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 کشاورزی از دیدگاه خبرگان نانهیآموزش کارآفر یتیحما یراهبردها

 3یگیبعلم ریو ام 2یفرشته شاعر ،9یموحد محمد دیحم دیس

و منابع  یکشاورز سیپرد ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز، یاستاد آموزش کشاورز -1
 دانشگاه تهران یعیطب
 یکشاورز سیپرد ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز، یآموزش کشاورز یدکتر یدانشجو -2

 دانشگاه تهران یعیو منابع طب
و منابع  یکشاورز سیپرد ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز ،یکشاورز جیترو اریاستاد -3

 دانشگاه تهران یعیطب
 

 چکیده

 یریادگی-یاددهی ندیرا در فرآ رندگانیآموزش گ یهایستگیرشد متوازن شا نهیزم نانهیآموزش کارآفر
 کندیم جابیا نانه،یتحقق آموزش کارآفر یسازبستر یشنهادیپ یها. پرشمار بودن راهبردسازدیفراهم م
هدف  ،کردیرو نیکشور داشته باشد. با ا یرا با نظام آموزش یسازگار نیترشید که بنانتخاب شو ییراهبردها

بود. بر  یکشاورز یدر نظام آموزش عال نانهیآموزش کارآفر تحقق یراهبردها یبندرتبه یپژوهش کاربرد نیا
تنظیم  مربوط یهااز مفهوم یاو به شکل شبکهشدند استخراج  نانهیآموزش کارآفر یهامؤلفه اتیادبی پایه

نظران از صاحب یگروهاز  نانه،یآموزش کارآفر یهاراهبرد یبندرتبه و یاریچندمع یریگمیتصم شدند و برای
شد. بر  ینظرخواهنظر در حوزه آموزش کارآفرینی از افراد صاحبتن  21کشور به شمار  ینیآموزش کارآفر

 یهااسیمق گیری ازنتیجهاست و به منظور  یسنجش نسب یعموم هیکه نظر ل شبکهیتحل ندیفرآ یمبنا
دهنده  لیتشک یهاو راهبرد ارهایمع نیها برابطهی شبکه یدهنده لیتشک یصرها، تک تک عنپیشین ینسب

به کمک  مربوط سیماتر ر. حل اَبَندمورد سنجش قرار گرفت یریگمیتصم یفضا کیدر  نانهیآموزش کارآفر
به عنوان راهبرد  یاساختار شبکه کیصنعت و دانشگاه در  نینشان داد که تعامل ب Super Decision افزارنرم

 تیحساس لیتحل یجهی. نتکندیم ینینقش آفر یکشاورز نانهیآموزش کارآفر یهااریتر در تحقق معمناسب
 .شودتکرار داشته  تواندیم یشنهادیپ یاساختار شبکه که نشان داد زین
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 قدمهم
نقش عمده نظام  یکنون یاقتصاد یدر فضا
از دانش  تیدر حما توانیرا م یآموزش عال

ها، دانش، در توسعه مهارت انیآموختگان و دانشجو
کار  یایدن یالزم برا یهاتیرفتارها و کسب صالح

و  ستیسده ب یدانست. در واقع اقتصاد جهان شرفتهیپ
و  هاتخواهد بود که بتوانند مهار یافراد یرایپذ کمی

 Hasan etکنند ) نیبازار کار را تام ازیدانش مورد ن

al., 2017دانشگاه  کیشکل از  رییتغ لیدل نی(. به ا
که در آن  نیدانشگاه کارآفر کیبه  یسنت یقاتیتحق

است که به  یجیرا دهیباشد، پد نانهیها کارآفرآموزش
 ,Arnautاست ) شیدر حال افزا یمختلف لیدال

همه  توانیم ،ینیکارآفر تی(. با توجه به ماه2010
مختلف نظام  یهاهیجا آن را از دانشگاه گرفته تا ال

مختلف کالن تا خرد  یهاو در سطح یاجتماع
سال  23است که در طول  لیدل نیمشاهده کرد. به ا

حد مورد  نیتا ا یعلم یهااز رشته کی چیگذشته ه
 & Kuratkoه محققان قرار نگرفته است )توج

Morris, 2018یتوسعه اقتصاد دی(. در واقع موج جد 
آن به  شرانیپ یدانست که نوآور ینیکارآفر دیرا با

(. مفهوم Morris et al., 2013) دیآیشمار م
استوار است که بر  یبر توسعه نگرش ینیکارآفر

تحمل شکست،  ،یریها، خطر پذفرصت یجستجو
ها به شکل خالق، کسب کسب منبع ،یتیخود هدا

 یها و اجرابرداشتن بازدارنده یبراتوان الزم 
 (. Kuratko & Morris, 2018تمرکز دارد ) هادگاهید

 یفکر تیبا ظرف یجامعه به دانش آموختگان ازین
باال که بتوانند به طور مستمر اطالعات  تیو خالق

 رند،یرا فراگ یدیجد یهاارتخود را به روز کند و مه
 نانهیکارآفر تی. ذهنشودیاحساس م شیاز پ شیب

