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  چکیده
در بخش  کارآفرینانه هايتوسعه فعالیت بیکاري، کاهش براي پیشنهادي راهکارهاي از یکی

 هايآموزش کهدهند شواهد نشان می هاي کلیدي اقتصاد کشور است.عنوان یکی از بخش کشاورزي به
 پرورش و تخصص کسب براي ناسبیم بستر ساختاري هايضعف دلیل  به ما کشور در رسمی

 دلیل به نیز خالق و مستعد هاينیرو و کارآفرینان دیگر طرف از. آوردنمی وجود به کارآفرین هاي نیرو
شکاف  این کردن پردهند.  ادامه خود کار توانند بهنمی کارآفرینی آموزش نظام کارآمد یک نبود

 و اساسی یک رویکرد عنوان به کشاورزي ینیکارآفر. است کارآفرینی آموزش به نپرداخت نیازمند
روستاها و  پیشرفت و توسعه به کمک شایانی تواندو کشاورزي می روستایی توسعه اهداف با موازي

همین خاطر در این مقاله سعی شده است تا با روش تحقیقات و مطالعات  به .در نتیجه کشور بنماید
کارآفرینی در بخش کشاورزي و مشکالت و  اي به ضرورت و اهمیت توجه به آموزشکتابخانه

هایی براي رفع حلهاي آموزش کارآفرینی پرداخته شود. در نهایت بر اساس نتایج این مقاله راهحل راه
اي مدت فنی و حرفههاي کوتاهصورت برنامه مدت و هم بههاي بلندصورت برنامه آن مشکالت هم به

  در زمینه کشاورزي پیشنهاد شده است.
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  مقدمه
 اساسی ايپیش زمینه شرایط اقتصادي، بهبود و ثروت تولید و شغلی هايفرصت ایجاد با کارآفرینی

رینی کارآف اساسی هايمشخصه از که نوآوري این بر عالوه. جامعه است توسعه سطح ارتقاي براي
 قدرت ترتیب این  به و شده ترو متنوع جدیدتر خدمات ارایه و جدید محصوالت تولید به منجر است

کاهش  دلیل به گذشته دهه ). در2007 کیا، شود (سعیديمی ترساده و زندگی یافته افزایش مردم انتخاب
 پیدا افزایش ستاییرو مناطق به اي، عالقهحاشیه مناطق به مهاجرت به تمایل و کشاورزي محصوالت

 نیروي مرکزي یک عنوان به که است کارآفرینی به وابسته زیادي حد روستایی تا توسعه. است کرده
 مسیر روستایی منطقه یک در باشد قرار گمان چنانچهبی. باشدمی مطرح توسعه و اقتصادي رشد براي

 نهاده سر پشت با سرعت آن مراحل و مراتب کلیه و شود گرفته پیش در توسعه رشدي جهت به رو
 و هزینه کمترین صرف با هم تا گردیده بسیج منطقه آن و محلی ملی عوامل و امکانات همه باید شود

 کشاورزي کارآفرینی راستا این در .گردند منتفع آن نتایج و مواهب همه از بتواند ترگسترده ابعاد هم در
امر بنماید  این به شایانی کمک تواندمی وستاییر توسعه اهداف با و موازي اساسی رویکرد یک عنوان به

  ).2000 (طاهرخانی،
 حوزه در ویژه  به کارآفرینی آموزش کارآفرینی، هتوسع و رشد براي راهبردي اقدامات جمله از

 انتقال براي هاشیوه اثرگذارترین از یکی تواندمی کارآفرینی آموزش آن بر افزون .است عالی آموزش
 چنین که است داده شانن هبار این در مطالعات .باشد کار بازار به التحصیالنغفار جمعیت آسان

 متفکران یا کارآفرین به تبدیل را هانآ و بارآورده پذیرتر مسئولیت را افراد توانسته هاییآموزش
، کند خطرپذیر و موفق وکار، کسب هايچالش در آمیزي موفقیت طور به و کرده کارآفرینی يهحوز

