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  چکیده
موفقیت  دیکل. کند می فاوکار ایپیچیده کسب طیدر محبراي افزایش احتمال موفقیت  ینقش مهم ینیآموزش کارآفر

 دانشـجویان در بـین   مـورد نیـاز  هـاي   مهارتدانش و  ارتقاء يروش برا ترینی، شناسائی اثربخشنیآموزش کارآفر در
در خصـوص انتخـاب    يتـر قیـ درك عم تـوان مـی ی نیآمـوزش کـارآفر   هاي مختلفاثربخشی روش است. با بررسی

ـ تکنو همچنین ایجاد تنوع در  دانشجویانهاي مؤثر، در بهبود نیازهاي آموزشی  روش . ایجـاد کـرد   یهـاي آموزشـ   کی

دانشـگاه علـوم    در انیدانشـجو  يبـرا هـاي آمـوزش کـارآفرینی    بررسی اثربخشی روشمطالعه  نی، هدف از انیبنابرا
جامعه آماري شامل کلیه دانشجویانی  هاي بهبود است. دستورالعمل ها وتوصیه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و ارائه

با انجـام یـک مطالعـه پیمایشـی و گـردآوري       بودند. گذرانده 1398تا  1395هاي بود که درس کارآفرینی را طی سال
روش آموزشی که در درس کارآفرینی تجربه شده بود بررسـی شـد.    19ربخشی نفر از دانشجویان، اث 241اطالعات از 

بخش کشاورزي و  وکارهاي مرتبط  هاي مطالعه جزوه درسی و انواع بازدیدهاي علمی از کسبنتایج نشان داد که روش
خنرانی منابع طبیعی و همچنین صنعتی، مشارکت در رویدادهاي برگزارشده توسـط مرکـز کـارآفرینی دانشـگاه  و سـ     

ها جزوه درسی کمترین میزان اثربخشی را کارآفرینان مدعو در کالس درس بیشتر استفاده شده است. در بین این روش
وکـار  داشته است اما دانشجویان معتقد بودند که بازدیدهاي علمی، سخنران مهمان و فعالیـت عملـی در پـارك کسـب    

است. نتایج آزمـون ویلکاکسـون نشـان داد شـکاف نمـره       داشتهاثربخشی قابل توجهی در ارتقاء دانش و مهارت آنها 
هـاي آمـوزش   شود که در ارائـه کـالس از شـیوه   وضعیت موجود و میزان اثربخشی قابل توجه بود. بنابراین توصیه می

  میدانی ذکر شده بیشتر در آموزش کارآفرینی استفاده شود. 
  

  ١یادگیري کارآفرینی، دانشجویان دانشگاههاي تدریس، : تدریس کارآفرینی، روشکلیدي هاي واژه
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  مقدمه
گـذاران از  اسـت یهم دانشـمندان و هـم س   امروزه،

 ینیکـارآفر توسـعه   يبـرا  یآموزش نظام وجود تیاهم
کوتـاه مـدت و    جینتا ینیکارآفر موزشاند. آ آگاه شده

 .Hannon et al( در جامعـه دارد  یبلندمـدت متفـاوت  

ارائه  ینیهایی که آموزش کارآفر تعداد دانشگاه .)2006
در سراسر جهان به سـرعت   ریهاي اخ دهند در دهه می

 ;Bauman and Lucy, 2019اسـت (  افتـه ی شیافـزا 

Jones et al., 2017; Kuratko and Morris, 2018; 
Wenninger, 2019نشان دهنده اجمـاع   شیافزا نی). ا

گـذاران اسـت   استیو س مدیرانمحققان،  نیگسترده ب
مهـم اسـت    اریبس يتوسعه اقتصاد يبرا ینیکه کارآفر

)Baumol, 2002; Dhaliwal, 2017; Kirzner, 1985; 

Sousa et al., 2019 هـاي سراسـر جهـان، از     ). دولـت
کننـد کـه    مـی  هیهـا توصـ   ، به دانشـگاه ایرانجمله در 

ـ هاي خود را بر ا کرده و دوره قیرا تشو ینیکارآفر  نی
 ي آموزشـی بیشتر نهادها، نیبنابرا نند.ک یاساس طراح

 نیرا با ا ینیکارآفر یآموزشهاي  در حال حاضر برنامه
ـ دهند کـه اهم  می باور ارائه و دانـش و   ینیکـارآفر  تی

ـ مـورد ن  يهامهارت شـدن قابـل    نیکـارآفر  يبـرا  ازی
از  تیـ حما میـزان  بـه همـین علـت    آموزش اسـت و 

 ياز کشورها ياریدر بس ینیآموزش کارآفرهاي برنامه
 ;O'Connor, 2013( اسـت  شیجهـان در حـال افـزا   

Walter et al., 2016(هیعالقه و سرما، نی. عالوه بر ا -

هـاي   در همـه برنامـه   ینیآموزش کارآفر يبرا يگذار
ــا تحصــ ییاز مــدارس ابتــدا یلیمقطــع تحصــ  التیت

ــگاهی ــرش     دانش ــه و نگ ــت روحی ــور تقوی ــه منظ ب
است.  شیحال افزادر کارآفرینی در مخاطبان آموزش 

که  یانیدانشجو يهمزمان با تقاضا نانهیآموزش کارآفر
وکـار  در بـازار کسـب   ش شـانس خـود  افـزای  به دنبال

 يرا بـرا  مورد نیاز يهامهارتهستند و قصد دارند که 
 دهیــچیمتنــوع و پ یتیریمــدهــاي  طیدر محــ تیــموفق

ـ اهم، دنفراهم آور وکارفعالیت کسب اسـت   افتـه ی تی
)al., 2004Cooper et (.  

بـراي افــزایش   ینقــش مهمـ  ینیآمـوزش کـارآفر  
 فـا وکـار ای پیچیـده کسـب   طیدر محـ احتمال موفقیت 

ـ مـورد ن هـاي   توانمنديتواند  می رایکند ز می  يبـرا  ازی
و کســب  نـان یکارآفر يفرصـت بــرا  جــادیکشـف و ا 

 و کسـب  زیآم تیموفق تیریشروع و مد يبرا مهارت
Cruz et al., 2004et al.,  Jones ;( را توسعه دهد کار

الزم است مؤسسات آموزشی به ویژه ، نیبنابرا ).2009
 ینیکـارآفر  منـد نظـام بر ضرورت آمـوزش   هانشگاهدا
 انجــام آمــوزشتســهیالت الزم بــراي کــرده و  دیــأکت

، هادانشگاهدر اخیراً  را فراهم کنند. ینیکارآفر ايحرفه
 دانشـجویان  سـازي آمـاده  يبـرا  ینیهاي کـارآفر  دوره

آنها بتواننـد   اتمام تحصیالتشود تا پس از  برگزار می
از  ياریبسوکار شوند. ی و کسبنیکارآفروارد فعالیت 

ـ و مؤسسات آموزشـی  ها دانشگاه بـه عنـوان    نیهمچن
ـ فیارتقـاء ک  يخود بـرا تر  گسترده راهبرداز  یبخش  تی
 قیو تشـو  ینیکـارآفر  آمـوزش هـاي   و برنامـه ها  دوره

را  یمتنـوع  یآموزشـ  هايروش، يریادگیفراگیران به 
هـاي   و برنامهها  آنها دوره، نیبر ا عالوهکنند.  می دنبال

 نانیو اطم زهیانگ جادیرا با هدف ا ینیمرتبط با کارآفر
نقـش آنهـا در    فراگیریـان و افـزایش  به  ینیدر کارآفر

 دهنـد  مـی  ارائه ینیکارآفر قیاز طر یمشارکت اجتماع
)Graevenitz et al., 2010; Fayolle et al., 2006(.  با
ر ؤثرتها مـ کدام روش نکهینظرات در مورد ا، حال نیا

مناسب است هنـوز   یآموزش يهاروش امهستند و کد
 .)Coleman and Robb, 2012( مـورد بحـث اسـت   

ها اغلـب تـأثیر کمـی    این دوره برخی اعتقاد دارند که
ـ  ـ  نـد یفرا رادارند زی  سـت ین در آنهـا کارآمـد   يریادگی

)Byun et al., 2018(.  یهـاي آموزشـ   برنامـه  بیشـتر 
شوند. برخـی  هاي مختلف ارائه میبه روش ینیکارآفر
 تر هستند. با یـن حـال،  ها ساده و برخی پیچیدهروش
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اغلـب   دیمورد اسـتفاده اسـات   تدریس و آموزشروش 
شیوه ارائه سخنرانی در کالس درس اسـت. در حـالی   

 فراگیر با آموزشگرتعامل  ندیبه عنوان فرا يریادگکه ی
 شـود  مـی  فیتعر يریادگی طیدر مح يریادگیو منابع 

)Lotulung et al., 2018رییتغ ندیفرا ک) و به عنوان ی 
است که به طور مکرر انجام  تیفعال کی جیرفتار از نتا

بنابراین استفاده از یک روش صرف آموزشی  .شود می
در تدریس درس کارآفرینی فاقد اثربخشی کافی است. 

