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موقعیت برنامه درسی کارآفرینی در دانشکده کشاورزی دانشگاه های بو علی 

سینا، رازی و کردستان  

رضا موحدی1، خدیجه حیدری ترازک2، حشمت ا... سعدی3
1- دانشیار، گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2- دانش آموخته كارشناسی ارشد ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
3- دانشیار، گروه ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه نظر دانشجویان رشته های كشاورزی درباره وضعیت موجود و مناسب برنامه ی  
درسی درس كارآفرینی بود. بنابراین، این پژوهش كاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده كه با استفاده از روش میدانی انجام 
گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش را 122 تن دانشجویان رشته های مختلف كشاورزی در سه دانشگاه بو علی سینای 
همدان، رازی كرمانشاه وكردستان كه درس یادشده را در سال تحصیلی 93-1392 گذرانده بودند تشكیل دادند. به دلیل این كه 
حجم جامعه ی آماری این پژوهش محدود بود، از روش تمام شماری استفاده شد. اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه  كه در 
شش بخش طراحی شده بود گرد آوری شد. پرسشنامه ها از نظر روایی مورد تأیید متخصصان  فن قرار گرفت و پایایی آن نیز پس 
از پیش آزمون با استفاده از آزمون آلفای ترتیبی و از طریق نرم افزار R محاسبه گردید )α=0/71-0/94(. یافته ها نشان دادند كه 
وضعیت ارایه درس كارآفرینی از نظر دانشجویان مزبور در زمینه های هدف ها، محتوا، روش های تدریس و روش های ارزشیابی 
نامناسب بوده است. هم چنین بین وضع موجود و مطلوب برنامه ی این درس در زمینه های هدف، محتوا و روش تدریس تفاوت 
معنی داری وجود داشت. دانشجویان مورد مطالعه بر این باور بودند كه محتوای درس كارآفرینی كشاورزی باید شامل مدیریت 
واحد های كسب و كار متناسب  با هدف های رشته های كشاورزی بوده، این درس به صورت كاربردی بوده و با استفاده از روش 

های عملی، گفتگو و كارگاهی و دعوت از كارآفرینان برای مشاركت در ارایه درس باشد.
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شماره 36، بهار 1395

مقدمه
بـا توجـه به اهمیت و نقش كارآفرینی در توسـعه اقتصادی-
اجتماعـی جامعه هـای انسـانی، یكـی از وظایـف و برنامه هـای 
مهـم نظـام آمـوزش عالـی كشـور  بایسـت آمـوزش، توسـعه و 
بسترسـازی كارآفرینـی و تربیـت كارآفرینـان در جامعـه باشـد 
می توانـد  كارآفرینـی  آمـوزش   .)1390 همـكاران،  و  )شـریف 
یكـی از اثرگذارتریـن شـیوه هـا برای ورود آسـان شـمار زیادی 
از دانش آموختـگان بـه بـازار كار باشـد. بررسـی ها در این بـاره 
نشـان داده انـد كـه آمـوزش هـای كارآفرینی توانسـته افـراد را 
بـا چالش هـای احتمالـی،  مسـئولیت پذیرتـر و در رویارویـی 
خطـر پذیر تـر و موفق تـر بـارآورده و نـرخ بـی كاری و شكسـت 
كسـب وكار هـا  را نیز كمتر كند )آراسـتی و همـكاران، 1390(.
توسـعه ی كّمی و نامتوازن آموزش عالی در كشـور از یک سو 
و نبـود ظرفیت هـای مناسـب برای جـذب دانش آموختـگان از 
سـوی دیگر، باعث شـده تـا فرصت های سـرمایه انسـانی ماهر 
بـی كاری  از  ناشـی  چالش برانگیـز  و  بحـران زا  تهدیدهـای  بـه 
طبـق  نمونـه،  طـور  بـه  شـوند.  تبدیـل  دانش آموختـگان 
برآوردهـای مركـز آمار ایـران در سـال 1390 حـدود 890 هزار 
رشـته های  در   1388 تـا   1383 تحصیلـی  سـال های  در  نفـر 
مختلـف كشـاورزی از دانشـگاه ها و مراكـز آموزش عالی كشـور 
آنـان  از  قابـل مالحظـه ای  كـه شـمار  دانش آموختـه شـده اند 
بیكارنـد )20/1 درصـد( یـا در بخش های غیر كشـاورزی به كار 

اشـتغال دارنـد )موحـدی و همـكاران، 1392(. 
آموختـگان  دانـش  شـمار  رشـد  رونـد  اگـر  بنابرایـن، 
كشـاورزی به طـور مـداوم ادامـه یابـد نـرخ بـی كاری در میـان 
دانش آموختـگان ایـن بخـش از آمـوزش  عالـی در مقایسـه بـا 
دیگـر بخـش هـا افزایش بیشـتری خواهـد یافت )خسـروی پور 
و همـكاران، 1387(. از سـوی دیگـر اگـر آمـوزش هـای ارایـه 
شـده در نظـام آمـوزش عالـی هماهنـگ بـا نیـاز هـای جامعـه 
نباشـند، ناكارآیـی آمـوزش هـا بـه ایـن امـر منجـر می شـود كه 
دانش آموختـگان بـه ایجـاد و اشـتغال در مشـاغل متناسـب با 
رشـته تخصصـی خـود قادر نباشـند. یكـی از هدف هـای اصلی 
آمـوزش عالی كشـاورزی، تربیـت دانش آموختگانـی كارآفرین 
اسـت كـه پـس از پایـان تحصیـل خـود بتواننـد بـا اسـتفاده از 
منبع هـا و فرصـت هـای موجود نسـبت به ایجاد شـغلی مرتبط 
بـا آموختـه هـای دانشـگاهی خـود مبـادرت ورزنـد )بارانـی و 

