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آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی
3

*رضا موحدی ،1خدیجه حیدری ترازک 2و مسعود سامیان

1دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 2دانش آموخته کارشناسیارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 3دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاریخ دریافت 1333/1/11 :؛ تاریخ پذیرش1333/3/22 :

چكیده
کارآفرینی با توسعه اقتصاادی و اجتمااعی کشاورهاا رابطاه تنگااتنگی دارد و اماروزه یکای از
شاخصهای توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب میشود .شواهد نشان میدهند که آموزشهای
رسمی در کشور ما بهدلیل ضعفهای ساختاری بساتر مناسایی بارای کسا

تخصاص و پارورش

نیروهای کارآفرین به وجود نمیآورد .از طرف دیگر کارآفرینان و نیاروهاای مساتعد و خاق نیا
بهدلیل نیود یک نظام کارآمد آموزش کارآفرینی نمیتوانند به کار خود اداماه دهناد .پار کاردن ایان
شکاف نیازمند پرداختن به آموزش کارآفرینی است  .در این بین نظاام آماوزش کشااورزی کشاور باه
عنوان اصلیترین عامل تامین کننده نیروی ماهر و متخصص در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در
توسعه و گسترش آموزشهای کارآفرینی دارد .به گونهای که ترویج کاارآفرینی در بخاش کشااورزی
یکی از مناس ترین گ ینهها برای رونق کس

و کارهای کشاورزی و اف ایش ارزش اف وده حاصل از

صادرات محصوالت کشاورزی به سایر کشورهای دنیا و به ویژه یک راهیرد اساسی در جایگ ین کردن
درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی به جای نفت میباشد .به همین خاطر در این مقالاه ساعی شاده
است تا با روش تحقیقات و مطالعات کتابخانهای به ضرورت و اهمیت توجه به آموزش کارآفرینی در
بخش کشاورزی پرداخته شود .در نهایت بر اساس نتایج این مقاله تدوین برنامههای آموزش کارآفرینی

*مسئول مکاتیهr.movahedi@basu.ac.ir :
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کشاورزی هم به صورت برنامههای بلندمدت و هم به صورت برنامههای کوتاهمدت فنی و حرفه ای از
طریق موسسات آموزش علمی و کاربردی و مهارت آموزی در زمینه کشاورزی پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :آموزش کارآفرینی ،کارآفرینی کشاورزی ،نظام آموزش رسمی و دانشگاهی ،توسعه
کشاورزی
مقدمه
کارآفرینی با توسعه اقتصاادی و اجتمااعی کشاورهاا رابطاه تنگااتنگی دارد و اماروزه یکای از
شاخصهای توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب مایشاود .باه دلیال نقاش و جایگااه ویاژه
کارآفرینان در روند پیشرفت و رشد اقتصادی ،بسیاری از دولتهاا در کشاورهاای توساعه یافتاه و
پیشرو تقش میکنند با حداکثر امکانات و بهرهبرداری از دستاوردهای تحقیقااتی ،شاماری از افاراد
جامعه را که دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند به آموزش کاارآفرینی و فعالیاتهاای کارآفریناناه
هدایت کنند .این کشورها دریافتهاند که کارآفرینان در عرصههای مختلف فعالیت ،باا قاوه ابتکاار و
خققیت ،پشتکار و پذیرش خطرات ،موانع و سدهای پیشرفت را مرتفع و افقهای روشن پیشارفت
را پیش روی مردم میگشایند و با مهارتی که در تشخیص فرصتها و موقعیتها دارناد ،در جهات
توسعه این موقعیتها گام بر میدارناد و پیشاگامان حقیقای تغییار در عرصاه اقتصااد و تحاوالت
اجتماعی محسوب میشوند.
در این کشورها اهمیت کارآفرینی در ایجاد اشتغال به صورت یاک واقعیات ملموسای درآماده
است و در این راستا مکانی م توسعه و ترویج کارآفرینی را نی تدارک دیدهاند .آماوزش کاارآفرینی
در کشور ما یکی از ضرورتهای زیربنایی و در خور توجه ایجاد اشتغال میباشد .واقعیت آشکاری
است که آموزشهای رسمی در کشور ما به دلیل ضعفهای ساختاری بساتر مناسایی بارای کسا
تخصص و پرورش نیروهای کارآفرین به وجود نمیآورد (حسینینیا.)2211 ،
از طرف دیگر کارآفرینان و نیروهای مستعد و خق نی باهدلیال نیاود یاک سیساتم آموزشای
کارآفرینی یکه و تنها به کار خود ادامه میدهند و چه بسا در مرحلاهای از فعالیات باه ماوانعی بار
میخورند و از ادامه کار باز میمانند .پر کردن این خاق پرداخات باه آماوزش کاارآفرینی اسات.
بنابراین آموزش کارآفرینی و تربیت کارآفرینان میتوانناد یکای از راهکاارهاای اساسای در توساعه
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اشتغال کشور باشد و مایه امیدواری است که کارآفرینی در سطح مسئولین ،مدیران ،متخصصاین و
جامعه در حال بالندگی است و خوشیختانه طی دو_سه ساال اخیار توجاه خاصای باه ضارورت
کارآفرینی در کشورمان شده است ،امید است که این حرکت استمرار یابد (حسینینیا.)2211 ،
از مهمترین نیازهای جامعه امروز ،واکنش مناس