آموزش  هاي مختلفو معرفی روش ییشناسا قیاز طر
درك  بتـوان  ، ممکـن اسـت  ی و اثربخشی آنهانیکارآفر

هـاي مـؤثر، در   در خصوص انتخـاب روش  يترقیعم
بهبود نیازهاي آموزشـی فراگیـران و همچنـین ایجـاد     

 Alberti et( ایجاد کـرد  یهاي آموزش کیتکنتنوع در 

al., 2004.(  ،ــع ــکلدر واق ــت در دی ــوزش  موفقی آم
 ارتقـاء  يروش بـرا  ترینی، شناسائی اثربخشنیکارآفر
 ییو شناسـا  در بین فراگیـران  ریپذهاي آموزش مهارت

ـ و تکن فراگیـران  يازهـا ین نیتطابق ب نیبهتر هـاي   کی
  .)Lee et al, 2007است ( آموزش

هـاي   برنامـه بررسـی نقـش   در تحقیقات مختلف، 
ــوزش ــارآفر آم ــه ینیک ــود در زمین ــرش بهب ــاي  نگ ه

ـ  انیدانشجو یو آگاه نانهیکارآفر -قصـد راه  شیزاو اف

مورد توجه قـرار  مورد  اریکسب و کار بس کی يانداز
ــه اســت ــا بررســی  )Zhang et al., 2014( گرفت ام

آموزش کـارآفرینی در تحقیقـات   هاي  اثربخشی روش
در ، در واقــع .کمتـر مــورد توجـه قــرار گرفتـه اســت   

، ینیاز مطالعــات در مــورد آمــوزش کــارآفر ياریبســ
ـ اغلـب بـا م   ینیآموزش کـارآفر  یاثربخش قصـد   زانی
 ,.Murugesan et al( شـده اسـت   دهیسنج ینیکارآفر

Millman et al., 2010; 2015(  ـ . عـالوه بـر ا بـه  ، نی
عملکــرد آموزشــگران و  نیمنظــور کــاهش فاصــله بــ

 يضـرور ، ینیآمـوزش کـارآفر   انتظارات فراگیـران از 
ـ است که اهم  آمـوزش هـاي   برنامـه  از تیو رضـا  تی

 فراگیـران بـه   این نوع ارزیابی. ارزیابی شود ینیکارآفر

خود را از هاي  دهد تا دانش و مهارت می امکان را نیا
ارتقا دهند. بـا  ، را ینیکارآفر هاي آموزشبرنامه قیطر

نگرش یـا  ، بر ارزیابی قصد قاتیقتح شتریب، حال نیا
 متمرکـز اسـت و   ینیارآفربررسی یک شیوه آموزش ک

ـ یع یابیارز هـاي   از روش فراگیـران متخصصـان و   ین
 آموزش کارآفرینی نیازمنـد تحقیقـات بیشـتري اسـت    

)Pittaway et al., 2009.( در خصـوص ، نیعالوه بر ا 
 یدر آموزش عـال  ینیآموزش کارآفر یاثربخش یابیارز

ــد دوره ــاي  مانن ــه ــیتکم التیتحص ــعف یل ــاي  ض ه
ـ و تحل تحقیقاتی زیادي وجود دارد ایـن   اثربخشـی  لی

   .)Dickson et al., 2008(ضرورت دارد ها  روش
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بـه  

ترین نهادهاي تخصصی آموزش  از قدیمیعنوان یکی 
عالی کشاورزي و منابع طبیعـی کشـور اخیـراً توسـعه     

هاي کارآفرینی بـه صـورت نظـري و عملـی را     برنامه
مـورد توجـه قـرار داده اسـت. بـه منظـور درك بهتــر       
مباحث نظـري درس کـارآفرینی بـه ارزش دو واحـد     

بـراي کلیـه دانشـجویان     1395نظري و عملی از سال 
 شـود کارشناسی به صـورت اجبـاري ارائـه مـی    مقطع 

. بـه منظـور توسـعه    )1400زاده، زاده و عبداله(شریف
هاي عملی نیز اقدامات وسـیعی ماننـد برگـزاري    جنبه

 وختلف آموزشی، بازدید از محیط کسب هاي مکارگاه
هاي کارآفرینی با دعوت کار، برگزاري سلسله نشست

ــه، دوره  ــا تجرب ــان ب ــاي از کارآفرین ــازي ه توانمندس
رسانی مناسـبتی و مسـتمر در مـورد    دانشگاهی، اطالع

ــنواره   ــزاري جش ــارآفرینی، برگ ــدادهاي ک ــاي روی ه
ــگاهی، راه   ــر دانش ــان برت ــه  کارآفرین ــدازي بازارچ ان

ویکنــد، برگــزاري آپکــارآفرینی، برگــزاري اســتارت
هاي مهارتی، تشکیل تعاونی دانشـجویی، تسـهیل   دوره

بنیان، تشکیل صندوق انشوکارهاي دحمایت از کسب
وکارآفرینی دانشگاهیان و ایجاد پارك  حمایت از کسب

هدف ، نیبنابرا وکار دانشجویی انجام شده است.کسب
هـاي آمـوزش   بررسـی اثربخشـی روش  مطالعه  نیاز ا



 1400) پاییز 3)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

116 

در دانشــگاه علــوم   انیدانشــجو يبــراکــارآفرینی 
 ها وشـنهاد یپ و ارائـه  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

مطالعــه  نیــا جینتــابهبــود اســت. هــاي  دســتورالعمل
مـدیران  و  دیاسـات  يرا بـرا  يکاربردهاي  دستورالعمل

 یآموزشـ هـاي   و بهبـود برنامـه   یابیارز يبرا دانشگاه
  .دهد می ارائه ینیکارآفر

  
  و پیشینه تحقیق مبانی نظري

توانـد   نمـی  وکـار کسـب  یاز آنجا که آموزش سنت
آمـوزش  ، را بـرآورده کنـد   بازار شـغلی  ریمتغ يازهاین

را  نانـه یکارآفرهـاي   ییو توانـا ها  که نگرش ینیکارآفر
ــتقو ــی تی ــد در  م ــه  کن ــی از جمل ــات آموزش مؤسس

 افتـه ی شیافـزا ها در مقاطع مختلف تحصـیلی  دانشگاه
بـر   وکـار کسـب  یسـنت کـه آمـوزش    یاست. در حـال 

، کنـد  می دیبزرگ تأکهاي  شرکت ياندازو راه سیتأس
، تیـ خالقبـر پـرورش    ینیکـارآفر  آموزش هاي برنامه

هـاي  در محـیط پـذیري   سـک یفعـال بـودن و ر  ، لیتخ
 .)Jones and English, 2004( دارد دیــتأکمختلــف 
 هیــاســت کــه در آن کل ينــدیفرا ینیکــارآفر آمــوزش

