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 آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی
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 2 دانش آموخته کارشناسیارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 3دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 22/3/1333 :؛ تاریخ پذیرش 11/1/1333 تاریخ دریافت:

 چكیده

 از یکای اماروزه و دارد تنگااتنگی رابطاه هاارکشاو اجتمااعی و اقتصاادی توسعه با کارآفرینی

 ایهآموزش کهدهند شواهد نشان می .شودمی محسوب رشد به رو هایکشور در توسعه هایشاخص

 پارورش و تخصاص کسا  بارای مناسایی بساتر ساختاری هایضعف دلیلبه ما کشور در رسمی

 نیا  خاق  و مساتعد هااینیارو و کارآفرینان دیگر طرف از. آوردنمی وجود به کارآفرین نیروهای

 ایان کاردن پاردهناد.  اداماه خود کار توانند بهنمی کارآفرینی آموزش نظام کارآمد یک نیود دلیلبه

باه  . در این بین نظاام آماوزش کشااورزی کشاوراست کارآفرینی آموزش به نپرداخت شکاف نیازمند

مهمی در  ترین عامل تامین کننده نیروی ماهر و متخصص در بخش کشاورزی نقش بسیارعنوان اصلی

ای که ترویج کاارآفرینی در بخاش کشااورزی های کارآفرینی دارد. به گونهتوسعه و گسترش آموزش

ل از ها برای رونق کس  و کارهای کشاورزی و اف ایش ارزش اف وده حاصترین گ ینهیکی از مناس 

صادرات محصوالت کشاورزی به سایر کشورهای دنیا و به ویژه یک راهیرد اساسی در جایگ ین کردن 

باشد. به همین خاطر در این مقالاه ساعی شاده درآمدهای حاصل از بخش کشاورزی به جای نفت می

نی در ای به ضرورت و اهمیت توجه به آموزش کارآفریاست تا با روش تحقیقات و مطالعات کتابخانه

های آموزش کارآفرینی بخش کشاورزی پرداخته شود. در نهایت بر اساس نتایج این مقاله تدوین برنامه
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مدت فنی و حرفه ای از های کوتاهمدت و هم به صورت برنامههای بلندکشاورزی هم به صورت برنامه

 اد شده است.طریق موسسات آموزش علمی و کاربردی و مهارت آموزی در زمینه کشاورزی پیشنه
 

دانشگاهی، توسعه  رینی کشاورزی، نظام آموزش رسمی وآموزش کارآفرینی، کارآف های کلیدی:واژه

 کشاورزی

 

 مقدمه

 از یکای اماروزه و دارد تنگااتنگی رابطاه هاارکشاو اجتمااعی و اقتصاادی توسعه با کارآفرینی

 ویاژه جایگااه و شنقا دلیال باه. شاودمای محسوب رشد به رو هایکشور در توسعه هایشاخص

 و یافتاه توساعه هاایکشاور در هاادولت از بسیاری اقتصادی، رشد و پیشرفت روند در کارآفرینان

 افاراد از شاماری تحقیقااتی، هایدستاورد از رداریببهره و امکانات حداکثر با کنندمی تقش پیشرو

 کارآفریناناه هاایفعالیات و یکاارآفرین آموزش به هستند کارآفرینی هاییویژگ دارای که را جامعه

 و ابتکاار قاوه باا فعالیت، مختلف هایعرصه در کارآفرینان که انددریافته هاکشور این. کنند هدایت

 پیشارفت روشن هایافق و مرتفع را پیشرفت هایسد و موانع خطرات، پذیرش و پشتکار خققیت،

 جهات در دارناد، هاموقعیت و هافرصت تشخیص در که مهارتی با و گشایندمی مردم روی پیش را

 تحاوالت و اقتصااد عرصاه درغییار ت حقیقای پیشاگامان و دارنادمی بر گام هاموقعیت این توسعه

 .شوندمی محسوب اجتماعی

 درآماده ملموسای واقعیات یاک صورت به اشتغال ایجاد در کارآفرینی اهمیت هاکشور این در

 کاارآفرینی آماوزش .اندهدید تدارک نی  را آفرینیکار ترویج و توسعه مکانی م راستا این در و است

 آشکاری واقعیت. باشدمی اشتغال ایجاد توجه خور در و یزیربنای هایضرورت از یکی ما کشور در

 کسا  بارای مناسایی بساتر ساختاری هایضعف دلیل به ما کشور در رسمی هایآموزش که است

 (.2211نیا، )حسینی ردآونمی وجود به کارآفرین هاینیرو پرورش و تخصص

 آموزشای سیساتم یاک نیاود دلیالباه نی  خق  و مستعد هاینیرو و کارآفرینان دیگر طرف از

 بار ماوانعی باه فعالیات از ایمرحلاه در بسا چه و دهندمی ادامه خود کار به تنها و یکه کارآفرینی

. اسات کاارآفرینی آماوزش هبا پرداخات خاق  این کردن پر. مانندمی باز کار ادامه از و خورندمی

 توساعه در اساسای هاایراهکاار از یکای تواننادمی کارآفرینان تربیت و کارآفرینی آموزش بنابراین
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 و متخصصاین مدیران، مسئولین، سطح در کارآفرینی که است امیدواری مایه و باشد کشور اشتغال

 ضارورت باه صایخا توجاه اخیار ساال سه_دو طی خوشیختانه و است بالندگی حال در جامعه

 (. 2211نیا، )حسینی یابد استمرار حرکت این که است امید است، شده کشورمان در کارآفرینی