خطر،  تیریمعلول ثبات قدم، اعتماد، عزم و اراده، مد
ابتکار،  نان،یاطم دمتحمل ع ر،یینگرش مثبت به تغ

و  تیخالق ،یدرک چارچوب زمان ت،یبه موفق ازین
(. در Taatila, 2010نگاه جامع به موضوعات است )

 نانهیکارآفر یهاشیگرا ینیبشیرابطه پ نیا
توسعه  تی(، اهمFuller et al, 2018) انیدانشجو

 یهابا موضوع ییارویرو یرا برا نانهیآموزش کارآفر
داده است. آموزش  شیافزا یگزند طیو مح دیجد

حس ابتکار و  جادیا یبرا انیدانشجو نانهیکارآفر
 ;Kuttim et alدارد ) ییباال تیاهم ینیارزش آفر

و  افتهیتوسعه  یدر همه کشورها بی( و به تقر2013
 دایپ یاژهیو گاهیجا نانهیدرحال توسعه آموزش کارآفر

 ی(. موضوع اصل1333و همکاران،  یکرده است )الوان
است که از  نیا نانهیآموزش کارآفر نهیدر زم
متفاوت است  ینیچون آموزش کارآفر ییهامقوله

(Gartner and Vesper; 1994آموزش کارآفر .)نانهی 
 Gartner andاستوار است ) ینیبر محور ارزش آفر

Vesper; 1942در  نانهیآموزش کارآفر ن،یچن(. هم
ها و منبع تتر به عنوان فرصت شناخگسترده طیشرا

شده  فیتعر یگذارهیسرما جادیو ا هایریپذخطر
(. به باور Kuratko and Hodgetts;1989است )

که بحث از ادغام  یهنگام (،2332) نیالمپک
مطرح  یدر نظام آموزش نانهیکارآفر یهااستیس

ها پاسخ داده دست از پرسش نیبه ا یستیاست، با
شده است؟  فیچگونه تعر نانهیشود، آموزش کارآفر

آن  دیچگونه با ست؟یمستلزم چ نانهیآموزش کارآفر
کرده  یسازآن را آماده دیبا یکرد؟ چه کس تیرا هدا

است؟  ازین ییهاو منبع یو آموزش دهد؟ چه ورود
به اشتراک گذاشته شوند؟ چه  تواندیچگونه م

است؟ که به  ازیبا جامعه کسب وکار موردن یمشارکت
راهبرد  کیازمند اختصاص یآن ن یاجرا رسدینظر م

ها است که به از شاخص یامجموعه یبر مبنا نیمع
 یفضا کی گر،یدکیها با از رابطه یاشکل شبکه

 یراستا مساله اصل نی. در ادهندیرا شکل م میتصم
 نیها باز رابطه ییالگو افتنیپژوهش حاضر 

 نییو تب نانهیدهنده آموزش کارآفر لیتشک یهامؤلفه
 یبر مبنا یاساختار شبکه کیدر قالب  اهرابطه نیا

آموزش  یهانظر متخصصان بود که از مؤلفه
 یاهیفرض ی(، به عنوان مبنا2313) بیگ نانهیکارآفر

 اقتباس شد.  نانهیآموزش کارآفر
(، مشخص 2333کاتز ) 1ینگار دادیپژوهش رو در

به  یدر آموزش قدمت ینیموضوع کارآفر قیشد تلف
گردد  یبازم 1311نسبت دراز مدت دارد و به سال 

(Kuratko & Morris, 2018 آموزش .)نانهیکارآفر 
 رانیبه فراگ ها،تیو ظرف هاییانتقال دانش و توانا

 نانهیارآفرآموزش ک ن،ی(. بنابراGibb, 2013است )
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 یمطلوب از آموزش عموم یریگجهت کیاز  یبخش
در نظر گرفته شده  انیدانشجو یاست که برا ندهیآ

ها و کشف فرصت یبرا ییهاتیظرف جادیاست و به ا
ها کمک تر به آنگسترده نهیمز کیارزش در  جادیا
 . کندیم

 یبرا یبه عنوان ابزار نانهیکارآفر آموزش
در  یمرتبط با زندگ یهااز چالش یاریبا بس ییارویرو
به  ریشده نامشخص و متغ یجهان یایدن کی

 ,.Venkataraman et al) کندیکمک م رانیفراگ

فراهم  یبه معنا نانهی(. مفهوم آموزش کارآفر2012
 یهاطیها و محفرهنگ ها،وهیآوردن فرصت، ش

 یهاتیفعال به فعال قیدر دانشگاه و تشو اعدمس
(. آموزش Gibb et al., 2013است ) نانهیکارآفر
نظم نوظهور  کی یبرا ینیتمر توانیرا م نانهیکارآفر

است  2مفهوم بازتاب کنندهیدر نظر گرفت که تداع
الزم در  یوستگیو پ نیمع یکه معرف نظم

