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 ، تهران، ایران.یخوارزمدانشگاه درسی ریزی  مطالعات برنامه یدکتر یدانشجو -1
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 چکیده

 یکشاورز یهارشتهدر  ینیکارآفر کردیبا رو یدرس منطق برنامه ریو تفس فیپژوهش با هدف توص نیا
 یبر منطق برنامه رگذاریتاث یاصل یهااجرا شد؛ و به منظور شناخت مقوله یفیک دمانیبا د یکاربرد یعلم
ها از دو به داده یابیدست یپژوهش برا نیدر ا. استفاده شد قیتحق یبرا ورهیپا هیاز نظر ینیکارآفر یدرس

 دنیتا رس یبرفهدفمند با روش گلوله یریگنمونه. استفاده شد افتهیساختار  مهیمصاحبه ن و یاروش کتابخانه
و  یآموزش کشاورز شیبا گرا یعلم ئتیه یانجام شد که در آن اعضا یو آستانه سودمند یبه اشباع نظر
 یکشاورز یهاشیبا گرا یکاربرد یعلم نیآموختگان کارآفرو دانش یسدرمتخصصان برنامه، ینیآشنا با کارآفر

 هیها از سه روداده لیپردازش و تحل یبرا. تن شرکت داشتند 23جمع تن که در  9و  6، 8 بیبه ترت کیهر 
 یها و کدگذارساخت مقوله یبرا یمحور یکدگذار، هامفهوم یریگشکل یباز برا ی: کدگذاریکدگذار

 496از شمار ، هاداده هیاول لیدر تحل. استاستفاده شده یاطلس ت افزارنرمبا کمک  هیخلق قض یبرا ینشیگز
شد و در  نییباز تع یکدگذار یدر مرحله، مفهوم 38، هادر مصاحبه انیشده توسط پاسخگو هیارامصداق 

 یمقوله 7 لبدر قا ییاز نظر معنا شیمشترک و همسان مرحله پ ییهامفهوم، یمحور یکدگذار یمرحله
، و توان بالقوه کشاورز طیشرا، نانهیکارآفر نشیب جادیا، یزائاشتغال، یعمده که شامل: نبود شغل دولت

به عنوان  یجامعه کشاورز ازیمعتبر و ن المللیبین یها و نهادهاتمرکز دانشگاه، نینو یهایفنآور یهاشرفتیپ
و  داریاشتغال پا جادیبا عنوان ا هیقض کیها مقوله نیاز ا تیشدند و در نها یبندپژوهش طبقه یهاافتهی

فراهم کردن  یکه برا دهندیپژوهش نشان م یهاافتهی. به دست آمد یدر بخش کشاورز ینیتوسعه کارآفر
در  یکاربرد یعلم یدرس یهابرنامه منطق دیبا، یدر بخش کشاورز ینیو توسعه کارآفر داریاشتغال پا

 ندیدهنده در فرآجهت یتا نقش. شود دهیدر هم تن ینیکارآفر یهامبحثبا  یکشاورز یهاشیگرا
 . باشندداشته  یرنامه درسو ساخت ب یسازمیتصم
 

 . یکشاورز یکاربرد یآموزش علم، ینیکارآفر کردیرو، یمنطق برنامه درسواژگان:  هینما
 

 فرجام کین نیحس نویسنده مسئول:
 nikfarjam66@gmail.comرایانامه: 
 14/28/1397 پذیرش:  22/26/1397 دریافت:
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 قدمهم
متخصص در  یانسان یروین گاهیامروزه نقش و جا

 داریتوسعه پا نیادیبن یهاتوسعه از ضرورت ندیفرآ
سده را  نیا، رو نیاز هم. دیآیکشورها به شمار م

)(.  اندنام نهاده انیبندانش ای محورییدانا یسده
 یثروت هر جامعه نیو بزرگتر نیها ارزشمندترانسان

 دیبا یتیهر نوع مأمور باها نهاد یبوده و همه
 یرویوقت و برنامه را به پرورش ن، هیسرما ترینبیش
 یروین. در ابعاد مختلف اختصاص دهند یانسان
، یمختلف صنعت یهاکه بتواند در بخش یانسان

 نیچن. پاسخگو باشد یفرهنگ، یاسیس، یاقتصاد
به  یآموزش یها و مرکزهادر دانشگاه دیبا یافراد

باشند تا بتوانند در  دهیآموزش د یمو عل نهیبه وهیش
است  ستهیگونه که شاآن یجامعه و توسعه اقتصاد

 نیدر ا(. 1391، فرجام کین) کنند ینیآفرنقش
 یرگذارینقش و تاث یدارا یآموزش عال، راستا

از  یمعرف نوع مهم رایز، است یمهم اریبس یاقتصاد
است که با فراهم  یانسان یهادر منبع یگذارهیسرما

مورد  یهاها و مهارتنگرش، دانش یو ارتقا ردنک
 یبه توسعه اقتصاد مختلف یهانهیافراد در زم ازین

و ها دانشگاه نیبنابرا(. 1992، وودهال) کندمی کمک
 یهااز جامعه یاریدر بس یآموزش عال یمرکزها

و توسعه  یبه دو روش در بازساز افتهیتوسعه 
اول؛ . کنندیکارآمد مشارکت م یابه گونه یاقتصاد

و  یاز نظر علم تیفیو با ک الزم یانسان یروین تیترب
و پژوهش  قیتحق طیو مح طیشرا جادیو دوم؛ ا یفن

 سازدیم ریپذرا امکان یو توسعه علم شرفتیکه پ
 (. 1996، نکیس)

، ینیاز جمله کارآفر، دیجد یهابه مفهوم توجه
 یهااز کشورها گام یاریسبب شده است که بس

 یاز امکانات ماد یبرداربهره یسازنهیشیدر ب یموثر
موجود برداشته و اقتصاد خود را دگرگون  یو انسان

 یندیفرا ینیکارآفر، تریژوزف شومپ دگاهیاز د. کنند
 یخدمت ایکاال  هیاز امور مانند ارا کیاست که هر 

، دیانجام کار و تول ندیدر فرا دیجد یروش هیارا، دیجد
 یمنابع افتنی، تازه یبه بازار یو دسترس شیگشا
هرگونه  جادیو ا دیولجهت انجام کسب وکار و ت دیجد
محسوب  ینیکارآفر یهاتیجزء فعال دیجد التیتشک

به  ینیکارآفر کردیرو(. 1391، نوشیپر) گرددیم
و  ینیکارآفر نشیاز تفکر و ب یخورداربر یمعنا

ها و مبناها آن با توجه به مفهوم یهااستفاده از مولفه
 ندهایحل فرآ یبرا ینیشده در علم کارآفر رفتهیپذ

 یارزشمند یامدهایمورد نظر است و پ دهیدر پد
 شیافزا، یاجتماع، یاقتصاد داریپا یچون توسعه

، داریپا غالاشت شیافزا، تیو خالق یکار گروه هیروح
، همراه داردرا به  رهیو غ یاجتماعهای بیکاهش آس
متاسفانه ، در کشور ینیبه توسعه کارآفر ازیبا وجود ن

حوزه احساس  نیدر ا یامالحظه انیشا شرفتیپ
به آموزش  یاز کم توجه یامر ناش نیکه ا شودینم
 مختلف است یلیتحص یهاآن در مقطع نهیبه
 (. 1394، ینادر)

جهاد  یکاربردیعلم یآموزش عال یمؤسسه در
انداز سند چشم یهاتحقق هدف یبرا زین یکشاورز

شامل: هایی یژگیو، 1424در افق  یبخش کشاورز
 تیفیو با ک نیآموزش نو یهااز برنامه یبرخوردار

بخش  یواقع یازهایبر ن یمتنوع و مبتن، باال
 یو اجرا یزیربرنامهدر  یو توانمندساز یکشاورز

 شگامیپ، یدر سطح مل یمهارت و فناور یآموزشها
مهارت و  یهادر آموزش یکاربرد یهادر پژوهش

 یهامنبع تیوترب میدر تعل یتوانمندساز، یفناور
سازی تیو ظرف نیماهر و کار آفر، کارآمد یانسان

، ینیرشد کارآفر، یو نوآور تیخالق ییشکوفا یبرا
، یجهاد تیریدم، فرهنگ کارسازی نهیو نهاد تیتقو

اعتماد به نفس و  هیروح ای،اخالق حرفه
، مدرسان، یعلم ئتیاعضاء هپذیری تیمسئول

 ازیمورد ن یکاربرد یعلم انیکارکنان و دانشجو
  . مد نظر قراردهد دیرا با یورزبخش کشا

در اقتصاد  یبا توجه به نقش بخش کشاورز
که منجر  ییهاآموزش هیارا و ضرورت تیاهم، کشور

 یمخاطبان شود امر انیدر م ینیبه کارآفر
متخصص  یانسان یروین تیاست تا با ترب ریزناپذیپره

از مجموع  نهیجامعه به سمت استفاده به، نیو کارآفر
(. 1393، یخانیعل) کند دایسوق پ دیامکانات و تول

 جادیو ا یانسان یهاو توسعه منبع یآموزش کشاورز
در بخش  ینیکارآفر هیروح شیافزا یبرا نهیزم

است که موجب  تینظر با اهم نیاز ا یکشاورز
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 قیو تشو بیترغ، یانتقال فنآور، اشتغال
و استفاده  دیجد یهاکشف منبع یگذارهیسرما

مناسب درآمد و عدالت  عیتوز، اثربخش از آنها
در جامعه و بهبود  تیو خالق ینوآور، یاجتماع

 نیبه هم(. 1381، زاده عتیشر) شودمی یزندگ
از  یبخش نیتام یبرا یجهاد کشاورزوزارت، منظور

 یدر توسعه کشاورز یانسان یهامنبع یازهاین
 نیاز ا یکیرا لحاظ کرده است و  یاژهیو یهااستیس
 یهامنبع یو فن یباال بردن توان علم هااستیس

، یپودمان یآموزش یهاو توسعه دوره جادیبا ا یانسان
 یعلم یآموزش عال مؤسسهدر  یو کارشناس یکاردان
و  هاتیاگر چه فعال. است یجهاد کشاورز یکاربرد
و  یانزم یهاانجام شده با توجه به ضرورت یهااقدام

اما ، مرتبط با آن در خور توجه بوده است یازهاین
 یازهایشده و ن جادیا یرهاییو تغ هایبواسطه دگرگون

در اند، بوده هایدگرگون نیاز ا یکه ناش یدیجد
ها رشته نیو استقبال از ا یها عالقمنداز حوزه یبرخ

از  گرید یااست و در پاره افتهیها کاهش و برنامه
 یادر هاله یدرس یهااز برنامه یبرخ یموارد اثربخش

 یخالءها هانهیمز یدر برخ ایاز ابهام قرار داشته و 
 دیجد یهابرنامه یو اجرا یطراح یبرا یجد

است که متاسفانه  نیمساله ا. شودمی احساس
 یلیتحص یهارشته یآموزش یهابرنامه یناهمخوان

بازار کسب و کار  یواقع یازهایبا ن یبخش کشاورز
رش نامناسب دانشجو در یحوزه و پذ نیدر ا

کشور نشان  یآموزش کشاورز یها و مرکزهادانشگاه
کار در یهر روز بر شمار دانش آموختگان بدهد، می

در (. نانیخانه کارآفر) شودیافزوده م یکشاورز
که انتظار مسئوالن و جامعه از دانش  یصورت

ه افزون بر اشتغال است ک نیا یآموختگان کشاورز
کنند و در  جادیکار ا زیجامعه ن گریافراد د یبرا، خود