امروز، واکنش مناس  نظام آموزش عالی در برابر تغییارات اجتمااعی،  های جامعهاز مهمترین نیاز

رینی در آماوزش ی انسانی است. از اهداف آموزشی کارآففرهنگی، سیاسی و اقتصادی با هدف توسعه

 وضاعیت (.2211های فردی و تخصصی دانشجویان اسات )مارادی و همکااران، عالی، بهیود توانایی

 برخاوردار منساجم الگوی یک از کشور، عالی آموزش سطح در ویژه به کارآفرینی، آموزش موجود

 باه هتوجا باا و کاارآفرینی نقاش و اهمیت به توجه با. است سردرگمی و پراکندگی دچار و نیوده

 تربیات و کاارآفرینی حاامی فرهنا  بارای بسترسازی کارآفرینی، اشاعه و ترویج جامعه، مشکقت

 ایان کاه دارد ضرورت کشورمان مثل توسعه حال در جوامع ویژه به جوامع تمامی برای کارآفرینان

 (.2211)شریف و همکاران،  است عالی آموزش هایانداز چشم و وظایف از یکی امر،

 حوزه در ویژهبه کارآفرینی آموزش کارآفرینی، یهتوسع و رشد برای راهیردی داماتاق جمله از

 انتقال برای هاشیوه اثرگذارترین از یکی تواندمی کارآفرینی آموزش آن بر اف ون. است عالی آموزش

 چناین کاه اسات داده شاانن هباار این در مطالعات. باشد کار بازار به التحصیقنفارغ جمعیت آسان

 متفکاران یاا کاارآفرین باه تیدیل را هانآ و بارآورده پذیرتر مسئولیت را افراد توانسته هاییآموزش

، کند خطرپذیر و موفق وکار، کس  هایچالش در آمی یموفقیت طور به و کرده کارآفرینی یهحوز

(. 2211)آراساتی و همکااران،  اسات شده ترکم نی  هاوکار کس  شکست و بیکاری نرخ نتیجه در

 توساعه ازیان شیپ ی به عنوانکشاورز ینیکارآفر آموزش بنابراین هدف تحقیق حاضر نی  بررسی نقش

 باشد.ی میکشاورز

 کیفیت و کمیت در مستقیم به طور که است سیاستی کارآفرینی آموزش: آموزش کارآفرینیاهمیت 

 گونااگونی اهاداف باه توانمی همواره سیاست این اجرای با گذارد.اثرمی جامعه یک در فرینیآکار

 و جدیاد فنای داناش و آوریفن با آشنایی آنها، از برداریچگونگی بهره و هافرصت شناخت مانند

 باه مناتج محققاین هاایپوشاید. بررسای عمال مختلف جامعاه علوم در آنها کارگیری به چگونگی

 به اعتماد با افرادی یتترب هاآن هدف است که شده کارآفرینی آموزش هایدوره طراحی و بینیپیش

 هاایکاار و کسا  انادازیباه راه بیشتری تمایل که افرادی کلی طور به و شناسفرصت باال، نفس

 (.2222)مفاخری،  باشندمی دارند، مستقل
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پذیر است. اولین پذیر و پرورشدهد که کارآفرینی امری آموزش پذیر، تقویتتحقیقات نشان می

های آلمان، انگلیس، هایی را انجام دادند، کشورش کارآفرینی فعالیتهایی که در زمینه آموزکشور

ترین (. امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده2222)فیض،  امریکا و ژاپن بودند

های تحت ها بر حس  ویژگی گروه، دانشگاه1392های دانشگاهی تیدیل شده است. طی دهه فعالیت

های خصوصی های آموزشی متعددی را برای سازمانای و ملی، برنامهحلی، منطقههای مآموزش و نیاز

هایی که جهت ای را از فعالیتهای ویژههای اروپایی نی  حمایتاند. دولتو عمومی طراحی نموده

(. یکی از مسائل مهمی 2229 ،داریانی اند )احمدپورشود، ایجاد کردهتشویق کارآفرینی بین جوانان می

دهی کارآفرینی است. در گذشته باشد قابلیت آموزشدر مورد آموزش کارآفرینی مطرح میکه 

شد که از طریق آموزش قابل های ذاتی فرد تلقی میای از ویژگیکارآفرینی به صورت مجموعه

گردد که یادگیری نیست. اما امروزه کارآفرینی به عنوان دانش، مهارت و مهارت رفتاری محسوب می

  .(2222باشد و از طریق آموزش رسمی قابل اکتساب است )هایتی و گورمن، ید دارا میک فر

های در حال توسعه در عیاور از آمی  اغل  کشورهای پیشرفته و نی  برخی از کشورتجربه موفقیت

هاا نیا  های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موج  گردیده تا سایر کشاوربحران

گیری کس  و کارهای نوآورانه اهمیات خاصای قائال گردناد. باا کارآفرینی، کارآفرینان و شکل برای

هاای جهاانی فاردا در اختیاار باازار»عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصااد، برخای عقیاده دارناد کاه 

های فکری خود دهند و برای گسترش سرمایهیپذیری کارآفرینانه بها مهایی است که به ریسکشرکت

هاا، شارای  کنند، در بالندگی فاردی پرتقشاند و در تعیاین اساتراتژیگذاری میر حد کقن سرمایهد