 .)1388 زرافشـانی، 

رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه   ،)1391( زاده  سـمیع  و  صفـری 
كـه مـواد، محتـوا و برنامـه هـای آموزشـی و حتـی شـیوه هـای 
تدریـس در رشـته هـای علـوم انسـانی در انتقـال مفهوم هـای 
كارآفرینـی و كسـب و كار بـه دانشـجویان، وضعیـت مناسـبی 
ندارنـد. صالحـی و رسـتمی )1387(، بـر ایـن باورند كـه برنامه 
هـای آموزشـی موجـود در آمـوزش عالـی در جهـت پـرورش 
ویژگـی هـای كارآفرینی دانشـجویان تدوین نشـده اسـت. این 
برنامـه هـا مبتنـی بـر تفكـر هم گـرا و متكـی بـر یادداشـته های 
صـرف و درس هـای نظـری بـدون توجـه بـه پـرورش مهـارت 
هـای كارآفرینـی تدویـن شـده و موجـب روحیـه مدرك گرایـی 
و نبـود روحیـه پژوهشـگری در دانش آموختـگان شـده اسـت. 
كـرد نائیـج و زالـی )1387(، از جملـه چالـش هـای آموزش 
در  را چالـش  كشـور  پـرورش  و  آمـوزش  نظـام  در  كارآفرینـی 
كیفیـت مدرسـان كارآفرینـی، چالـش در محتـوا و شـیوه های 
آمـوزش كارآفرینـی مطـرح می كننـد. میـرزا محمـدی و پـور 
كارآفرینـی  بازدارنده هـای  جملـه  از   ،)1387( طهماسـبی 
صـورت  بـه  درس هـا  ارایـه  را  ایـران  عالـی  آمـوزش  نظـام  در 
نظـری، نهادینـه نشـدن فرهنـگ كارآفرینـی، محدودیـت در 
ارایـه  درس هـای كارآفرینـی بیـان كردنـد. مـت لـی )2008(، 
در پژوهشـی نشـان داد كـه نیـاز هـای دانش آموختـگان بـرای 
آمـوزش كار آفرینـی بـا برون داد هـای واقعی بر حسـب مهارت 
هـای كارآفرینانـه، و دانـش و نگـرش كارآفرینانـه هماهنگـی 

ندارد. 
بـه   ،)1387( نصرآبـادی  كاركنـان  و  نیـازی  پژوهشـی،  در 
و  كارآزمـوده  مدرسـان  از  اسـتفاده  كـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن 
توانـا، ایجـاد زمینـه هـای كار گروهـی، مقاله هـا و بررسـی های 
مـوردی، اسـتفاده از فیلـم های آموزشـی و اسـالید و برگزاری 
كارگاه های آموزشـی از روش های مناسـب آمـوزش كارآفرینی 

می باشـند. 
موحـدی و همـكاران )1389(،  دریافتنـد كـه برگزاری دوره 
هـای تخصصـی كارآفرینـی متناسـب بـا رشـته ی تحصیلـی به 
عنـوان موثرتریـن راه كار بـرای بهبـود آمـوزش كارآفرینـی در 
رشـته های كشـاورزی می باشـد. یافته هـای پژوهـش احمـدی 
روش  عامل هـای  كـه  دادنـد  نشـان   ،)1387( حسـینی  و 
روش  و  آموزشـی  محتـوای  دانشـگاه،  آموزشـگران  تدریـس 
هـای آموزشـی، رابطه ی مثبـت و معنـی داری با متغیـر ترویج 
دانشـكده  تكمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  بیـن  كارآفرینـی 
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كشـاورزی دارنـد.
طالبـی و زارع یكتـا )1385(، یـک رهیافـت دوبعـدی بـرای 
تلفیـق آمـوزش كارآفرینـی در نظام عالی كشـاورزی پیشـنهاد 
مـی كننـد كه عبـارت اسـت از: تلفیـق چندین واحد  آموزشـی 
بـرای توسـعه ی مهـارت هـای مدیریتـی و  تلفیـق واحـد هـای 
آموزشـی مرتبـط بـا آمـوزش كارآفرینـی با روش هـای تدریس 
و  زاده  شـریف  كشـاورزی.  گرایش هـای  همـه ی  در  مختلـف 
همـكاران )1392(، بـر ضـرورت ارایـه درس مبانـی كارآفرینی 
و خوداشـتغالی و درس كارآفرینـی و توسـعه كسـب و كار بـرای 
همـه ی رشـته های دانشـگاهی كشـاورزی تاكیـد داشـته انـد.  

آمـوزش  هدف هـای   ،)1391( حسـینی  و  سـعادت 
كارآفرینـی را به طـور كلـی تحریـک انگیـزه ها، پـرورش ویژگی 
هـا و آمـوزش مهـارت هـا بیـان مـی كننـد. شـرفی و همـكاران 
)1391(، محتـوای درس آمـوزش كارآفرینـی را در پنـج بعـد 
توانایی هـای فردی، كسـب و كار، محیط كسـب وكار، مدیریت 
تقسـیم  ارتباطاتـی  مهارت هـای  یادگیـری  و  كار  و  كسـب 
را  كارآفرینـی  مناسـب  تدریـس  هـای  روش  آنـان  می كننـد. 
شـامل روش هـای فعـال، پـروژه، شـیوه هـای تجربـی و حـل 
مسـاله دانسـته و بـرای ارزشـیابی كارآفرینـی افزون بـر آزمون 
نظـری، شـیوه هـای عملی و طراحـی و اجرای پروژه و نوشـتن 
طـرح كسـب و كار همـراه بـا امـكان سـنجی عملـی طـرح هـا را 

می كننـد.  پیشـنهاد 
منـوری فـرد و همـكاران )1391(، در پژوهشـی بـا عنـوان 
ی  روحیـه  بـر  درسـی  ی  برنامـه  هـای  مولفـه  تأثیـر  واكاوی 
كارآفرینی دانشـجویان، بیان كردند كـه در روش های تدریس 
كارآفرینـی بایـد بـه چگونگـی ارایـه ی دانـش، تغییـر نگرش و 
آمـوزش مهـارت هـا، چگونگـی و میـزان مشـاركت یادگیرنـده 
در امـر یادگیـری و چگونگـی ارتبـاط یادگیرنـدگان بـا یكدیگـر 
و بـا محیـط توجـه فـراوان شـود. همـز و نـاش )1996(، بیـان 
داشـتند كـه ایجـاد و پـرورش محیط هـای یادگیـری مناسـب 
در رشـد خالقیـت، تفكـر خـالق، و مهـارت هـای حـل مسـاله  

فراگیـران موثـر هسـتند. 
محتـوای   ،)1388( رضـی  میرعـرب  و  فارسـی  یدالهـی 
مناسـب برای آمـوزش كارآفرینی در رشـته ی علـوم تربیتی را 
شـامل فرآیند كارآفرینـی، خالقیت، ایده پـردازی، بازاریابی، 
هـای  روش  بهتریـن  و  دانسـته  فرهنگـی  هـای  كار  و  كسـب 
كاربـردی و عملـی،  را روش هـای  كارآفرینـی  بـرای  تدریـس 

كارگاه آموزشـی، روش آموزشـی سـمینار، مصاحبـه، دیـدار با 
كارآفرینـان و سـخنرانی می دانند. مقیمـی و احمدپورداریانی 
دانـش  كسـب  را  كارآفرینـی  آمـوزش  هدف هـای   ،)1387(
بـه كارآفرینـی، شناسـایی و تحریـک اسـتعداد هـا و  مربـوط 
مهـارت هـای كارآفرینانـه، تشـویق و ترغیـب كسـب و كار های 
مخاطـره آمیـز و سـوق دادن نگـرش هـا بـه سـمت تغییـر بیان 

نمودنـد.
آمـوزش  ی  زمینـه  در   ،)2005( نیمـن  فـان  و  فـورن 
كارآفرینـی بـه ارایـه یـک برنامه ی درسـی پرداختند كـه در آن 
مهـارت هـای كارآفرینـی، مهارت هـای كسـب و كار، چگونگی 
ایجـاد كسـب و كارهـای كوچـک و شـناخت منابع كسـب نظر و 