 داشته باشند یادیبن قشن زین یتوسعه کشاورز
و  یکاربرد یعلم یآموزش عال مؤسسهاساسنامه )

 (. 1394، یجهاد کشاورز یمهارت
مهم در نظام  یاز عنصرها یکی یدرس برنامه

 یکننده نییاست که نقش تع یآموزش عال
 یهاها و رسالتتحقق هدف یدر راستا یریانکارناپذ

از . کندیم فاءیا یفیو ک یاز نظر کم یآموزش عال

چالش  یهااز مبحث یکی یدرس یهارو برنامه نیا
 یاست ضمن آنکه بسترها یدانش بشر زیبرانگ
برنامه  یابیو ارز یتوجه و گسترش بررس یبرا یانفراو
از  یکی، یوزش عالآم یبرنامه درس، وجود دارد یدرس

در واقع (. 1383، واجارگاه یفتح) آن بسترها است
در  یدانشگاه یبه عنوان قلب مرکزها یبرنامه درس

 نییو تع یدیمرکزها نقش کل نیشکست ا ای قیتوف
(. 2224، روکبو لن نیارنشتا) دارند یاکننده
و  شرفتیپ زانینشان دهنده م یدرس یهابرنامه

و  رییدر حال تغ یازهایها به نپاسخگو بودن دانشگاه
، یعیواجارگاه و شف یفتح) جامعه هستند یدگرگون
 یعلم یطرح یآموزش عال یبرنامه درس(. 2227

سنجش  یهاو راه هاتیفعال، است که شامل اهداف
 یو پرورش علم رشداست و هدف آن  تیموفق زانیم

مشارکت تعداد  ندیاز فرا یاست که حاک انیدانشجو
ها است که در دانشکاه یعلم اتیه یاز اعضا یادیز

دروس مختلف  یهابرنامه یها و طراحخصوص رشته
، و همکاران نشیب) کنندیم یهمکار زانیربا برنامه

1391 .) 
اثر گذار در  مؤلفه کیبه عنوان  یدرسهای برنامه

و  هایدگرگون نیکه در آن آخر ینظام آموزش عال
 یگوناگون علمهای در عرصه یبشر یهادستاورد

، شودیآموزش داده م ندهیفعال آ یرویمنعکس و به ن
مختلف  یهامداوم در دوره رییو تغ یمستلزم بازنگر

 یدرس یهامهبرنا، رهگذر نیاست تا از ا یزمان
های در حال تحول جامعه و بخش یازهاین یپاسخگو

ماندن  تأثیر یب ای یکهنگ دهیپد. مختلف آن باشد
نشدن باعث  یبازنگر واسطهه ب یدرس یهابرنامه

پاسخگو  جهیو در نت یآموزش عال تیفیکاهش ک
اشتغال  یازهاینبودن آن در قبال بازار کار و ن

 داریپا حلراه کی(. 1392، واجارگاه یفتح) شودیم
و  هایتوانمند یارتقا، ینینگرش کارآفر جادیا یبرا
با استفاده از  انیدانشجودر  نیکارآفر یهایژگیو

در طول دورة  یدرس یهاارزشمند برنامه تیظرف
 یهایابیارز جیبا توجه به نتا رایز، است لیتحص

 یهایژگیثابت شده که و، مختلف صورت گرفته
 یمهدو) یاست و نه توارث یاکتساباغلب  نانیکارآفر
را در ده  یبرنامه درس( 2223) اَکِر(. 1392، مزده
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-یاددهیهای تیفعال، محتوا، هدف، عنصر منطق
مکان و ، زمان، ریفراگ، مواد و منابع، مدرس، یریادگی

مورد توجه قرار داده است او با طرح  یابیارزش
 نامهبر نیتدو ندیعناصر در فرآ نیا تیوضع، یسواالت

 ییچرا ایعنصر منطق . را روشن نموده است یدرس
و در را دارد  یبرنامه درس تیدر مامور ینقش اصل

 یسازمیتصم ندیجهت دهنده در فرآ یامؤلفهحکم 
همه عناصر حول محور ، کندیعمل م یبرنامه درس

 شوندمی متصل و مربوط گریکدیعنصر منطق به 
، یدرس مهمنطق در برنا(. 1388، واجارگاه یفتح)

سبب ساخت  یزینشان دهنده آن است که چه چ
ها و اصل، هافیشده است؛ و با کدام تعر یبرنامه درس

منطق ، پس. به ساخت آن اقدام کرد توانیها مفرض
 یاکتشاف یادهایضمن آنکه با طرح بن یبرنامه درس

 یهاانهیاز ب یامجموعه یدر بردارنده، همراه است
 یریگشکل ینهیزم که. باشدیم زین یآرمان

واجارگاه و  یفتح) کنندیرا فراهم م یدرسبرنامه
 (. 1393، همکاران
ها و دانشگاه یبرنامهدرس نیو تدو یطراح

موجب  ینیکارآفر کردیبا رو یعال یهامدرسه
 شیافزا، انیدانشجو یریادگیها تجربهسازی یغن

 یارتقا، توسط آنان دیکسب و کار جد جادیا
 شیافزا، کسب وکار تیریو مد یشغل یهامهارت

 یبرا یفرصت جادیها و صنعت و ادانشگاه انیارتباط م
 شودمی ینیکارآفر سیتدر یهامحتوا و روش نآزمود

 ینیکارآفر یبرنامه درس(. 2223، و همکاران تیفائو)
با  یدرسبرنامه یاز عنصرها کیاست که هر  یطرح
و  انیاوالد) مطابقت داشت باشد ینیکارآفر یهامؤلفه

است؛ که در آن  یبُعدها یو دارا(. 1389، همکاران
راهبرد ) اقتصاد(، ریبر رفتار فراگ طیاثر مح) طیمح
 ریارتباط فراگ) نانیکارآفر(، طیدر مح تیموفق یبرا

اقتصاد و ، طیاز مح لیتحل) بنگاه(، نانیبا کارآفر
 یدگیچیو پ( بنگاه کی سیتاس یبرا نانیکارآفر

مختلف بر  یرهاییمتغ تأثیرو  ینیعمل کارآفر)
 یقیتلف کردیهستند و در واقع رو لیدخ( ینیکارافر
 (. 1391، ارانو همک یمذبوح) دارد

خود  قیتحق جیدر نتا(، 1396) مخبر و همکاران
 ینیمؤثر بر توسعه کارآفر یرهایمتغ »یبر بررس یمبن

 ینیامام خم یکاربرد-یعلم یدر مرکز آموزش عال
برنامـه جامـع آمـوزش  یو اجـرا ـنیبه تدو« ( ره)

 یآموزشـهای شـامل: کارگاه ینـیو کارآفر ـتیخالق
و  یکشـاورز بخـشبرتـر  نانیبـا حضـور کارآفر

اسـتفاده از مدرسـان توانمنـد و آشـنا بـه بـازار کار 
 یشـغل یاز واحدهـا ـدیبازد، ـرانیا یکشـاورز

 یتخصصـهای شـگاهیدر نما یشـرکتهـا، نـانیکارآفر
، یو کشـاورز ینـیکارآفر یعلمهای ـشیو هما

با حضور  ینـیرآفرمشـاوره کاهای کارگروه لیتشـک
از  ـتیمرکـزها و حما نیکارآفر وختـگاندانـش آم

در  سیتـازه تأسـ ینـیکارآفر یهـاتشـکل
 . انداشاره کرده یلـیمختلـف تحصهای رشـته
در پژوهش (، 1394) و عبداللهزاده زاده فیشر

در  ینیآموزش کارآفر یتوسعه یهامؤلفه یخود برا
گرفتند که بهبود  جهینت، یکشاورز ینظام آموزش عال
به آموزش  شتریبمستلزم توجه  ینیآموزش کارآفر

، نانهیکارآفر یریادگی، یتجرب یریادگیو  یعمل
آموزش  یروش شناسانه عملگرا برا یهاینوآور

کار با ، یکشاورز یدر حوزه آموزش عال ینیکارآفر
نقش در پرتو رابطه  یبه عنوان الگوها نانیکارآفر
و  یکارورز یدورهها تیتقو ؛یشاگرد-استاد

دعوت از  نانه؛یکارآفرگیری با جهت یکارآموز
حضور در  یکارآزموده و موفق برا نانیکارآفر
های وزهو انتقال آم ینیآموزش کارآفرهای دوره
آموزشگر مدعو و منبع به عنوان  شیخو یتجرب

، ییدانشجو یپروژهها تیهدا، یعمل یریادگی
و  ییراهنماو  انیبه دانشجو نانهیمشاوره کارآفر

 انیبه دانشجوای حرفه یبخش زهیو انگ یمشاوره شغل
 یهاو انجام پروژه  نانه؛یکارآفر ریگذراندن مس یبرا
 یو گروه ینظارت شده فرد یو عمل یدانیم

در  یو کار گروه یسازبر گروه یمبتن ییدانشجو
 یبه عنوان فرصت نانهیکارآفر یکسب وکارها نهیزم
 تیبا موقع یعمل ییآشنا، یتجرب یریادگی یبرا

 وها آموزه میو باز ترس یوارس، یهماهنگ، کسب وکار
آموزش  یبراای توسعه حرفه چنین مؤلفههم

ابزارها و ، کردهایرو ییبه شناسا یکشاورز ینیکارآفر
 ئتیه یو اعضا گرانآموزشای حرفه یساز وکارها
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دست  ینیکارآفر یگرآسانو  سیدر تدر یعلم
 . افتندی

 – یعلم یهانوع آموزش در دوره هیپا نیا بر
 یهاجاد مهارتیو ا، دانش افراد ارتقاء برای یکاربرد

 ینیکارآفر نهیاشتغال و فراهم نمودن زم یالزم برا
ن یت و ضرورت ایلذا اهم. دارد یبه بازنگر ازین

که با توجه به ، ان نمودیب گونهنیتوان ایق را میتحق
توان ، میمناسب یدرس یهابرنامه یطراح ندیفرآ

 یجامعه کشاورز یازهایمتناسب با ن نیافراد کارآفر
 . کرد تیترب

 شناسیروش

پرسش  نیبه ا ییپژوهش با هدف پاسخگو نیا
 یعلم یهادوره یدر برنامه درس یاست که چه منطق

الزم است تا  ینیکارآفر کردیبا رو یکشاورز یکاربرد
فراهم شود؟ به  انیشدن دانشجو نیکارآفر ندیفرآ

 یبرا یمنطق یهالیکردن دل دایبه دنبال پ یعبارت
در  ینیرکارآف کردیو ضرورت توجه به رو تیاهم

 نیدر ا. هست یدرس یهابرنامه نیو تدو یطراح
 یهااز روش یکیکه  ورهیپا هیاز روش نظر قیتحق
اصول استقراء است  ییو بر مبنا یفیک قیتحق

را کشف  هادهینهفته در پد یهاتا مفهوم، استفاده شد
روش  نیدر ا. مشخص کند راها آن نیو ارتباط ب

 دهیپد فهومو م نهیشناخت و درک زم یبرا
 یکاربرد یعلم یهارشته ینیکارآفر یدرسبرنامه

است  یواقع نهیکه مرتبط با زم ییهااز داده یکشاورز
 یاصل سه رکن یدارا ورهیپا یهینظر کند؛یاستفاده م

ها مفهوم، رکن اول. است هاهیها و قضمقوله، هامفهوم
 قیهستند از طر لیتحل یادیبن یکه واحدها