 )سایت دبیرخانه طرح کاراد(. « دهندیمحیطی را مد نظر قرار م

های گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، یکای از کارآفرینی از جنیه بر همین اساس، توسعه

ای واقع شده است. با توجه به مطالعات ارآفرینی است که مورد توجه ویژههای مهم در گسترش کهجنی

های کارآفرینان اغل  اکتسابی است، نه وراثتی. از این رو در حال یمختلف، ثابت شده است که ویژگ

ها تیدیل شده اسات.  ههای دانشگاترین فعالیتحاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده

هاا عاالی در بسایاری از کشاورآموختگان آموزشو در شرای  حاضر که مشکل بیکاری دانشاز این ر

المللای اعتقااد دارناد کاه دیادگاه و راهیارد های بینها و سازمانشود، دولتای بغرنج تلقی میمسئله

ار شایانی به تواند کمک بسیری ی شده، میری برنامهگعالی به مثابه نوعی مداخلهکارآفرینانه در آموزش

عاالی التحصایقن آماوزشغها و حل مسئله بیکاری جامعه، از جمله بیکاری فارتوسعه اقتصادی کشور
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بنماید. به نحوی که امروزه صحیت از الگوی توساعه میتنای بار کاارآفرینی اسات )احمادپورداریانی، 

شاوند، وارد بازار کار میآموخته دانشگاهی ه ار دانش 222بر اساس آمار ساالنه با این وجود  (.2222

همچناین  (.2222های بازارکار جوابگوی این تعداد متقاضای نیسات )ع یا ی و حساینی، تاما ظرفی

عاالی کشااورزی مرتیاار در حاال آموختگاان آماوزشدهد تعداد دانشجویان و دانشتحقیقات نشان می

بطور مداوم ادامه یابد نارخ  (. بنابراین، اگر روند موجود2229پور و همکاران، اف ایش است )خسروی

ها اف ایش بیشاتری عالی در مقایسه با سایر بخشالتحصیقن این بخش از آموزشبیکاری در میان فارغ

 (.2221 اف،خواهد یافت )رسول

های ارائه شده در نظام آموزش عالی منطیق شاحتماالر آموز الذکر حاکی از آن است کهمیاحث فو 

التحصیقن شود که فارغها به این امر منجر میه نیست و یا عدم کارایی آموزشهای فعلی جامعبا نیاز

به ایجاد مشاغل مناس  برای خود قادر نیاشند. بدیهی است هدف غائی آموزش عالی کشاورزی، 

آموختگانی کارآفرین است که پس از اتمام تحصیقت خود بتوانند با استفاده از منابع و تربیت دانش

)بارانی و  های دانشگاهی میادرت ورزندجود نسیت به ایجاد شغلی مرتی  با آموختهها موفرصت

در حال حاضر سیر تحوالت جهانی، کارآفرینان را در خ  مقدم توسعه فنآوری و  (.2223زرافشانی، 

 (. 2222 ،و مقیمی داریانی است )احمدپورتوسعه اقتصادی قرار داده

ی امروزی و مشکقتی که در برای دانشجویان در جامعه با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی

ای آموزش کارآفرینی در نظام آموزش مطال  کارآفرینی وجود دارد این تحقیق بدنیال بررسی کتابخانه

باشد. در این مقاله از روش ها و اب ار جمع آوری آموزش کشاورزی در راستای توسعه کشاورزی می

ای، مروری گسترده در اینترنت و تارنماهای اینترنتی طالعات کتابخانهاطقعات  به شیوه تحقیقات و م

های ثانویه استفاده شده است. در این راستا ابتدا مروری بر اهمیت و معتیر داخلی و خارجی و داده

، فرایند آموزش کارآفرینیهای ضرورت موضوع تحقیق صورت گرفته پس از آن به ترتی  به مقوله

 های دانشگاهی پرداخته شد.های آموزش  کارآفرینی در نظامدر کشاورزی و چالشآموزش کارآفرینی 

ای است که حداقل در پنج آموزش کارآفرینی یک فرایند یادگیری چند مرحله: فرایند آموزش کارآفرینی

شود که هر فرد در های یادگیری فرض مییابد. در این دورهمرحله متفاوت از زندگی توسعه وتحقق می

هایی جهت یادگیری مراحل اولیه داشته باشد. اما در مراحل بعدی کسانی ستم آموزشی باید فرصتسی

گیرند که با یادگیری هر مرحله بتوانند در آینده کارآفرین شوند. هدف گ ینش و آموزش قرار می
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رکی  های سایر دروس تهای هر یک از مراحل فرایند آموزش کارآفرینی، ممکن است با فعالیتآموزش

 شده و یا به عنوان یک دوره درسی مج ا تدریس شود. 