 یآموزشـ  سـتم یدر س پرورشیو  یآموزش يهاتیفعال
، ینیرفتـار کـارآفر   ایـن نـوع آمـوزش،   شود.  می انجام

را  وکـار کسـب هـاي   تیو امکان فعال ینیکارآفردانش 
 تـالش  ینیآموزش کارآفر، نیدهد. عالوه بر ا می ارائه
 يانداز اهر ایبه توسعه  قیرا تشو نانیکند تا کارآفر می

ــب ــارکس ــد  وک ــود کن ــوزش .)Liñán, 2004(خ  آم
آمـوزش  ، دانشکسب  يرا براهایی  فرصت ینیکارآفر

ـ هـاي   فرصـت بـه   منـد   که عالقـه  یکسان به ، يریادگی
کسـب   کی جادیمنابع در معرض خطر و ا یسازمانده

را فراهم  توسعه مشاغل کوچک هستندجدید یا  و کار
به عبـارت  . )Bechard and Toulouse, 1998( کندمی

کشف  يکه برا یبر تخصص ینیآموزش کارآفر، گرید
 اسـتفاده  کسـب و کـار  هـاي   فرصـت سازي  يارو تج

اغلب اعتقاد بر این اسـت کـه     شود متمرکز است. می

به آنهـا   فراگیرانبه  ینیمهارت کارآفر ونش آموزش دا
اشـتغال کمـک    شیو افـزا  یشغل يهايریگمیدر تصم

 Bauman and Lucy, 2019; Chandler andکند ( می

Broberg, 2019; Dhaliwal, 2017; Nabi et al., 
ی را بـا  آموزشـ  هـاي ها اغلـب برنامـه   دانشگاه. )2018
 نانـه یو رفتار کارآفر ، روحیاتهانگرش کیتحر هدف
ــه مــی انیدانشــجو نیدر بــ  Ilonen and( دهنــدارائ

Heinonen, 2018; Packham et al., 2010 .(
هـاي   ماننـد آمـوزش   یهـاي مختلفـ   روش آموزشگران

ــوردي  ــرادي و م )، Finney and Pyke, 2008( انف
سـازي   نمونـه  )،Fox et al., 2018( يسازي و باز هیشب
ـ اول  Junqueira( میمفـاه  ی)، بررسـ Noyes, 2018( هی

and Cruz, 2019( قات)، مســابBrentnall et al., 

2018; Chandler and Broberg, 2019 ،( ـ  يریادگی
ـ ) و Mukesh et al., 2019( یعمل  تـال یجید يریادگی

)Sousa et al., 2019کنند. ) استفاده می   
ــ ــی ) 2015( نکیراوچ و هلس ــان م ــه بی ــد ک  کنن

هـاي مختلـف    بـه روش  ینیآموزش کـارآفر  یاثربخش
فرض اشـاره   نیوجود به ا نیشود، با ا می يریگاندازه

یک موفق کسب و کار  ياندازتمرکز بر راهکه  کنند می
حال، اکنـون   نیبا امعیار مهم بررسی اثربخشی است. 

 ینیمشخص شده است که هـدف از آمـوزش کـارآفر   
کسـب و   ياندازراه يسازي دانش آموزان برا تنها آماده

 وکارهـاي کسـب  تیریاوقـات مـد   ی. گـاه ستیکار ن
ــ)، Politis, 2005کوچــک ( هــا و توســعه مهــارت ای

 هـاي شـرکت تواند در  که می ینیکارآفر يها یستگیشا
 Kuratko( هم اهمیت زیادي داردموجود اعمال شود، 

and Morris, 2018; Ustav and Venesaar, 2018 .(
ـ  زیامکـان تمـا   نیهمچن اقـدامات سـخت و نـرم     نیب

و همکاران   Nabiوجود دارد. به عنوان مثال، یاثربخش
 ینیآموزش کارآفر ریرا در مرور تأث زیتما نیا) 2017(

ــرده ــدبررســی ک ــر تغ ياریبســ .ان ــات ب ــاز مطالع  ریی
 در زمینه فراگیرانهاي  یستگیها و شا ها، مهارت نگرش
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ـ اند. از آنجا کـه ا  متمرکز شده یننیکارآفر ـ تغ نی  راتیی
شـوند.   می ینرم تلق راتینامشهود هستند، به عنوان تأث

 ایـ  سخت مربوط به شـروع و  راتی، تأثگرید ياز سو
ممکـن   یکسب و کار اسـت. اثربخشـ   یعملکرد واقع

به اقـدامات نـرم (بـه عنـوان      یابیاست مربوط به دست
) وکار مستقلکسب جادیمثال، بهبود نگرش نسبت به ا

به اقدامات سـخت (بـه عنـوان مثـال،      یابیقبل از دست
 "نـرم " يارهـا یمع ) باشد.وکار واقعییک کسب جادیا

ــ ــارآفر  یاثربخش ــوزش ک ــات آم ــب در مطالع  ینیاغل
از  ياری). بسـ Nabi et al., 2017( شده اسـت  یابیارز

ـ هـا و انگ  ییمطالعات از توانـا  هـا بـه عنـوان ابعـاد      زهی
هـاي   کنند. به عنـوان مثـال، شـاخص    می ادی یاثربخش

 ی دارد کـه دانشـ اشـاره بـه   ، ییتوانـا بعـد  مربوط بـه  
 يو راه انــداز ینیکــارآفر نــدیمــرتبط بــا فرا ماًیمســتق

از شاخص مربـوط   يگریاست. نمونه د دیمشاغل جد
ارائه ) Bauman and Lucy  )2019توسط و ییبه توانا

ره در دو بیـان کردنـد فراگیرانـی کـه    شـده اسـت کـه    
کـه  فراگیرانی شرکت کرده بودند نسبت به  ینیکارآفر
ـ آمـوزش ند  ینیکـارآفر  نهیدر زم بودنـد، نـوآورتر    دهی
  بودند.

ــدد ــات متع ــورد يمطالع ــعه دوره در م ــاي  توس ه
ــارآفر ــرا ینیکـ ــام شـــده   يو اجـ ــا انجـ ــوثر آنهـ مـ
ــت. ــزا) Kourilsky )1995 اس ــ ياج ــه درس  یبرنام
منابع و  صیتخصها،  فرصت ییشناسا بهرا  ینیکارآفر
کرد. بندي  طبقه یاتیعملهاي  سازمان جادیو اها  يورود

ــم ــه رس ــت تیب ــناختن فرص ــا  ش ــتلزم ه ــب مس کس
و  يمشـتر  يازهاین، بازار وضعیتنه یدر زمهایی  نشیب

و ورود منابع شامل  عیاست. توز ياختراعات و نوآور
ـ مـورد ن هـاي   مهـارت  نیو همچن سکیبه ر لیتما  ازی
در  است. یخارجهاي  يگذارهیمحافظت از سرما يبرا

اهداف برنامـه  ) English Jones and )2004  ،تحقیقی
: کردنـد  فیتعر گونه نیرا ا ینیآموزش کارآفر یدرس

ـ و توسعه اها  دهیا صیابتدا نحوه تشخ آموختـه  هـا   دهی

، یمـال  تیو وضـع  یمنابع شخص یابیارز، سپس. شود
شروع  يبرا ازیخطرات مورد ن یابیو ارز شود یبررس

 منـابع  هیـ کسـب و کـار و ته  ریـزي   برنامه يریادگی و
اسـتفاده  ، منابع صینحوه تخص، در ادامه .صورت گیرد

کـه   یشـغل  جادیو ا یابیمختلف بازارهاي  ياز استراتژ
آمـوزش داده  ، کند می تیریرا مد یانسان يرویپول و ن

ـ . عـالوه بـر ا  شود ) Vesper and Gartner  )1997،نی
 هـاي دانشـکده را در  ینیآموزش کـارآفر  یبرنامه درس

در آن  یدرسـ  تحصیالتی تکمیلـی داراي ایـن برنامـه   
 ینیکـارآفر هاي  کردند. برنامه لیتحل، بود دهش سیتأس