نظام آموزش عالی در برابر تغییارات اجتمااعی،

فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی با هدف توسعهی انسانی است .از اهداف آموزشی کارآفرینی در آماوزش
عالی ،بهیود تواناییهای فردی و تخصصی دانشجویان اسات (مارادی و همکااران .)2211 ،وضاعیت
موجود آموزش کارآفرینی ،به ویژه در سطح آموزش عالی کشور ،از یک الگوی منساجم برخاوردار
نیوده و دچار پراکندگی و سردرگمی است .با توجه به اهمیت و نقاش کاارآفرینی و باا توجاه باه
مشکقت جامعه ،ترویج و اشاعه کارآفرینی ،بسترسازی بارای فرهنا

حاامی کاارآفرینی و تربیات

کارآفرینان برای تمامی جوامع به ویژه جوامع در حال توسعه مثل کشورمان ضرورت دارد کاه ایان
امر ،یکی از وظایف و چشم اندازهای آموزش عالی است (شریف و همکاران.)2211 ،
از جمله اقدامات راهیردی برای رشد و توسعهی کارآفرینی ،آموزش کارآفرینی بهویژه در حوزه
آموزش عالی است .اف ون بر آن آموزش کارآفرینی میتواند یکی از اثرگذارترین شیوهها برای انتقال
آسان جمعیت فارغالتحصیقن به بازار کار باشد .مطالعات در این بااره نشاان داده اسات کاه چناین
آموزشهایی توانسته افراد را مسئولیت پذیرتر بارآورده و آنها را تیدیل باه کاارآفرین یاا متفکاران
حوزهی کارآفرینی کرده و به طور موفقیتآمی ی در چالشهای کس
در نتیجه نرخ بیکاری و شکست کس

وکار ،موفق و خطرپذیر کند،

وکارها نی کمتر شده اسات (آراساتی و همکااران.)2211 ،

بنابراین هدف تحقیق حاضر نی بررسی نقش آموزش کارآفرینی کشاورزی به عنوان پیش نیااز توساعه
کشاورزی میباشد.
اهمیت آموزش کارآفرینی :آموزش کارآفرینی سیاستی است که به طور مستقیم در کمیت و کیفیت
کارآفرینی در یک جامعه اثرمیگذارد .با اجرای این سیاست همواره میتوان باه اهاداف گونااگونی
مانند شناخت فرصتها و چگونگی بهرهبرداری از آنها ،آشنایی با فنآوری و داناش فنای جدیاد و
چگونگی به کارگیری آنها در علوم مختلف جامعاه عمال پوشاید .بررسایهاای محققاین مناتج باه
پیشبینی و طراحی دورههای آموزش کارآفرینی شده است که هدف آنها تربیت افرادی با اعتماد به
نفس باال ،فرصتشناس و به طور کلی افرادی که تمایل بیشتری باه راهانادازی کسا
مستقل دارند ،میباشند (مفاخری.)2222 ،
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تحقیقات نشان میدهد که کارآفرینی امری آموزش پذیر ،تقویتپذیر و پرورشپذیر است .اولین
کشورهایی که در زمینه آموزش کارآفرینی فعالیتهایی را انجام دادند ،کشورهای آلمان ،انگلیس،
امریکا و ژاپن بودند (فیض .)2222 ،امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین
فعالیتهای دانشگاهی تیدیل شده است .طی دهه  ،1392دانشگاهها بر حس

ویژگی گروههای تحت

آموزش و نیازهای محلی ،منطقهای و ملی ،برنامههای آموزشی متعددی را برای سازمانهای خصوصی
و عمومی طراحی نمودهاند .دولتهای اروپایی نی حمایتهای ویژهای را از فعالیتهایی که جهت
تشویق کارآفرینی بین جوانان میشود ،ایجاد کردهاند (احمدپور داریانی .)2229 ،یکی از مسائل مهمی
که در مورد آموزش کارآفرینی مطرح میباشد قابلیت آموزشدهی کارآفرینی است .در گذشته
کارآفرینی به صورت مجموعهای از ویژگیهای ذاتی فرد تلقی میشد که از طریق آموزش قابل
یادگیری نیست .اما امروزه کارآفرینی به عنوان دانش ،مهارت و مهارت رفتاری محسوب میگردد که
یک فرد دارا می باشد و از طریق آموزش رسمی قابل اکتساب است (هایتی و گورمن.)2222 ،
تجربه موفقیتآمی اغل

کشورهای پیشرفته و نی برخی از کشورهای در حال توسعه در عیاور از

بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها ،موج
برای کارآفرینی ،کارآفرینان و شکلگیری کس