 ترتیب سطح عبارتند از:مراحل آموزش کارآفرینی به

 :هاای مختلاف های ابتدایی، راهنمایی و دبیرساتان بایاد رویاهآموزان در دورهدانش سطح پایه

هاای تمالکیت کس  و کار را تجربه کنند. در این مرحله بر مفاهیم اساسی اقتصادی، فرصا

های اساسای آیند و همچنین مهارتکس  و کار که در نتیجه تغییرات اقتصادی به وجود می

شود. بر انگیختن برای یادگیری بیشتر مورد نیاز جهت موفقیت در بازار کس  و کار تمرک  می

 این سطح است. های منحصر به فرد اقتصادی از نتایج غایی و مورد انتظارو درک فرصت

  آموزان باید زبان تجارت وکس  و کار را یااد در این مرحله دانش ها:شایستگیسطح پرورش

هایی که از نظرصاحیان موسسه و بنگاه مهم هستند، آشانا شاوند. بگیرند و بامسائل و دیدگاه

ای نیااز دارد. ایان هاای حرفاهها به طاور مخصوصای باه آماوزشورش شایستگیرسطح پ

های درسی مختلفی که به ناوعی باا کاارآفرینی مام کقستواند در تای میهای حرفهآموزش

های نقدینگی و مسائل مدیریتی و اقتصادی مرتی  هستند، تدریس گردد. به طور مثال جریان

 تواند در درس ریاضیات ویژه کارآفرینی گنجانده شده و آموزش داده شود.می مرتی  با آن

 :فرینی در برگیرنده حداقل دروسی است که این سطح از فرایند آموزش کارآ سطح کاربرد خالق

های بسیاری برای یادگیری ها برای تشریح یک کس  و کار نوین ال امی است. چی یادگیری آن

هاایی کاه باا مساائل و جهت آغاز یک کس  و کار وجود دارد و این موضوع بارای شاغل

ک پ شاک بایاد مشکقت متفاوتی در گیر هستند، تعج  بر انگی  هم نیست. برای نمونه یا

رود که متعلمین یا های طوالنی درس بخواند تا بتواند طیابت کند. از این مرحله انتظار میسال

های الزم و ضروری مرتی  با حرفه خود را در چند همان صاحیان آتی کس  وکار تمام چی 

 سمینار آموزشی بیاموزند.

های گوناگون برای ی متفاوت و روشهاهای آشنایی با ایدهدر این مرحله فراگیران باید فرصت

آموزان ری ی کس  و کار را یاد بگیرند. اگر چه هنوز این کار یک تجربه آموزشی است، اما دانشبرنامه

گیری بیاموزند. نتیجه این سطح از فرایند آموزش کارآفرینی شکل باید نسیت به مرحله قیل، مسائل را بهتر

 باشد.کامل می های کس  و کارگیری و اجرای برنامهیمتصم یک ایده واحد در آنها و فرایند
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های فنی و کار و دانش آموزان سال آخر دبیرستان رشتهتوان برای دانشدوره آموزش کاربرد خق  را می

ها، فراگیران ممکن است به عنوان یک کارآفرین، یک فعالیت کس  و کار پیاده کرد. در نتیجه این آموزش

 را شروع کنند.

 اندازی کس  و کار: این مرحله که نتیجه مستقیم مرحله قیل اسات، هادفی جا   راه راه سطح

هایی است که در سطوح اندازی یک کس  و کار توس  فراگیران ندارد و پیامد منطقی آموزش

  قیلی فرایند آموزش کارآفرینی داده شده است.

های بیشتری را در آن و یا آموزشبعد از اینکه افراد ب رگسال تجارب شغلی خاصی را کس  کردند 

های خاص مربیان خود نیاز دارند تا درحالیکه با معلمین خود به بحث و تیادل زمینه دیدند، به مساعدت

شود، تجارب مرتی  با شغلی اندازی یک کس  و کار برایشان روشن میپردازند و نقاط تاریک راهنظر می

های اقتصاد و مدیریت دو ساله بوده و در دانشکده ه آموزشی معموالراند، بالفعل نمایند. این دوررا که دیده

 شود.برگ ار می

 ای به در خواست کمک و سطح رشد و توسعه: اغل  صاحیان کس  و کار عققه

ها و دانش خود ندارند مگر اینکه در آن زمینه احساس نیاز کنند. مساعدت برای اف ایش آگاهی

تواند به این افراد کمک کند تا های علمی میها و گردهماییارهای مستمر آموزشی، سمیندوره

ها، های کس  و کار خود را باال برده و تقویت نمایند. در عین حال ممکن است گروهتوانایی

توانند کارآفرینان را هایی هم باشند که از این افراد حمایت کنند. همچنین میها و یا نهادسازمان

وه و چگونگی برخورد با آن مسائل یاری نمایند. این مراک ، اغل  در شناخت مشکقت بالق

های آموزش مستمر جهت ها و درقال  برنامههایی را در دانشگاهها و کارگاهچنین سمینار

 (.2223)محمدی الیاسی،  کنندکمک به کارآفرینان و تیادل نظر میان آنها برگ ار می

نی کشاورزی با توجه به نقش حیاتی و مهم توسعه واژه کارآفری: مفهوم کارآفرینی کشاورزی

هاست که در ادبیات موضوعی کشاورزی وارد شده و مورد توجه خاص کشاورزی و روستایی مدت

گیری است تا جایی که برخی کشورها میادرت به تاسیس نهادهایی مسئول در توسعه و بهره قرار گرفته

 (.2212وحدی و یعقوبی، اند )معملی از کارآفرینی در کشاورزی نموده

گردد که به کشاورزان در مواجهه با شرای  هایی اطق  میفرینی کشاورزی به کلیه فعالیتآکار

(، توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی 2221بر اساس تعریف فیرلج ) کند.نوین اقتصاد بازار کمک می

رزان در ارتیاط است. از سویی های مختلف کشاوبا مدرنی اسیون تدریجی کشاورزی و توسعه کارکرد
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توان نوسازی و تجدید ساختار کشاورزی ترین اهداف مهم توسعه کارآفرینی در کشاورزی را میمهم