 عیو وقا دادهایبر رو یخام مبن یهاداده یسازمفهوم
شکل  شودیگزارش م ایطور که مشاهده  آن
 بیها هستند که از ترکمقوله، رکن نیدوم. ردیگیم
 یلیتحل یندیکنار هم قرار دادن چند مفهوم در فرا ای

 کیها ها و تفاوتبراساس شباهتها آن سهیو مقا
که  دهستن هاهیقض، رکن نیسوم. سازندیطبقه را م

ها و ها و مفهوممقوله نیب افتهی میروابط تعم انگریب
 هستند یروابط مفهومکننده نیو تضم نییتع
 هیمتناسب با نظر(. 1389، و همکاران زادهینقلیحس)

در  هاهیها و قضمقوله، هاو خلق مفهوم دیتول ورهیپا
و  هیکه برآمده از تجز رد؛یگیچرخه شکل م کی

 قیتحق یواقع نهیاست که به زم یهاداده لیتحل
اطالعات  یگردآور یبرا، هیپا نیبر ا. شودیمرتبط م
 ی: مطالعهیوهیهدف پژوهش از دو ش یدر راستا
با افراد  افتهیساختار مهیو مصاحبه ن یکتابخانها

در آغاز به مرور اسناد و . استفاده شد نظرصاحب
 یدرس یهابرنامهچنین هم محققان و یهاپژوهش

 یکشاورز یکاربرد یعلم یهارشته درموجود 
 افتهیساختار  مین یو سپس با مصاحبه. پرداخته شد

آنان در و نگرش و تجارب  یبه کشف ساختار درون
 یهادر مصاحبه. اقدام شد قیارتباط با موضوع تحق

 نییتع شیهمسان و از پ هیاول یهاانجام شده پرسش
دو تن از  دییمورد تاها آن ییشده بودند که روا

قرارگرفت  ینیآشنا با کارآفر یدرسمتخصصان برنامه
و  یکالم یفهم محتوا یبرا یلیتکم یهاو پرسش

و مقوالت مرتبط با پرسش  میپنهان مفاه یهاهیال
نوع مصاحبه از  نیدر ا. پژوهش شکل گرفت یاصل

شد؛  دهیپرس کسانیپرسش ، پاسخ دهندگان یهمه
 دادند هیو آنان هم به صورت آزاد پاسخ خود را ارا

 یابیاعتبار  و ییروا یبررس یبرا(. 1387، دالور)
، قیتحق یهاافتهیاطالعات بدست آمده از 

ها داده یدارد که متداول آن بررسوجود  ییراهبردها
 توسط مشارکت کنندگان در پژوهش هستند

، ییو سرا امنشیکرسول و پالنو کالرک ترجمه ک)
ژوهش  یهاافتهیاز  یاخالصه قیتحق نیدر ا(. 1392
قرار گرفت و از آنان در  یدیکل انیپاسخگو اریدر اخت
 قیدقکننده بر منعکس یمبن قیتحق یهاافتهیمورد 

آنان هست سوال بعمل آمد و با های نظرها و تجربه
 یفیدر پژوهش ک ییایپا. پاسخ مثبت آنان همراه بود

 یکدها ییایاست و عمدتًا به پا ینقش فرع یدارا
 یداده شده گروه کد گذار و توافق آنان برسر کدها

همان ) گرددیبر مها به متن مصاحبه افتهیاختصاص 
پژوهش از روش  ییایپا یبرا قیتحق نیدر ا(. منبع

صورت متن  نیکدگذاران استفاده شد بد نیتوافق ب
شد و از آنان  هیمصاحبه به سه تن از استادان ارا

 تیند و درنهاینما یها را کدگذارخواسته شد تا متن
اختصاص داده شده با کدها پژوهشگر مورد  یکدها
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و مشابه مشخص  کسانی یقرار گرفت و کدها سهیمقا
 که. پژوهش هدفمند است نیدر اگیری هنمون. شدند
مصاحبه  یبر هدف پژوهش افراد مطلع برا یمبتن

، یابیو مورد ارز یاصل دهیانتخاب شدند؛ و در مورد پد
 یبررس یصورت برا نیبد. اشتندد یعلم و تجربه کاف

 یو برا ورهیپا هیبر نظر یافراد مبتن قیدق یهادگاهید
 یدرس یهادر برنامه ینیکارآفر یهامقوله نییتع

و  فیبه کشف و توص یکاربرد یعلم یهادوره
افراد در قلمرو مورد نظر پرداخته شد تا  یهاادراک
 ختلفنظر افراد م هیها بر پااز مفهوم قیعم یبه درک
از  هیبر پا(. 1396، یفرد و کاظم ییدانا) افتیدست 

 یآستانه سودمند به یابیتا دست یروش گلوله برف
شد که شامل ( n=23) حجم نمونه. شد استفاده

با ( گرگان، تهران) دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا
و آشنا با  یکشاورز جیآموزش و ترو شیگرا

 شیگرا ابمؤسسه ) یعلم ئتیه یو اعضا ینیکارآفر
 یدرس یهاکنندگان برنامه نیکه جزو تدو یکشاورز

متخصصان ، تن 8(، هستند یکشاورز یکاربرد یعلم
 یعلم ئتیه یاعضا) ینیآشنا با کارآفر یدرسبرنامه

عالمه ، یخوارزم، یبهشت دیاز دانشگاه شه
 یعلم نیآموختگان کارآفرو دانش تن 6(، ییطباطبا
 یواحدها وسسم) یکشاورز شیبا گرا یکاربرد

مرکز  یکه از سو یدر بخش کشاورز یدیتول
 یجهاد کشاورز یکاربرد یعلم مؤسسه ینیکارآفر

. تن هستند 9(، شناخته شدند نیعنوان کارآفربه
 یعلم ئتیه یاول از اعضا ینمونهگیری نمونه یبرا

با توجه به مراتب  یو برنامه درس یکشاورز شیبا گرا
پس از . شدند خابهدفمند انت به صورتآنان  یعلم

از مصاحبه  گرید هاانتخاب نمونه یبرا، انجام مصاحبه
 قیتحق نهیافراد مطلع در زم یشونده نسبت به معرف

با افراد  یپایپ به صورتعمل  نیو ا. سوال شد
که پاسخ افراد  ییمصاحبه شونده انجام گرفت؛ تا جا

 ئتیه یتن اعضا 14از جمع . مشابه و همسان بود
، تن 3 یو برنامه درس یکشاورزهای شیبا گرا یعلم

آموزش  نهیکه در زم یهانگارنده را به مقاله
ها به چاپ رسانده نامهفصلها و در مجله ینیکارآفر

انتخاب نمونه از  یبرا. بودند ارجاع دادند
و  سیپس از مشورت با رئ نیآموختگان کارآفردانش

 یآموزش عال مؤسسه ینیکارشناسان مرکز کارآفر
نفر از  9 یجهاد کشاورز یو مهارت یکاربرد یعلم

 یانجام کارها یارهایبا مع نیدانش آموختگان کارآفر
موجود بخش  یهاتیاستفاده از ظرف، و نوآورانه عیبد

، محصول دیتول، یدرآمد زائ، اشتغال جادیا، یکشاورز
 یهاتیدر فعال یدیو موسس شرکت تول یابیبازار

تن به صورت  7 با. انتخاب شدند، بودند یکشاورز
مصاحبه بعمل  نیآنال به صورتنفر  2و با  یحضور

د مشابه و همسان پاسخ از افرا افتیکه در یآمد تا جا
 . بود

سه  از یهاداده لیتحل یبرا، قیتحق نیدر ا
استفاده شده  ورهیپا هیدر نظر جیرا یکدگذار مرحله
 یاطلس ت افزارنرماز  یکدگذار اتیعمل یبرا. است

 یهااز برنامه یکی یاطلس ت افزار. نرماستفاده شد
، هاداده تیریاست که مد یفیک یمحتوا لیتحل
و خروج  یساخت شبکه مفهوم، کدها یابیباز

برنامه به  نیو از ادهد. میرا انجام  یلیتحل یهاداده
گر پژوهش لیاز تحل یبانیپشت یبرا یعنوان ابزار

 نیدر ا(. 1394، انیو غفور یاکبر) استفاده شد
 انجام شد: ریبه شکل ز یکدگذار یهاپژوهش مرحله

کردن با جزء به جزء  باز یدر مرحله اول کدگذار
شده توسط  هیارا( هامصداق) عاتگذاره و اطال 496

ها و داده سهیبا هم مقا ها،در مصاحبه انیپاسخگو
در مرحله دوم . شد ییشناسا مفهوم 38مشابه در 

مقوله  کی هیباز بر پا یکدها یمحور یکدگذار یبرا
 میمفاه، یعل طیاز نظر شرا( مشترک) یاصل دهیپد ای

 رکه د یراهبردها. شدند یبندمقوله طبقه 7در 
متناسب با ، ها انجام شدساخت مقوله ندیرابطه با فرا

 یدر مرحله سوم به بررس. است ینهایزم طیشرا
 یبدست آمده از کدگذارهای مقوله نیرابطه ب

مرحله پژوهشگر با  نیدر ا. پرداخته شد یمحور
اثرگذار  امدهایکه بر راهبردها و پ ییهاعامل لیتحل

 دیها و خلق و تولمقوله نیرابطه ب نییاست به تع
 . پرداخته است هیقض
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 هایافته
بر منطق  یبه هدف پژوهش مبن دنیرس یبرا

 یعلم یهادر دوره ینیکارآفر کردیبا رو یبرنامه درس
 . اندقرار گرفته یها مورد بررسداده یکشاورز یکاربرد
 38باز گذاری در مرحله اول کدها داده یبررس در

. ارائه شده است 1مفهوم به دست آمده که در جدول 
افراد مصاحبه شونده در  دگاهید انگریب یهامفهوم نیا

 ینیکارآفر کردیبا رو یرابطه با منطق برنامه درس

مشترک و همسان از  یهامفهوم، در مرحله دوم است
مقوله  7 در یمحور یکدها قالبدر  یینظر معنا

 یسطح باالترها مقوله نیاند. اشده بندیطبقهعمده 
کد  کی، یمحور یکه از مجموع کدها، از انتزاع دارند
و توسعه  داریاشتغال پا»با عنوان  مقوله اصلی

در . انتخاب شده است «یکشاورز در ینیکارآفر
 افتیموارد  یو فراوانگذاری کد سه مرحله 1جدول 

 . شده در هر مرحله آمده است

 های کشاورزی با رویکرد کارآفرینی های درسی گرایشهای منطق برنامهنمادگذاری مفهوم -7جدول 

 فراوانی  مفهوم عبارت
 یهامقوله

 محوری 
  مقوله اصلی

 نیستآموختگان و زمینه جذب در نهادهای دولتی برای آنان شمار زیاد دانش
باال بودن شمار دانش 