ــه  ــاي  درسب ــگاهه ــگاهی ، یدانش ــارات دانش ، انتش
ــفعال بنــدي  طبقــه، یلیفــارغ التحصــ پــس ازهــاي  تی
، ینیکارآفرمباحث به  یبرنامه درسهمچنین شوند.  می
هـاي   طـرح نگارش ، مشاوره، مشاغل کوچک تیریمد

 یبرنامه درسـ شود.  می میتقس یمال نیمو تأ وکارکسب
بـر سـه    نیـز  مدرسه کسب و کـار هـاروارد   ینیکارآفر

ـ تمرکـز دارد: ارز  يدیمفهوم کل فرصـت، کسـب    یابی
 Gottleib and(منابع و رشد و حفـظ کسـب و کـار    

Ross, 1997(. ــه ــط ايمطالع   Hahn and Koتوس
ـ  ینیکـارآفر هـاي   تفاوت برنامـه ) 2007( ـ ا نیب  االتی

کـه برنامـه    بررسی کـرد و نشـان داد  متحده و کره را 
بـه   ینیکارآفر هاي تحصیالت تکمیلیدانشکده یدرس

، مقدمـه  شامل نهای. اشوند می میتقس یشش گروه اصل
، ینیکارآفربراي سازي  و آماده ینیکارآفر طیمح لیتحل

 يو اسـتراتژ  ینیکـارآفر  تیریمـد ، ینیکارآفرفعالیت 
را  ینیکـارآفر هاي  دوره) Kimand Lee )2016 است.

و طرز فکر  ینیکارآفر: کردندبندي  در شش واحد طبقه
 يمهــارت و اســتراتژ، ینیبرنامــه کــارآفر، ینیکــارآفر

مسائل ، بودجه نیتأم يبرا ینیمسائل کارآفر، تیریمد
ـ و ینیرشد و توسعه و کارآفر يبرا ینیکارآفر  . بـر ژهی

همـه   ملشا ینیآموزش کارآفر، یقبل قاتیاساس تحق
و هـا   کارگـاه  تـا از توسـعه طـرح کسـب و کـار      زیچ

پرداختن به ابعـاد   يشده برا یکوتاه طراح ينارهایسم
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 و همکـاران   Byunاست. کارآفرینیهاي  خاص برنامه
ارائـه شـده    ینیکارآفر یبرنامه درس یاثربخش) 2018(

با اسـتفاده  را  توسط نهادهاي آموزش عالی کشور کره
نتایج نشان بررسی کردند. و عملکرد  تیاهم لیاز تحل
اي یم پایـه هامفـ هـاي آمـوزش   شـیوه  نیمهمتر داد که
 وکـار، شـامل   کسـب  يانـداز و راه ینیکـارآفر  یاساس
 کسـب کار، نگارش طرح وکسب یامکان سنج لیتحل

ـ و بازار ی، امـور مـال  یعملـ  ي، حسـابدار کارو و  یابی
ـ  و معرفی درك ی بـود.  نیکـارآفر  هـاي فرصـت  افتنی
 يبر فناور یمبتن ینیو کارآفر خطرپذیر يگذارهیسرما

 ینیدر ارتقـاء کـارآفر   یبه عنوان موضوعات مهمـ  زین
در نظـر گرفتـه شـده     وکارکسب يهاتیو فعال یعمل

  است.
اثربخشـی  تحلیل ) به 1392(احمدزاده و همکاران 

هاي کارآفرینی بـا اسـتفاده   آموزش کارآفرینی در رشته
 اطالعـات الزم از . پرداختنـد از مدل ماتریس رضایت 

ي کارآفرینی دانشگاه سیسـتان و  آموختگان رشتهدانش
هـاي  . یافتـه گردآوري شـد نفر  57بلوچستان به تعداد 

ها، پیامدهاي که محتوا، روش بودپژوهش حاکی از آن 
اقتصــادي حاصــل از  -فــردي، ســازمانی و اجتمــاعی

هــاي دانشــجویان رشــتهبــین آمــوزش کــارآفرینی در 
کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان اثربخش نبوده 

روش  اثربخشـی ) 1393آراسـتی و همکـاران (   .است
را » قصـد کـارآفرینی  «بـر  » سخنران مهمـان «آموزشی 

کـه روش   دادهاي تحقیـق نشـان    . یافتهبررسی کردند
از طریق تأثیر بـر  » سخنران مهمان«آموزش کارآفرینی 

ــاور   ــاوري و ب ــت شخصــی، خودب ــاي مطلوبی متغیره
جمعی باعـث ارتقـاي قصـد کـارآفرینی دانشـجویان      

هنجارهـاي  «شود، در حالی که این روش بر متغیـر   می
داري نداشـته اسـت.    ان تأثیر معنـی دانشجوی» اجتماعی

اي نمایـا از   مجموعـه ) 1394زاده (زاده و عبدالهریفش
هاي آموزش کارآفرینی در حوزه آمـوزش عـالی    مولفه

 63 شامل این تحقیقنتایج  را معرفی کردند. کشاورزي

؛ بـه ایـن شـرح ارائـه شـد     نشانگر در قالب پنج مولفه 
ریـزي   برنامـه ، شناسی آموزش کارآفرینی وشتوسعه ر

ــارآفرینی ــوزش ک ــارآفرینی  ،آم ــوزش ک ــواي آم ، محت
اي  توسـعه حرفـه  ، پژوهش درباره آموزش کـارآفرینی 
انـدرکاران   دسـت ، براي آموزش کارآفرینی کشـاورزي 
ــارآفرینی در کشــاورزي ــرویج فرهنــگ ، آمــوزش ک ت

ســازي و توســعه نهــادي بــراي  کـارآفرینی و ظرفیــت 
ــارآفرینی ــوزش ک ــودي (. آم ــدالهی و مقص ) 1396عب

را بررســی  کــارآفرینی هــاي اثــربخش آمــوزشروش
هـاي اثـربخش آمـوزش    نتایج نشـان داد روش کردند. 

کــارآفرینی از نظــر اســاتید و دانشــجویان بــه ترتیــب 
از: یـادگیري انفـرادي، کـار بـا افـراد بـا        عبارت است

تجربه، آموزش در محیط واقعـی، یـادگیري از طریـق    
نرم افزارها، فعالیت گروهـی، آمـوزش مجـازي، کـار     

با توجه به این کـه   .انفرادي عملی و اجراي نمایشنامه
مشابهی در دانشگاه علوم کشـاورزي و   تاکنون مطالعه

، تحقیق حاضر به منابع طبیعی گرگان انجام نشده است
  این موضوع پرداخته است.

  
  روش تحقیق

حقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از ت
(غیـر   هـا از نـوع توصـیفی    گردآوري داده  لحاظ نحوه

 پیمـایش بـه صـورت   تحقیـق  ایـن  آزمایشی) اسـت.  
که در رده پارادایم تحقیقات کمـی قـرار    اي پرسشنامه

آوري  در این تحقیق براي گـرد . ، انجام شده استدارد
سـاخته   محقـق پرسشـنامه  یـک  هاي مورد نیـاز از   داده

) 1ه است که شامل چند بخش، از جمله: (استفاده شد
ــردي  ــات ف ــخگویان  -مشخص ــیلی پاس ) 2( و تحص

هاي به کار گرفته شده براي آموزش روشمشخصات 
 ازهاي آموزش کارآفرینی لیست روش کارآفرینی بود.
در  هـا اي که دانشجویان بـا ایـن روش  هدو جنبه تجرب
ــارآفرینیافرآینــد گذر ــزان  نــدن درس ک داشــتند و می

ــابی  ــجویانارزی ــن روش دانش ــا در از اثربخشــی ای ه
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این پرسشنامه  .آنها افزایش دانش و مهارت کارآفرینی
در راســتاي هــدف کلــی و بــر پایــه مبــانی نظــري و 

 بـراي تعیـین  هاي تحقیق تـدوین گردیـد.    نگاشته پیش
یک گروه متشکل  اتنظر بهپرسشنامه  یاعتبار محتوای