گردیده تا سایر کشاورهاا نیا

و کارهای نوآورانه اهمیات خاصای قائال گردناد .باا

عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصااد ،برخای عقیاده دارناد کاه «باازارهاای جهاانی فاردا در اختیاار
شرکتهایی است که به ریسکپذیری کارآفرینانه بها میدهند و برای گسترش سرمایههای فکری خود
در حد کقن سرمایهگذاری می کنند ،در بالندگی فاردی پرتقشاند و در تعیاین اساتراتژیهاا ،شارای
محیطی را مد نظر قرار میدهند» (سایت دبیرخانه طرح کاراد).
بر همین اساس ،توسعه کارآفرینی از جنیههای گوناگون مدنظر قرار گرفته است .آموزش ،یکای از
جنیههای مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژهای واقع شده است .با توجه به مطالعات
مختلف ،ثابت شده است که ویژگیهای کارآفرینان اغل

اکتسابی است ،نه وراثتی .از این رو در حال

حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیتهای دانشگاهها تیدیل شده اسات.
از این رو در شرای حاضر که مشکل بیکاری دانشآموختگان آموزشعاالی در بسایاری از کشاورهاا
مسئلهای بغرنج تلقی میشود ،دولتها و سازمانهای بینالمللای اعتقااد دارناد کاه دیادگاه و راهیارد
کارآفرینانه در آموزشعالی به مثابه نوعی مداخلهگری برنامهری ی شده ،میتواند کمک بسیار شایانی به
توسعه اقتصادی کشورها و حل مسئله بیکاری جامعه ،از جمله بیکاری فارغالتحصایقن آماوزشعاالی
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بنماید .به نحوی که امروزه صحیت از الگوی توساعه میتنای بار کاارآفرینی اسات (احمادپورداریانی،
 .)2222با این وجود بر اساس آمار ساالنه  222ه ار دانشآموخته دانشگاهی وارد بازار کار میشاوند،
اما ظرفیتهای بازارکار جوابگوی این تعداد متقاضای نیسات (ع یا ی و حساینی .)2222 ،همچناین
تحقیقات نشان میدهد تعداد دانشجویان و دانشآموختگاان آماوزشعاالی کشااورزی مرتیاار در حاال
اف ایش است (خسرویپور و همکاران .)2229 ،بنابراین ،اگر روند موجود بطور مداوم ادامه یابد نارخ
بیکاری در میان فارغالتحصیقن این بخش از آموزشعالی در مقایسه با سایر بخشها اف ایش بیشاتری
خواهد یافت (رسولاف.)2221 ،
میاحث فو الذکر حاکی از آن است که احتماالر آموزشهای ارائه شده در نظام آموزش عالی منطیق
با نیازهای فعلی جامعه نیست و یا عدم کارایی آموزشها به این امر منجر میشود که فارغالتحصیقن
به ایجاد مشاغل مناس

برای خود قادر نیاشند .بدیهی است هدف غائی آموزش عالی کشاورزی،

تربیت دانش آموختگانی کارآفرین است که پس از اتمام تحصیقت خود بتوانند با استفاده از منابع و
فرصتها موجود نسیت به ایجاد شغلی مرتی

با آموختههای دانشگاهی میادرت ورزند (بارانی و

زرافشانی .)2223 ،در حال حاضر سیر تحوالت جهانی ،کارآفرینان را در خ مقدم توسعه فنآوری و
توسعه اقتصادی قرار دادهاست (احمدپور داریانی و مقیمی.)2222 ،
با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی برای دانشجویان در جامعهی امروزی و مشکقتی که در
آموزش مطال

کارآفرینی وجود دارد این تحقیق بدنیال بررسی کتابخانهای آموزش کارآفرینی در نظام

آموزش کشاورزی در راستای توسعه کشاورزی میباشد .در این مقاله از روش ها و اب ار جمع آوری
اطقعات به شیوه تحقیقات و مطالعات کتابخانهای ،مروری گسترده در اینترنت و تارنماهای اینترنتی
معتیر داخلی و خارجی و دادههای ثانویه استفاده شده است .در این راستا ابتدا مروری بر اهمیت و
ضرورت موضوع تحقیق صورت گرفته پس از آن به ترتی

به مقولههای فرایند آموزش کارآفرینی،

آموزش کارآفرینی در کشاورزی و چالشهای آموزش کارآفرینی در نظامهای دانشگاهی پرداخته شد.
فرایند آموزش کارآفرینی :آموزش کارآفرینی یک فرایند یادگیری چند مرحلهای است که حداقل در پنج
مرحله متفاوت از زندگی توسعه وتحقق مییابد .در این دورههای یادگیری فرض میشود که هر فرد در
سیستم آموزشی باید فرصتهایی جهت یادگیری مراحل اولیه داشته باشد .اما در مراحل بعدی کسانی
هدف گ ینش و آموزش قرار میگیرند که با یادگیری هر مرحله بتوانند در آینده کارآفرین شوند.
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آموزشهای هر یک از مراحل فرایند آموزش کارآفرینی ،ممکن است با فعالیتهای سایر دروس ترکی
شده و یا به عنوان یک دوره درسی مج ا تدریس شود.
مراحل آموزش کارآفرینی بهترتیب سطح عبارتند از:
 سطح پایه :دانشآموزان در دورههای ابتدایی ،راهنمایی و دبیرساتان بایاد رویاههاای مختلاف
مالکیت کس
کس