 ,Higgins et alتجربه مؤثر است ) کی یریگشکل

2013 .) 
در  یسال گذشته مفهوم انتقال فناور 33طول  در

چون تعامل  یدیجد یهاریها با تعبدانشگاه
 ینی(، کارآفرPerkmann et al., 2013) یدانشگاه
 یسازی( و تجارHayter et al., 2018) یدانشگاه

شده است. در  نیگزیجا ،( Fini et al., 2018علم )
زمان  هراز  شیب نانهیدوره مفهوم آموزش کارآفر نیا
نظران باور دارند مطرح بوده و صاحب یگرید

به  نانهیمطلوب آموزش کارآفر یفضا یریگشکل
 ,Guerrero and Urbanoچون فرهنگ ) یابعاد

( و Clarysse et al., 2011(، ساختار دانشگاه )2014
 ,.Jefferson et al) یگذارو قانون ینهاد یهاتیحما

بر  مرکزت نیب نیوابسته است. در ا ،(2017
 یهامرکز سیچون تاس یتیحما یساختارها

(، Nelson, 2014) یدانشگاه یپژوهش یتخصص
(، مراکز Zou and Zhao, 2014) یفناور یهاپارک

 انیدر دانشجو ینیکارآفر هیپرورش روح
(Bergmann et al., 2016 ارتباط با صنعت ،)
(Tartari et al., 2014, Siegel et al., 2003)،  ثبت

 یها( و شرکتBaldini et al., 2006) راعحق اخت
 خواهد بود.  یضرور یامر ،( Hayter, 2011) یشیزا

و  ینیآموزش کارآفر نیرابط ب نانهیکارآفر آموزش
با  کاروکسبفلسفه  نیب وندیپ نیچنو هم کاروکسب

 یریادگیاست که  ینوآور تیبا محور ییهاتیفعال
(. Hasan et al., 2017تمرکز دارد ) نانهیکارآفر

 یهاتیتمرکز بر فعال یبه معنا نانهیآموزش کارآفر
رقابت  یبرا انیدر طول آموزش دانشجو نانهیکارآفر

 ت،یخالق یبرا ترشیب یشغل و تقاضا یبرا ترشیب
بوده و هدف آن  ندهیدر آ نانهیکارآفر هیروحابتکار و 

در دانشگاه در  نانهیکارآفر تیذهن قیو تشو جیترو
 است.  یتیحما یقالب ساختارها

بحث در مورد  یبه جا نانهیآموزش کارآفر در
. شودیم دیتاک "یبرا یریادگی"به  "درباره یریادگی"

شناخت  ،یاجتماع ییساختارگرا کردیرو یبر مبنا
به شمار  3یذهن نیمهم در مبادله دانش ب یامر

 یریادگیتوسعه  یبرا یالهیکه خود وس دیآیم
بر  کزتمر یبر مبنا ردکیرو نیاست. ا نانهیکارآفر

تعامل برقرار  رامونیاست که با جهان پ یاوهیش
مفهوم  ی(. بر مبناHiggins et al., 2013) شودیم

(، مطرح شده است، 1313بازتاب که توسط شون )
 وستهیبه طور پ یستیبا یدر نظام آموزش رانیفراگ

 گرانیدخود و  یهافرض شیو پ هادگاهیها، دپرسش
معرض پرسش  در ،یدیمهارت کل کیرا به عنوان 
 یهاشدن در تعامل ریکه با درگ رایقرار دهند. ز

دامنه  یمعرفت شناخت یهاوهیو ش یاجتماع
را در مورد هر اقدام مشاهده و  هالیاز بد یاگسترده
قابل انتقال و  یریادگی ندیفرآ نی. در اکنندیتجربه م

به شکل تجربه در  هاتیاست و بازتاب فعال یالحظه
 نشیهر گونه ب دید نی. با اردیگیر قرار میفراگ اریاخت

 یهاتیبه فعال میقابل تعم ،یشده از جهان واقع جادیا
 دیتحقق د یچشم انداز برا نیاست که وجود ا یآت

براون مهم است. کوک و  یامر نانهیکارآفر یهاگاه
اشاره به  یبرا "2دانستن"(، از اصطالح 1333)

که  کنندیاستفاده م یمعرفت شناخت تیموقع
. دانش آوردیم دیپد ریفراگ یرا برا یدانش تیمالک
در بستر  شهیاست و ر ایپو یمفهوم ریفراگ یبرا

 نانهیمبنا آموزش کارآفر نیبر ادارد.  یتعامل اجتماع
و روش  تیریمد یهیاستفاده از نظر یبه جا یستیبا

را فراهم آورد که  یطیشرا ،یسنت یتیریمد یهاو فن
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شود.  میترس رانیفراگ یبرا ینیکارآفر یقیحق یایدن
 یریادگیدرست از راه تجربه و  یدرک افتیدر ییتوانا

 نانهیدر آموزش کارآفر رانیفراگ یبرا یعیبه شکل طب
 ,.Higgins et al) دیآیبه شمار م یمحور یمفهوم