 آموختگان
18 

 نبود شغل دولتی

 داریاشتغال پا

و توسعه 

در کارآفرینی 

 یکشاورز

 دانشی است و اینگونهتر بیش آموزش عملیاتی در برنامه آموزشی کم است و

 آموختگان عملیاتی نیستند و جذب برای آنان وجود ندارددانش
 16 نبود آموزش عملیاتی

 در بین دانش آموختگان بخش کشاورزی زیاد استمشکل بیکاری 
بیکاری دانش 

 آموختگان
11 

سیاست دولت این است که خود را کوچک کند لذا استخدام دولتی برای 

  آموختگان وجود ندارددانش
 1 دولتسازی کوچک

 توانمان حد در که جمعی از دوستان بعد از فراغت تحصیل این بود هدفم با

 آن کنار در و کنیم محقق را ملی تولید به کمک و جوانان برای زاییاشتغال

 مدستیابی هم اقتصادی سود به

آموزش متکی بر 

 مهارت
19 

 اشتغالزایی

های جدید برای تربیت دانشجویان با مهارت و دانش کافی که پس ایجاد رشته

 از فراغت از تحصیل توانایی کار در عرصه کشاورزی را داشته باشند

برای کسب و آموزش 

 کار افراد
19 

، های علمی کاربردی کشاورزی باید تربیت افراد خود اشتغالفلسفه آموزش

 و همچنیین مولد شغل برای دیگران باشند مستقل

فرد خودکارفرما و  

 مستقل
18 

 با ییارویرو در و رتریپذ تیمسئول را افراد تواندمی ینیکارآفر یهاآموزش

 . بارآورد ترموفق و رتریپذ خطر، یاحتمالهای چالش

و خطر پذیر مسولیت

 پذیر
18 

تربیت دانش آموختگان نوآور برای تولید محصوالت ترکیبی جدید یکی دیگر 

 آموزش کارآفرینی است  است برای های بسیار مهماز علت
 17 مبدع کارهای جدید

با های را از بین ببریم و آموزشگرایی امروزه ضرورت دارد تب مدرک

 کاربردی و نوگرایانه ارایه دهیمهای قابلیت

آموزش کاربردی و 

 عملگرایانه
13 

ی تربیت افراد برا وهیش نیاثرگذارتر از یکی تواندمی ینیکارآفر آموزش

 دانش از یادیز شمار آسان ورود توانمند در مرکزهای آموزشی باشند و

 . باشد کار بازار به آموختگان

ارزشگذاری بر 

 انمندیتو
11 

آموخته نگرش در دانش کارآفرینی یک نگرش است از طریق آموزش این

 شودایجاد می
 17 تغییر نگرش افراد

بینش  ایجاد

 کارآفرینانه

به  دوستانم از تعدادی با تحصیل از فراغت و مهارت و دانش کسب از پس

 ، کردیم اندازیراه... پرورش گروهی مزرعه صورت

مشارکت های برنامه

 جویانه
16 

برای توسعه گیری ایجاد انگیزه برای دانشجو به منظور موفقیت و تصمیم

 . اقتصادی خود از وظایف آموزش باید باشد منابع

آموزش برای توفیق 

 طلبی
14 

نیاز به  کندنمی کفایت کار و کسب برای دانش و مهارت داشتن امروزه

  خالقانه استبرای کارهای  های تلفیقیآموزش

های آموزشی برنامه

 پذیر انعطاف
9 
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 فراوانی  مفهوم عبارت
 یهامقوله

 محوری 
  مقوله اصلی

 برای کارآفرین شدن اوسازی شناخت عوامل روانشناختی دانشجو و تصمیم
های توجه به ویژگی

 افراد
8 

 ازای عمده بخش، کردم آغاز زمین هکتار 2 در را سبزی کشت تولید

 است کشاورزانی همه مشکل این. رفتمی بین از برسد بازار به تا محصوالت

 تهیه به مصمم نتیجه در. کنندمی کشت سبزیجات ما منطقه در که

 کارگاه در، کردم تهیه را الزمهای دستگاه و شدم تبدیلی صنایعهای دستگاه

 . کنندمی ضدعفونی و شورندمی راها سبزی دقت به روستایی خانم 8 ما

 19 توسعه کسب و کار

 توان بالقوه شرایط

 کشاورزی

 17 جذب سرمایه  های اقتصادی کشاورزیفعالیت ی درگذارسرمایهجذب بخش خصوصی برای 

 به عرضه قابلیت و باال ماندگاری مزیت از که آنجایی از آمده بدست محصول

 به و روبروست زیادی تقاضای با، است برخوردار..... وای زنجیرههای فروشگاه

 را منطقه کشاورزان سایر بازاریابی مشکل و. رسدمی فروش به بهتری قیمت

 است شده حل

های زمینه فعالیت

 بازرگانی 
14 

 زیبایی به صورت محصوالت، تبدیلی صنایع هایدستگاه از استفاده با

 برخی باالی تقاضای دلیل به کشاورزی بخش". شوندمی بندی و حملبسته

 اشتغال و کار نیروی جذب توان چنانهم المللیبین بازارهای در محصوالت

  دارد باالیی زایی

های ایجاد شرکت 

 خدماتی 
12 

 سرییک کنیممی بازار وارد ایفله صورتبه را قارچاین که  بر عالوه میتوانیم

 و کردن خشک، خانگی هایفرآورده تولید برایسازی آماده نظیر عملیات

 غذایی هایعصاره ترکیبات برای پوره تهیه قبیل از صنعتی هایفرآورده حتی

 ، دهیم افزایش را درآمد و سوددهی نهایت در و برده باال را افزوده ارزش

 11 جانبی سازی ظرفیت

 8 شناسی ظرفیت تولیدیهای فعالیتسازی کشاورزی برای بستر حوزههای شناسایی ظرفیت

 از بزرگی سهم و است کارآفرینانه ذاته به یکشاورز مشاغل از یبسیار

 . هستند فعالیت به مشغول بخش این در اشتغال -خود شاغالن و کارگران

وری از آبهای و بهره

 اراضی منابع طبیعی
6 

 این زایی اشتغال، باشیم داشته منابع مدیریت و کشاورزی به سنتی نگاه اگر 

 فناوریهای و علم ورود با، باشیم داشته توجه باید اما. نیست منطقی بخش

 کشاورزی بخش در توجهی قابل و پایدار مشاغل باعث زمینه این در نوین

باید در  که هستند مواردی از یکیالکترون هایافزارنرم یریادگی. شد خواهیم

 . برنامه درسی لحاظ شود

ارتقاء علمی برای 

  استفاده از فناوری
17 

 هایپیشرفت

 نوین هایفناوری

 در کشاورزی محصوالت تولید افزایش ضمن تواندمی نوین هایفناوری کاربرد

 کاهش به منجر آن متعاقب و تولید هایهزینه کاهش موجب، سطح واحد

 . شود ارزش با محصوالت این شده تمام قیمت

کسب فراگیری فناوری 

 ها
12 

 نسبت توانیمی آن از است آورده بوجود را یفرد به منحصر امکانات نترنتیا

 و، ببری پی هوایی و آب وضعیت قبیل از آینده پیشبینی و اطالعات کسب به

 کنی استفاده یکیالکترون تجارت از محصوالت فروش برای

ارتباط نزدیک فناو ری 

و زندگی در دنیای 

 امروز

7 

، است آورده وجود به یمیعظ یاجتماع تحوالت ارتباطات و اطالعات انقالب

 ثبت به ارتباطات و اطالعات یفناور نام به یجار قرن، بواسطه تحوالت

 که کشاورزی تحصیلی هایرشته تمام در فناوریها یادگیری. است دهیرس

 دارد فراوان یتأثیرگذار آن هایفعالیت در که محیطی عوامل و آن گستردگی

 . است اصلی ضروریات از

توسعه فناوری اطالعات 

 هاو ارتباط
6 

 آموزش، عالی آموزش در کیفیت تضمین آژانس و یونسکو جهانی سازمان

های مهارت و تفکر از استفاده و رشد برای ابزاری عنوان به را کارآفرینی

 طراحی یا موجود کار و کسب رشد و توسعهچنین هم و یگذارسرمایه

 . داندمی کارآفرینی سازمان

تاکید بنگاههای 

 المللیبیناقتصادی 

مبنی بر آموزش 

کارآفرینی در 

 دانشگاهها

12 

 ها ودانشگاهتمرکز 

 المللیبینهای نهاد

 برکارآفرینی
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 فراوانی  مفهوم عبارت
 یهامقوله

 محوری 
  مقوله اصلی

 زمینه در هاییدرس آمریکا در یکشاورز مدرسه و دانشکده 12 حدود

، کاتز) دهندمی ارایه خود دانشجویان به یکشاورز کار و کسب و کارآفرینی

2216 .) 

های رویکرد دانشگاه

 بزرگ به کارآفرینی
11 

 رشد در متوسط و کوچک هایشرکت نقش و کارآفرینی اهمیت به توجه با 

 اقدامات کردن هماهنگ به ساله همه اروپا اقتصادی کمیسیون، اقتصادی

 چارچوب این در و پردازدمی زمینه این در اروپایی کشورهای ویژه به، کشورها

 و، علمی نگاه کشاورزی حوزه به اگر بیندمی تدارک را ایویژه هایبرنامه

 زمینه در و بگیریم نظر در هم با را زنجیره کل و باشیم داشته دانشگاهی

 ارزش توانیم، میباشیم داشته منطقی ریزیبرنامه هم بخش این خدمات

 باشیم داشته باالیی مالی درآمد و اشتغالی و افزوده

ان نظرصاحبتوصیه  

 اقتصادی 
6 

 بنیاد مانند نهادهایی اخیر یهاتالش علت به آمریکا در کارآفرینی آموزش

 آموزشی بودجه دالر هامیلیون نهادها این. است گرفته دوباره جانی کافمن

 به را کارآفرینی آموزشها آن تا اندکرده فراهم مختلف یهادانشگاه یبرا

 (. 2214، موریس) دهند ارایه دانشجویان یهمه

توصیه نهادهای  

  المللیبین
1 

 در کارآفرین آموختگاندانش تربیت بر مبنی اجتماعی اننظرصاحبتوصیه 

 گرفته خود به ایتازه شکل فعالیت و کار امروزهاین که  به نظر -دانشگاهها

 و کارآفرینی است حرکت در اشتغالی خود و کارفرمائی خود سوی به و است

 ایفاء اقتصادی و اجتماعی پیشرفت و توسعه روند در کلیدی نقش کارآفرینان

 . کندمی

 اننظرصاحب توصیه

  اجتماعی
4 

 اشتباهی کار نبریم کارآفرینی سمت به را خود آموزشی هایبرنامه امروزه اگر

 هامسئله به نسبت بتوانند که کنیم تربیت آموختگانی دانش باید ما کنیممی

 نمایند اقدام، آیدمی که در کسب و کار بوجود جدید

عدم هماهنگی آموزش 

 با بازار کار
22 

نیازمند جامعه 

کشاورزی و 

پاسخگوی به 

تقاضاهای متنوع 

 مردم

های توانمندی کندمی کسب دانشگاه در که راهای آموزش نوع که است نیاز 

 و بدهد تشخیص را کشاورزی بخش جامعه نیازمندیهای تا نماید ایجاد او در

 . کند شناسایی را بخش این فرصتهای

 وها فرصت شناخت

  یگذارسرمایه
18 

 کشاورزان مندیرضایت کشاورزی با نیازمندیهای جامعه باعث تولیدمحصوالت

 شودمی جامعه مردم نیز و

عدم هماهنگی رشته 

 تحصیلی و شغل
16 

 ادامه. دهیم سوق کارآفرینی سوی باید به را کاربردیعلمی عالی هایآموزش

 بهها آن برونداد چقدر دارد این به بستگی آموزشی نظام گونه این حیات

 شودمی منتج کارآفرینی به نهایت در و خالقیت ،نوآوری سمت

 و خالق بروندادعدم 

در  نوآورانه

 آموختگان دانش

11 

 داده انتقال دانشجو به کشاورزی دانش و مهارت سری یک درس کالس در

 . امروزه بخش کشاورزی نیستهای که متناسب با شغل، شودمی

عدم همخوانی برنامه 

 درسی با مشاغل
14 

، ریسک مدیریت، بازار در رقابت چونهم هایموضوع با آینده کشاورزان

 تنوع حفظ همراه به محصول جدید زمینه در تقاضا افزایش، آب مدیریت

 شد خواهند رو رو به هاگونه

 13 ها در بازار کاردگرگونی

 
 