از ). 2011(آراستی و همکاران،  است شده ترکم نیز هاکار و کسب شکست و بیکاري نرخ یجهنت در
مهمترین اقدامات براي توسعه کارآفرینی در کشور، تشکیل شوراي مرکزي کارآفرینی در سطح هیئت 
دولت است و با توجه به ماهیت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی این امر، وزارت علوم و تحقیقات و 

عنوان رئیس این شورا تعیین شده است. در  عنوان متولی مدیریت و سازماندهی کارآفرینی به  ري بهفناو
هاي مختلف (وزارت کار و  هاي مختلفی در جهت توسعه کارآفرینی در وزارتخانهاین راستا فعالیت

هاي مختلف هها و یا دفاتر کارآفرینی در وزارتخاناموراجتماعی و یا وزارت تعاون) آغاز و معاونت
فناوري نیز طرح کاراد (کارآفرینی دانشجویان) از چند  در وزارت علوم، تحقیقات و تشکیل شده است.

در سازمان سنجش کشور مستقر بود که هم                                               ًسال پیش شکل گرفته است. دبیرخانه طرح کاراد قبال 
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هاي کشور دانشگاه هاي علمی و صنعتی ایران قرار دارد. بر این اساس دراکنون در سازمان پژوهش
دانشگاه، مرکز کارآفرینی  42منظور تربیت متخصصان شایسته و ایجاد توانایی کارآفرینی، در بیش از  به

هاي اندازي شده است و سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براین است که حتی دانشگاه راه
هاي پیش یکی از چالش ا یاري کنند.غیرانتفاعی نیز داراي مراکز کارآفرینی شوند تا سیستم آموزشی ر

اندازي کسب هاي الزم براي راههاي فردي و مهارتآموختگان فاقد تواناییروي جوامع مختلف، دانش
وسیله توسعه فرهنگ  التحصیالن دانشگاهی را بهسازي فارغ و کار مناسب است. این امر، آماده

  سازد. کارآفرینی در آنان مسلم می
التحصیلی باشد. بلکه این امر بایستی در حین مورد کارآفرینی نبایستی بعد از فارغسازي در  آماده

ها پرورش داده شود. در این راستا، تحصیل انجام شود و الزم است روح کارآفرینی در دانشگاه
ها ویژه در دانشگاه ههاي دروس آموزشی در تمامی مقاطع بهاي دانشگاهی و سرفصلبازنگري در رشته

ها در کشور محسوس است در جهت تأمین منافع  ویژه علومی که خالء آن ههاي علمی ب سیس رشتهأو ت
اهمیت آموزش  با توجه به ).2011(آراستی و همکاران،  آید  نظر می ملی امري الزم و ضروري به

 براي دانشجویان حل هاي رفع این مشکالتکارآفرینی و شناسایی موانع موجود در آن و شناخت راه
دنبال بررسی  هامروزي و مشکالتی که در آموزش مطالب کارآفرینی وجود دارد این تحقیق ب  در جامعه
هاي موجود براي رفع آن حلاي مشکالت آموزش کارآفرینی در نظام آموزش کشاورزي و راهکتابخانه

اي، طالعات کتابخانهآوري اطالعات به شیوه تحقیقات و مها و ابزار جمعباشد. در این مقاله از روشمی
هاي ثانویه استفاده شده مروري گسترده در اینترنت و تارنماهاي اینترنتی معتبر داخلی و خارجی و داده

تدا مروري بر مشکالت اساسی و آینده آموزش کارآفرینی گرفته است. سپس باست. در این راستا ا
و پیشنهادهایی سازنده در این  رینیناکارآمدي نظام آموزشی در زمینه توسعه و تقویت کارآف دالیل

  خصوص ذکر شده است. 
)، عدم وجود 2006( 1المللی کارسازمان بین: هاي آموزش کارآفرینیمشکالت اساسی برنامه