هـاي  دانشـگاه کـه در فعالیـت    از اعضاي هیات علمی
ــه داشــتند   پژوهشــگر دوو آمــوزش کــارآفرینی تجرب

   شد. رجوع ،در این حوزه مستقل داراي تجربه
مقطـع   جامعه آماري تحقیـق حاضـر دانشـجویان   

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی  کارشناسی در 
 1398در سـال  گیـري   که در هنگام نمونـه  بودگرگان 

با توجه . شده بودند کارآفرینیموفق به گذراندن دوره 
به تعریفی که از جامعه آمـاري ایـن تحقیـق صـورت     

 650همرفته جامعه آماري این تحقیق از   گرفت، روي
کرجسـی  جدول دانشجو تشکیل شده است. بر اساس 

بـا  نفر برآورد گردید کـه   242حجم نمونه  و مورگان
پرسشنامه  241هاي ناقص، اطالعات پرسشنامهحذف 

براي انتخاب تکمیل و براي تحلیل نهایی استفاده شد. 
ــه ــته  نمون ــین رش ــا از ب ــک   ه ــف از تکنی ــاي مختل ه
گیري مطبق استفاده گردید. بـراي تقسـیم نمونـه     نمونه

رشـته، مقطـع تحصـیلی و    بین طبقات مختلف اعم از 
جنسیت نیز بر مبناي انتساب متناسب عمل شده است. 

گردآوري شـده در  اطالعات ها و  دادهتجزیه و تحلیل 
: الف) آمـار توصـیفی  گرفته است: (بخش صورت دو 

ــانگین و  انحــراف معیــار، در ایــن بخــش محاســبه می
بندي مد نظر بوده اسـت؛ و   ضریب تغییرات و اولویت

از آزمـــون : در ایـــن بخـــش باطیب) آمـــار اســـتن(
وضع موجـود اجـراي هـر    استفاده شد تا  ویلکاکسون

آنهـا مقایسـه و   ثربخشـی  ها بـا میـزان ا  کدام از روش
ها  تجزیه و تحلیل داده بررسی شود. تفاوت امتیاز آنها

 Excel2016 و SPSS26 افزارهـاي آمـاري   با کمـک نـرم  
  .شدانجام 

  

  هاي پژوهش یافته
بـر اسـاس   : تحصیلی پاسخگویاناطالعات فردي و 

درصـد پاسـخگویان در    6/28نتـایج حاصـله، حـدود    
سـال و کمتـر قـرار داشـتند. همچنـین       21گروه سنی 

درصـد در   9/19سال،  22درصد در گروه سنی  7/29
 24درصد در گـروه سـنی    5/13سال،  23گروه سنی 

سال و بـاالتر   25درصد نیز در گروه سنی  3/8سال و 
سـال   97/21قرار داشتند. میانگین سـنی پاسـخگویان   
درصـد   2/48است. به لحاظ توزیع فراوانی جنسـیت،  

درصد از آنهـا   8/51پاسخگویان را دانشجویان پسر و 
درصـد   5/51انـد.   نیز دانشجویان دختـر تشـکیل داده  

 عات دریافتیاطال ساکن روستا و بقیه شهرنشین بودند.
پاسـخگویان بیـان    درصـد  8/65 حاکی از آن است که

ــورت     ــه ص ــا ب ــدر آنه ــغلی پ ــوابق ش ــه س ــد ک کردن
خوداشتغالی اسـت و بقیـه بـه صـورت کارمنـدي در      

میـانگین  کننـد.  بخش دولتی و خصوصی فعالیـت مـی  
 7/15و معدل دروس گذرانده شده  6/14معدل دیپلم 
درصد بیان کردند که تاکنون سابقه  7/73 محاسبه شد.

انـد و  وکار نداشتهشغلی یا فعالیت کارآفرینی و کسب
بـه لحـاظ رشــته    اي بودنــد.بقیـه داراي چنـین سـابقه   

درصد پاسخگویان در رشته علوم دامی،  9/8تحصیلی،
در رشـته   2/13درصد در رشته صنایع غـذایی،   9/13

/ درصد رشته 8/12 در رشته گیاهپزشکی، 9/8باغبانی، 
درصد  9/12درصد در رشته خاکشناسی،  8/6 شیالت،

درصـد در رشـته تـرویج و     7/4آالت، در رشته ماشین
ــاورزي ــوزش کش ــاد   4/6 ،آم ــته اقتص ــد در رش درص

و  درصد رشته ژنتیک تولیـد گیـاهی   1/9و  کشاورزي
درصـد   7/76 کردند.تحصیل می هابقیه در سایر رشته

عـالوه بـر رشـته تحصـیل     پاسخگویان بیان کردند که 
خویش به کسب تخصص یـا مهـارت دیگـري اقـدام     

درصـد بیـان کردنـد کـه      5/75اند، در حالی که نکرده
ــه راه ــل ب ــدازي کســبتمای ــس از  ان ــار مســتقل پ وک

درصـد پاسـخگویان    4/57همچنین تحصیالت دارند. 
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اندازي کسب نیز در حد زیاد و بسیار زیاد این کار (راه
   دانند.پذیر میاي خود امکانو کار شخصی) را بر

جـدول  : مسیر شغلی هايگزینه پذیريارزیابی امکان
 آینده شغلی مسیر هايگزینه پذیريامکان) اولویت 1(

دهد. با توجه بـه جـدول   براي دانشجویان را نشان می
ت مربوط بـه گزینـه   شود که باالترین اولویمشاهده می
معـین بـراي   انـدازي کسـب و کـاري     راه"پنجم یعنی 

باشـد بـه   مـی  "خویش (خوداشتغالی و خودفرمـایی) 
اندازي کسب و درصد پاسخگویان راه 5/58طوري که 

کاري معین براي خویش را در مقایسه با اسـتخدام در  

ادارات دولتی و خصوصی به عنـوان گزینـه مـد نظـر     
براي اشتغال خـود بعـد از اتمـام تحصـیالت معرفـی      

، "ادامـه تحصـیالت  " هـاي اند. بعـد از آن گزینـه  کرده
ادامه کـار در کسـب و   " ، "دولتی بخشاستخدام در "

  "اسـتخدام در بخـش خصوصـی   " و "خـانوادگی کار 
ایـن نتـایج بیــانگر ایـن اسـت کـه گزینــه       قـرار دارد. 

استخدام دولتی همچنان جذاب اسـت، هـر چنـد کـه     
ممکن است درآمدهاي آن نتوانـد حتـی تـوان تـأمین     

   حداقل معیشت را داشته باشد.

  
  هاي چندگانه)(پاسخ مسیر شغلیهاي گزینهپذیري ارزیابی امکان -1جدول 

  درصد  فراوانی  هاي شغلیگزینه  ردیف
  7/47  115  ادامه تحصیالت  1
  4/17  42  ادامه کار در کسب و کار خانوادگی   2
  4/39  95  استخدام در بخش دولتی   3
  1/14  34  استخدام در بخش خصوصی   4
  5/58  141  اندازي کسب و کاري معین براي خویش (خوداشتغالی و خودفرمایی)راه  5

  
هـاي آمـوزش   روش وضـع موجـود   بنـدي اولویت

ــارآفرینی ــایج: ک ــت نت ــود  اولوی ــع موج ــدي وض بن
ــوم    روش ــگاه عل ــارآفرینی در دانش ــوزش ک ــاي آم ه

) نشـان  2کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در جدول (
توافق نظر بیشتري شود که مشاهده میداده شده است. 