 یشده است که پس از بررس یاطالعات گردآور
ها و اکتساب شده از گفته یهاها و مصداقمصاحبه

منطق  یهامؤلفهاز  کیدر مورد هر  یمطالب اسناد
کد اختصاص  کی، ینیکارآفر کردیبا رو یبرنامه درس

نوع ارتباط  یبه بررس Atlas-T افزارنرمو با . داده شد
مقوله  ومحوری   هاولهبه عنوان مفهوم با مقها داده

 . نشان داده شد 1در نگاره  اصلی



 ... یمنطق برنامه درس 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 714 

 
 شبکه روابط کدهای دسته بندی شده  -7نگاره 

 
 یخود را بنابر همه یریتفس لیپژوهشگر تحل

 شده دیق 1در جدول ها آن یکه فراوان یهامصداق
 . کرده است انیب

: بر ییو اشتغالزا ینبود شغل دولت، یعل طیشرا
شمار  1393در سال  رانیبرآورد مرکز آمار ا هیپا

از دانش آموختگان بخش  یامالحظه انیشا
اشتغال در  تیبا توجه به وضع. کارندیب یکشاورز

شغل  جادیبخش قادر به ا نیدانش آموختگان ا، کشور
. ستندیخود ن یلیدر مشاغل متناسب با رشته تحص

و  ادیمصاحبه شوندگان به ازد یبه اتفاق فراوان بیقر
اند؛ از اشاره کرده یدانش آموختگان کشاورز یکاریب
در حوزه  یکه آموزش عال کندیم جابیرو ا نیا

 تیترب یبه سو یبخش کشاورز یکاربرد یعلم
 انیبرود؛ که پس از پا نیآموختگان کارآفردانش

در  یهابعخود بتوانند با استفاده از من لیتحص
مرتبط  یهاشغل جادینسبت به اها دسترس و فرصت

از  یکی. خود مبادرت ورزند یدانشگاه یهابا آموخته
و فراهم  یاشتغالزائ یراهکارها مناسب و مطمئن برا

دانش  یتوانمندساز، یشغل یآوردن فرصتها
 ندیآفر نیاست که ا ینیآموختگان به مهارت کارآفر

 شود جادیا یانشگاهد لیدر طول دوره تحص دیبا
باال ، یکاریکه مشکل ب دهدمی نشانها مصاحبه

 یو از سو یبودن شمار دانش آموختگان کشاورز
 یآموزش یهاتیفعال، یشغل دولت نهینبود زم گرید

به روش  یبخش کشاورز یکاربرد یعلم یدر دورهها
آنان  یبرا یشغل یهافرصت تواندینم یو جار یسار

ر به وجود ییدر روند موجود تغ دیلذا با. فراهم سازد
دانش آموختگان  ییکرد تا توانا هینو ارا یآورد و طرح
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 نیا ریفراهم شود ز یکشاورز طیکار در مح یبرا
 . اشتغال است یبرا یخوب اریبس طیشرا یبخش دارا

 کردیبا رو یبرنامه درس رییتغ یبرا گرید لیدال
در بخش  ینیو شغل آفر یه اشتغالزائمسئل ینیکارآفر

 یشغلهای با توجه به توسعه فرصت. است یکشاورز
و توجه  دیجد کردیرو ازمندین، دیمشاغل جد جادیو ا

کسب و کار و شغل  کی جادیا. آن است یهابه الزام
این که  مسلم است هآنچ. است ینگرش نو ازمندین

آن  ازیمورد ن یهایو توانمند هاتیبدون شناخت قابل
و  ریزیبرنامهامکان ، توسعه اشتغال یبرا، حوزه

. اشتغال به وجود نخواهد آمد داریو پا نهیبه تیریمد
 تیترب، یتوسعه اشتغال در بخش کشاورز یبرا

روز  یتوانمند و مجهز به علم و آگاه یانسان یروین
 . است ازین

 یکشور بحث اشتغال است و از سو یموضوع اصل
 یدانش آموختگان بخش کشاورز یکاریبحث ب گرید

 حلاند، راهکه افراد مطرح کرده طور، هماناست
 نیو ا. شغل است جادیا یکاریبرطرف کردن مشکل ب
لذا سمت و . شودیفراهم م نانیکار هم توسط کارآفر

باشد؛  ینیفرکارآ دیبا یافراد در کشاورز تیترب یسو
و  نیمتا افراد دانش آموخته بتوانند اشتغال خود را تأ

 . کنند جادیهم شغل ا گرانید یبرا یحت
 طیو شرا یجامعه کشاورز ازین ای،نهیزم طیشرا

 ی: نظام متداول آموزش کشاورزیبالقوه کشاورز
و نپرداختن  ینظرهای کشور ضمن ارائه آموزش

نتوانسته است  یعملهای مطلوب به آموزش
 تیبازار کار ترب ازیآموختگان کارآمد و مورد ندانش

 رانیا یباورند که نظام آموزش عال نیبر ا یبرخ. کند
 ادیز یهانهیبا هز نیکارآفر افراد تیترب یبه جا

 یشغل یهاکند که تنها شکافمی تیرا ترب یافراد
 زیآن ن لیرا پرکنند دل یادار یشده نظام سنت فیتعر

و خالقانه  یاتیعمل یریادگیبه  یکم توجه
با  ندهیآکشاورزان . است یدرس یهاموضوع
، سکیر تیریمد، رقابت در بازار چونهم یهاموضوع

، آب تیریمد، ییآب و هوا یهایریرپذییمبارزه با تغ
به همراه  یستیز یهایانرژ نهیتقاضا در زم شیافزا

بخش . رو خواهند شدها روبهحفظ تنوع گونه
آن در  تیاهم لیبه دل یعیو منابع طب یکشاورز

 جادیا، یراهبرد یهامحصول، ییمواد غذا نیتام
 لیو دال ستیز طیمححفظ ، جامعه تیاشتغال و امن

در هر  یاقتصاد یهابخش ترینمهماز  گریمهم د
 در روند توسعه یبخش کشاورز. کشور است

ها قرار بخش ترینمهم در زمره، شرفتهیپ یکشورها
و سوق  یآموزش عال یهادر برنامه یلذا دگرگون. دارد

و خالقانه از  ینوآور یها به سمت و سودادن آموزش
 . رودیشمار م بهمهم  یهاضرورت

 یهاتیو ظرف تیقابل یدارا یبخش کشاورز
چنین هم و یدیو تول یاست و با تنوع کار ییباال
 بخش وجود دارد نیکه در ا یخدمات یهاتیفعال
در  یدیجد یشغل یهاو فرصت هاینوآور توانمی

 . بخش به وجود آورد نیا
در  نینوهای یکاربرد فناور، یگر مداخله طیشرا
 یعلم یهاو مرجع یهامنبع دیو تاک یکشاورز

همان  ای یکشاورز ی: جهان فناورالمللیبین
و  یارتباط یهایفناورانه به همراه فناور یکشاورز
و  رییدر حال تغ یبا استقبال پرشتاب یاطالعات
با  یابزار یهایناورف ختنیآم. است یدگرگون

 یدر مقوله کشاورز یو اطالعات یارتباط یهایناورف
 وهیبه ش یباعث شده است که امور سخت کشاورز

 نشیخودکار انجام شوند و کشاورزان دانش و ب
خود به دست  یهامحصول نهیدر زم یترگسترده

 یازهایهمگام با ن هایرو فناور نیاز ا. آورند
در حال رشد و توسعه  ستیز طیو مح یکشاورز

 یابزارها، شرفتهیپ یامروزه در کشورها. است
 هیاول یدر دست کشاورزان حکم ابزارها یکیالکترون

 یهایو با استفاده از فناور. را دارند لیچنگگ و ب
، مانند آب و هوا یقیاطالعات دق، اءیاش نترنتیا

و رطوبت خاک که  تیفیک، رشد محصول طیشرا
 . شودمی مشخص، در دسترس نبود نیاز ا شیپ

های تیها بر همه فعالاطالعات و ارتباط یفناور
 یاریاثرگذاشته و در بس ینیاز جمله کارآفر یاجتماع

. به وجود آورده است یاساس یهایدگرگونها آن از
 یافزون بر آسانگر نینوهای یاز فنآورگیری بهره

بخش  یهاتیفعال یندهایاز امور و فرآ یلیخ
از  یکند تا اطالعاتمی را فراهم یطیشرا، یکشاورز

داشت و ، که در امور کاشت ییآب و هواهای تیوضع
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 یادیز تیاهم یدارا یکشاورز یهابرداشت محصول
 یاز کارها یبعضچنین هم و، دیبه دست آ، است
به  یکشاورز یهامربوط به عرضه محصول یجانب

 نترنتیو ا یمجاز یفضا قیاز طرها آن بازار و فروش
 . کندیرا فراهم م

 ینیبر آموزش کارآفر مؤثر یهااز علت گرید یکی
، هاسازمان، یکشاورز یکاربرد یعلم یهادر آموزش

 المللیبینو  یمعتبر جهان یهامؤسسهها و دانشگاه
 یعلم، یسازمان آموزش. دارند دیهستند که بر آن تاک

 نیتضم یو کارگزار( ونسکوی) ملل متحد یو فرهنگ
را به  ینیکارآفر موزشآ، یدر آموزش عال تیفیک

رشد و استفاده از تفکر و  یبرا یعنوان ابزار
توسعه و رشد چنین هم و یگذارهیسرما یهامهارت

 ینیسازمان کارآفر یطراح ایکسب و کار موجود 
آموزش  المللیبین یها و نهادهاسازمان. داندیم

در  اند.داده قرار تیو حما دیرا مورد تاک ینیکارآفر
در درون  ینیآموزش کارآفر کایآمراالت متحده یا

خاص مورد  یهامؤسسهو توسط  یدانشگاه یهادوره
 یکانادا و برخ. قرار گرفته است یاریبستوجه 
 یهند و مالز، نیپیلیف چونهم ییایآس یکشورها

 ینیکارآفر یتهایت از فعالیحما یبرا یاساس یهاگام
های دوره(. 1392، خواهیو ک پوریخسرو) اندبرداشته

بستر خود را در  ینه تنها جا ینیکارآفر یآموزش
مختلف باز  یهاو در رشته یدانشگاه یهادرس
 ییاز ابتدا یلیمختلف تحص یهابلکه در دوره، کرده

 . ز مورد توجه قرار گرفته استیرستان نیدبتا 
از  و در حال توسعه افتهیتوسعه  یکشورها در

ها منظور کردن در دانشگاه یآموزش عال قیطر
 یآموزش یهادر مجموعة درس ینیآموزش کارآفر

ها و دانشگاه یدر برنامة درس. شده است یتوجه جد
به شکل  ینیآموزش کارآفر، یآموزش عال یمرکزها

. شودیگوناگون عرضه م یهارشته یبرا یقیتلف
و  یفرهنگ نیب یهاتوسعة مهارت ایلوانیپنس انشگاهد
 یهااز هدف یکیرا  انیدانشجو یارشته نیب

دانشگاه . در نظر گرفته است ینیکارآفر یبرنامةدرس
 یهااز هدف یکیو هاروارد  ایفرنیکال، لندیمر

 یهارا شناخت فرصت ینیکارآفر یبرنامهدرس
ها آن و حل نانهیکارآفر یهاچالش، نانهیکارآفر

