاانجام پروژه
 یو استفاده از امکانات الزم برا دیجد یکارها

باغ، گلخانه،  ،یزراع نیمانند: زم یآموزش عمل
 . ردیو کارگاه صورت پذ هانیماش

 پژوهش نشان داد،  یبه دست آمده از اجرا جینتا
بر بعد  یفراوان دینمونه مورد پژوهش تاک

 یاند. لذا در جهت اعتالداشته یتیریمد یهاعامل
آن ضرورت دارد، از مدل نامتمرکز )استقرار مرکز 

( استفاده شده یآموزش یهادر مجتمع ینیکارآفر
 یبرا یمرکزها یمال یساز و کارها یو سازمانده

آموزش  یهانهیهز نیچنهم ینیزش کارآفرآمو
 . ردیالزم صورت پذ یزیربودجه ینیکارآفر یعمل

 موجود  یافزارهانرم هیته ،یفن یهابعد عامل در
سخت  هیته ،ینیآموزش کارآفر نهیدر زم
 ،ینیآموزش کارآفر نهیموجود در زم یافزارها

 نترانتیو ا نترنتیو ا وتریبه کامپ یامکان دسترس
 یکشاورز نانیکارآفر یبرا نهیپرسرعت و کم هز

و دانش  یبه فناور یو امکان دسترس ییو روستا
الزم  یزیربرنامه ینیکارآفر ازیمورد ن وزر یفن

 . ردیصورت پذ
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 الزم در  یهاتیدر جهت کسب موفق تینها در
 یعلم یابیاست از نظام ارز یآموزش ضرور نهیزم

است  یضرور نیچنشود. هم یرویپ قیو دق
 یهامشارکت کارکنان در برنامه زانیهمواره از م

ها و دوره تیفیو ک تیکم ،ینیآموزش کارآفر
به دانش و  یابیدست زانیم ،ینیکارآفر یهادرس

به  ینیکارآفر یهاتیموقع ،ینیکارآفر یهامهارت
و در  یآت ینیکار آفر یهاتیدست آمده و موقع

شده  یدازانراه یشمار و نوع کسب و کارها تینها
 .شود یریگگزارش

  هانوشتپی
1- Interactive Strategic Planning 
2- Heinonen. J 
3- Kuratko, Donald & Hodgetts , Rechard 
4- Thonberry,Neal 
5- Magnaye , Cartagena Magnaye 
6- Climate Smart Agriculture 
7- agri-entrepreneurs 
8- rural tourism or agri-tourism 
9- Urban ,B.  and Chantson,j 
10- theory of planned behavior 
11- Nisula, karoliina and pekkola ,samuli 
12- Shah, seyed imad, shahjehan,asad and 
afsar,bilal 
13- Urbano, David and Aparicio, Sebastian 
and Audretsch, David 
14- NI, Hao 
15- Scalfi Eghenter,A  
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Abstract 

The main purpose of this study is to present a model of organizational entrepreneurship 

training in agricultural Jihad training centers. This study is a descriptive survey in terms of 

purpose and method of data collection. The statistical population of this study consists of 296 

experts of training and entrepreneurship in Agricultural Jihad Training Centers. Taking into 

account the size of the community and considering the use of structural quiz tests and the 

AMOS 24 software are used in their entirety. In this study, a 51-item researcher-made 

questionnaire (extracted from Azizi Research (2010)) was used. At first, the questionnaire was 

given to 5 experts of agricultural Jihad training centers and the main components and items 

related to each Component approved. Accordingly, the validity of the research instrument was 

confirmed by the use of a researcher-made questionnaire and by the use of experts, it was 

formally confirmed. To confirm the validity of the research instrument, after obtaining and 

confirming the validity of the questionnaire tool available to 26 community members The 

reliability of the questionnaire was calculated to be higher than 0.7 by Cronbach's alpha method. 

The results of the implementation of the final structural model show that the highest path 

coefficient is related to managerial factors with path coefficient of 0.89, second in technical 

factors with path coefficient of 0.87 and in third place educational approaches with path 

coefficient of 0.83 and fourth in educational content with coefficient of path. The route is 0.81. 

 

Index Terms: training, entrepreneurship, entrepreneurship, model.  
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