مطالعــه جــزوه "هــاي روشدر خصــوص اســتفاده از 
بخـش   وکارهـاي مـرتبط    بازدیـد از کسـب  "، "درسـی 

هـاي  بازدیـد از شـهرك  "، "کشاورزي و منابع طبیعـی 
بخش کشـاورزي و   وکارهاي خارج ازصنعتی و کسب

مشارکت در رویـدادهاي برگزارشـده   "، "منابع طبیعی
(جشنواره ایده، رویداد  توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه

حضـور کارآفرینـان   "و  "از ایده تا کسب وکـار و ...) 
 "نمونه و موفق جهت ارائه سخنرانی در کـالس درس 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن      بنابراین می وجود دارد.
ها بیشتر براي آموزش در ارائه درس کـارآفرینی  روش

هـر چنـد کـه امتیـاز      مورد استفاده قرار گرفته اسـت. 
ها بیشتر بوده است اما دانشجویان توافـق  روش برخی

  اند.نظري در این خصوص نداشته
ــایج جــدول نشــان مــی  همــان ــه نت ــد طــور ک ده

بـا   مرتبط هايجشنوارهدر مشارکت "هایی مانند  روش
ــیلم"، "در خــارج از دانشــگاه کــارآفرینی  تماشــاي ف

ي ارائـه "، "کارآفرینـان موفـق   درباره جزئیات فعالیت
توسط اساتید مشاور کـارآفرینی و  اي خدمات مشاوره

 "کـارآفرینی  يدانشـجویان در زمینـه   بـه سایر اساتید 
کمتر براي همه دانشجویان مورد استفاده قـرار گرفتـه   

  است.
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   وضع موجوداز نظر هاي مرسوم به کار گرفته شده براي آموزش کارآفرینی روشبندي اولویت -2جدول 

  میانگین  هاي مرسوم به کار گرفته شده براي آموزش کارآفرینیروش
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  رتبه

  1  181/0  80/0  41/4  مطالعه جزوه درسی
  14  655/0  95/0  45/1  وکارو کسب کارآفرینیمرتبط با هاي کتاب مطالعه

  9  482/0  65/1  42/3 کارآفرینی  مختلف دانشگاه در مورد سخنرانی اساتید
  18  1  1//75  75/1 کارآفرینان موفق  درباره جزئیات فعالیت تماشاي فیلم

انجام فعالیت عملی کارآفرینانه مبتنی بر تولیـد، بازاررسـانی و فـروش بـا امکانـات مرکـز       
 کارآفرینی دانشگاه

62/2  77/1  676/0  16  

  7  410/0  14/1  78/2 وکارکسبنوشتن طرح 
  5  403/0  24/1  08/3 ارائه سخنرانی در کالس درس جهتحضور کارآفرینان نمونه و موفق 

در کـالس درس و ارائـه   و کـارآفرینی  حضور مدیران و مسئوالن دولتی مرتبط با اشـتغال  
  سخنرانی

79/2  13/1  405/0  6  

  12  623/0  32/1  12/2 تدوین گزارش تجربه آنها مراجعه به کارآفرینان موفق و مصاحبه و
  2  299/0  97/0  24/3 بخش کشاورزي و منابع طبیعی وکارهاي مرتبط  بازدید از کسب

  3  346/0  02/1  95/2  بخش کشاورزي و منابع طبیعی وکارهاي خارج ازهاي صنعتی و کسببازدید از شهرك
  13  650/0  39/1  14/2  اي، و ...کارآفرینی مانند سازمان فنی و حرفههاي متولی اشتغال و ت و سازمانابازدید از ادار

وکـار و سـالن قـارچ و    بازدید از امکانات دانشگاه در زمینه کارآفرینی، مانند پارك کسـب 
  وکارهاي واقع در مرکز رشدکسب

72/2  44/1  529/0  10  

دانشجویان در  بهتوسط اساتید مشاور کارآفرینی و سایر اساتید اي ي خدمات مشاورهارائه
 کارآفرینی يزمینه

21/2  84/1  833/0  17  

  8  423/0  74/0  75/1 ي کارآفرینیزمینه درو گزارش علمی نوشتن مقاله 
- وکار و جزئیات فعالیتالتحصیل موفق در زمینه کارآفرینی و کسبمعرفی دانشجویان فارغ

 هاي آنها
34/2  54/1  658/0  15  

  11  553/0  47/1  66/2 و کار دانشجویی با تایید مرکز کارآفرینی دانشگاه هاي کسب مشارکت عملی در تیم
  19  245/1  83/1  47/1 در خارج از دانشگاه با کارآفرینی مرتبط هايجشنوارهدر مشارکت 

ایده، رویداد مشارکت در رویدادهاي برگزارشده توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه (جشنواره 
 از ایده تا کسب وکار و ...)

07/3 15/1  375/0  4  

  محاسبه شده است. 5تا  1از   میانگینسطح لیکرت، و  5مقیاس سنجش طیف 
  

هـاي آمـوزش   بندي میزان اثربخشـی روش اولویت
ــایج اولویــت: کــارآفرینی ــزان اثربخشــی نت ــدي می بن

ــوزش   روش ــاي آم ــوم  ه ــگاه عل ــارآفرینی در دانش ک
) نشـان  3کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در جدول (

شود که توافق نظر بیشتري داده شده است. مشاهده می
بازدیـد از   "هـاي  روش میزان اثربخشـی در خصوص 

بخش کشاورزي و منابع طبیعی  وکارهاي مرتبط  کسب
وکارهـاي  هاي صـنعتی و کسـب  بازدید از شهرك"، "

بازدید از  "، "بخش کشاورزي و منابع طبیعی خارج از
هاي متولی اشتغال و کارآفرینی ماننـد  ادارت و سازمان

انجام فعالیت عملـی  "، "اي، و ...سازمان فنی و حرفه
کارآفرینانه مبتنی بر تولیـد، بازاررسـانی و فـروش بـا     

ــگاه   ــارآفرینی دانش ــز ک ــات مرک ــور "و  "امکان حض
ارائـه سـخنرانی در    کارآفرینان نمونه و موفـق جهـت  

در خصــوص ارتقــا دانــش و مهــارت  "کــالس درس
در واقع از نظر دانشجویان ایـن  وجود دارد. کارآفرینی 
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ــارت   روش ــش و مه ــا دان ــتري در ارتق ــأثیر بیش ــا ت ه
کارآفرینی دارد و الزم است بیشتر براي تدریس مـورد  

  استفاده قرار گیرد.
دهــد همــان طــور کــه نتــایج جــدول نشــان مــی 

 درو گـزارش علمـی   نوشتن مقالـه  "هایی مانند  روش

 مطالعـه "، "مطالعه جزوه درسی"، "ي کارآفرینیزمینه
ین کمتـر  "وکارو کسب کارآفرینیمرتبط با هاي کتاب

ی کـه درس  دانشـجویان  میزان اثربخشـی را از دیـدگاه  
  اند داشته است. کارآفرینی گذرانده

  
  اثربخشی میزانهاي مرسوم به کار گرفته شده براي آموزش کارآفرینی از نظر بندي روشاولویت -3جدول 

  میانگین  هاي مرسوم به کار گرفته شده براي آموزش کارآفرینیروش
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  رتبه

  18  434/0  79/0  82/1  مطالعه جزوه درسی
  17  401/0  77/0  92/1  وکارو کسب کارآفرینیمرتبط با هاي کتاب مطالعه

  16  383/0  19/1  11/3 کارآفرینی  مختلف دانشگاه در مورد سخنرانی اساتید
  13  344/0  12/1  26/3 کارآفرینان موفق  درباره جزئیات فعالیت تماشاي فیلم

انجام فعالیت عملی کارآفرینانه مبتنی بر تولید، بازاررسـانی و فـروش بـا امکانـات مرکـز کـارآفرینی       
 دانشگاه

23/4  83/0  196/0  4  

  14  354/0  93/0  63/2 وکارکسبنوشتن طرح 
  5  2/0  82/0  11/4 وکار جهت  ارائه سخنرانی در کالس درسحضور کارآفرینان نمونه و موفق کسب

  11  14/3  07/1  41/3  حضور مدیران و مسئوالن دولتی مرتبط با اشتغال و کارآفرینی در کالس درس و ارائه سخنرانی
  12  317/0  12/1  53/3 مراجعه به کارآفرینان موفق و مصاحبه و تدوین گزارش تجربه آنها