دیـدگاه، محتـوای ایـن برنامـه را تشـكیل مـی دادنـد.
تحلیـل  پایـه  بـر  خـود  بررسـی  در   ،)2008( ماسـولویبا 
نشـان  كارآفرینـی  هدف هـای  بـا  مرتبـط  مقالـه   20 محتـوای 
بـه ترتیـب اهمیـت  داد كـه مهم تریـن هدف هـای كارآفرینـی 
عبارت انـد از تقویـت روحیـه ی كارآفرینـی، آغـاز كسـب و كار 
، خدمـت بـه اجتمـاع و برانگیختـن مهـارت هـای كارآفرینـی. 
بـه بـاور وی محتوای آمـوزش كارآفرینـی باید شـامل مدیریت 
هـا،  فرصـت  كشـف  و  خلـق  بازاریابـی،  مالـی،  امـور  و  منابـع 
برنامـه ریـزی كسـب و كار، مدیریـت رشـد بنگاه، سـازماندهی 
و گـروه سـازی، خلق كسـب و كار جدیـد، مدیریت كسـب و كار 

هـای كوچـک و منطـق  باشـد.
پوتــر )2008(، مهم تریــن روش هــای تدریــس كارآفرینــی 
بررســی های  كار،  و  كســب  طــرح  كالســی،  ســخنرانی  را 
مــوردی، دعــوت از كارآفرینــان بــه عنــوان ســخنران میهمــان 
و برنامــه هــای آموزشــی از راه دور مــی دانــد. فایــول و كایلــی 
ــی،  ــای آموزش ــه ه ــی برنام ــه ارزیاب ــد ك ــان كردن )2008(، بی
ــی  ــار های ــت و معی ــی اس ــوب آموزش ــر چارچ ــدی ه ــد كلی بع
كــه در ارزیابــی آمــوزش كارآفرینــی اســتفاده مــی شــوند، 
مــی تواننــد ارزیابــی دانــش، مهــارت هــا، ســطح عالقمنــدی 
ــد.  ــخص كنن ــران در كالس را مش ــاركت فراگی ــه ی مش و درج
عارفــی )1384(، اســتفاده از ارزشــیابی هــای بــاز و تاكیــد بــر 
انجــام پــروژه هــا را بــرای ارزشــیابی درس كارآفرینــی مناســب 

مــی دانــد.
پوسـتیگو )2002(، بـرای آمـوزش كارآفرینـی دانشـجویان 
در آرژانتیـن، دوره هـای مقدماتـی بـرای كارآفرینـی و كسـب 
و كار، خالقیـت و نـوآوری، كارآفرینـی اجتماعـی، امـور مالـی 
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و سـرمایه گـذاری، تدویـن طـرح كسـب و كار و مدیریـت واحد 
هـای شـغلی را پیشـنهاد كرده اسـت. 

نظـری  منابـع  و  پیشـینه تحقیـق  از  بنـدی آن چـه  جمـع 
مربـوط فراهـم آمـد منجـر بـه تهیـه مـدل نظـری تحقیـق شـد 
كـه در نـگاره 1 آمـده اسـت. ایـن پژوهـش در پـی بررسـی و 

مقایسـه نظـر دانشـجویان كشـاورزی دربـاره برنامـه ی  درسـی 
درس كارآفرینـی اسـت كـه پیـش از ایـن تحقیـق در دانشـگاه 
گذرانـده انـد. بـا انجـام ایـن تحقیـق نقـاط ضعـف و قـوت ایـن 

برنامـه مشـخص خواهـد شـد.

ویژگیهای فردی پاسخگو

بررسی وضعیت مطلوب

برنامه ی درسی كارآفرینی

هدف

محتوا

روش ارزشیابی

بررسی وضعیت موجودبرنامه درسی مناسب

نگاره1- چارجوب نظری مولفه های مورد بررسی پژوهش

روش  شناسی
ایـن پژوهـش كاربـردی از نـوع پژوهـش تحلیلـی- توصیفی 
اسـت.  گرفتـه  انجـام  میدانـی  روش  از  اسـتفاده  بـا  كـه  بـوده 
متغیرهـای مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش شـامل دو دسـته 
بودنـد. متغیر مسـتقل شـامل ویژگی هـای فردی پاسـخگویان 
ماننـد سـن، جنـس، دانشـگاه محـل تحصیـل، سـال ورود بـه 
دانشـگاه، معـدل، گرایـش تحصیلـی و شـركت در دوره هـای 
پژوهـش  ایـن  در  بوده انـد.  كارآفرینـی  بـا  مرتبـط  آموزشـی 
نظـر دانشـجویان در مـورد وضعیـت موجـود و مناسـب درس 
زمینـه  چهـار  در  كشـاورزی  هـای  دانشـكده  در  كارآفرینـی 
هدف هـا، محتوا، روش های تدریس، و شـیوه-های ارزشـیابی 
بـه عنـوان متغیـر وابسـته در نظـر گرفتـه شـد. شـاخص های 
انـدازه گیـری ایـن چهـار سـطح پرسـش هایی هسـتند كـه بـر 
پایـه مبانـی نظـری به دسـت آمـده و شـمار و میـزان پایایی هر 

كـدام در جـدول 1 آورده شـده اسـت.
دانشجویان  از  گروه  سه  را  پژوهش  این  آماری  جامعه 
كارشناسی  مقطع  دانشجویان  از  عبارتند  كه  دادند  تشكیل 
دانشجویان  رازی،  دانشگاه  آموزش كشاورزی  و  ترویج  رشته 

مقطع كارشناسی گرایش های خاكشناسی و باغبانی دانشگاه 
رشته  كارشناسی  مقطع  دانشجویان  و  همدان  سینای  بوعلی 
گذراندن  حال  در  همگی  كه  كردستان  دانشگاه  جنگلداری 
قرار   1393 سال  در  آن  دوره  انتهای  در  و  كارآفرینی  درس 
از  ها  رشته  این  انتخاب  دلیل  كه  است  ذكر  به  الزم  داشتند. 
بین سایر رشته های تحصیلی موجود، وجود درس كارآفرینی 
فقط در برنامه درسی رشته های یاد شده بوده است به طوری 