و کار را تجربه کنند .در این مرحله بر مفاهیم اساسی اقتصادی ،فرصاتهاای

و کار که در نتیجه تغییرات اقتصادی به وجود میآیند و همچنین مهارتهای اساسای
و کار تمرک میشود .بر انگیختن برای یادگیری بیشتر

مورد نیاز جهت موفقیت در بازار کس

و درک فرصتهای منحصر به فرد اقتصادی از نتایج غایی و مورد انتظار این سطح است.
 سطح پرورش شایستگیها :در این مرحله دانشآموزان باید زبان تجارت وکس

و کار را یااد

بگیرند و بامسائل و دیدگاههایی که از نظرصاحیان موسسه و بنگاه مهم هستند ،آشانا شاوند.
سطح پرورش شایستگیها به طاور مخصوصای باه آماوزشهاای حرفاهای نیااز دارد .ایان
آموزشهای حرفهای میتواند در تمام کقسهای درسی مختلفی که به ناوعی باا کاارآفرینی
مرتی هستند ،تدریس گردد .به طور مثال جریانهای نقدینگی و مسائل مدیریتی و اقتصادی
مرتی با آن می تواند در درس ریاضیات ویژه کارآفرینی گنجانده شده و آموزش داده شود.
 سطح کاربرد خالق :این سطح از فرایند آموزش کارآفرینی در برگیرنده حداقل دروسی است که
یادگیری آنها برای تشریح یک کس
جهت آغاز یک کس

و کار نوین ال امی است .چی های بسیاری برای یادگیری

و کار وجود دارد و این موضوع بارای شاغلهاایی کاه باا مساائل و

مشکقت متفاوتی در گیر هستند ،تعج

بر انگی هم نیست .برای نمونه یاک پ شاک بایاد

سالهای طوالنی درس بخواند تا بتواند طیابت کند .از این مرحله انتظار میرود که متعلمین یا
همان صاحیان آتی کس

وکار تمام چی های الزم و ضروری مرتی با حرفه خود را در چند

سمینار آموزشی بیاموزند.
در این مرحله فراگیران باید فرصتهای آشنایی با ایدههای متفاوت و روشهای گوناگون برای
برنامه ری ی کس

و کار را یاد بگیرند .اگر چه هنوز این کار یک تجربه آموزشی است ،اما دانشآموزان

باید نسیت به مرحله قیل ،مسائل را بهتر بیاموزند .نتیجه این سطح از فرایند آموزش کارآفرینی شکلگیری
یک ایده واحد در آنها و فرایند تصمیمگیری و اجرای برنامههای کس
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دوره آموزش کاربرد خق را میتوان برای دانشآموزان سال آخر دبیرستان رشتههای فنی و کار و دانش
پیاده کرد .در نتیجه این آموزشها ،فراگیران ممکن است به عنوان یک کارآفرین ،یک فعالیت کس

و کار

را شروع کنند.
 سطح راه اندازی کس
اندازی یک کس

و کار :این مرحله که نتیجه مستقیم مرحله قیل اسات ،هادفی جا

راه

و کار توس فراگیران ندارد و پیامد منطقی آموزشهایی است که در سطوح

قیلی فرایند آموزش کارآفرینی داده شده است.
بعد از اینکه افراد ب رگسال تجارب شغلی خاصی را کس

کردند و یا آموزشهای بیشتری را در آن

زمینه دیدند ،به مساعدتهای خاص مربیان خود نیاز دارند تا درحالیکه با معلمین خود به بحث و تیادل
نظر میپردازند و نقاط تاریک راهاندازی یک کس

و کار برایشان روشن میشود ،تجارب مرتی با شغلی

را که دیدهاند ،بالفعل نمایند .این دوره آموزشی معموالر دو ساله بوده و در دانشکدههای اقتصاد و مدیریت
برگ ار میشود.


سطح رشد و توسعه :اغل

صاحیان کس

و کار عققهای به در خواست کمک و

مساعدت برای اف ایش آگاهیها و دانش خود ندارند مگر اینکه در آن زمینه احساس نیاز کنند.
دورههای مستمر آموزشی ،سمینارها و گردهماییهای علمی میتواند به این افراد کمک کند تا
توانایی های کس

و کار خود را باال برده و تقویت نمایند .در عین حال ممکن است گروهها،

سازمانها و یا نهادهایی هم باشند که از این افراد حمایت کنند .همچنین میتوانند کارآفرینان را
در شناخت مشکقت بالقوه و چگونگی برخورد با آن مسائل یاری نمایند .این مراک  ،اغل
چنین سمینارها و کارگاههایی را در دانشگاهها و درقال