داشت که آموزش  انیب توانیرو م نی(. از ا2013
موّلد، تکرار شونده و خود  ندیفرآ کی نانهیکارآفر

با تمرکز بر سطح  ن،یاست. افزون بر ا کنندهتیتقو
 ندیاز درک فرآ یاتازه یهانشیبه ب ،یرفتار

 جیبه دست آمده از نتا جی. نتاشودیمنتج م یریادگی
بلکه  نانه،یکارآفر فینه تنها شکل انجام وظا یریادگی

 ردیگ یدر برم زیرا ن یریادگی یرفتارها تیتقو
(Wing Yan Man, 2012در ا .)جیرابطه نتا نی 

 یهانشان داده است که روش یچند یهایبررس
 یهاشیگرا یریگشکلبر  یاعمده ریتأث یآموزش
 رییچون تغ ییرهایاز راه متغ رانیفراگ نانهیکارآفر

و باور  یخودباور ،یو عاطف یشناخت یهاطهیح
دارد )لوکا و همکاران،  یاجتماع تیو مطلوب یجمع

و  ی، احمد1331 ان،و همکار ی، باقر2313
و  1332و همکاران،  ی، آراست1331همکاران، 

 هیفرض نیرو ا نی(. از ا1333و همکاران،  یآراست
 یبه واسطه روش انتخاب یسازکه فضا ردیگیقوت م

 مؤثر است.  نانهیبر رفتار کارآفر
آموزش  یریگشکل ی(، برا2313) بینظر گ از
و اتخاذ  تیمأمور پنج مؤلفه شامل نانهیکارآفر

 ،یانتقال دانش و فناور نانه،یکارآفر یراهبردها
 یگران و تعامل ذشدن، توسعه آموزش یالمللنیب

مورد توجه باشد  یدر ساختار آموزش یستینفعان، با
با عنوان  یکه در ساختار شبکه مورد بررس

 یسخت مورد توجه قرار گرفتند. از سو یهااخصش
 یهایژگی(، و2312) منانی نگیاز نظر و گرید

در پنج مؤلفه  نانهیساختار آموزش کارآفر کیمطلوب 
توسعه  ،ینیکارآفر یبرا یریادگی یهاخلق فرصت

 یهارتمهاتوسعه  ر،کاو  کسب مدیریت یهارتمها
و  عمومی یهارتمهاتوسعه  ،فرینانهرآکا شخصی

 رانیفراگ یبرا نانهیکارآفر یهاخلق تجربه و آموزه
داشت که توجه  دیبا گرید یسو . ازابدییم یتجل
 نانهیکارآفر یبرنامه آموزش کی زیآم تیموفق یاجرا

جزء در برنامه  کیبه عنوان  ینیبه تمرکز بر کارآفر

 یآموزش یهامنبع ،یتوسعه برنامه درس ،یمل یدرس
دانش آموز  یریادگی بر دی)تأک سیتدر یهاو روش

معلمان، ساخت  یامحور(، با هدف توسعه حرفه
عمل،  نیتبادل بهتر یها برامنبع یشبکه یهامرکز
اشتراک کسب وکار  ران،یمد میاز تصم یبانیپشت

 رانیجامعه، فرصت به فراگ تیو کسب حما یآموزش
و اختصاص  یگذارهیسرما یهاپروژه شیآزما یبرا

(. به اعتقاد Lumpkin, 2005) رددا ازین ژهیبودجه و
و  ینیکارآفر یهامرکز جادی(، ا1312) چییکردنا

 یعامل توسعه نیترمهم یاخدمات مشاوره
 یهاها و آموزشگاهدانشکده جادیاست و ا ینیکارآفر
 ،یبانک -یو مقررات ادار نیاصالح قوان ،ینیکارآفر

و مرکزها،  یعلم و فناور یهاپارک تیو تقو جادیا
 جادیا افته،یسازمان  یاتیو مال یمال یهاتیحما

 یهاها و مرحلهو کاهش الزام یحام یهاشبکه
 یهاتیها، رشد در اولوو ثبت شرکت یبانک -یادار
 رسدیرو به نظر م نیقرار دارند. از ا یبعد
 یانسجام و هماهنگ یتوسعه، برا یهااستیس

و  شودینظام موجود در جامعه اعمال م یهاهدف
 هااست که جامعه و دولت بدان ییهاارزش تابباز
 یاصول ها،استیس نیهستند. در واقع، ا بندیپا

صالح در کشور وضع  یمراجع ذ لهیهستند که به وس
ها و الگو و راهنما، اقدام کیاند و به عنوان شده
. به باور کنندیم یالزم در جامعه را رهبر یهاتیفعال
شامل  هااستیس نیا ،(1332و همکاران ) پورمیابراه
 هانهیدر جامعه، کاهش هز نانهینگرش کارآفر یارتقا
فرهنگ  یکسب وکار، ارتقا یهامرحله یدگیچیو پ
سنجش و  نانه،یکارآفر یهااز آموزش تیدر حما یمل