 دیتول یهاو شناخت منبع تیپرورش خالق. داندیم
 یهااز هدف یکیبه عنوان  زین انیدر دانشجو دگاهید

شده  انیب لندیدانشگاه هاروارد و مر یبرنامة درس
که مالحظه  طور(. همان1391پور، یملک) است

توسعه  یهامعتبر کشور یهادانشگاهتر ، بیششودیم
های در برنامه ینینسبت به آموزش کارآفر افتهی

 . قائل هستند یاژهیو تیخود اهم یآموزش
: ینیبر کارآفر یمبتن یبرنامه درس، یاصل دهیپد

توسعه  یمناسب و مطمئن برا یاز راهکارها یکی
به  انیتوانمندکردن دانشجو، یبخش کشاورز داریپا

در طول  دیبا ندیفرا نیکه ا، است ینیمهارت کارآفر
موضوع  نیشود و ا جادیا یدانشگاه التیدوران تحص

ها و چالش زا یلیبه وجود آمدن خ یجلو تواندیم
در . ردیرا بگ یبخش کشاورز یهاییتنگناها و نارسا

، استخراج شده یمحور یهامقوله هیپژوهش بر پا نیا
مطلب هستند که  نیا انگریب یبه روشن

 کردیبا رو یمورد بررس یهاشوندگان و منبعمصاحبه
 یمبتن یدرسبرنامه رهاییبه لزوم تغ یمثبت و کارکرد

به دست  هاافتهی هیبنا بر پا. نگرندیم ینیبر کارآفر
افراد  یهانشیباورها و ب، کرد که انیتوان بمی آمده

 یکاربردیعلم یهادوره یدرسیزیربرنامه یبر سکو
 کی یلذا طراح. استوار است ینیبر کارآفر یکشاورز
از  نیافراد کارآفر تیترب یمناسب برا یدرسبرنامه

 یکاربردیعلمهای مهم در آموزش اریبس یهاموضوع
 یکار یهاتیاز اولو دیاست که با یکشاورز
. باشد یکشاورز یهاشیدر گرا یدرسریزان برنامه

 یآموزش علم یهادر برنامه یضرورت بازنگر
آن و  نیمناسب ب وندیپ یو برقرار یکشاورز یکاربرد
از جمله  یکشاورز یهادر بخش ینیو کارآفر یفنآور

نسبت به آن  یاست که لزوم توجه جد یهاموضوع
احساس شده است؛ که در صورت  ریاخ یهادر سال

 اریبس یامدهایراهبردها و پ، امر نیشدن ا یعمل
 یکشاورز یکاربرد یعلمهای در حوزه آموزش یخوب

 . خواهد شد جادیا
 یآدم زهی: انگنانهیکارآفر نشیب جادیا، راهبرد

بروز رفتار و  یابر یاصل گرتیعامل و راهبرد و هدا
 یاو بستگ یدرون زهیبه انگ یعمل اوست و هر حرکت

ن شدن افراد یدر کارآفر یمختلف یهازهیانگ. دارد
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از ین، تیاز به موفقیمؤثر هستند؛ که از جمله آنها: ن
و ، به داشتن شهرت ازین، ثروتبه کسب درآمد و 

به احساس سودمند بودن و  یازمندیتر از همه نمهم
هدف  یبه طور کل . بردتوان نام یرا م یاستقالل طلب

به  یت افراد متکیهمانا ترب ینیه از توسعه کارآفریاول
است  یافراد یطور کلها و به نفس و آگاه به فرصت

 یکسب وکارها اندازیراهبه  تریبیش شیکه گرا
و هبود ها به دنبال بن گونه دورهیا. مستقل دارند

به  شیگرا چونهمافراد  یهاشیزش گرایانگ
به  شیگرا، ابتکار، ییجوفرصت، استقالل
ها به حل چالش شیگرا، به کارتعهد ، یریپذمخاطره

 . ت و ابهام استیو لذت بردن از نبود قطع
مصاحبه شوندگان  شودمی که مالحظه طورهمان

 ینیکارآفر یها به سمت و سوروند آموزش رییبه تغ
و  دانندینگرش م کیرا  ینیاشاره دارند؛ و کارآفر

 انینگرش را در دانشجو نیا دیکه با کنند؛می انیب
فعال  ینیتا خودشان در امر کارافر، میبکن جادیا

تنها  نانهینگرش کارآفر جادیا یعنیامر  نیباشند؛ و ا
 یزیبلکه چ ردیگیکالس درس انجام نم قیاز طر

 جادیباشد؛ و آن هم ا دیبا شگاهیفراتر از کالس و آزما
 . است انیشدن در دانشجو نیکارآفر یبرا زهیانگ

به  یدرس یهابرنامه لی: ضرورت تبدامدهایپ
در بخش  یواقع ازین کی ینیکارآفر یسمت و سو

در واقع به عنوان  ینیآموزش کارآفر. است یکشاورز
بخش  یتوسعه اقتصاد یاحساس شده و برا ازین

آموزش  یازهایامت. است ریاپذنزیپره یکشاورز
بهبود  چونهم یموارد، انیدانشجو یبرا ینیکارآفر

کردن تجربه، یو دانشگاه یعلم یهاارتمه
 یحس خود باور شیافزا، لیتحص نیدر ح ینیکارآفر

در  نانهیکارآفر شهیو باعث اند. و اعتماد به نفس است
الزم به منظور  یهاو مهارت. شودیم انیدانشجو

وکار و مستقل بودن را در آنان فراهم کسب یاندازراه
 نانیکارآفرنسبت به نقش  یگسترش آگاه. کندیم

از  یریادگیو  یریخطرپذ هیروح جیترو، در جامعه
شناخت و درک  یچگونگ یریادگیو ها شکست
و درک نظام  یدانش اقتصاد شیافزا، هافرصت
درک ، یابیکار نهیدانش در زم شیافزا، یگذارهیسرما

کسب ، یزائو طرح اشتغال ینیکارآفر ندیفرآ

 بکس، شدنیو اجتماع یسازشبکه یهامهارت
 جیترو، یابیگفتگو و فروش و بازار یهامهارت

استفاده از زبان و ، و ارزش نهادن به آنسازی دهیا
کسب و کار و  یتخصص یهاو اصطالح یهاواژه

 کردیبا رو یدرسبرنامه یهایاز برتر ینیکارآفر
که خود  یابنا بر مقوله هسته. است ینیکارآفر

، است هعمد یبرگرفته و انتزاع شده از مقولهها
با  یدرسمنطق برنامه یامدهایپ، شوندگانمصاحبه

 یکاربردیعلم یهادر آموزش ینیکارآفر کردیرو
و  داریاشتغال پا یرا به مثابه نوع یبخش کشاورز
معنا  نیبه ا. اندکرده یابیدرک و ارز یتوسعه کشاورز
 یهادر برنامه رهاییباورند که تغ نیکه آنان بر ا

نانه موجبات رشد و توسعه یبا روش کارآفر یدرس
را  یاشتغال در بخش کشاورز یداریو پا یاقتصاد

 . کندیفراهم م

 گیریبحث و نتیجه
 یهالیدل، دهدمی نشان قیتحق نیاهای افتهی

 یهادوره یدرسهای برنامه نیو تدو هیدر ته یمتعدد
وجود  نانهیکارآفر کردیبا رو یکشاورز یکاربرد یعلم
 ژهیبه و یدر دانش آموختگان دانشگاه یکاریب. دارد

ها مهم جامعه ما از چالش یکی یکشاورز یهارشته
شوندگان به آن  همصاحب یفراوان ترینبیشکه . است

 شدگانتیاست که ترب نیامر ا تیواقع. انداشاره کرده
و  هاتیبدون قابل، یکشاورز نهیدر زم یآموزش عال

الزم در  یو توانمند یو کاربرد یعمل یهامهارت
 اریبس شیهستند؛ و گرا یو نوآور تیخالق نهیزم

 یدانش آموختگان به جذب در نهادها نیا دیشد
با  یحت، واحدها نیبه استخدام در ا تیو رضا یدولت

 نیا یاینشانه بارز و گو، زیناچ اریبس یایحقوق و مزا
دولت بر  یهااستیس گرید یاز سو. است تیواقع

و  یدیتول یهاتیو سپردن فعالسازی کوچک
بود که  یموارد گریاز د یبه بخش خصوص یاقتصاد

. انداز مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده یاریبس
 یانسان یروین تیترب، حالت نیرفت از ا برون یبرا

 یهااز عامل نیکارآمد و کارآفر، متخصص، ماهر
 یو فرهنگ یدر توسعه اقتصاد ریو انکار ناپذ یدیکل

اصالح و بهبود  یبه عبارت. دیآیبه شمار م یهر کشور
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باعث  یدر حوزه کشاورز یانسان یروین تیفیک
امر  نیخواهد شد؛ و ا یو اجتماع یاقتصاد شرفتیپ

 یآموزش عال یدر مرکزها یدرس یهابا برنامه
 نیا، کندیم دایتحقق پ یکشاورز یکاربردیعلم

و (، 1992) وودهال یهاپژوهش جیبا نتاها افتهی
در  یآموزش عال یرگذاریبر تاث یمبن( 1996) نکیس

دانش اموختگان و  یهانگرش و مهارت، ارتقاء دانش
و  یفن، یاز نظر علم تیفیبا ک یانسان یروین تیترب

( 1396) یمیرح ریپژوهش مخبر و م جهینت زین
در  ینیبر توسعه کارآفر مؤثر یرهایبر متغ یمبن

 فیپژوهش شرچنین هم و یآموزش عال یمرکزها
 های مؤثرمؤلفهبر  یمبن( 1394) زاده و عبداهلل زاده

 یدر نظام آموزش عال ینیبر توسعه آموزش کارآفر
 . دارد یهمخوان یکشاورز
 افراد مصاحبه شونده یهاگفته یفراوان بنابر

بالقوه موجود در بخش  یو توانمند هاتیظرف
و  یبستر ساز توسعه کشاورز تواندیم، یکشاورز
و . باشد یجامعه کشاورز یهایازمندین یپاسخگو

و  یاندازرا راه یصنعت یهااز شاخه یاریبس یحت
 بهمصاح نانیکارآفرهای بنابر گفته. کند یبانیپشت

بالقوه  یهایتوانمند، هاتیظرف با فعال شدن، شونده
 جادیفرصت ا یو کشف نشده در بخش کشاورز

وابسته  عیاز صنا یاریاشتغال و رشد و توسعه بس
 توانندیو صنعت م یو بخش کشاورز شود؛یفراهم م

با . کنند یبانیرا پشت گریبه عنوان مکمل همد
 یهامناسب در حوزه آموزش یگذارهیسرما
 یافراد خالق برا تیو ترب یکشاورز یکاربردیعلم
به ها آن لیو تبد یکشاورز یهامحصول دیتول

 قیباال از طر یو نگهدار یبا عمر انبار ییفرآوردها
 انیامکان اشتغال شا، یلیو تکم یلیتبد عیصنا

 یهابا صدور محصول یکرد؛ و حت جادیا یتوجه
به  ارزشده نسبت به ارزش افزوده و ورود  یفرآورد

بخش با  نیا جینتا. تر عمل کردکشور موفق
 زاده عتیو شر( 1393) یخانیعلهای پژوهش

کارآمد و  یانسان یروین یبر اثرگذار یمبن( 1381)
بر اقتصاد  جهیو در نت یبر بخش کشاورز نیکارآفر