برنامههای آموزش مستمر جهت

کمک به کارآفرینان و تیادل نظر میان آنها برگ ار میکنند (محمدی الیاسی.)2223 ،
مفهوم کارآفرینی کشاورزی :واژه کارآفرینی کشاورزی با توجه به نقش حیاتی و مهم توسعه
کشاورزی و روستایی مدتهاست که در ادبیات موضوعی کشاورزی وارد شده و مورد توجه خاص
قرار گرفته است تا جایی که برخی کشورها میادرت به تاسیس نهادهایی مسئول در توسعه و بهرهگیری
عملی از کارآفرینی در کشاورزی نمودهاند (موحدی و یعقوبی.)2212 ،
کارآفرینی کشاورزی به کلیه فعالیتهایی اطق میگردد که به کشاورزان در مواجهه با شرای
نوین اقتصاد بازار کمک میکند .بر اساس تعریف فیرلج ( ،)2221توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی
با مدرنی اسیون تدریجی کشاورزی و توسعه کارکردهای مختلف کشاورزان در ارتیاط است .از سویی
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مهمترین اهداف مهم توسعه کارآفرینی در کشاورزی را میتوان نوسازی و تجدید ساختار کشاورزی
خرده پا و بوجود آوردن محی

کشاورزی جدید به منظور ایجاد و توسعه مشاغل جدید در مناطق

روستایی دانست (مک الوی .)2221 ،کارآفرینی کشاورزی تقشی برای ایجاد تنوع تولید و رها شدن از
وضعیت تولید مواد خام در چرخه عرضه محصوالت و حرکت به سمت تولید برای بازارهای خاص،
ارائه خدمات به سایر کشاورزان و شاغلین روستایی ،استفاده از ظرفیتهای کشاورزی م ارع و
واحدهای دامپروری برای جذب گردشگران و اشتغال ایی میباشد (وارن.)2222 ،
مک الوی( ،)2221در بیان مفهوم کارآفرینی کشاورزی و راههای تقویت کارآفرینی در کشاورزان،
به محی اجتماعی و اقتصادی بخش کشاورزی توجه نموده و معتقد است همانطور که کارآفرینی ،یک
نوآوری در سیستم محسوب میشود ،توسعهی آن نی با تاکید بر ابعاد فنی -اجتماعی بخش کشاورزی
تحقق می یابد .از این رو توسعه و تقویت فرهن

کارآفرینی در کشاورزی را نیازمند تدوین

استراتژیهای کقن میداند .مروری بر تحقیقات انجام شده و گ ارشهای مستند پیرامون کارآفرینی در
بخش کشاورزی گویای نوپا بودن این مفهوم ،قلت محض مطالعات ،نهادینه نشدن این رویکرد به
عنوان یک عنصر فرهنگی ،و باالخره نیاز شدید به تامین منابع علمی و فکری بومی ایران برای
ساماندهی و حمایت از توسعه کارآفرینی کشاورزی در کشور است (زمانی.)2229 ،
ضرورت توجه به کارآفرینی کشاورزی :در دنیای امروز وجود تغییرات و تحوالت متعددی نظیر جهانی
شدن ،توسعهی بازار ،رشد جمعیت و توسعه جوامع ،بیکاری و دگرگونی در بازار کار کشاورزی ،اصقحات
ساختاری و سیاستهای کشاورزی ،جهانی سازی تجارت ،امنیت غذایی ،میاحث زیستمحیطی و ...بخش
کشاورزی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است که مقابله با این تحوالت ،نیازمند رواج فرهن  ،اندیشه و
اقدامات کارآفرینی در کشاورزی میباشد (هیگن و مورگان.)2222 ،
کارآفرینی کشاورزی یکی از زمینههای کارآفرینی و به معنی پذیرش مخاطرات ناشی از ایجاد یک
واحد تولیدی ،خدماتی و بازرگانی و  ...مرتی با فعالیتهای بخش کشاورزی است .به اعتقاد اسامیت
( ) 2222فعالیت کارآفرینی در کشاورزی مستل م تاقش بارای انجاام فعالیاتهاایی نظیار جماعآوری
اطقعات ،ارتیاط مستمر با سایر اج ا زنجیره تولیاد ،شناساایی باازار و اخاذ تصامیمهاای راهیاردی
می باشد .یک کارآفرین در بخش کشاورزی بیشتر از یک مدیر تولید که بر امور اجرایی و فنای تمرکا
دارد ،به تصمیمگیریهای راهیردی میپردازد از این رو نیازمند داشتن صقحیتهای حرفاهای ویاژهای
نظیر مدیریت ریسک ،ارتیاطات ،رهیری ،ابتکار و خققیت ،دید وسیع و توانایی شناخت شرای جامعه
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میباشد(موحدی و یعقوبی .)2212 ،چالشهای پیش روی کشاورزی دنیا و بالطیع ایران از جمله :آزاد
سازی تجاری ،کاهش حمایتهای دولت از تولید کننده ،اف ایش رقابت در بازارهای کشاورزی جهانی،
جهااانی شاادن ،پیشاارفت در زمینااه فناااوریهااای کشاااورزی از جملااه بیوفناااوری ،سیاسااتهااای
خصوصیسازی و کوچک سازی ساختار دولت ،تغییر در ذائقه مشتریان تولیدات کشاورزی و تقاضاای
مشتریان کشاورزی ،این ها همه باعث شده تا مقوله کارآفرینی در کشاورزی بیش از بیش ماورد توجاه
مسولین قرار بگیرد (همان منیع).
بنابراین ،توسعه و ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی یکی از مناس ترین گ ینهها برای توسعه
روستایی می باشد که برای رسیدن به این وضعیت بایستی سه پیش شرط فراهم گردد )1 :تقویت نظام
آزاد در بخش کشاورزی و حذف قطعی مداخلههای غیر ضروری دولت در این بخش )2
سرمایهگذاری زیربنایی در زمینه نیازمندیهای توسعه کشاورزی  )3تامین امنیت سرمایهگذاری و بهیود
شرای کارآفرینی در بخش کشاورزی (زاهدی.)2222 ،
برنامههای آموزش کارآفرینی کشاورزی :الزم به ذکر است برنامههای آموزش کارآفرینی در بخش
کشاورزی از اصول و میانی آموزش کارآفرینی عمومی پیروی میکند بدون شک آموزش کارآفرینی
یکی از ابعاد مهم و ضروری در برنامههای ترویج کارآفرینی در جامعه میباشد (گورمن و همکاران،
 .)1332تمایل به کس