جدول1- پایایی سنجی وسیله تحقیق 

متغیر

هدف های درس كارآفرینی
محتوای درس كارآفرینی

روش تدریس درس كارآفرینی 
روش های ارزشیابی درس 

كارآفرینی
وضع موجود ارایه درس 

كارآفرینی

مقیاس
متغیر

رتبه ای
رتبه ای
رتبه ای
رتبه ای

رتبه ای

شمار
پرسش ها

10
11
10
6

16

ترتیبی

0/84
0/88
0/89
0/71

0/94
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كه این درس به صورت انتخابی برای این رشته ها ارایه شده 
است. به دلیل اینكه شمار و حجم جامعه ی آماری )122 تن(، 
این پژوهش محدود می باشد، از روش تمام شماری استفاده 
شده است. شمار نمونه در دانشكده ی كشاورزی رازی40  تن، 
گرایش  برای  همدان   سینای  بوعلی  كشاورزی  دانشكده  در 
خاكشناسی 28  تن و  باغبانی 19  تن و در دانشكده كشاورزی 

كردستان 35  تن می باشد. 
داده هـای مـورد نیـاز این پژوهش بـا پرسشـنامه ی محقق 
سـاخته گـردآوری شـد. پرسشـنامه ای در شـش بخش شـامل 
ویژگـی هـای فـردی )7 پرسـش(، شناسـایی هدف هـای درس 
كارآفرینـی)11  درس  محتـوای   ، پرسـش(   10( كارآفرینـی 
هـای  روش  پرسـش(،   10( تدریـس  هـای  روش  پرسـش(، 
در  كارآفرینـی  درس  كلـی  بررسـی  و  پرسـش(   6( ارزشـیابی 
پرسـش های  پرسـش(، طراحـی شـد.   16( وضعیـت موجـود 
بخـش دوم تـا ششـم )53 پرسـش( بـه صـورت پنـج گزینـه ای 
از نـوع طیـف لیكـرت )خیلـی زیاد، زیـاد، متوسـط،كم، خیلی 

كـم( طراحـی شـده بودنـد. 
پرسشـنامه  از نظـر روایـی مـورد تأییـد متخصصـان  رشـته 
ترویـج و آمـوزش كشـاورزی در دانشـگاه های رازی، بـو علـی 
سـینای همدان و كردسـتان قرار گرفت كه با مشـورت و كسـب 
نظرهـای  سـازنده آنـان نهایـی شـد. بـرای سـنجش پایایـی، 
كـه  از دانشـجویان كشـاورزی  تـن  اختیـار 25  پرسشـنامه در 
واحـد درس كارآفرینـی را  در نیمسـال های گذشـته گذرانـده  
بودنـد و جـزو نمونـه هـای آمـاری نبودنـد، قـرار گرفـت و پـس 
از تكمیـل پرسشـنامه ها، پایایـی پرسـش ها بـا اسـتفاده از نرم 

افـزار R و آزمـون آلفـای ترتیبـی محاسـبه شـد )جـدول 1(.

یافته ها
كه  دانشجویان  از   )38/5( نفر   47 تحصیل،  محل  نظر  از 
درس های مرتبط با كارآفرینی داشته اند، در دانشگاه  بو علی 
كرمانشاه  رازی  دانشگاه  در   )32/8( نفر   40 همدان،  سینای 
تحصیل  به  مشغول  كردستان  دانشگاه  در   )28/7( نفر   35 و 
یعنی  دانشجویان  بیشتر  تحصیلی  نیمسال  نظر  از  بودند. 
ششم  نیمسال   )15/6( نفر   19 آخر،  نیمسال   )71/3( نفر   87
 99 سنی  وضعیت  بوده اند.  چهارم  نیمسال   )13/1( نفر   16 و 
نفر )83/2 درصد( در رده سنی 23-22 سال قرار داشته و 20 
هم  نفر  سه  و  بوده  باال تر  و   24 سنی  رده  در  نفر)16/8درصد( 
بررسی  مورد  دانشجویان  سنی  میانگین  نداده اند.  پاسخی 
نظر جنس 82  از  انحراف معیار0/87 می باشد.  با  22/8 سال 
نمره  میانگین  بوده اند.  نفر )32/8( مرد  و 40  نفر )67/2( زن 
های 43/7 درصد بین 12 تا 14/99 ، 45/6 درصد بین 15 تا 

16/99 و 10/7 درصد هم 17 و باالتر بوده است. 
مـورد  هدف هـای  همـه  كـه  می دهـد  نشـان   2 جـدول 
پرسـش، بـرای آمـوزش كارآفرینـی مناسـب تشـخصیص داده 
شـدند بـه طـوری كـه میانگیـن جملگی بیشـتر از حد متوسـط 
بـه  بررسـی  مـورد  هدف هـای  بیـن  از  ولـی  اسـت.  بـوده   )3(
ترتیـب سـه مـورد توانایـی كار گروهـی و افزایـش اعتمـاد بـه 
نفـس، توانایـی شـناخت فرصـت هـا و تهدیـد هـا، و یادگیـری 
مهـارت هـای كارآفرینی به ترتیـب باالترین اولویـت را به خود 

انـد. اختصـاص داده 

جدول2-  اولویت بندی هدف های مناسب برای درس كارآفرینی

هدف

توانایی كار گروهی و افزایش اعتماد به نفس
توانایی شناخت فرصت ها و تهدید ها

یادگیری مهارت های كارآفرینی
آشنا كردن دانشجو با نیاز های بازار و بخش های مختلف اقتصادی و خدماتی

هدایت دانشجویان به سوی مخاطره پذیری و مسولیت پذیری
آشنا كردن دانشجو با روش های كسب شغل

ایجاد توانایی در راه اندازی كسب و كار جدید
كمک به دانشجو برای موفقیت در جامعه

آشنایی با شغل های مربوط به رشته تحصیلی با طرح كسب و كار
كمک به دانشجو برای موفقیت شغلی

میانگین

4/131
4/016
3/868
3/926
4/00

3/819
3/786
3/680
3/795
3/696

انحراف معیار

0/852
0/856
0/ 899
0/ 928
0/953
1/044
1/069
1/046
1/082
1/082

ضریب تغییرات

0/206
0/213
0/232
0/236
0/238
0/273
0/282
0/284
0/285
0/292

مقیاس: خیلی كم=1، كم=2، تا حدودی=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5
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 جدول3 گویای اولویت محتوای مناسب درس كارآفرینی 
است. بر این پایه، انتخاب مطالب در زمینه ی مدیریت واحد 
های كسب و كار، انتخاب مطالب با توجه به نیاز كنونی جامعه،  
و  نوآوری  خالقیت،  و  تحصیلی  رشته  هدف های  با  تناسب 
باالترین  ترتیب دارای  به  بودن محتوا  كاربردی  و  كارآفرینی، 

اولویت و اهمیت از نظر دانشجویان می باشند. 
از  مشخص  پرسش   10 قالب  در  مناسب  تدریس  روش 
 ،4 جدول  داده های  به  توجه  با  شد.  پرسیده  دانشجویان 
استفاده از مدرسان با تجربه و توانمند، استفاده از روش های 
عملی و تجربی، و استفاده از روش های مباحثه ای و كارگاه 
آموزشی برای تدریس درس كارآفرینی از نظر دانشجویان به 

مقیاس: خیلی كم=1، كم=2، تا حدودی=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5ترتیب دارای باالترین اولویت می باشند. 