توسعه خدمات  ،یمل نانهیکارآفر طیمح یمحک زن
 یسازیتجار ن،یمختلف کارآفر یهاخاص به گروه

انجام شده،  قاتیو تحق یقاتیتحق یهادگاهید
 نانه،یکارآفر یحام یهاها و انجمنگسترش شبکه

در همه  نانهیکارآفر یهاتوسعه ابعاد و مؤلفه
مروج  یتوجه به نهادها ،ینظام آموزش یهاسطح

رشد و  یتوسعه مرکزها نانه،یکارآفر یهاتیفعال
 ییبه راهبردها یابیاست. دست یپارک علم و فناور

مهم  یا شود امرهت نقش دانشگاهیکه سبب تقو
 تمرکز و در قالب  نی(. با اLevie, 2014خواهد بود )
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 یاشده به روش شبکه یساختار ده نانه،یآموزش کارآفروضوع م -9نگاره 

از  یتینظام حما کی افتنی یتالش برا
 یاریبس یهایبررس نانه،یآموزش کارآفر یریگشکل

 .صورت گرفته است یجهان یهاتجربه یبر مبنا
و  یشنهادیپ هایشکلتوجه به راهبردها /  با

 نانه،یانتخاب راهبرد آموزش کارآفر یینها یارهایمع
)نگاره  مورد توجه قرارگرفت پژوهش یاساختار شبکه

و موضوع به  یساختارده مدل و ی. پس از طراح(1
به منظور  یانامهپرسشاز آن توسط خبرگان  دییتأ
 یارتباط داخل نییو تع ارهایمع تیبردار اولو نییتع
و  هیاول یها استفاده شد که پس از طراحآن نیب

 اریدر اخت یینامه نهااز خبرگان، پرسش ینظرخواه
 یقرار گرفت. برا نظران آموزش کارآفرینانهصاحب

 یارهایدر دو سطح مع یلیتحل یحل مساله الگو
 یتیحما یهاو راهبردها و شکل نانهیآموزش کارآفر

به منظور  دهش ییشناسا یارهایمع یریگشکل
مورد توجه وضوع به م یمدل و ساختارده یطراح

مدل  یقرار گرفت. پس از ساختن مدل و ساختاربند
 کیبا  یستیکرده است، با انیکه مسئله را شفاف ب

 کرد. هیشبکه تجز کیمانند  یسامانه منطق

 قیتحق یشناسروش
است که به روش  یاز نوع کاربرد قیتحق نیا

شبکه انجام شده است،  لیتحلایستار سنجی و روش 
 یهامؤثر بر آموزش یهاعامل یچون در بررس

 کنترلو از نظر امکان  ردیگیانجام م نانهیکارآفر
است. طرح  ،یشیآزماشبه  قاتیاز نوع تحق رهایمتغ

 ندیو فرآ یفیک دمانیبه طور غالب از د قیتحق نیا
 ی. بهبود عملکرد نوعردیگیشبکه بهره م لیتحل

در نظر  ازمندین که است یاریچندمع یریگمیتصم
مختلف است که از  یهااز عامل یادیگرفتن شمار ز

. برای شودیم ریتعب یابیارز یارهایها به عنوان معآن
از  نانهیکارآفر یهااز متخصصان آموزش ینظرخواه

 یروش گلوله برفنظران که به از صاحبتن  21
در  یزوج یهاسهیمقا ، استفاده شد.انتخاب شدند
و در نظر گرفتن  یمورد بررس یاساختار شبکه

شده  لیتشک سیماتر ابرانجام و  هیدوسو یهارابطه
  حل شد.  Super Decisionافزار نرم طیدر مح
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 نانهیآموزش کارآفر یهادراهبر یبندرتبه -9جدول 

 رتبه خام میزان عادی میزان مطلوب میزان گزینه 

 1 323/3 113/3 333/1 صنعت و دانشگاه بین تعامل

 2 322/3 111/3 332/3 فناوری و علم پارک تأسیس

 3 321/3 121/3 113/3 اختراع حق دادن

 2 332/3 131/3 233/3 صنایع برای آموزشیهای دوره

 2 333/3 333/3 222/3 دانشگاهی تحقیق بر مبتنی زایشیهای شرکت

 1 333/3 332/3 232/3 مشاورهارائه خدمات 

 1 323/3 313/3 231/3 قراردادی تحقیق

 1 322/3 311/3 232/3 یفیتباک انسانی نیروی تربیت

 3 311/3 321/3 213/3 حوزه کشاورزی بنیادی تحقیقات

 

 هاافتهی
مورد بررسی در نگاره  ساختار شبکهبرای بررسی 

 . ندمورد توجه قرار گرفت ریز یهاگام،(1)
: درروش تیاولو یبردارها یزوج یهاسهیمقا -1

 لیچون روش تحل زین شبکه لیتحل یریگمیتصم
 زیدر هر قسمت ن میتصم یهاعنصر یسلسله مراتب

به صورت  ارهایها در کنترل معآن تیبا توجه به اهم
با توجه به  زیها نو خود قسمت د،دنش سهیمقا یزوج