ها هاي آموزش کارآفرینی را یکی از مشکالت اساسی این برنامههاي آموزشی مناسب در برنامه روش
هاي عنوان محدودیت سازمان در کشورهاي مختلف، موارد زیر بههاي این عالوه در بررسی داند. بهمی

  آموزش کارآفرینی شناسایی شده است: 

                                                             
1- ILO 
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: در بسیاري از کشورها، درك عمومی نسبت به فقدان درك عمومی نسبت به آموزش کارآفرینی
دلیل همین  شود. بهاهمیت آموزش کارآفرینی وجود نداشته و آموزش کارآفرینی به آسانی پذیرفته نمی

ها چندان اي و آموزش عالی، این نوع آموزشدر سطوح مختلف آموزش ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه
  گیرند.مورد توجه قرار نمی

ها و رفتارهاي کارآفرینی در ها، نگرش: عدم تلفیق آموزش مهارتهاي آموزشی نامناسببرنامه
آموزش کارآفرینی در بسیاري از کشورها هاي هاي آموزشی، یکی دیگر از محدودیتهاي نظامبرنامه

پذیري و هاي آموزشی به مفاهیمی از قبیل تفکر و عمل مستقل، ریسکاي که در برنامهاست. به گونه
هاي آموزشی، افراد را شود. بر همین اساس نظامهاي کارآفرینی توجه نمیعنوان قابلیت اتکاء به نفس به

اندازي کسب و کارهاي نمایند، نه براي راهاي بزرگ آماده میهبراي کار در مشاغل دولتی و سازمان
هاي آموزشی به اندازه کافی از عناصر کارآفرینی برخوردار نیست. ها نیز برنامهکارآفرینانه. در دانشگاه

اندازي ها نه از نظر انگیزه و نه از لحاظ مهارت و توانمندي، توانایی راهآموختگان آناز این رو دانش
 و کارهاي کارآفرینانه را ندارند.کسب 

هاي گروهی، هاي آموزشی عملی و تجربی و فعالیتعدم وجود روش هاي آموزشی نادرست:روش
ها، توانایی  رو آموزش هاي آموزشی در بسیاري از کشورهاست. از اینیکی از مشخصات بارز اکثر نظام

 د ندارند. نیاز کارآفرینی را در مخاطبین خو هاي موردایجاد قابلیت

ها تجربه اندکی در کسب و کارهاي کوچک و مربیان و استادان دانشگاه کمبود مربیان آموزش دیده:
هاي کارآفرینی به افراد را نیز نیاز براي تدریس مهارت هاي موردخود اشتغالی داشته و از طرفی آموزش

 اند.فرا نگرفته

عنوان یک  اهیم کارآفرینی و خود اشتغالی را به                ً   هاي آموزشی معموال  مفمحیط کمبود اطالعات شغلی:
چنین ابزارها و منابع اطالعاتی مورد نیاز نیز کنند. همخوبی براي فراگیران معرفی نمی انتخاب شغلی، به

 گیرد. هاي آموزش کارآفرینی قرار نمیبه آسانی در اختیار مخاطبین برنامه

هاي آموزش کارآفرینی، ز دیگر محدودیتا هاي کسب و کار:ضعف ارتباط بین آموزش و محیط
هاي کسب و کار است. در این زمینه همکاري مؤسسات هاي آموزشی و محیطضعف ارتباط نظام

آموزشی با صنایع و واحدهاي تولیدي و نیز تلفیق یادگیري کالسی با تجارب شغلی بسیار مؤثر خواهد 
 بود.
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ها و اطرافیان نقش زیادي در عضاء خانوادها توجهی اطرافیان (والدین و اعضاء خانواده): بی
منظور ارتقاء  ها بهسازي اعضاء خانوادهرو آگاه   دهی رفتارهاي کارآفرینانه افراد دارند. از این شکل