  1  166/0  73/0  41/4 بخش کشاورزي و منابع طبیعی وکارهاي مرتبط  بازدید از کسب
  2  180/0  78/0  34/4  بخش کشاورزي و منابع طبیعی وکارهاي خارج ازهاي صنعتی و کسببازدید از شهرك

  3  182/0  75/0  12/4  اي، و ...هاي متولی اشتغال و کارآفرینی مانند سازمان فنی و حرفهت و سازمانااداربازدید از 
-وکار و سالن قارچ و کسببازدید از امکانات دانشگاه در زمینه کارآفرینی، مانند پارك کسب

  وکارهاي واقع در مرکز رشد
95/3  82/0  208/0  6  

دانشـجویان در   بـه توسط اساتید مشاور کارآفرینی و سایر اسـاتید  اي ي خدمات مشاورهارائه
 کارآفرینی يزمینه

74/3  14/1  305/0  10  

  19  566/0  98/0  73/1 ي کارآفرینیزمینه درو گزارش علمی نوشتن مقاله 
  15  370/0  17/1  16/3 هاي آنهاوکار و جزئیات فعالیتالتحصیل موفق در زمینه کارآفرینی و کسبمعرفی دانشجویان فارغ

  9  288/0  09/1  79/3 هاي کسب  و کار دانشجویی با تایید مرکز کارآفرینی دانشگاه مشارکت عملی در تیم
  7  275/0  06/1  86/3 در خارج از دانشگاه با کارآفرینی مرتبط هايجشنوارهدر مشارکت 

ایده، رویداد از مشارکت در رویدادهاي برگزارشده توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه (جشنواره 
 ایده تا کسب وکار و ...)

93/3  1/1  280/0  8  

  محاسبه شده است. 5تا  1سطح لیکرت، و میانگین  از  5مقیاس سنجش طیف 
  

آزمون ویلکاکسون براي مقایسه میانگین مقایسـه وضـع   
میـانگین وضـعیت    تفـاوت : موجود و میزان اثربخشـی 

هاي تدریس و میزان تأثیر آنها در ارتقـاء   موجود روش
ــارآفرینی   ــارت ک ــش و مه ــون  دان ــتفاده از آزم ــا اس ب

 ویلکاکسون مقایسه شده است که نتایج آن در جـدول 
بـا  ) نشان داده شـده اسـت.   4که نتایج آن در جدول (

 منفـی بیشـتر از   مثبتاي توجه به این که میانگین رتبه
مقدار شکاف در  توان گفت کهمی شده است، در واقع
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منفی است است و ایـن اخـتالف نیـز در    بیشتر موارد 
یعنـی میـانگین وضـعیت     دار اسـت. معنی 01/0سطح 

در سـه مـورد   موجود از مقدار اثربخشی کمتر اسـت.  
میانگین نمره وضعیت موجود بیشتر از میزان اثربخشی 

سـخنرانی  و اینها شامل، مطالعه جـزوه درسـی،    است
نوشـتن   و کـارآفرینی  اه در موردمختلف دانشگ اساتید
کـه ایـن    ي کـارآفرینی زمینه درو گزارش علمی مقاله 

دار نیسـت. در واقـع در دو   مورد آخر اخـتالف معنـی  
مورد اول علیرغم این کـه بـه میـزان زیـادي اسـتفاده      

در  شود اما از نظر دانشجویان فاقد اثربخشی است. می
یشـتر  نمره اثربخشی از وضعیت موجـود ب سایر موارد 

تواند یک راهنماي عملـی بـراي   بوده است که این می
هـاي آمـوزش کـارآفرینی کـه     استفاده بیشـتر از روش 

    داراي اثربخشی بیشتري هستند باشد.
 

  نتایج مقایسه میانگین وضع موجود و میزان اثربخشی -4جدول 

  براي آموزش کارآفرینیهاي مرسوم به کار گرفته شده روش
میانگین 

اي رتبه
  منفی

میانگین 
اي رتبه

  مثبت

مقدار 
Z 

  داري معنی

  000/0  -06/13  75/40  82/115  مطالعه جزوه درسی
  000/0  -74/4  18/63  50/62  وکارو کسب کارآفرینیمرتبط با هاي کتاب مطالعه

  012/0  -51/2  69/86  33/102 کارآفرینی  مختلف دانشگاه در مورد سخنرانی اساتید
  000/0  -18/10  102//87  86/64 کارآفرینان موفق  درباره جزئیات فعالیت تماشاي فیلم

انجام فعالیت عملی کارآفرینانه مبتنی بر تولید، بازاررسـانی و فـروش بـا امکانـات مرکـز      
 کارآفرینی دانشگاه

54/49  65/108  83/10-  000/0  

  280/0  -08/1  42/77  21/86 وکارکسبنوشتن طرح 
  000/0  -53/7  64/111  46/54 حضور کارآفرینان نمونه و موفق جهت ارائه سخنرانی در کالس درس

حضور مدیران و مسئوالن دولتی مرتبط با اشتغال و کـارآفرینی در کـالس درس و ارائـه    
  سخنرانی

70/78  46/102  35/5-  000/0  

  000/0  -52/9  65/102  37/69 تجربه آنها مراجعه به کارآفرینان موفق و مصاحبه و تدوین گزارش
  000/0  -94/6  21/110  47/56 بخش کشاورزي و منابع طبیعی وکارهاي مرتبط  بازدید از کسب

  000/0  -12/11  70/105  70/53  بخش کشاورزي و منابع طبیعی وکارهاي خارج ازهاي صنعتی و کسببازدید از شهرك
  000/0  -24/11  09/121  03/35  اي، و ...اشتغال و کارآفرینی مانند سازمان فنی و حرفههاي متولی بازدید از ادارت و سازمان

وکـار و سـالن قـارچ و    بازدید از امکانات دانشگاه در زمینه کارآفرینی، مانند پارك کسب
  وکارهاي واقع در مرکز رشدکسب

87/57  33/114  55/8-  000/0  

دانشجویان در  بهتوسط اساتید مشاور کارآفرینی و سایر اساتید اي ي خدمات مشاورهارائه
 کارآفرینی يزمینه

85/58  68/118  19/10-  000/0  

  745/0  -33/0  82/43  51/51 ي کارآفرینیزمینه درو گزارش علمی نوشتن مقاله 
وکـار و جزئیـات   التحصـیل موفـق در زمینـه کـارآفرینی و کسـب     معرفی دانشجویان فارغ

 هاي آنها فعالیت
40/77  97/93  25/6-  000/0  

  000/0  -98/8  23/106  71/61 هاي کسب و کار دانشجویی با تایید مرکز کارآفرینی دانشگاه مشارکت عملی در تیم
  000/0  -14/13  86/113  00/17 در خارج از دانشگاه با کارآفرینی مرتبط هايجشنوارهدر مشارکت 

مرکز کارآفرینی دانشگاه (جشنواره ایده، رویداد مشارکت در رویدادهاي برگزارشده توسط 
 از ایده تا کسب وکار و ...)

52/60  55/97  87/7-  000/0  
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  گیرينتیجه
در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 
آموزش کارآفرینی در قالب ارائـه درس بـه ارزش دو   

جریان دارد. بـا توجـه بـه    هاي مختلفی واحد به شیوه
سال اجراي آن الزم شد که یک اثربخشـی از   4تجربه 

هاي آموزش این درس صورت گیرد. بـه همـین   شیوه
علت این تحقیـق بـا انجـام یـک مطالعـه پیمـایش و       

نفر از دانشجویان که موفق  241گردآوري اطالعات از 
شـیوه   19به گذراندن این درس شده بودند، اثربخشی 

روش آمـوزش بـه    19بررسی کـرد. ایـن    آموزشی را
ــن ســال ــدریس درس نحــوي در طــی ای ــراي ت هــا ب

مهـارت و دانـش کـارآفرینی بـه      کارآفرینی و آموزش
دانشجویان به کار گرفته شده است. بنابراین هـم نظـر   

هـاي  دانشجویان راجع به وضعیت موجود ایـن شـیوه  
نتـایج   آموزشی و هم میزان اثربخشی آنها بررسی شد.