پا و بوجود آوردن محی  کشاورزی جدید به منظور ایجاد و توسعه مشاغل جدید در مناطق خرده

ی ایجاد تنوع تولید و رها شدن از کارآفرینی کشاورزی تقشی برا (.2221روستایی دانست )مک الوی، 

وضعیت تولید مواد خام در چرخه عرضه محصوالت و حرکت به سمت تولید برای بازارهای خاص، 

های کشاورزی م ارع و استفاده از ظرفیت ارائه خدمات به سایر کشاورزان و شاغلین روستایی،

  (.2222رن، باشد )واواحدهای دامپروری برای جذب گردشگران و اشتغال ایی می

های تقویت کارآفرینی در کشاورزان، (، در بیان مفهوم کارآفرینی کشاورزی و راه2221مک الوی)

به محی  اجتماعی و اقتصادی بخش کشاورزی توجه نموده و معتقد است همانطور که کارآفرینی، یک 

اعی بخش کشاورزی اجتم -ی آن نی  با تاکید بر ابعاد فنیشود، توسعهنوآوری در سیستم محسوب می

یابد. از این رو توسعه و تقویت فرهن  کارآفرینی در کشاورزی را نیازمند تدوین تحقق می

های مستند پیرامون کارآفرینی در مروری بر تحقیقات انجام شده و گ ارش داند.های کقن میاستراتژی

شدن این رویکرد به بخش کشاورزی گویای نوپا بودن این مفهوم، قلت محض مطالعات، نهادینه ن

عنوان یک عنصر فرهنگی، و باالخره نیاز شدید به تامین منابع علمی و فکری بومی ایران برای 

 (.2229ساماندهی و حمایت از توسعه کارآفرینی کشاورزی در کشور است )زمانی، 

جهانی در دنیای امروز وجود تغییرات و تحوالت متعددی نظیر : ضرورت توجه به کارآفرینی کشاورزی

ی بازار، رشد جمعیت و توسعه جوامع، بیکاری و دگرگونی در بازار کار کشاورزی، اصقحات شدن، توسعه

محیطی و... بخش های کشاورزی، جهانی سازی تجارت، امنیت غذایی، میاحث زیستساختاری و سیاست

مند رواج فرهن ، اندیشه و ها را تحت تاثیر قرار داده است که مقابله با این تحوالت، نیازکشاورزی کشور

 (.2222باشد )هیگن و مورگان، اقدامات کارآفرینی در کشاورزی می

های کارآفرینی و به معنی پذیرش مخاطرات ناشی از ایجاد یک کارآفرینی کشاورزی یکی از زمینه

سامیت های بخش کشاورزی است. به اعتقاد اواحد تولیدی، خدماتی و بازرگانی و ... مرتی  با فعالیت

آوری هاایی نظیار جماع( فعالیت کارآفرینی در کشاورزی مستل م تاقش بارای انجاام فعالیات2222)

هاای راهیاردی اطقعات، ارتیاط مستمر با سایر اج ا  زنجیره تولیاد، شناساایی باازار و اخاذ تصامیم

باشد. یک کارآفرین در بخش کشاورزی بیشتر از یک مدیر تولید که بر امور اجرایی و فنای تمرکا  می

ای ای ویاژههای حرفاهپردازد از این رو نیازمند داشتن صقحیتهای راهیردی میگیریدارد، به تصمیم

شرای  جامعه نظیر مدیریت ریسک، ارتیاطات، رهیری، ابتکار و خققیت، دید وسیع و توانایی شناخت 
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های پیش روی کشاورزی دنیا و بالطیع ایران از جمله: آزاد چالش (.2212باشد)موحدی و یعقوبی، می

های کشاورزی جهانی، های دولت از تولید کننده، اف ایش رقابت در بازارسازی تجاری، کاهش حمایت

هااای سیاسااتهااای کشاااورزی از جملااه بیوفناااوری، جهااانی شاادن، پیشاارفت در زمینااه فناااوری

سازی ساختار دولت، تغییر در ذائقه مشتریان تولیدات کشاورزی و تقاضاای سازی و کوچکخصوصی

ها همه باعث شده تا مقوله کارآفرینی در کشاورزی بیش از بیش ماورد توجاه مشتریان کشاورزی، این

 مسولین قرار بگیرد )همان منیع(.

ها برای توسعه ترین گ ینهاورزی یکی از مناس بنابراین، توسعه و ترویج کارآفرینی در بخش کش

( تقویت نظام 1باشد که برای رسیدن به این وضعیت بایستی سه پیش شرط فراهم گردد: روستایی می

( 2های غیر ضروری دولت در این بخش آزاد در بخش کشاورزی و حذف قطعی مداخله

گذاری و بهیود ( تامین امنیت سرمایه3ورزی های توسعه کشابنایی در زمینه نیازمندیگذاری زیرسرمایه

 (.2222شرای  کارآفرینی در بخش کشاورزی )زاهدی، 

های آموزش کارآفرینی در بخش الزم به ذکر است برنامه: های آموزش کارآفرینی کشاورزیبرنامه

کند بدون شک آموزش کارآفرینی کشاورزی از اصول و میانی آموزش کارآفرینی عمومی پیروی می

باشد )گورمن و همکاران، های ترویج کارآفرینی در جامعه مییکی از ابعاد مهم و ضروری در برنامه

، از زمانی که 1322و اوایل دهه  1312های کارآفرینی از اواخر دهه تمایل به کس  آموزش (.1332

ه است. در میاحث کارآفرینی از سوی مک کله لند، کولنی  و مور مطرح شد، تاکنون رشد سریعی یافت

های اخیر آموزش کارآفرینی در حیطه کس  و کارهای جدید بیشتر مورد توجه بوده و از طول سال

های کوچک سوی کنفرانس کاخ سفید، به عنوان ششمین نکته قابل توجه برای حل مشکقت بنگاه

ش دهند که آموزتحقیقات اخیر نشان می (.1331است )سولمون و فرنالد، اقتصادی مطرح شده

کارآفرینی تاثیر مثیتی بر توسعه برخی عوامل ادراکی مانند خود کارآمدی دارد )کوکس و همکاران، 

2223). 