 . دارد یکشور همخوان

به عمل آمده از های یبررس جینتا بنابر
 مصاحبه شوندگان یمحققان و نظرسنج یهاپژوهش

 یبه شدت به بسترها ینیامروزه کارآفر، پژوهش نیا
آن بهره ها وابسته است و از اطالعات و ارتباط یفناور

گسترده  یهاشرفتیبا توجه به پ. ردیگیم یادیز
و  یارتباط نینو یهایو فناور یکشاورز یهایفناور

 یو توانمند نبودن کشاورزان کشور برا یاطالعات
 یتلخ یهاتیواقع، نینو یهایفناور نیاز ااستفاده 

 هیاست؛ که به طور عمده بدنبال آن نرخ بازده سرما
با ورود علم و . بخش را به همراه دارد نیدر ا نییپا

و  داریباعث مشاغل پا نهیزم نیدر ا نینو یهایفناور
 دیبا، شد میخواه یدر بخش کشاورز یجهتو انیشا

قرار  یکشاورز یهاتیرا در راس فعال یعلم فناور
 یهاشده در برنامه نییتع یهاتا به هدف میده

محقق خواهد شد  یامر هنگام نیو ا. میتوسعه برس
های در برنامهها یفناور نیاستفاده از ا یکه چگونگ

 بابخش از پژوهش  نیاهای افتهی. لحاظ شود یدرس
بر انتقال  یمبن( 1381) زاده عتیشر قیتحق جهینت

و استفاده اثر بخش  دیجد یهاو کشف منبع یفنآور
 . دارد ییهمگراها آن از

 یو فراوان یامرور کتابخانه جیتوجه به نتا با
 یرهاییتغ نهیمصاحبه شوندگان در زم یهاگفته

 یجهان) بر یمبن یصورت گرفته در حوزه کشاورز
، یدر بازار کار کشاورز یدگرگون، تیرشد جمع، شدن

 یهااستیس(، شدن بازار یرقابت، ییغذا تیامن
 دو خو( یتجار یکشاورز یحرکت به سو) یکشاورز
 ستیمباحث ز، یو کم کار یکاریب شیافزا) جامعه

 ینیهستند که ضرورت کارآفر ییهااز عامل( یطیمح
به . سازدمی انینما شیاز پ شیرا ب یدر کشاورز

 راتییتغ کیصورت گرفته  یهایخاطر دگرگون
در  هاتیو فعال دیتول یکنون یهاوهیدر ش یاساس

 یمبتن یالزم بوده و آن هم کشاورز یبخش کشاورز
در  داریو پا یبر بازار در چهارچوب توسعه اقتصاد

کشاورز ، ینوع کشاورز نیدر ا. خواهد بود یکشاورز
را به  یمشتر یازهایشناس بوده و نفرصت یستیبا

راهبرد الزم در جهت گاه آن کرده و ییشناسا یدرست
امر  نیا. و اجرا کند یطراح ازهاین نیبرآوردن ا

مهارت و ، بتوان شناخت هخواهد بود ک سریم یهنگام



 7931 ، پاییز46شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 713   

همسو  یهایو دگرگون رهاییتغ نینگرش افراد را با ا
کرد که  تیرا ترب یکشاورز گرید یبه عبارت. کرد

 است که لیدال نیبه هم. باشد نیکارآفر کیامروز 
آموزش  یمعتبر جهان یهانهادها و دانشگاهتر بیش

در سرلوحه  نیافراد کارآفر تیترب یرا برا ینیکارآفر
. کنندمی دیاند و بر آن تاکخود قرار داده یهاتیالفع
بر  یمبن( 2214) سیمور قیتحق جیبا نتا هاافتهی نیا

در  ینیتوسعه کارآفر یکافمن برا ادیبن یمال نیتام
بر ( 2214) پژوهش کاتز جهیو نت کایآمرهای دانشگاه

 یدانشکده و مدرسه عال 12در  ینیآموزش کارافر
پژوهش  یهاافتهیچنین هم و کایدر امر یکشاورز

دانشگاه  یبرنامه درس یهادر هدف( 1391پور )یملک
 جیو نتا ینیتوسعه کارآفر یبرا لندیهاوارد و مر

بر آموزش  ینیم( 1392) خواهیو ک یپژوهش خسرو
، نیپیلیف، کانادا یهادر دانشگاه ینیو توسعه کارآفر

 . الزم را دارد یهمخوان یهند و مالز
آموزش ، جامعه پژوهش یهاگفته یبنا بر فراوان

 یو لحاظ کردن آن در برنامةدرس ینیکارآفر
 یدر مرکزها یکشاورز یکاربردیعلم یهارشته

 یکاربردیجامع علم دانشگاه آموزش تحت نظارت
به حرکت درآوردن  یبرا نیادیبن یهااز بخش یکی

. دیبه شمار آ یو توسعه بخش کشاورز داریاشتغال پا
 کردیبا رو یدرسیهاتوجه به سرفصل برنامه

سبب  یآموزش کشاورز یدر مرکزها ینیکارآفر
 یهاصرف بر استخدام دیاز تأک انیدانشجو شودیم

 ییندهایو خود را مجهز به فرا، کنند یدور، یدولت
بتواند در بازار ، از دانشگاه یاآموختهدانشتا با ، سازند

 یهیبد. نقش کند یفایا نیکارآفر کیکار به عنوان 
 یآموزش ینوع تفکر در مرکزها نیا جادیاست ا

و  یعلم، منسجم یبرنامةدرس کی نیمستلزم تدو
در همه  نانهیپرورش نگرش کارآفر یبرا شرفتهیپ

 یکشاورز یکاربرد یعلم یهاآموختگان رشتهدانش
 یهاراستا استفاده از تجربه دانشگاه نیکه در ا. است

 یساز بهبود و اجرا نهیزم تواندیم شرویموفق و پ
در  مؤثر یهاعامل. شود ینیکارآفر یبهتر برنامةدرس
 یآموزش علم یدر مرکزها ینیتوسعه کارآفر

دانش آموختگان  تیدر ترب یجهاد کشاورز یکاربرد
ها آموزش دوره یرسدیهابرنامه قیتلف، نیکارآفر

 دهیپد نیکه ا ؛است ینیبا کارآفر یکاربرد یعلم
و  تیخالق جادیو ا انیدانشجو ختنیبرانگ جبمو

بخش  نیا جینتا شودیم یدر بخش کشاورز ینوآور
 بروکو لن نیارنشتا یهابا پژوهش قیاز تحق

بر توسعه و گسترش مطالعات برنامه  یمبن( 2224)
و پاسخگو  یدانشگاهعنوان قلب مراکز ه ب یدرس

 یفتح) جامعه رییدر حال تغ یازهایبودن به ن
و شکست  قیو توف( 2227) یعیشف وواجارگاه 

(، 1392) اجارگاه و یفتح یآموزش عال یهانظام
 . هم راستا هستند( 1393)

به اعتقاد چنین هم پژوهش و نیا یهاافتهیبنا بر 
و  شرفتیپ زهیانگ، ینیاز متخصصان کارآفر یاریبس

، قابل آموزش است ینیدر کارآفر رگذاریعناصر تاث
 یدرسیهابرنامه نیو تدو یزیربا برنامه نیبنابرا

 زهیانگ، راهبرد ایو  یاستراتژ کیبه عنوان  توانیم
 یو رفتارها هیروح، نشیجاد بیا یرا برا انیدانشجو
را به سمت ها آن تینمود و در نها تیتقو نانهیکارآفر
 یهاپژوهش جیبا نتا جهینت نیا. سوق داد ینیکارآفر

و  میکوت(، 1394) ینادر(، 2223) و همکاران تیفائو
در ارتباط ( 1392) مزده یو مهدو( 2214) همکاران
 اب یو مدارس عال یبرنامه درس نیو تدو یبا طراح

تجارب سازی یکه موجب غن ینیکارآفر کردیرو
اسب متن تیریو مد یمهارت شغل شیو افزا یریادگی

 ینیو ارزش آفر شودیم انیدر دانشجو ینیبا کارآفر
 ییو مشارکت جو ینیبواسطه آموزش کارآفر

و  ینیآموزش کارآفر یریادگی ندیدر فرآ انیدانشجو
 . ددار ییهمگرا ینیبودن آموزش کارآفر یاکتساب

که  یمثبت یامدهایبا کارکردها و پ ینیکارآفر
از  یاریرفع بس یبرا یاساس یحلراهبه عنوان ، دارد

و  یموجود در بخش کشاورزهای مشکالت و بحران
از ، جهان یبازار کشاورزهای حضور درعرصه رقابت

و در حال  افتهیتوسعه  یاز کشورها یاریبس یسو
 یکشورها. توسعه مورد توجه قرار گرفته است

 ینیموضوع کارآفر یبرا کوناگون لیمختلف به دال
که عبارتند اند شده و به آن توجه نموده لیقا تیاهم
ثروت در جامعه و  دیتول، یو توسعه تکنولوژ جادیاز: ا

روند  زیکشور ما و ن یکنون طیدر شرا. اشتغال جادیا
شدن اقتصاد  یجهان دهیو پد المللیبین راتییتغ
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چنین هم مطرح شده و لیدال بهو با توجه  یکشاورز
 اریبس یامدهایش و پجامعه پژوههای دگاهید یفراوان

، وجود دارد یکه در بازار کسب و کار کشاورز یادیز
به عنوان  ینیالزم است تا موضوع توسعه کار آفر

 یدرسهای برنامه نیدر تدو یراهبردای برنامه
و به  یتلق یبخش کشاورز یکاربرد یعلمهای دوره
 . شود رداختهآن پ
و  یطراح یبرا قیتحقهای افتهیبا توجه به  
 ینیکارآفرهای یژگیبا و یدرسهای برنامه نیتدو
 . شوندمی هیارا ریز یشنهادهای\

 یهابرنامه نیو تدوگذاری استیدر سطح س -
متخصصان ، یخبرگان کشاورز یاز نظرها یدرس

استفاده  یکشاورز نانیو کارآفر یدرس ریزیبرنامه
 . دیبعمل آ نهیبه

با  یکاربرد یعلم یدرس برنامه یهاهدف -
های یژگیمتناسب با و یکشاورز یهاشیگرا

 تیترب یشود و هدف اصل فیتعر ینیکارآفر
 . خالق و نوآور باشد، ماهر نیآموختگان کارآفردانش
 یهامحتوا برنامه یو سازمانده نیتدو یبرا -
 یتخصص یهاو مهارت یهاعالوه بر موضوع یدرس

مربوط به دانش و  یهااز موضوع یلیتحص رشته
به منظور  یقیتلفبه صورت  ینیکارآفر یهاتمهار
ها در برنامه یآموزش یهاتیکردن فعال یاتیعمل

 . استفاده شود
از  ینیکارآفر کردیبا رو یآموزشهای تیفعال -

ان و یدانشجو نیب وندیجمله ارتباط و پ
کسب و های تیفعال، نیآموختگان کارآفردانش
، نانیجلسات ماهانه با کارآفر یبرگزار، کارانه
 یاددهی یراهبردها یبرا... و یعمل ییاردوها یبرگزار

 . ردیگ رمورد توجه قرا یدر برنامه درس یریادگیو 
داشتن  یهایژگیانتخاب مدرس با و -

، یو تخصص یاحرفه، نانهی: رفتار کارافریهامهارت
 طیارتباط دانشجو با مح یبرقرار، یشناسفرصت

مناسب  یهاوهیو ش یارتباط یهاروش، کسب و کار
در  یآموزش یهابا دانشجو و استفاده از رسانه یرفتار