ــان  ــتر از   نش ــارآفرینی بیش ــوزش ک ــراي آم ــه ب داد ک
ــاي  روش ــی  "ه ــزوه درس ــه ج ــد از "، "مطالع بازدی

ــرتبط  کســب ــابع  وکارهــاي م بخــش کشــاورزي و من
ــی ــهرك"، "طبیعـ ــد از شـ ــنعتی و بازدیـ ــاي صـ هـ

بخـش کشـاورزي و منـابع     وکارهـاي خـارج از   کسب
مشارکت در رویدادهاي برگزارشده توسـط  "، "طبیعی

ه (جشـنواره ایـده، رویـداد از    مرکز کارآفرینی دانشـگا 
حضور کارآفرینان نمونه "و  "ایده تا کسب وکار و ...)

ــالس درس   ــخنرانی در ک ــه س ــت ارائ ــق جه  "و موف
ــن روش  ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــوزش در اس ــاي آم ه

تحقیقات پیشین مرتبط با آموزش کارآفرینی هم مورد 
  ).Byun et al., 2018تأکید قرار گرفته است (

دریس هـر درسـی ارائـه جـزوه     بدیهی است در ت
بخش اساسی از آموزش اسـت کـه در تـدریس درس    
کارآفرینی نیز به کار گرفته شده است. هر چند کـه از  
نظر دانشـجویان کمتـرین میـزان اثربخشـی را داشـته      
است. با این حال نیاز است که تجدید نظري در ارائـه  
جزوه کالسی صورت گیرد. از طرفی استفاده از سـایر  

مانند بازدیدهاي مختلف و سخنران مهمـان و   هاروش
هاي درون دانشگاهی نیز قابل توجه همچنین جشنواره

است. به ویژه این که از نظر دانشجویان برخی از ایـن  
ها اثربخشـی قابـل تـوجهی در ارتقـاء دانـش و      شیوه

هایی که مبتنی بـر  است. کلیه روش مهارت آنها داشته
ــب  ــجویی از کس ــدهاي دانش ــق،  وبازدی ــاي موف کاره

هاي صنعتی، ادارات دولتی متولی کـارآفرینی و  شهرك
وکار و همچنین سـخنران مهمـان و فعالیـت در    کسب

وکار دانشگاه بیشترین اثربخشی عملی در پارك کسب
) اثربخشی حضور سخنران 1393اند. آراستی (را داشته

مهمان براي آموزش کارآفرینی را مورد تأکید قرار داد 
یج ایـن قسـمت از تحقیـق مشـابهت دارد.     کـه بـا نتـا   

هاي آموزش همچنین تحقیقات پیشین اثربخشی روش
کار با افـراد بـا تجربـه، آمـوزش در محـیط واقعـی و       
همچنین آموزش انفرادي در کارآفرینی را مورد تأکیـد  

اند که با برخی از نتایج این تحقیـق همراسـتا   قرار داده
داراي اثربخشی هاي هر چند که برخی از روش است.

در آموزش و در فرآیند ارائه درس هم به کـار گرفتـه   
اند اما نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که میزان شده

به کارگیري آنها قابل توجه نبوده است و شکاف نمره 
وضعیت موجود و میزان اثربخشـی قابـل توجـه بـود.     

هاي شود که در ارائه کالس از شیوهبنابراین توصیه می
هـاي ذکـر شـده بیشـتر     مـوزش میـدانی ماننـد روش   آ

  استفاده شود. 
 یسـازمانده  يرا بـرا  مهمـی  اشـارات مطالعه  نیا

 یمـ  شـنهاد یپ ینیکـارآفر  یمجدد و بهبود برنامه درسـ 
 يهـا  هـا و برنامـه   از دوره ياری، بسـ این کـه  کند. اول

رتبط ارائه کتاب و جزوه و محتواي م بر که ینیکارآفر
گــذاري و ، ســرمایهوکــار کســب یمــال يهــا جنبــه بــا

بـراي دانشـجویان جـذاب    تمرکز دارنـد،   ریزي برنامه
نتـایج بیـانگر ایـن بـود کـه       گـر، ید ي. از سـو نیسـت 

وکارهاي موفـق،  دانشجویان عالقمند به مشاهده کسب
ــه از ســخنرانان مهمــان در هــاي فــردي شــنیدن تجرب
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و روحیـه کارآفرینانـه خـود     تقویـت نگـرش  راستاي 
بنـابراین، برنامـه درسـی کـارآفرینی مســتلزم     هسـتند.  

هاي میدانی براي توسعه مهـارت و  گیري از روش بهره
ــت.    ــارآفرینی اس ــش ک ــین   دان ــاط ب ــی ارتب از طرف

وکار بـراي بهبـود کیفیـت    دانشگاهیان و فعاالن کسب
ــت.   ــم اس ــارآفرینی مه ــوزش ک ــادگیري آم درك و ی

ــق   ــی از طری ــدانی واقع ــات می ــات درون تجربی امکان
هاي مـوردي  وکار یا فعالیتگاه مانند پارك کسبدانش

هاي کوچک خانگی ممکن است اهمیـت  مانند گلخانه
بیشــتري در بهبـــود مهــارت و دانـــش کـــارآفرینی   

، آمـوزش  دانشجویان داشته باشد. در نهایـت ایـن کـه   
هاي مرتبط با صنعت کارآفرینی نیاز به تمرکز بر حوزه

ارزش  وکارهاي فعـال در طـول یـک زنجیـره    کسب و

دارد. زیرا ارتباط بخش کشاورزي و منـابع طبیعـی بـا    
صنعت از طریـق تقویـت زنجیـره ارزش محصـوالت     

پذیر است. از طرفی نیازسنجی بازار و کشاورزي امکان
وکـار همــواره بایــد آمــوزش  تغییـرات محــیط کســب 

بررسی کارآفرینی لحاظ شود، به ویژه نیازهاي آینده با 
هـاي  روشجهات مختلف اسـتراتژیک بـا توجـه بـه     

 آموزشـگر بنابراین، لحاظ شود.  نگري در آموزشآینده
نیاز کننده دهد که منعکس ارائهاي باید دوره را به گونه

تـا متناسـب بـا تغییـر محـیط اقتصـادي و       بازار باشد 
مقایسـه  براي تحقیقات آینـده هـم   باشد.  فراگیرنیازهاي 

ها از دیدگاه اساتید و سایرکارشناسان و روشاثربخشی این 
  شود.فعاالن کارآفرینی پیشنهاد می
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Abstract 

Entrepreneurship education plays an important role in increasing the likelihood of success in 
a complex milieu of business. The key to success in entrepreneurship education is identifying 
the most effective way to enhance the required knowledge and skills among students. By 
examining the effectiveness of different methods of entrepreneurship education, a deeper 
understanding of the choice of effective methods can be created to improve the educational 
needs of students and also to create diversity in educational techniques. Therefore, the purpose 
of this study is to investigate the effectiveness of entrepreneurship education methods for 
students at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources and to provide 
recommendations and guidelines for improvement. The target population included all students 
who had passed the entrepreneurship course during the years 2016 to 2019. By conducting a 
survey study and collecting data from 241 students, the effectiveness of 19 teached educational 
methods in the entrepreneurship course was evaluated. The results showed that the methods of 
studying the textbook and various types of scientific visits to related businesses in agriculture 
and natural resources as well as industrial sectors, participation in events organized by the 
University Entrepreneurship Center and lectures by invited entrepreneurs in the classroom were 
used more. Among these methods, the textbook was the least effective, but the students believed 
that scientific visits, guest speakers, and activities in a business park had a significant effect on 
improving their knowledge and skills. The results of Wilcoxon test showed that the gap between 
the current status score and the effectiveness rate was significant. Therefore, it is recommended 
to use the mentioned field training methods more in presenting the entrepreneurship course. 
 
Keywords: Entrepreneurship teaching, Teaching methods, Entrepreneurship learning, University 
students2 
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