جدول3- اولویت بندی محتوای مناسب برای درس كارآفرینی

محتوا

مدیریت واحد های كسب و كار
تناسب با نیاز كنونی جامعه

تناسب با هدف های رشته تحصیلی
خالقیت، نوآوری و كارآفرینی عملی

كاربردی بودن محتوا
چگونگی تدوین طرح كسب و كار 

توان تحلیل خطرپذیری و شناخت فرصت ها
مبانی نظری خالقیت، نوآوری و كارآفرینی 

امور مالی، بازاریابی و حسابداری
تشخیص مشكالت شغلی و حل آن

متناسب با میزان عالقه دانشجو

میانگین

3/819
4/082
4/049
4/008
4/090
3/844
3/877
3/694
3/672
3/827
3/885

انحراف 
معیار

0/792
0/868
0/916
0/908
0/936
0/881
0/ 896
0/920
0/948
1/009
1/030

ضریب 
تغییرات

0/207
0/212
0/226
0/226
0/228
0/229
0/231
0/249
0/258
0/263
0/265

جدول4-  اولویت بندی روش های مناسب برای درس كارآفرینی

روش های تدریس

استفاده از مدرسان كارآزموده و توانمند
استفاده از روش های عملی و تجربی

استفاده از روش های مباحثه ای و كارگاه آموزشی
دعوت از كارآفرینان برای سخنرانی
استفاده از روش های رشد خالقیت

استفاده از شیوه های حل مسئله
تاكید بر روش های مشاركتی و تعاملی بین دانشجو، استاد و محیط

تاكید بر روش های تغییر نگرش و افزایش انگیزه
استفاده از بازدید ها و گردش های علمی

استفاده از فیلم های آموزشی، اسالید و ابزار دیداری شنیداری

میانگین

4/580
4/385
4/204
4/073
3/934
3/760
4/008
3/959
4/106
3/826

انحراف معیار

0/695
0/765
0/861
0/ 892
0/924
0/885
0/974
0/982
1/042
0/988

ضریب تغییرات

0/154
0/174
0/204
0/219
0/234
0/235
0/243
0/248
0/253
0/258

مقیاس: خیلی كم=1، كم=2، تا حدودی=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5

جـدول 5،  نشـان می دهـد كـه ارزشـیابی بـر پایـه میـزان 
مشـاركت دانشـجو در كالس و فعالیـت هـا، انجـام ارزشـیابی 
بـه شـیوه عملـی و انجـام پـروژه، انجـام ارزشـیابی بـا اسـتفاده 
از پیـش فـرض یـا نوشـتن طـرح كسـب و كار بـه جـای آزمـون 

بـه ترتیـب دارای باالتریـن اولویـت از نظـر دانشـجویان بـرای 
ارزشـیابی درس كارافرینـی می باشـند. همچنین، ارزشـیابی 
تنهـا بـر پایه نمـره، كمترین اولویـت را به خـود اختصاص داده 

بـه طـوری كـه میانگیـن آن پاییـن تـر از حـد متوسـط بـود.

جدول5-  اولویت بندی روش های ارزشیابی مناسب برای درس كارآفرینی

روش های ارزشیابی

ارزشیابی بر پایه میزان مشاركت دانشجو در  فعالیت های كارآفرینی
انجام ارزشیابی به شیوه عملی و انجام پروژه

انجام ارزشیابی با استفاده از پیش فرض نویسی )نوشتن طرح كسب و كار( به جای آزمون
انجام ارزشیابی تركیبی )استفاده از آزمون های تكوینی و پایانی همراه با شیوه های عملی(

انجام ارزشیابی به شیوه پرسش و پاسخ
ارزشیابی تنها بر پایه نمره

میانگین

4/049
3/696
3/524
3/590
3/500
2/631

انحراف معیار

0/ 801
.0/986
1/114
1/176
1/173
1/214

ضریب تغییرات

0/197
0/266
0/316
0/327
0/335
0/461

مقیاس: خیلی كم=1، كم=2، تا حدودی=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5
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جدول6-  جدول فراوانی بر حسب متغیر بررسی وضعیت موجود

بررسی وضعیت موجود

تاكید بر ارزشیابی میزان دانش و اطالعات نظری و حفظی
مناسب بودن درس كارآفرینی از نظر شمار واحد ها

تناسب هدف های درس كارآفرینی با سطح توانایی دانشجویان
استفاده از تكالیف و پروژه های فردی و گروهی

تاكید بر مطالب عملی در محتوای درس كارآفرینی
استفاده از شیوه های ارزشیابی جدید و مناسب

كاربردی بودن محتوای درس كارآفرینی هماهنگ با نیاز روز 
استفاده از استادان كارآزموده برای تدریس درس كارآفرینی

مناسب بودن روش تدریس درس كارآفرینی
روش مناسب ارایه محتوای درس كارآفرینی

واقعی و عملی بودن هدف های درس كارآفرینی
دعوت از افراد كارآفرین در حین تدریس درس كارآفرینی

تاكید بر مطالب نظری در محتوای درس كارآفرینی
استفاده از روش بازدید و گردش علمی 

انتخاب هدف های مناسب برای درس كارآفرینی
استفاده از شیوه های ارزشیابی تركیبی یا متنوع

میانگین

2/737
2/442
2/663
2/360
2/663
2/590
2/438
2/852
2/516
2/471
2/528
2/647
2/247
2/549
2/204
2/204

انحراف معیار

0/907
0/860
0/967
0/936
1/080
1/073
1/039
1/176
1/107
1/088
1/190
1/232
1/074
1/324
1/205
1/212

ضریب تغییرات

0/331
0/352
0/363
0/396
0/405
0/414
0/426
0/432
0/439
0/440
0/449
0/465
0/477
0/519
0/546
0/549

مقیاس: خیلی كم=1  تا خیلی زیاد=5

بـرای شناسـایی وضعیـت كلـی ارایـه درس كارآفرینـی در 
دانشـكده هـای كشـاورزی مورد مطالعـه، برنامه درسـی در 16 
پرسـش بررسـی شـد. نتایج نشـان دادند كـه هیچ یـک از ابعاد 
مـورد بررسـی )جـدول 6( از نظـر دانشـجویان مـورد مطالعـه 
وضعیـت مناسـبی نداشـته اند. به ویـژه وضعیـت موجود درس 
كارآفرینـی از نظر اسـتفاده از شـیوه های ارزشـیابی تركیبی یا 
متنـوع، انتخـاب هدف هـای مناسـب بـرای درس كارآفرینـی، 

دیگـر  بـه  نسـبت  علمـی  گـردش  و  بازدیـد  روش  از  اسـتفاده 
مـوارد نامناسـب گـزارش شـده اسـت. از سـوی دیگـر وضعیت 
موجـود از نظـر تاكیـد بـر ارزشـیابی میـزان دانـش و اطالعـات 
نظـری و حفظـی، شـمار واحدهـا و  تناسـب هدف هـای درس 
كارآفرینـی بـا سـطح توانایـی دانشـجویان مناسـب تـر از دیگر 

گزینه هـا بـوده اسـت.