 . شود دیق یدرسهای برنامه

 یدرس یهابرنامه ازیمواد و منابع مورد ن -
با  نیخبرگان و متخصص یهافیعالوه بر کتب و تال

 یهارسانه لیاز قب یهاانواع منابع و مرجع
ان با استفاده از نظرات خبرگان و مدرس، یکیالکترون

و  یفعاالن بخش کشاورزچنین هم تجربه و
 یلمبخش و استفاده از منابع معتبر ع نیا نانیکارآفر
معتبر  مؤسساتها و دانشگاه اتیو تجرب یخارج
و  یطیمح یهاتیاز فعال یریگو بهره المللیبین

 هیته یاز کشاورزان نمونه برا یو نظرخواه یاعرصه
 . ردیمورد استفاده قرار گ یموضوعات درس

 و ییها دانشجوهمگرا کردن گروه یبرا -
آنان  نیبتر بیش یهمکار یبرا مؤثرارتباطات  جادیا

ه کسب و کار ب یدرس یهاپروژه، یریادگی یبرا
 . شود فیتعر یدرس یهاصورت مشترک در برنامه

با  یدرس یهادر برنامه ازیزمان مورد ن -
 یهااستفاده از امکانات فناورانه مانند رسانه

 یریادگی یهادر زمان ییصرفه جو یبرا یکیالکترون
، لیاز قب یخارج از وقت کالس یهاو برنامه

، نارهایسم، یکشاورزهای از عرصه یعلم یدهایبازد
 نانیبا فعاالن و کارآفر ییآشنا، هاییگردهما
موضوعات  هیارا یبرا نانیاستفاده از کارآفر یکشاورز
 یطیمح طیدروس با توجه به شرا عیو توز ینیکارآفر

مورد  یدرسهای و فصول سال در برنامه یاو منطقه
 . ردیتوجه قرار گ

عالوه بر کالس و  ازیمورد ن یمکان و فضاها -
 یهاطیبا مح هالوتیو پا یشگاهیآزما یهاطیمح

کسب و  یهاتیموقعو  یاخارج ازکالس اعم از عرصه
 یبرا یدرسهای در برنامه ییالگو یهاکارانه و مزرعه

 . در نظر گرفته شود یهاتیفعال
و  یآموزش یهاتیاز عملکرد و فعال یابیارز -

 نهیدر زم انیدانشجو ییتوانا شرفتپیرشد و  زانیم
کسب و کار و  یهاروژهپو  یشناخت یهامهارت

در  یابیارزش یهاوهیعنوان شبه نانهیکارآفر تیفعال
 . شود فیتعر یبرنامه درس
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 هابعمن
تهران: انتشارات ، یاطلس ت افزارنرمبا استفاده از  یفیکهای داده لیتحل(. 1394. )ف، انیغفور،. م، یاکبر

 . دانشگاه تهران
 ینیبـر توسـعه کارآفر مؤثرعوامـل  یبررس(. 1389. )ع، یعتمداریشر.، ع، ینادر.، م، ینراق فیس.، م، انیاوالد

 یشهر تهران به منظـور فـراهم نمـودن الگـو نیکارآفر رانیدانش آموختگان دانشگاه تهران و مد دگاهیاز د
شماره . یآموزش ریزیبرنامهو  تیریمد شیگرا یتیعلوم ترب یدوره کارشناس یمناسب برنامه درس

 . یتیتـازه در علوم تربهای شهیفصلنامه اند2
و عوامل  رندگانیگمیتصم، یدانشگاه یبرنامه درس یبررس(. 1391. )س، دبخشینو.، م، یاریبخت.، م، نشیب

 . یو حسابدار تیریفصل نامه مطالعات مد، 3شماره ، بر آن مؤثر
 . تهران: انتشارات آمه، دیجد یو کاربرد آن در کسب و کارها نیادیبن می: مفاهینیکارآفر(. 1391. )م، نوشیپر

 انیکارآمد در جهت اشتغال دانشجو کردیرو، ینیآموزش کارآفر(. 1392. )ش، خواهیک.، بپور، یخسرو
 . کار و جامعه یو فرهنگ یعلم، یاقتصاد، یماهنامه اجتماع، 163شماره ، یکشاورز

بر مطالعات  دیبا تاک ورهیپا هینظر یشناسبر روش یمرور(. 1389. )م، یعال.، ل، یبیحب.، ر، زادهینقلیحس
 . راهبرد نامه، فصل14شماره ، یسازمان

 . شیرایتهران: نشر و، یتیو علوم ترب شناسیرواندر  قیروش تحق(. 1387. )ع، دالور
 ریزیبرنامهمعاونت امور (. 1388، )برنامه پنجم توسعه کشور یدر ط یسند اشتغال وزارت جهادکشاورز

 . یوزارت جهاد کشاورز، ینیبودجه وکارآفر ریزیبرنامهدفتر  یواقتصاد
 :قابل دسترس در(. 1394)، یوزارت جهاد کشاورز یو مهارت یکاربرد-یعلم یآموزش عال مؤسسهسند 

www. itvhe. ac. ir . 
، یکشاورز یدر نظام آموزش عال ینیتوسعه آموزش کارآفرهای (. مؤلفه1394. )غ، عبداهلل زاده.، م، زاده فیشر

 . یت جهاد کشاورزیریمد یپژوهش-یفصل نامه علم، 32شماره 
نظام آموزش متوسطه  رانیجذب فراگ ندیها و فرآبرنامه، اهداف رامونیپ یکشاورز(. 1381. )م، زاده عتیشر

و  کردهایرو، ها: نظرگاهیبرنامه درس(. 1381. )رانیا یو آموزش کشاورز جیتهران: نشر علوم ترو، یکشاورز
 . یقدس رضو مشهد: انتشارات آستان، اندارهاچشم

بر  یامقدمه) یآموزش عال یدرس یزیربرنامه(. 1393. )غ، ادگارزادهی.، نپور، یموس.، ک، واجارگاه یفتح
 . کتاب مهربان نشر مؤسسهتهران: (، و الگوها هادگاهید، میمفاه

آمورش  مؤسساتو ها در دانشگاه) یدرسهای برنامه یبازنگر یعمل یراهنما(. 1392. )ک، واجارگاه یفتح
 2تهران: انتشارات مهربان(، یعال

 . تهران: انتشارات بال، یدرس ریزیبرنامه میاصول و مفاه(. 1388. )ک، واجارگاه یفتح
، یدارشناسید\، یژوه\ تیروا) کردینج رو\ انیژوهش: انتخاب از م\و طرح  یفیک شیو\(. 1396. )ج، کرسول
، تهران، یکاظم نیو حس، فرد ییترجمه: حسن دانا(، یمطالعه مورد، یقوم نگار، ادیداده بن هینظر

 . یانتشارات اشراق
مجله ، 3شماره ، شروع یبرا یی: راهنمایفیکهای در پژوهشگیری نمونه(. 1391. )ع، حق دوست.، ه، رنجبر

 . رانیا یاسالم یارتش جمهور یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش- یعلم
 هینشر، یآموزش کشاورزهای در برنامه ینیضروت توجه به کارآفر تیاهم( 1393. )ل، اصغرنژاد.، م، یخانیعل

 . شماره دوم، جلداول، یدر کشاورز ینیکارآفر
 کاربردی– یعلم یدر مرکزآموزش عال ینیمؤثر بر توسعه کارآفر یرهایمتغ(. 1396. )د، یمیررحیم.، ع، مخبر

 . یکشاورز ت جهادیریمد یپژوهش-یفصل نامه علم، 42شماره (، ره) ینیامام خم



 ... یمنطق برنامه درس 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 762 

 وهیو ش سیروش تدر، محتوا، : هدفینیکارآفر یبرنامه درس(. 1391. )م، مقدم.، م، یشرف.، س، یمذبوح
 . یدر علوم انسان تیمجله ابتکار و خالق، 3شماره ، یابیارزش

 . http://www. amar. org. ir قابل دسترس در:. نفوس و مسکن یعموم یسرشمار(. 1393)، رانیآمار ا مرکز
های در قلمرو رشته ینیآموزش کارآفر یبرنامه درس یقیمطالعه تطب(. 1391. )ر، زاده میحک.، ا، پوریملک

پژوهش و ، 38شماره ، جهان شرویپهای در دانشگاه تهران با دانشگاه یو رفتار یعلوم اجتماع یکارشناس
 . ینگارش کتب دانشگاه

و  رانیا یدولت یهابودن دانشگاه نیدر کارآفر تأثیرگذارهای شاخص نییتع(. 1392.، )م، مزده یمهدو
 . یعلم و فنآور استیس نامه، فصل1شماره ، منظر نیها از ادانشگاه یبندرتبه

به کسب و کار  انیبر نگرش هنرجو ینیآموزش کارآفرهای مؤلفه تأثیر یمفهوم یالگوساز(. 1394.، )ن، ینادر
 . یدر کشاورز ینیکارآفر هینشر، شماره دوم، کار دانش یهادر هنرستان

و  ییان نسبت به توانانظرصاحبان و یدگاه دانشجویسه دیمقا(. 1391. )م، هزاوه یلیجل.، ح، ک فرجامین
فصل نامه ، 21شماره ، یمراکز آموزش جهاد کشاورز یکاربرد-یعلمهای مدرسان دوره یهاتیصالح

 یت جهاد کشاورزیریمد یپژوهش-یعلم
فصل ، سال دوم 1شماره ، یبهشت یرازیش یترجمه هاد، یو آموزش عال یتوسعه اقتصاد(. 1992. )م، وودهال

 . یدر آموزش عال ریزیبرنامهنامه پژوهش 
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Abstract 

This research was conducted with the aim of explaining the logic of the curriculum with the 

entrepreneurial approach in applied agricultural sciences with a qualitative vision; and in order 

to identify the main categories affecting the logic of the entrepreneurship curriculum, a basic 

theory was used for research. In this research, two methods of library and semi-structured 

interview were used to obtain data. Targeted sampling with snowball method was performed to 

achieve theoretical saturation and the usefulness threshold. Where faculty members with an 

agricultural education orientation and familiar with entrepreneurship, curriculum specialists, and 

graduate students of applied entrepreneurship with an agricultural orientation of each were 8, 6 

and 9, respectively, in a total of 23 individuals. For data processing and analysis, there are three 

coding procedures in which open coding for the formation of concepts, axial coding for 

constructing categories and selective coding for the creation of the theorem have been used with 

the help of Atlas-T software. In the initial analysis of the data, the frequency of 496 cases 

provided by respondents in interviews, 38 concepts, was determined at the open coding stage, 

and in the axial coding stage, the concepts of common and identical semantic stage in the form 

of 7 categories Major issues such as lack of government jobs, employment creation, 

entrepreneurial insights, potential conditions and potential of farmers, advances in modern 

technologies, the focus of universities and internationally accredited institutions, and the needs 

of the agricultural community are classified as research findings. Ultimately, one of these 

categories is the creation of sustainable employment and entrepreneurship development in the 

sector was obtained. Research findings show that the logic of applied academic curricula in 

agricultural trends is intertwined with theoretical and practical issues of entrepreneurship in 

order to provide sustainable employment and the development of entrepreneurship in the 

agricultural sector, given the latent capacities in this sector. To play a part in the process of 

decision making and curriculum design; in this way, by strengthening the insights, attitudes and 

entrepreneurial behaviors in students, it can provide the basis for sustainable development in the 

agricultural sector.  

 

Index Terms: curriculum, entrepreneurship approach, scientific-applied, agricultural 

education.  
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