 سهیبا هم مقا یزوج صورتدر هدف به  رشانیتاث
از  یدر قالب چند رندگانیگ می. از تصمندگردید

دو  ایکه دو عنصر  دش دهیپرس یزوج یهاسهیمقا
 یارهایدر مع یریباهم چه تاث سهیقسمت در مقا

 یهااگر رابطه نیخود دارند. افزون بر ا یباالدست
قسمت وجود دارد، با  کی یهاعنصر انیمتقابل م

و به دست آوردن بردار  یزوج یهاسهیمقااستفاده از 
ها را عنصر گرید ریتأث زانیهر عنصر، م ژهیو ریمقاد

 کیبا استفاده از  ینسب تید. اهمهنآن نشان د یرو
 توانیکار م نیا ی. برادیآیبه دست م ینسب سهیمقا
که نمره  یاستفاده کرد در حال 3تا  1 سهیمقا کیاز 
بوده و نمره  نصردو ع کسانی تینشان دهنده اهم 1
عنصر )سطر  کی تینشان دهنده باالتر بودن اهم 3

 سیماتر یهاستون گریبا د سهی( در مقاسیماتر
ارزش طرف  یزوج سهیمقا سیماتر کی. در باشدیم

که  ی، در حالaij=1/aji یعنی باشدیمقابل برعکس م
aij (aji) تینشان دهنده اهم i نیام (j عنصر نیام )

 ( عنصر است. نیام iعنصر ) نیما jبا  سهیدر مقا
 سی: مفهوم ابَر ماتر2سیابَر ماتر لیتشک - 2

 سی. اَبر ماترباشدیمارکوف م رهیزنج ندیفرا هیشب
 یمحاسبه همه یبرا هابیقادر به محدود کردن ضر

( هر عنصر یتجمع) یعیاثر تجم جهیو در نت هاتیاولو
 کیکه  ی. هنگامباشدیها در تعامل معنصر ریبر سا

دو خوشه  رندهیدربرگ هاشبکه صرف نظر از هدف، تن
 یسیماتر کردیباشد، رو هانهیو گز ارهایمع یهابهنام

 تواندیم(، 1311) زاوایو تاک یشده توسط ساعت هیارا
سامانه  کی یهاعنصر یهایبا وابستگ ییارویرو یبرا

به  یبرا دگاهید نیا یبه کار گرفته شود. بر مبنا
سامانه با  کیدر  یکل یهاتیدست آوردن اولو

وارد  دیبا یمحل تیاولو یمتقابل، بردارها یهاریتأث
به آن ابَر  نجای)که در ا سیماتر کیخاص  یهاستون

در  س،یابَر ماتر نی(، شود. اشودیاطالق م سیماتر
شده است که هر کدام  یبندبخش سیماتر کیواقع، 

دو گروه )قسمت  نیارتباط ب انگریآن نما یهااز بخش
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 کارآفرینانهراهبردهای آموزش  یاشبکه لیتحل تیحساس لیتحل جهینمونه نت -2نگاره

ساختار در  نیسامانه است. ا کیخوشه( در  ای
 شد )شکل یبندصورت ریافزار به شرح زنرم طیمح
2.) 

که ابَر  ی: در صورتنهیگز نیانتخاب بهتر - 3
شده در مرحله قبل همه شبکه را  لیتشک سیماتر

را در ستون  تیاولو یهاوزن توانیپوشش دهد، م
 ی. از سوافتیشده  یعاد سیماتر ابر کیدر  هانهیگز
به  یهاتنها شامل قسمت سیماتر ابر کیاگر  گر،ید

 یبرا یترشیب یهاهبه محاسب ازیهم مرتبط باشد، ن
 وجود دارد. هانهیگز یکل یهاتیبه اولو دنیرس
است که  نیا انگری، ب1ارائه شده در جدول  جینتا

 33/1گاه و صنعت با مقدار مطلوب دانش نیتعامل ب
رتبه  332/3حق اختراع با مقدار  یرتبه اول، اعطا

 113/3با مقدار  یپارک علم و فناور سیدوم، تأس
با  عیصنا یبرا یآموزش یهارتبه سوم، دوره

 یمبتن یشیزا یهارتبه چهارم، شرکت 233/3مقدار
رتبه پنجم،  222/3با مقدار  یدانشگاه قیبر تحق

 یقرارداد قیرتبه ششم، تحق 232/3مشاوره با مقدار 
 یانسان یروین تیرتبه هفتم، ترب 231/3با مقدار 

 قاتیرتبه هشتم و تحق 232/3با مقدار  تیفیباک
رتبه آخر را به خود اختصاص  213/3با مقدار  یادیبن

 یبرا تیحساس لیتحل یرسداده است. به منظور بر
انجام و نشان از  لیتحل نیا ،هاتک بخشتک 
 (.Karpak and Topcu,2010آن داشت ) یریپذتکرار