بـرای آزمـون فرضیه هـای پژوهـش از آزمـون ناپارامتـری 
ویـل كاكسـون كـه بـرای نمونـه هـای جفـت شـده یـا همبسـته 
در سـطح ترتیبـی كاربـرد دارد، اسـتفاده شـد. دلیل اسـتفاده 
دیـدگاه  و  نظـر  میانگیـن  تفـاوت  مقایسـه  آزمـون  ایـن  از 
دانشـجویان )بـه عنوان یـک گروه همبسـته( در دو حالت وضع 
موجـود و وضـع مطلـوب در هر یک از شـاخص های چهـار گانه 
مـورد بررسـی بـود. بـا توجه بـه نتایج به دسـت آمده و مقایسـه 
میـزان معنـی داری محاسـبه شـده در جـدول )p-value( بـا 

سـطح معنـی داری مـورد نظـر )α ≥ 0/05(، مالحظه می شـود 
ایـن آزمـون در سـه فرضیـه مربـوط بـه وجـود یـا عـدم وجـود 
تفـاوت بیـن هدف هـا، روش و محتـوای درس كارآفرینـی در 
وضـع موجـود و مطلـوب معنـی دار شـده اسـت. در صورتی كه 
بیـن وضع موجـود و مطلـوب درس كارآفرینی در زمینه شـیوه 
ارزشـیابی تفاوت معنی دار مشـاهده نشـد. دیگـر اطالعات در 

جـدول 7 آورده شـده اسـت.

جدول7-  مقایسه میانگین وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی درس كارآفرینی از نظر پاسخگویان
فرضیه

فرضیه 1:  تفاوت وضع موجود و مطلوب هدف های درس كارآفرینی
فرضیه 2:  تفاوت وضع موجود و مطلوب محتوای درس كارآفرینی

فرضیه 3:  تفاوت وضع موجود و مطلوب روش تدریس درس كارآفرینی
فرضیه 4:  تفاوت وضع موجود و مطلوب روش ارزشیابی درس كارآفرینی

اختالف میانگین

47/04
48/76
33/69
56/81

انحراف معیار

66/39
66/37
66/59
61/47

z

-4/122
-4/398
-6/914
-0/192

سطح معنی داری

0/000
0/000
0/000
0/84

موقعیت برنامه درسی کارآفرینی...
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بـه منظـور مقایسـه میانگین نظـر و دیـدگاه پاسـخگویان از 
نظـر جنـس، دانشـگاه محـل تحصیـل و نـوع رشـته تحصیلـی 
موجـود  وضـع  در  كارآفرینـی  درس  بـودن  مناسـب  دربـاره 
نـی  ویـت  مـن  میانگیـن  مقایسـه  آزمون هـای  از  ترتیـب  بـه 
بررسـی  مـورد  گروه هـای  بـه  توجـه  بـا  والیـس  كروسـكال  و 
اسـتفاده شـد. نتایج در جدول 8 آورده شـده اسـت. این نتایج 
نشـان می دهنـد كـه بیـن نظـر و دیـدگاه دانشـجویان دختـر و 
پسـر در سـه دانشـگاه مـورد بررسـی از نظـر روش ارایـه درس 
كارآفرینـی در وضـع موجـود تفـاوت وجـود نـدارد. ایـن بدیـن 
معنـی اسـت كه نظر دانشـجویان نسـبت به وضع موجـود ارایه 

دانشـجویان  و  نیسـت  جنـس  تأثیـر  تحـت  كارآفرینـی  درس 
دختـر و پسـر در ایـن مـورد توافـق دارنـد. محـل تحصیـل و 
گرایـش تحصیلـی دانشـجویان مـورد بررسـی نیـز از نظـر آنهـا 
دربـاره روش ارایـه درس كارآفرینـی در وضـع موجـود تأثیـری 
نداشـت. امـا از نظـر روش مطلـوب ارایـه درس كارآفرینی بین 
دانشـجویان دختـر و پسـر تفاوت معنـی دار بود و دانشـجویان 
دختـر میانگیـن باالتـری بـرای ایـن مـورد قایـل بودنـد. نتایج 
همچنیـن تفـاوت معنـی داری بیـن محـل تحصیـل و گرایـش 
آنهـا  دیـدگاه  و  نظـر  و  بررسـی  مـورد  دانشـجویان  تحصیلـی 

دربـاره روش مطلـوب ارایـه درس كارآفرینـی نشـان نـداد.

جدول8-  نتایج به دست آمده از مقایسه نظر و دیدگاه دانشجویان از نظر جنسیت، محل تحصیل و گرایش تحصیلی
متغیر اصلی

وضع موجود درس كارآفرینی

وضع موجود درس كارآفرینی

وضع موجود درس كارآفرینی

وضع مطلوب درس كارآفرینی

وضع مطلوب درس كارآفرینی

وضع مطلوب درس كارآفرینی

متغیر گروهبندی

جنسیت

محل تحصیل

گرایش تحصیلی

جنسیت

محل تحصیل

گرایش تحصیلی

گروه ها

مرد
زن

بو علی سینا
رازی

كردستان
ترویج

باغبانی
خاكشناسی
جنگلداری

مرد
زن

بو علی سینا
رازی

كردستان
ترویج

باغبانی
خاكشناسی
جنگلداری

میانگین رتبه ای

57/59
63/41
62/70
65/49
55/33
64/18
70/68
57/29
56/60
51/85
66/21
69/53
56/82
56/06
56/04
65/84
72/04
56/99

نوع آزمون

من ویت نی

كروسكال والیس

كروسكال والیس

من ویت نی

كروسكال والیس

كروسكال والیس

سطح معنی داری

0 /39

0/44

0/46

0 /035

0/13

0/23

نتیجه

U=1 /48

 X 2 =1/62

X 2 =2/56

U=1/254

X 2 =3/95

X 2 =4/31

N

40
82
47
40
35
41
19
28
34
40
82
47
40
35
41
19
28
34

بحث و نتیجه گیری 
هـر چنـد آمـوزش كارآفرینـی می توانـد شـرایط الزم بـرای 
ورود شـمار زیـادی از دانـش آموختـگان بـه بـازار كار را فراهم 
كـرده در نتیجـه نـرخ بیـكاری را كاهـش دهـد؛  ولـی برنامـه 
هـای  رشـته  در  كارآفرینـی  درس  اجـرای  شـیوه  و  درسـی 
مسـاله  كشـاورزی  رشـته های  جملـه  از  دانشـگاهی  مختلـف 
مهمـی اسـت كه بایـد به آن توجـه ویـژه ای داشـت. یافته های 
ایـن پژوهـش نشـان داد، برنامـه درسـی درس كارآفرینـی در 
شـرایط كنونـی از نظر انتخاب هدف ها بـرای درس كارآفرینی، 