( در دیدگاهی کقن، چهار هدف عمده آموزش کارآفرینی را شامل 1332) سکستون و کاساردا

 دانند:موارد زیر می

 ایهای حرفهآماده سازی افراد برای کس  مهارت 

 دگیری افراد برای یادگیری بیشتراف ایش ظرفیت یا 

 های شخصی افرادرشد قابلیت 
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 .کمک به پیشرفت جامعه 

اندازی و اداره کس  و کارهای کارآفرینانه از دیگر راه: های آموزش کارآفرینیمحتوای برنامه

-دوره هایی که در طیگیری از دانش و مهارترود افراد با بهرههای کارآفرینان بوده و انتظار میقابلیت

اندازی و گیری آگاهانه برای راهکنند، توانایی تصمیمآموزی و آموزش کارآفرینی کس  میهای مهارت

های آموزش های کارآفرینانه را داشته باشند. از این رو در تدوین محتوای برنامهمدیریت کس  و کار

شرای  بازار، نحوه تهیه  های کارآفرینانه وکارآفرینی، الزم است موضوعاتی نظیر آشنایی با فرصت

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

 (.2221قرار گیرد )لی و وون ، 

هاای کارآفریناناه های آموزش کارآفرینی بر حس  مراحل مختلف توساعه فعالیاتمحتوای برنامه

ها و اطقعات ماورد نیااز افاراد بارای موفقیات در ( نوع مهارت1332متفاوت است. گارتنر و وسپر )

ها و اطقعات مورد نیاز در جریان های کارآفرینانه را متفاوت از مهارتاندازی و آغاز فعالیتمرحله راه

هاای آماوزش ( محتوای برنامه1333) در همین ارتیاط گی  دانند.های کارآفرینانه میاداره کس  و کار

های داند. به اعتقاد وی در دورههای آموزشی علوم تجاری و بازرگانی مینی را متفاوت از دورهکارآفری

هاای هاای درسای آماوزش علاوم بازرگاانی و تجااری در موقعیاتآموزش کارآفرینی باید از برناماه

ی در هاای آماوزش کاارآفرینرغم توجه باه برناماه( علی2223) به اعتقاد کخ کارآفرینانه استفاده شود.

ای برای آماوزش کارآفریناان باالقوه وجاود نادارد. بسایاری از پذیرفته شدههای اخیر، هنوز برنامهدهه

هاای های کارآفرینانه و یاا بار میناای باازخوردها بر اساس آزمون و خطا، بر اساس انواع پروژهبرنامه

 است. سااکس و گااگلیوهای آموزش کارآفرینی تدوین شدهحاصله از فراگیران شرکت کننده در دوره

( نی  با اشاره به ماهیت نسیتا جوان و در حال تغییر مفاهیم کاارآفرینی، دساتیابی باه توافاق در 2222)

 دانند.های کارآفرینی را امری غیر ممکن میمورد محتوای آموزش

 
 هاي آموزش كارآفريني كشاورزيها و رهیافتروش

های متنوعی نی  برای ی آموزش کارآفرینی، روشهاعقوه بر تنوع موجود در محتوای برنامه

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 

، ارتقا  دانش و نگرش افراد معرفی نموده و بر اساس این معرفی نموده و بر اساس این رهیافت
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های آموزش و ترویج گیری برنامهرهیافت، ارتقا  دانش و نگرش افراد را به عنوان مینای شکل

های کارآفرینانه ها و اندیشهای و تقویت نگرشهای حرفهکارآفرینی به منظور ایجاد و توسعه مهارت

 (.2222اند )پاپایانکیس و همکاران، مودهدر بین افراد جامعه معرفی ن

های آموزش کارآفرینی، بر پرورش خققیت فراگیران ( در تییین رهیافت1392) مک موالن و الن 

های کارآفرینی بایستی با استفاده از های آموزش کارآفرینی تاکید داشته و معتقدند آموزشدر دوره

های برخورد با شرای  های حل مسئله و استراتژینیکهای خققیت محور، فراگیران را با تکرهیافت

های آموزش کارآفرینی، رهیافت (، با بررسی رهیافت2221) لی و وون  میهم و پیچیده آشنا سازند.