آموزشهای کارآفرینی از اواخر دهه  1312و اوایل دهه  ،1322از زمانی که

میاحث کارآفرینی از سوی مک کله لند ،کولنی و مور مطرح شد ،تاکنون رشد سریعی یافته است .در
طول سال های اخیر آموزش کارآفرینی در حیطه کس

و کارهای جدید بیشتر مورد توجه بوده و از

سوی کنفرانس کاخ سفید ،به عنوان ششمین نکته قابل توجه برای حل مشکقت بنگاههای کوچک
اقتصادی مطرح شدهاست (سولمون و فرنالد .)1331 ،تحقیقات اخیر نشان میدهند که آموزش
کارآفرینی تاثیر مثیتی بر توسعه برخی عوامل ادراکی مانند خود کارآمدی دارد (کوکس و همکاران،
.)2223
سکستون و کاساردا ( )1332در دیدگاهی کقن ،چهار هدف عمده آموزش کارآفرینی را شامل
موارد زیر میدانند:
 آماده سازی افراد برای کس

مهارتهای حرفهای

 اف ایش ظرفیت یادگیری افراد برای یادگیری بیشتر
 رشد قابلیتهای شخصی افراد
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 کمک به پیشرفت جامعه.
محتوای برنامههای آموزش کارآفرینی :راهاندازی و اداره کس

و کارهای کارآفرینانه از دیگر

قابلیتهای کارآفرینان بوده و انتظار میرود افراد با بهرهگیری از دانش و مهارتهایی که در طی دوره-
های مهارتآموزی و آموزش کارآفرینی کس
مدیریت کس

میکنند ،توانایی تصمیمگیری آگاهانه برای راهاندازی و

و کارهای کارآفرینانه را داشته باشند .از این رو در تدوین محتوای برنامههای آموزش

کارآفرینی ،الزم است موضوعاتی نظیر آشنایی با فرصتهای کارآفرینانه و شرای
کس

بازار ،نحوه تهیه

و کارهای کارآفرینانه ،مسائل حقوقی و مالیاتی ،بازاریابی و به کارگیری نیروی کار مورد توجه

قرار گیرد (لی و وون .)2221 ،
محتوای برنامههای آموزش کارآفرینی بر حس

مراحل مختلف توساعه فعالیاتهاای کارآفریناناه

متفاوت است .گارتنر و وسپر ( )1332نوع مهارتها و اطقعات ماورد نیااز افاراد بارای موفقیات در
مرحله راهاندازی و آغاز فعالیتهای کارآفرینانه را متفاوت از مهارتها و اطقعات مورد نیاز در جریان
اداره کس