انتخـاب محتـوای مناسـب، روش تدریس و اسـتفاده از شـیوه 
هـای ارزشـیابی وضعیـت نامناسـبی دارنـد. چنیـن وضعیتـی 
باعـث تاكیـد بیشـتر بـر مباحـث نظـری و محفوظـات بـه دور 
از توجـه بـه كاربـرد عملـی و اجرایـی مباحـث و موضوع هـای 
بایـد و شـاید  كارآفرینـی شـده و دانشـجویان را آن طـور كـه 
آشـنا  جامعـه  نیـاز  مـورد  و  الزم  مهارت هـای  و  ویژگی هـا  بـا 
نخواهـد كـرد. در نتیجـه باعـث ایجـاد روحیـه مدرك گرایـی و 
به وجـود نیامـدن روحیـه خـود اشـتغالی در دانش آموختـگان 
كشـاورزی می شـود. پژوهش هـای انجـام شـده توسـط صفری 
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و سـمیع زاده )1391(، صالحی و رسـتمی )1387(، كرد نائیج 
و زالـی )1387(، میـرزا محمـدی و پـور طهماسـبی )1387(، 
عارفـی )1384( در ایـران و رابینسـون و هیـز  )1991( و مـت 
لـی )2008( در سـایر نقـاط دنیـا تاییـد كننـده ایـن مطلب می 

 . شد با
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد هدف هایـی بـرای آمـوزش 
هسـتند  مناسـب  كشـاورزی  دانشـجویان  بـرای  كارآفرینـی 
كـه در آنهـا افزایـش توانایـی كار گروهـی، افزایـش اعتمـاد بـه 
نفـس، توانایـی شـناخت فرصـت هـا و تهدیـد هـا،  یادگیـری 
بـا  دانشـجو  آشناسـازی  كارآفرینـی،  مختلـف  هـای  مهـارت 
نیـاز هـای بـازار و بخـش هـای مختلـف، هدایـت دانشـجو بـه 
سـوی مخاطـره پذیـری و مسـولیت پذیـری مـورد تاكیـد قـرار 
گرفتـه باشـد. چنیـن نتیجـه ای به این شـیوه تاكنـون در جایی 
مطـرح نشـده اسـت ولـی تا حـدودی با نتایـج دیگر پژوهشـات 
زرافشـانی  و  بارانـی   ،)1391( حسـینی  و  سـعادت  ویـژه  بـه 
)1388(، مقیمـی و احمدپورداریانـی )1387(، هیلز )1998(،  

دارد. همخوانـی   ،)2008( ماسـولویبا  و 
بـرای  كارآفرینـی  درس هـای  مناسـب  محتـوای  مـورد  در 
دانشـجویان كشـاورزی نتایـج نشـان داد انتخـاب مطالـب در 
زمینـه مدیریـت واحـد هـای شـغلی، انتخـاب مطالـب جدیـد 
مـورد نیـاز بـازار و جامعـه، تناسـب محتـوای درس كارآفرینی 
بـا هدف های رشـته كشـاورزی، انتخـاب مطالب عملـی درباره 
كارآفرینـی و انتخـاب مطالب بـا قابلیت كاربـرد و انجام پذیری 

در عمـل  دارای اولویـت و اهمیـت بیشـتری هسـتند.
ایـن نتیجـه بـا ننایج موحـدی و همكارانـش )1389(  مبنی 
بـر انتخـاب محتـوا متناسـب بـا رشـته تحصیلـی، نتایـج فورن 
و فـان نیمـن )2005( مبنـی بـر ارایـه ی یـک برنامـه ی درسـی 
مبتنـی بـر مهـارت هـای كسـب و كار و چگونگـی ایجـاد كسـب 
و كارهـای كوچـک؛ نتایـج  پوسـتیگو  )2002(  كـه بـر  تدویـن 
طـرح كسـب و كار و مدیریـت واحـد های شـغلی تاكیـد می كند 
همچنیـن نتایـج بررسـی ماسـولویبا )2008( كـه بـر مدیریـت 
كسـب و كار، خلـق كسـب و كار جدید، برنامه ریـزی و مدیریت 
كسـب و كار هـای كوچـک تاكیـد دارد همسـو اسـت. ولـی بـا 
نتایـج یدالهـی و میرعـرب رضـی )1388( كـه تاكیـد بیشـتر بـر 
فرآینـد كارآفرینـی، خالقیت، ایـده پردازی، كسـب و كار های 

فرهنگـی دارد چنـدان همخوانـی نـدارد.
نتایـج ایـن پژوهـش همچنیـن نشـان داد كـه روش هـای 

دانشـجویان  بـرای  كارآفرینـی  درس  بـرای  مناسـب  تدریـس 
توانمنـد،  و  كارآزمـوده  مدرسـان  از  اسـتفاده  كشـاورزی 
اسـتفاده از روش های عملی و تجربی،  اسـتفاده از روش های 
مباحثـه ای و كارگاه آموزشـی، و دعـوت از كارآفرینـان بـرای 
آمـده  به دسـت  نتایـج  می باشـند.  كارآفرینـی  درس  تدریـس 
توسـط نیـازی و كاركنـان نصرآبـادی )1387(، منـوری فـرد و 
و   ،)1388( رضـی  میرعـرب  و  یدالهـی   ،)1391( همكارانـش 

پوتـر )2008(، بـا ایـن یافتـه همخوانـی دارد.
در مـورد روش هـای مناسـب ارزشـیابی درس كارآفرینـی 
بـرای دانشـجویان كشـاورزی، نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد 
كـه ارزشـیابی بـر اسـاس میـزان مشـاركت دانشـجو در انجـام 
فعالیت هـا، انجـام ارزشـیابی بـه شـیوه عملـی و انجـام پـروژه، 
و تدویـن طـرح كسـب و كار، دارای اهمیـت بیشـتری اسـت. 
  ،)1390( همكارانـش  و  شـریف  یافته هـای  بـا  نتیجـه  ایـن 
شـرفی و همكارانـش )1391(، عارفـی )1384(، فایول و كایلی 

دارد. همخوانـی   ،)2008(
همچنیـن نتایـج نشـان داد بین نظـر و دیدگاه دانشـجویان 
از نظـر جنـس، محل تحصیـل و گرایش تحصیلـی درباره وضع 
موجـود ارایـه درس كارآفرینـی تفـاوت معنی دار وجـود ندارد. 
یعنـی نظـر و دیدگاه دانشـجویان مورد بررسـی درباره وضعیت 
یـاد شـده  تاثیـر متغیرهـای  كارآفرینـی تحـت  موجـود درس 
قـرار نگرفتـه اسـت كـه چنیـن نتیجـه ای در پیشـینه و ادبیـات 