  فرهنگ کارآفرینی در بین افراد بسیار ضروري است.
     ً معموال  دلیل مشکالت مالی،  در بسیاري از کشورها به هاي فناوري اطالعات:ضعف زیرساخت

توانند هاي موجود نمیهاي فناوري اطالعات به درستی فراهم نشده و کارآفرینان از فرصتزیرساخت
هاي فناوري اطالعات، آموزش نحوه بر تأمین زیرساخت گیري نمایند. عالوهاي بهرهبه نحو شایسته

 ).2012و یعقوبی، ها نیز براي توسعه کارآفرینی بسیار حائز اهمیت است (موحدي استفاده از آن

  
 در زمینه توسعه کارآفرینی کشور ناکارآمدي نظام آموزشی دالیل

هاي سنتی و ساختار کالن مدیریت نظام آموزشی کشور با رعایت تمرکز شدید سازمانی، ساختار
بوروکراتیک و عدم امکان بروز خالقیت و نوآوري، زمینه کمتري را براي تحقق اهداف کارآفرینی 

گیري در بخش دولتی و آن هم در زد. در نظام آموزشی متمرکز تراکم قدرت تصمیمسافراهم می
سطوح باالي هرم سازمانی، موجب کاهش مشارکت مدیران مدارس، معلمان، والدین و دانش آموزان 

ترین آن از دست دادن فرصت شود که مهمهاي متعددي را سبب می شود. تمرکز در آموزش کاستیمی
مرادي،  (حسن هاي مختلف نظام آموزشی استآوري و در نتیجه کارآفرینی در عرصهرشد خالقیت، نو

2004.(  
ریزان آموزشی براي تمامی افراد یک برنامه آموزشی گذاران و برنامهدر سیستم آموزشی ما سیاست

ع خواهند تا مطابق این الگو و در چارچوب کتاب درسی عمل کند. بنابراین نورا تدوین و از معلم می
خالق، از  هاي آموزشی براي همه از خالق و غیرآموزش ما از پیش تعیین شده است و برنامه

هاي باشد. در نتیجه ممکن است کارآفرینان در مورد تواناییپذیر یکسان میپذیر و غیر ریسک ریسک
دي دانش هاي فرها بشود. عدم توجه به تفاوت هاي در آنخود تردید کنند و یا باعث سرکوب توانایی

که این  شود. در حالیآموزان باعث عدم رشد خالقیت، نوآوري و در نتیجه کارآفرینی در افراد می
آموزان آموز در عین حال که در برخی موارد با سایر دانش واقعیت را باید در نظر گرفت که هر دانش

ها و باید متناسب با توانایی باشد وفرد ویژه خود می اشتراکاتی دارد، داراي استعداد و عالیق منحصر به
  هاي خویش رشد کند.استعداد
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باشد و از نظر آموزان مبنا میهاي دانشدر نظام آموزشی ما تقویت محفوظات و ارزیابی از آموخته
(میر کمالی و  گرددسطح آموزش بیشتر به طبقات دانش و درك و فهم در حیطه شناختی توجه می

  ).2008خورشیدي، 
ها بعد از  اند ولی فقط تعداد کمی از آنسال ایرانی خالق 5گویند بیشتر کودکان زیر یروانشناسان م

کنند. این به معناي آن است که نحوه آموزش و پرورش کودکان ما شان را حفظ میسالگی خالقیت 5
این کنیم و صحیح نیست. ما در خانه و مدرسه ذهن کودکانمان را با اطالعات از پیش تعیین شده پر می

این ترتیب کودکان و نوجوانان ما توانایی کشف،  دهیم. بهرویه را تا پایان دوران مدرسه ادامه می
دهند. در واقع شکل آموزش و پرورش ما از شان را از دست میاختراع، استنتاج و نیز قوه خالقیت

توانیم این ترتیب نمی هاي او و امکانات بالقوه کشور مطابقت ندارد. بهلحظه تولد کودك با توانمندي
  ).2007راد،  (احمدیان چنان که باید افراد کارآفرین پرورش دهیم