 یریگجهیبحث و نت
 ینینظران طرح موضوع کارآفرصاحب دگاهیاز د

 یدانشگاه تیمهم هدف و مامور یدر آموزش عال
 ,Morris et al., 2013, Neck and Greenاست )

2011, Kuratko, 2005آموزش  (. به رغم آنکه
 کیبه عنوان  یدینسبت جدبه دهیپد نانهیکارآفر

 کنیل د،یشمار آبه یدر آموزش عال یپژوهش نهیزم
حوزه تجربه کرده است.  نیرا در ا یرشد پرشتاب

 یهااتفاق نظر وجود دارد که روش نیامروزه ا
الزم را  یریادگی توانندینم ییبه تنها یآموزش سنت

 جادیجهان امروز و ا یهایدگیچیبا پ ییارویرو یبرا
 جادیا یکند. برا جادیاکار وکسب یهافرصت
نوآورانه  یهاکار به روشونه کسبنوآورا یهافرصت

 یسنت یکردهایاست. رو ازین یشیتعمق و بازاند
نبود  یدر حال رند،یگیم دهیها را نادآموزش ابهام

را احاطه کرده است. از  ینیکارآفر ندیفرا نانیاطم
نظام  نانهیطرح مسئله آموزش کارآفر رو با نیا

تر سطح گسترده کیدر  یستیبا یآموزش عال
کند. بر  تیرا هدا یریادگی-یاددهی ندیفرآ یاجتماع

 یبندتیپژوهش با هدف اولو نیمبنا ا نیا
در نظام  نانهیتوسعه آموزش کارآفر یراهبردها

و  جیانجام شد. با توجه به نتا یکشاورز یآموزش عال
 لیدست آمده از تحلبه یهاافتهیبرمبنا مدل پژوهش 

 میزان حساسیت

ن 
یزا

م
ب

لو
مط
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دانشگاه و  نیکه تعامل ب دهدینشان م یاشبکه
حق اختراع رتبه دوم،  یطاصنعت رتبه اول، اع

 یهارتبه سوم، دوره یپارک علم و فناور سیتأس
 یشیزا یهارتبه چهارم، شرکت عیصنا یبرا یآموزش

، مشاوره رتبه رتبه پنجم یدانشگاه قیبر تحق یمبتن
 یروین تیرتبه هفتم، ترب یقرارداد قیششم، تحق

رتبه  یادیبن قاتیرتبه هشتم و تحق تیفیباک یانسان
با  افتهی نیخود اختصاص داده است. ا بهآخر را 

ها در شبکه تیدارد که به اهم یشبکه همخوان هینظر
از  تیحما یبرا یدانشگاه یهاتالش ییکارا

ها آن یسازمان یهاشبکه تیفیبه تنوع و ک ینیکارآفر
 یاشبکه یهارابطه هینظر نی. بر مبنا اپردازدیم

 هها بدانشگاه یتا سطح دسترس شودیسبب م
 ,.Rasmussen et alشود ) ترشیبا ارزش ب یهامنبع

ساخت  توانیها را مامروز دانشگاه تی(. مامور2011
از  نانهیمثبت کارآفر یتحقق بروندادها یبرا یبستر

به  دیخلق دانش جد یبرا یپروتکل فیتعر قیطر
 ,.Horta et alها دانست )آن یانسان هیواسطه سرما

2015, Mindruta, 2013 .) 
 توانیپژوهش م نیدست آمده از ابه جیبر نتا بنا

در بعد  ینیگفت که از نظر متخصصان حوزه کارآفر
 سیدانشگاه و صنعت و تأس نیتعامل ب یساختار

 یاست، ول ییباال تیاهم یدارا یپارک علم و فناور
ندارد. با توجه به  ییباال گاهیجا یادیبن قاتیتحق
 ینیکارآفر زهمتخصصان حو دگاهیپژوهش از د جینتا

 نانهیتوسعه آموزش کارآفر یراهبردها نیدر امر تدو
 یپارک علم و فناور سیتأس ،یدر نظام آموزش عال

 : شودیم شنهادیاست، پ ییباال تیاولو یدارا
استقرار و حضور  یمناسب برا ییهاطیمح
کوچک و متوسط،  یفناور یهاشرکت یاحرفه

 یهاو مؤسسه عیو توسعه صنا قیتحق یواحدها
در  انیها برپا شود که دانشجودر دانشگاه یپژوهش

 یفناور یهاتیبه فعال گریکدیتعامل سازنده با 
 جادیا ،ینیهم نش نیا ییکنند. هدف نها دایاشتغال پ

جذب، ارتقا و  ندیفرآ یو آسانگر یفناور یهاچشمه
 یهابخش ایکه همه و  یاانتشار آن است، به گونه

 یبه محصوالت فناور یمنته یهاتیاز فعال یاعمده
قابل انجام باشد.  یاها به صورت حرفهپارک نیدر ا

 تیبه عنوان روند مالک نانهیکارآفر ندیدرواقع، فرآ
کسب وکار،  یبرا دگاهیدر کسب وکار، توسعه د افراد