یادگیری را به عنوان رهیافتی موثر برای ترویج روحیه کارآفرینی در بین افراد معرفی نموده و معتقدند 

های مشارکتی از طریق اجرای برنامه "آموزش"به جای  "یادگیری"بر فرایند این رهیافت نیازمند تاکید 

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

 باشد.می

های آموزش کارآفرینی، شش رهیافت زیر را مورد ( نی  در بررسی شیوه2222) دیونین  و شریل

 اند:دهبررسی قرار دا

 رهیافت کس  و کار -1

 رهیافت میتنی بر منافع -2

 های واقعیرهیافت نمونه -3

 رهیافت مطالعه موردی -2

 رهیافت نمایش تجربی -1

 های کارآفرینانهای ویژگیرهیافت -2

رهیافت فرایند "های مورد نظر، رهیافت بدیلی را با عنوان های رهیافتسپس با مقایسه ویژگی

گرایی، هایی نظیر کلهای مذکور، از حیث ویژگیعنوان رهیافتی که نسیت به رهیافتهب "کس  و کار

گرایی و داشتن پشتوانه های کارآفرینی، واقعداشتن چارچوب نظری، منطقی بودن، توانایی ایجاد قابلیت

 اند.تحقیقاتی برتری بیشتری دارد، معرفی نموده
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 دانشگاهي  هايكارآفريني در نظامهاي آموزش چالش

های آموزشی برای جوانان با چالشی اساسی رو به روست و آن اینکه چگوناه نقاش ارائه فرصت

های مورد نیاز در این زمینه را کس  کنناد. متسسافانه را درک کنند و چگونه دانش و مهارت کارآفرینی

هاای ساته فعالیاتعناوان هری ان آموزشی از درک کلی این موضوع که چه چی ی باید باهغال  برنامه

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 

 (. 2222نقش تکمیل کنندگی دارند، مدنظر قرار دهیم )زمانی و آجیلی، 

های مدیران و مسائولین کارآفرینی و آموزش کارآفرینی در قال  نظام آموزشی به بخشی از دغدغه

توجهی به تواند بیکند، میتیدیل شده است. ب رگترین خطری که نظام آموزشی کارآفرینی را تهدید می

ن توس  افاراد و اجاد تغییرات محیطی و به دنیال آن تغییر مفاد درسی بر اساس این تغییرات و ارائه آ

شرای  باشد. آموزش کارآفرینی به واسطه سر منشا  بودن در راه اندازی کس  و کارهای جدید، خود 

های آموزشی، کارآفرینی را مورد شود و آنگاه که در نظامیک کس  و کار مادر و بنیادین محسوب می

ماند )صفایی قادیکقیی و همکااران،  عنایت قرار ندهیم، از راه اندازی سایر کس  و کارها باز خواهیم

2222 .) 

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

رسانی دقیق و علمی میسار سازی در هر مساله از طریق آموزش و نظام اطقعبسترسازی و فرهن 

گردد. لذا توجه به مساله آموزش کارآفرینی یکی از مواردی است که در این مقاله مورد تاکید فراوان می

تاامین نیاروی  است. از طرفی دیگر با توجه به نقش و جایگاه نظام آموزش دانشاگاهی درقرار گرفته 

هاا تاوان اظهاار کارد کاه دانشاگاههیچ شاکی مایانسانی ماهر و متخصص مورد نیاز برای جامعه، بی

های رسمی چه در داخل های بسیار فراوانی در توسعه امر کارافرینی از طریق ارائه انواع آموزشقابلیت

هاای پایش روی جواماع مختلاف، یکای از چاالش باشاند.دانشگاه و چه بیرون از دانشاگاه دارا مای

های الزم برای راه اندازی کس  و کار مناس  اسات. های فردی و مهارتآموختگان فاقد تواناییدانش

ان مسالم التحصیقن دانشگاهی را به وسیله توسعه فرهن  کاارآفرینی در آنااین امر، آماده سازی فارغ

 سازد. می
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 به التحصیقنفارغ جمعیت آسان انتقال برای هاشیوه اثرگذارترین از یکی تواندمی کارآفرینی آموزش

 را افاراد توانساته هااییآماوزش چناین کاه اسات داده شانن هبار این در مطالعات .باشد کار بازار

 طور به و کرده کارآفرینی یهحوز کرانمتف یا کارآفرین به تیدیل را هانآ و بارآورده پذیرترمسئولیت

 شکست و بیکاری نرخ نتیجه در، کند خطرپذیر و موفق وکار، کس  هایچالش در آمی ی موفقیت

 .است شده ترکم نی  هاوکار کس 

سازی در مورد کارآفرینی نیایستی بعد از فارغ التحصیلی باشد. بلکه این امر بایستی در حاین آماده

هاا پارورش داده شاود. در ایان راساتا، و الزم است روح کاارآفرینی در دانشاگاهتحصیل انجام شود 

هاا های دروس آموزشی در تمامی مقاطع بویژه در دانشگاههای دانشگاهی و سرفصلبازنگری در رشته

های علمی بویژه علومی که خق  آنها در کشور محسوس است در جهت تاسمین مناافع و تاسیس رشته

در این بین نظام آموزش کشاورزی کشور باه عناوان اصالی  آید.و ضروری به نظر میملی امری الزم 

ترین عامل تامین کننده نیروی ماهر و متخصص در بخش کشااورزی نقاش بسایارمهمی در توساعه و 

 های کارآفرینی دارد.گسترش آموزش

ساازی تجااری، های پیش روی کشاورزی دنیا و بالطیع ایران از جملاه: آزاد از طرف دیگر چالش

 هاای کشااورزیپیشارفت در زمیناه فنااوری های دولت از تولید کننده، جهانی شدن وکاهش حمایت

شود تا مقوله کارآفرینی در کشاورزی بیش از بیش مورد توجه مسولین قرار بگیرد. ها همه باعث میاین

ها برای رونق کس   ینهترین گبنابراین، توسعه و ترویج کارآفرینی در بخش کشاورزی یکی از مناس 

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 

نی کشاورزی را هم به های آموزش کارآفریتوان تدوین برنامهدر همین راستا می باشد.به جای نفت می

ارشاد و دکتاری، و هام باه مدت در چارچوب مقاطع کارشناسای، کارشناسایهای بلندصورت برنامه

مدت فنی و حرفه ای از طریق موسسات آموزش علمی و کاربردی و مهاارت های کوتاهصورت برنامه

 آموزی در زمینه کشاورزی پیشنهاد نمود.