و کارهای کارآفرینانه میدانند .در همین ارتیاط گی

( )1333محتوای برنامههاای آماوزش

کارآفرینی را متفاوت از دورههای آموزشی علوم تجاری و بازرگانی میداند .به اعتقاد وی در دورههای
آموزش کارآفرینی باید از برناماههاای درسای آماوزش علاوم بازرگاانی و تجااری در موقعیاتهاای
کارآفرینانه استفاده شود .به اعتقاد کخ ( )2223علیرغم توجه باه برناماههاای آماوزش کاارآفرینی در
دهههای اخیر ،هنوز برنامهپذیرفته شده ای برای آماوزش کارآفریناان باالقوه وجاود نادارد .بسایاری از
برنامهها بر اساس آزمون و خطا ،بر اساس انواع پروژههای کارآفرینانه و یاا بار میناای باازخوردهاای
حاصله از فراگیران شرکت کننده در دورههای آموزش کارآفرینی تدوین شدهاست .سااکس و گااگلیو
( ) 2222نی با اشاره به ماهیت نسیتا جوان و در حال تغییر مفاهیم کاارآفرینی ،دساتیابی باه توافاق در
مورد محتوای آموزشهای کارآفرینی را امری غیر ممکن میدانند.
روشها و رهیافتهاي آموزش كارآفريني كشاورزي
عقوه بر تنوع موجود در محتوای برنامههای آموزش کارآفرینی ،روشهای متنوعی نی برای
آموزش و یادگیری کارآفرینی وجود دارد .محققین دانشگاه آتن در بررسی میانی آموزش کارآفرینی در
یونان ،با الهام از رهیافت کارآفرینی دانا محور ،کارآفرینی را محصول کارکرد دانش و نگرش افراد
معرفی نموده و بر اساس این رهیافت ،ارتقا دانش و نگرش افراد معرفی نموده و بر اساس این
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رهیافت ،ارتقا دانش و نگرش افراد را به عنوان مینای شکلگیری برنامههای آموزش و ترویج
کارآفرینی به منظور ایجاد و توسعه مهارتهای حرفهای و تقویت نگرشها و اندیشههای کارآفرینانه
در بین افراد جامعه معرفی نمودهاند (پاپایانکیس و همکاران.)2222 ،
مک موالن و الن

( )1392در تییین رهیافتهای آموزش کارآفرینی ،بر پرورش خققیت فراگیران

در دورههای آموزش کارآفرینی تاکید داشته و معتقدند آموزشهای کارآفرینی بایستی با استفاده از
رهیافتهای خققیت محور ،فراگیران را با تکنیکهای حل مسئله و استراتژیهای برخورد با شرای
میهم و پیچیده آشنا سازند .لی و وون

( ،)2221با بررسی رهیافتهای آموزش کارآفرینی ،رهیافت

یادگیری را به عنوان رهیافتی موثر برای ترویج روحیه کارآفرینی در بین افراد معرفی نموده و معتقدند
این رهیافت نیازمند تاکید بر فرایند "یادگیری" به جای "آموزش" از طریق اجرای برنامههای مشارکتی
فعال در شرای

زندگی واقعی و محی های کارآفرینانه با حضور افراد دارای تجربه و تخصص

میباشد.
دیونین

و شریل ( )2222نی در بررسی شیوههای آموزش کارآفرینی ،شش رهیافت زیر را مورد

بررسی قرار دادهاند:
 -1رهیافت کس

و کار

 -2رهیافت میتنی بر منافع
 -3رهیافت نمونههای واقعی
 -2رهیافت مطالعه موردی
 -1رهیافت نمایش تجربی
 -2رهیافتهای ویژگیهای کارآفرینان
سپس با مقایسه ویژگیهای رهیافتهای مورد نظر ،رهیافت بدیلی را با عنوان "رهیافت فرایند
کس

و کار" بهعنوان رهیافتی که نسیت به رهیافتهای مذکور ،از حیث ویژگیهایی نظیر کلگرایی،

داشتن چارچوب نظری ،منطقی بودن ،توانایی ایجاد قابلیتهای کارآفرینی ،واقعگرایی و داشتن پشتوانه
تحقیقاتی برتری بیشتری دارد ،معرفی نمودهاند.
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چالشهاي آموزش كارآفريني در نظامهاي دانشگاهي
ارائه فرصت های آموزشی برای جوانان با چالشی اساسی رو به روست و آن اینکه چگوناه نقاش
کارآفرینی را درک کنند و چگونه دانش و مهارتهای مورد نیاز در این زمینه را کس
غال

کنناد .متسسافانه

برنامهری ان آموزشی از درک کلی این موضوع که چه چی ی باید باهعناوان هساته فعالیاتهاای

آموزشی ،مدنظر قرار گیرد تا آموزش کارآفرینی با سرعت بیشتری انجام پذیرد ،عاج هستند .برای این
کار باید ابتدا عوامل تشکیل دهنده هسته مرک ی کارآفرینی را مشخص و سپس سایر عواملی را نی که
نقش تکمیل کنندگی دارند ،مدنظر قرار دهیم (زمانی و آجیلی.)2222 ،
کارآفرینی و آموزش کارآفرینی در قال

نظام آموزشی به بخشی از دغدغههای مدیران و مسائولین

تیدیل شده است .ب رگترین خطری که نظام آموزشی کارآفرینی را تهدید میکند ،میتواند بیتوجهی به
تغییرات محیطی و به دنیال آن تغییر مفاد درسی بر اساس این تغییرات و ارائه آن توس افاراد و اجاد
شرای باشد .آموزش کارآفرینی به واسطه سر منشا بودن در راه اندازی کس
یک کس