و  نیکارآفر کیشدن به  لیتبد یندهایفرآ یریادگی
 فیکسب وکار را تعر کیانجام آن از آغاز و توسعه 

 (. Lundstrom & Stevenson, 2002د ) شویم
پژوهش  جیشد، نتا انیب شتریکه پ طورهمان

توسعه  یهاخبرگان راهبرد دگاهینشان داد که از د
 نیتعامل ب ،یدر نظام آموزش عال نانهیآموزش کارآفر

است. لذا  تیاولو نیباالتر یدانشگاه و صنعت دارا
دانش  یها با آموزش و ارتقاکه دانشگاه شودیم دیتاک

حضور در بازار  یو آماده کردن آنان برا انیدانشجو
 یقاتیتحق یازهایکار و شناخت و برطرف کردن ن

ز نگه داشتن آن بتواند سهم به بخش صنعت و به رو
صنعت  ن،یچنتعامل داشته باشند و هم نیدر ا ییسزا
در  یاز حوزه فناور قاتیرا که به کمک تحق یجینتا

محصول  دیتول اتیها به دست آمده در عملدانشگاه
و با فراهم آوردن بازار کار و اشتغال  هدخود دخالت د

 یهاکه آموزش یافراد یمؤثر و سودمند برا ییزا
 نیدر ا یاند سهمها گذراندهمرتبط را در دانشگاه

پژوهش مشخص  جیتعامل داشته باشد. با توجه به نتا
در امر  ینیمتخصصان حوزه کارآفر دگاهیشد که از د

در نظام  نانهیتوسعه آموزش کارآفر یراهبردها نیتدو
 یدارا زین یپارک علم و فناور سیتأس ،یآموزش عال

مناسب  ییهاطیاست، الزم است مح ییباال تیاولو
 یفناور یهاشرکت یااستقرار و حضور حرفه یبرا

 عیو توسعه صنا قیتحق یکوچک و متوسط، واحدها
ها برپا شود که در دانشگاه یپژوهش یهاو مؤسسه

 یهاتیبه فعال گریکدیبا  زندهدر تعامل سا انیدانشجو
هم  نیا ییکنند. هدف نها دایاشتغال پ یفناور

 ندیفرآ یو آسانگر یفناور یهاچشمه جادیا ،ینینش
 ایکه همه و  یاجذب، ارتقا و انتشار آن است، به گونه

به  یمنته یهاتیاز فعال یاعمده یهابخش
 یاها به صورت حرفهپارک نیدر ا یمحصوالت فناور

 دگاهیاز د افته،ی نیترانجام باشد. به عنوان مهم لقاب
توسعه آموزش  یهاردراهب نیخبرگان در امر تدو

دانشگاه  نیتعامل ب ،یدر نظام آموزش عال نانهیکارآفر
است  یاست، لذا ضرور ییباال تیاولو یو صنعت دارا

با آموزش و  یکشاورز یآموزش عال یکه مرکزها
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 یکردن آنان برا دهو آما انیدانش دانشجو یارتقا
 یازهایحضور در بازار کار و شناخت و برطرف کردن ن

بخش صنعت و به روز نگه داشتن آن  یقاتیتحق
تعامل داشته باشند و  نیدر ا ییبتواند سهم به سزا

از  قاتیرا که به کمک تحق یجیصنعت نتا ن،یچنهم
 اتیها به دست آمده در عملدر دانشگاه یحوزه فناور

محصول خود دخالت دهد و با فراهم آوردن  دیتول
دانش  یمؤثر و سودمند برا ییبازار کار و اشتغال زا

مرتبط را در  یهاکه آموزش یآموختگان و افراد

تعامل داشته  نیدر ا یاند سهمها گذراندهدانشگاه
 باشد.

 هانوشتپی
1- Chronological 
2- Reflection 
3- Inter-subjective 
4- Knowing 
5- Grantsmanship 
6- Super matrix 
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Abstract 

Entrepreneurial education provides the basis for balanced development of learners' 

competencies in the teaching-learning process. The number of proposed strategies for 

establishing entrepreneurial education requires that strategies be most adapted to the country's 

education system. With this approach, the purpose of this applied research was to rank strategies 

for realizing entrepreneurial education in the agricultural higher education system. Based on the 

literature, the components of entrepreneurial education were extracted and networked with 

relevant concepts. 21 experts were selected for multi-criteria decision making and ranking of 

entrepreneurial education strategies. Based on the process of network analysis, which is the 

general theory of relative measurement, and in order to conclude from previous relative scales, 

the individual components of the network of relationships between the criteria and the strategies 

constituting entrepreneurial education have been measured in a decision-making environment. 

The Super Matrix solution of the Super Decision software aid showed that the interaction 

between industry and the university in a network structure as a more appropriate strategy plays a 

role in meeting the criteria of agricultural entrepreneurship education. The result of the 

sensitivity analysis also showed that the proposed network structure can be repeated. 

 

Index Terms: agricultural entrepreneurship, entrepreneurial education, entrepreneurship 

university, network analysis, multi-criteria decision making. 
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