 

 منابع 
1.Ahmadpoor Dariani, M., and Moghimi, M. 2002. The role of the Government in 

the development of entrepreneurship education. Monthly Educational 

Scientific Contraption. Number 115 (In Persian). 



 3333 زمستان( 4(، شماره )3)كارآفريني در كشاورزي  نشريه

43 

2.Ahmadpoor Dariani, M., and Moghimi, M. 2006. The basics of entrepreneurship. 

Faraandish Press (In Persian). 

3.Ahmadpoor Dariani, M. 2008. Entrepreneurship (definitions, theories, models). 

Pardis Press (In Persian). 
4.Barani, Sh., and Zarafshani, K. 2009. The effect of attitude toward 

entrepreneurship, society norms and belief in their effectiveness in predicting 

entrepreneurial intentions students’ management and prosperity message 
villages in university Kermanshah light. Journal Research and Development of 

the Agriculture Economy Iran, 2(40): 93-101 (In Persian). 

5.Gibb, A. 1987. Enterprise culture- Its Meaning and Implications for Education 
and Training". Journal of European Industrial Training, 11(2):38. 

6. Gibb, A.A. 1993. The enterprise culture and education. Understanding enterprise 

education and its links with small business entrepreneurships and wider 

educational goals. International Small Business Management Journal, 11(3). 
7.Gorman, G., and Hanlon, D. 1997. Some research perspectives on 

entrepreneurship education, enterprise education and education for small 

business management: a ten-year literature review. International Small 
Business Journal, 15(3): 56-78. 

8.Higgins, M. and Morgan, J. 2000. The role of creativity in planning: the creative 

practitioner. Planning Practice and Research, 15(1): 112-128. 

9.Hills, G.E. 1988. Variations in university entrepreneurship education: An 
empirical study of an evolving field. Journal of Business Venturing, 3:109-

122. 

10.Hytti, U., and O Gorman, C. 2004.  What is enterprise education? An analysis 
of the objectives and methods of enterprise education programs in four 

europen countries. Journal of Education and Training, 46(1): 11-23. 

11.Katz, J.A. 2003. The chronology and intellectual trajectory of American 
entrepreneurship education. Journal of Business Venturing, 18(2): 283-300. 

12.Lee, L., and Wong, P.K. 2005. Entrepreneurship Education: A compendium of 

Issues. NUS Entrepreneurship Centre National University of Singapore. 

Working Paper. 
13.Mc Elwee, G. 2005. Developing Entrepreneurial skills of farmers. University of 

Lincoln.  

14.Movahedi, R., and Yaghoubifrani, A. 2012. Introduction to rural 
entrepreneurship. Bu Ali Sina University Press (In Persian). 

15.Papayannakis, L., Damigos, D., Kastelli, I., and Mavrotas, G. 2007. 

Entrepreneurship education in Greece: Experience and challenges for a 

Technical university. Laboratory of Industrial and Energy Economics, 
National Technical University of Athens. 

16.Sexton, D.L., and Kasarda, J.D. 1992. The state of the art of entrepreneurships. 

Boston, MA: P.W. Kent publishing co. 



 و همكاران موحديرضوان 

43 

17.Sexton, D.L., and Upton, N.E. 1984. Entrepreneurship education: suggestions 

for increasing effectiveness. Journal of small Business Management, 22(4): 

18-25. 

18.Solomon, G.T., Duffy, S., and Tarabishy, A. 2002. The state of entrepreneurship 
education in the United States: A nation wide survey and analysis. 

International Journal of Entrepreneurship Education, 1(1): 1-22. 

19.Solomon, G.T. and Fernald, L.W. 1991. Trends in small Business Management 
and entrepreneurship Education in United States. Entrepreneurship Theory and 

Practice, 15(3): 25-39. 

20.Warren, M. 2004. Farmer son line: drivers and impediments in adoption of 
Internet in auk agricultural businesses. Journal of Small Business and 

Enterprise Development, 11(3):371-381. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3333 زمستان( 4(، شماره )3)كارآفريني در كشاورزي  نشريه

43 

 
Journal of Entrepreneurship in Agriculture Vol. 1(4), 2015 

http://jead.gau.ac.ir 
 

 

Entrepreneurship education in agriculture a pre-requisite for 

agricultural development 
 

*R. Movahedi1, K. Heidari-Trazak2 and M. Samian3 
-ollege, BuCAgricultural  Dept. of Agricultural Extension and Education, ,Associate Prof.1

 M.Sc. graduated, Dept. of Agricultural Extension and Education,2, Ali Sina University
Ph.D. Candidate, Dept. of Agricultural 3, Ali Sina University-ollege, BuCAgricultural 

Extension and Education, Agricultural College, Bu-Ali Sina University 

Received: 4/3/2014 ; Accepted: 10/5/2014 

 

Abstract 1 
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.  
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