موضوع مشـاهده نشـد. 
پیشنهادها

بـا توجـه بـه نتایـج ایـن پژوهـش كـه نشـان داد هدف هـای 
ضـرورت  می باشـند،  نامناسـب  كارآفرینـی  درس  موجـود 
كارآفرینـی در رشـته های  بـرای درس هـای  دارد هدف هایـی 
كشـاورزی انتخـاب و ارایه شـود كـه ضمن توسـعه مهارت های 
خلـق  و  تشـخیص  بـا  را  آنـان  دانشـجویان،  بیـن  خالقیـت 
فرصت هـای شـغلی جدیـد در كشـاورزی آشـنا كنند. بی شـک 
و  محتواهـا  از   اسـتفاده  تنهـا  مهـم  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای 
نخواهـد  جوابگـو  موجـود  ارزشـیابی  یـا  تدریـس  روش هـای 
كارآفرینـی  درس هـای  مباحـث  می بایسـتی  بنابرایـن  بـود. 
مـورد بازنگـری و اصـالح قـرار گرفتـه و مدرسـان آگاه و دلسـوز 
دانشـگاه نیـز تنها بر كسـب دانش و آگاهـی و افزایش اطالعات 

نكننـد.  كارآفرینـی بسـنده  نظـری دانشـجویان در زمینـه 
ایـن پژوهـش كـه نشـان داد در درس  نتایـج  بـه  بـا توجـه 
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دانشـجویان  بـرای  مناسـبی  كارآفرینـی، محتواهـای درسـی 
ایـن  محتـوای  اسـت  الزم  اسـت،  نشـده  انتخـاب  كشـاورزی 
درس بازنگـری شـده و مطالبـی كاربـردی در زمینـه مدیریـت 
واحـد هـای كسـب و كار كشـاورزی، متناسـب بـا نیـاز روز بازار 
و جامعـه در بخـش كشـاورزی و موضوع هایـی دربـاره پـرورش 
خالقیـت، تشـخیص فرصت هـا و افزایـش روحیـه كارآفرینـی 

گنجانـده شـود.
بـا توجـه به نتایـج این پژوهـش كه نشـان داد روش تدریس 
ضـرورت  می باشـند،  نامناسـب  كارآفرینـی  درس  موجـود 
دارد، بـر روش هایـی ماننـد اسـتفاده از مدرسـان كارآزمـوده و 
توانمنـد، اسـتفاده از روش هـای عملـی و تجربی، اسـتفاده از 
روش های مباحثه ای و كارگاه آموزشـی، دعوت از كارآفرینان 

بـرای سـخنرانی تاكید بیشـتری شـود.

بـا توجـه بـه نتایـج ایـن پژوهـش كـه نشـان داد ارزشـیابی 
بـه  كارآفرینـی  درس  در  دانشـجویان  آموخته هـای  میـزان  از 
شـیوه های  بـر  بایسـتی  شـود،  مـی  انجـام  نامناسـب  شـكلی 
از مشـاركت و تعامـل دانشـجو در  ارزشـیابی ماننـد اسـتفاده 
حیـن تدریـس كارآفرینـی، انجـام ارزشـیابی بـه شـیوه عملـی 
)پـروژه(، انجـام ارزشـیابی بـا اسـتفاده از پیـش فرض نویسـی 
) نوشـتن طـرح كسـب و كار( به جـای آزمون، انجام ارزشـیابی 
پایـان  و  نیمسـال  میـان  آزمون هـا  از  )اسـتفاده  تركیبـی 
نیمسـال، همـراه بـا شـیوه هـای عملـی تاكید بیشـتری شـود.
در شـكل )2( مـدل پیشـنهادی برنامـه درسـی كارآفرینـی 
بـرای رشـته های كشـاورزی در سـطح كارشناسـی بـر حسـب 
درسـی  برنامـه  عناصـر  از  یـک  هـر  در  مـوارد  بنـدی  اولویـت 

ترسـیم شـده اسـت.

1. افزایش كار گروهی و اعتماد به نفس 
2. توانایی شناخت فرصت ها و  تهدیدها

3. یادگیری مهارت های كارآفرینی
4. آشنایی دانشجو با نیازهای بازار كار كشاورزی

5. تقویت مخاطره پذیری و مسئولیت پذیری
6. آشنایی با مهارت های شغل یابی

7. توانایی راه اندازی یک كسب و كار جدید

1. مدیریت واحدهای طرح كسب و كار كشاورزی
2. مسایل روز كارآفرینی در كشاورزی

3. ارتباط كارآفرینی با گرایش های مختلف كشاورزی
4. مباحث نظری و عملی درباره خالقیت، نوآوری و كارآفرینی

5. امكان سنجی طرح های كسب و كار كشاورزی
6. تحلیل خطرپذیری و شناخت فرصت ها

7. بازاریابی، حسابداری و مدیریت

1.تاكید بر انجام فعالیت های كارآفرینانه 
2.شیوه های عملی و انجام پروژه 

3.ارزشیابی های باز و پیش فرض نویسی
4.ارزشیابی  تركیبی 

5.ارزشیابی به شیوه پرسش و پاسخ

1.تدریس به كمک مدرسان كارآزموده 
2.روش های عملی و فعال

3.روش های مباحثه ای و كارگاه آموزشی
4.دعوت از كارآفرینان 

5.روش های رشد خالقیت و حل مسئله
6.بازدیدها و گردش های علمی

7.فیلم های آموزشی

برنامه ی درسی 
كارآفرینی

هدف

محتوا

روش ارزشیابی

نگاره2- مدل پیشنهادی برنامه درسی كارآفرینی در رشته های كشاورزی
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Abstract
The main purpose of this study was to survey and compare the view point of agricultural under-

graduates towards current and desirable status of entrepreneurship curriculum. Therefore, this applied 
research was a descriptive-analytical type that has been done by a surveying method. The statistical 
samples included 122 agricultural undergraduates on various disciplines which participated in the en-
trepreneurship curriculum at Bu-Ali Sina, Razi and Kurdistan Universities in 2013-2014 academic year. 
Because of the limited study's population a consensus method was used. Data were collected through 
a questionnaire structured in six parts. The validity of the questionnaire's questions was verified by a 
group of experts and the reliability of the questionnaire during a pre-test was calculated by Ordinal Al-
pha test through R software (α=0.71-0.94). Findings indicated an improper status of entrepreneurship 
education in view point of agricultural undergraduates regarding the goals, contents, teaching methods, 
and evaluation of learning outcomes. There was also a significant difference when current and desirable 
situations were compared in terms of first three mentioned items. The target students believed that the 
content of entrepreneurship course should include business units' management compatible to agricul-
tural fields; this course also should be offered as applied subjects, with practical teaching methods, 
workshops and discussion and invite outside entrepreneurs for participation to teach entrepreneurship 
course at the university.   

Index Terms: Curriculum, Entrepreneurship and Employment, Entrepreneurship in Agriculture, Teaching.
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