و کارهای جدید ،خود

و کار مادر و بنیادین محسوب میشود و آنگاه که در نظامهای آموزشی ،کارآفرینی را مورد

عنایت قرار ندهیم ،از راه اندازی سایر کس

و کارها باز خواهیم ماند (صفایی قادیکقیی و همکااران،

.)2222
نتیجهگیري و پیشنهادها
بسترسازی و فرهن سازی در هر مساله از طریق آموزش و نظام اطقعرسانی دقیق و علمی میسار
می گردد .لذا توجه به مساله آموزش کارآفرینی یکی از مواردی است که در این مقاله مورد تاکید فراوان
قرار گرفته است .از طرفی دیگر با توجه به نقش و جایگاه نظام آموزش دانشاگاهی در تاامین نیاروی
انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز برای جامعه ،بیهیچ شاکی مایتاوان اظهاار کارد کاه دانشاگاههاا
قابلیتهای بسیار فراوانی در توسعه امر کارافرینی از طریق ارائه انواع آموزشهای رسمی چه در داخل
دانشگاه و چه بیرون از دانشاگاه دارا مایباشاند .یکای از چاالشهاای پایش روی جواماع مختلاف،
دانشآموختگان فاقد تواناییهای فردی و مهارتهای الزم برای راه اندازی کس
این امر ،آماده سازی فارغ التحصیقن دانشگاهی را به وسیله توسعه فرهن
میسازد.
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آموزش کارآفرینی میتواند یکی از اثرگذارترین شیوهها برای انتقال آسان جمعیت فارغالتحصیقن به
بازار کار باشد .مطالعات در این باره نشان داده اسات کاه چناین آماوزشهاایی توانساته افاراد را
مسئولیتپذیرتر بارآورده و آنها را تیدیل به کارآفرین یا متفکران حوزهی کارآفرینی کرده و به طور
موفقیت آمی ی در چالشهای کس
کس

وکار ،موفق و خطرپذیر کند ،در نتیجه نرخ بیکاری و شکست

وکارها نی کمتر شده است.
آماده سازی در مورد کارآفرینی نیایستی بعد از فارغ التحصیلی باشد .بلکه این امر بایستی در حاین

تحصیل انجام شود و الزم است روح کاارآفرینی در دانشاگاههاا پارورش داده شاود .در ایان راساتا،
بازنگری در رشتههای دانشگاهی و سرفصلهای دروس آموزشی در تمامی مقاطع بویژه در دانشگاههاا
و تاسیس رشته های علمی بویژه علومی که خق آنها در کشور محسوس است در جهت تاسمین مناافع
ملی امری الزم و ضروری به نظر میآید .در این بین نظام آموزش کشاورزی کشور باه عناوان اصالی
ترین عامل تامین کننده نیروی ماهر و متخصص در بخش کشااورزی نقاش بسایارمهمی در توساعه و
گسترش آموزشهای کارآفرینی دارد.
از طرف دیگر چالشهای پیش روی کشاورزی دنیا و بالطیع ایران از جملاه :آزاد ساازی تجااری،
کاهش حمایتهای دولت از تولید کننده ،جهانی شدن و پیشارفت در زمیناه فنااوریهاای کشااورزی
اینها همه باعث می شود تا مقوله کارآفرینی در کشاورزی بیش از بیش مورد توجه مسولین قرار بگیرد.
بنابراین ،توسعه و ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی یکی از مناس ترین گ ینهها برای رونق کس
و کارهای کشاورزی و اف ایش ارزش افا وده حاصال از صاادرات محصاوالت کشااورزی باه ساایر
کشورهای دنیا و به ویژه یک راهیرد اساسی در جایگ ین کردن درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی
به جای نفت میباشد .در همین راستا میتوان تدوین برنامههای آموزش کارآفرینی کشاورزی را هم به
صورت برنامههای بلندمدت در چارچوب مقاطع کارشناسای ،کارشناسایارشاد و دکتاری ،و هام باه
صورت برنامههای کوتاه مدت فنی و حرفه ای از طریق موسسات آموزش علمی و کاربردی و مهاارت
آموزی در زمینه کشاورزی پیشنهاد نمود.
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Abstract
Entrepreneurship has a close relationship with the countries' socio-economic
development and it has today a role as one of the development indicators in
developing countries. Evidences show that formal education in our country can not
create a suitable context and structure to make expertise and skillful entrepreneurs
due to the structural lacks and weaknesses. On the other hand, entrepreneurs and
potential and creative manpower will not able to continue their businesses as a lack
of effective entrepreneurship education system. Bridging this gap needs an
attention to entrepreneurship education. In this vein, Iran's agricultural education
system as the most important factor in making and preparing the skillful manpower
in agricultural sector has a very critical role in promoting and improving the
entrepreneurship education and trainings. Therefore, entrepreneurship development
in agricultural sector can be as one of the best choices both to improve agricultural
businesses and to stimulate value added of exporting the agricultural products to
other countries. This strategy can be replaced from the strategy of relying on oil
export to incomes from agricultural productions' exports. For this reason the
current paper has an aim to study the emergence of entrepreneurship education in
agricultural sector by a library research. Finally from the results it can be
recommended that agricultural entrepreneurship education programs in both long
term and short term programs should be developed in technical and vocational
educational institutes especially in applied-scientific and skill-based ones.
1
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