سازي و ترویج روحیه و رفتار کارآفرینی از سطوح پایین نظام آموزشی، امکان  دلیل عدم فرهنگ به
به بیکاري و  آموختگان نظام آموزشی فراهم نشده و منجراشتغال پس از آموزش متوسطه براي دانش

تقاضاي کاذب و روزافزون براي ورود به آموزش عالی شده است. در واقع بخش قابل توجهی از این 
جا که نظام آموزش عالی  باشد. ولی از آنتر نظام آموزشی میتقاضا براي فرار از بیکاري سطوح پایین

کالت بکاهد و نیز با مشکالتی نظیر نظام آموزش عمومی مواجه است، این نظام نتوانسته از میزان مش
اندازد. آموزش کارآفرینی و ترویج روحیه کارآفرینی از سطوح خیر میأتنها بیکاري ایجاد شده را به ت

وجود خواهد آورد تا در جامعه افرادي خالق و کارآفرین پرورش  هپایین نظام آموزشی این امکان را ب
  ها امکان خود اشتغالی خویش را فراهم کنند. یابند و آن

گیري دانش در جامعه موجب شکل اي و کار وسازي در زمینه آموزش فنی و حرفه نگعدم فره
کار و دانش شده است. تا  اي و حرفه هاي فنی وارزشی رشتهاهمیتی و کمتصورات اشتباه درباره کم

عنوان شانس مجدد در قبال افت تحصیلی در دوران دبیرستان نگریسته شود  ها بهکه به این رشته زمانی
ها مورد توجه و استقبال افراد جامعه قرار گیرد و به حل مشکل گونه آموزش توان انتظار داشت اینمین

اي و کار و سازي و بهاء دادن به آموزش فنی و حرفه بیکاري در جامعه کمک کنند. از طریق فرهنگ
روند تقاضا توان به رفع مشکل بیکاري و اصالح عنوان راهکاري براي اشتغال زودرس می دانش به

  براي آموزش عالی کمک کرد.
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هاي واقعی اجتماعی به سبب نظام دلیل عدم تجانس نظام آموزشی با نیاز نبود خالقیت و نوآوري به
سازي باعث شده است که کشور ما از  آموزشی وارداتی و تقلیدي بدون انجام مطالعات تطبیقی و بومی

هاي آموزشی به افراد آموزش داده واقع آنچه در محیط داشتن نیروي انسانی کارآفرین محروم باشد. در
کند بلکه خود به نوعی بر مشکالت این جامعه شود، نه تنها مشکلی را از جامعه برطرف نمیمی
  افزاید. می

گوید: شناس معروف می جامعه "رونه دومونت"عنوان مثال در بخش کشاورزي  در همین زمینه به
کار رفته و همین امر  فته، به تقلید از غرب، در شرایطی کامال متفاوت بههاي توسعه نیاآموزش در کشور

موجب کند شدن توسعه کشاورزي در این کشورها شده است، زیرا که بهترین فرزندان روستائیان 
تواند نیروي کار آموزش دیده اند. لذا کشاورزي نمیها مهاجرت کردهزراعت را رها کرده و به شهر

  ).2006(اصغري،  زه کردن خود بیابدالزم براي مدرنی
  

  نحوه آموزش کارآفرینی هایی دربارهپیشنهاد
 نقش درسی برنامه هايمؤلفه که جایی آن از: تدوین اهداف درسی مناسب در زمینه کارآفرینی

 هادانشگاه در کارآفرینی آموزش دوره هر لذا دارد، دانشجویان کارآفرینی روحیه ایجاد در بسزایی

 هايتوانایی پرورش و دانشجویان در کارآفرینی روحیه ایجاد منظور به را زیر اهداف از خیبر باید

  د: کن تعقیب ها آن کارآفرینی
 کار؛ و کسب و کارآفرینی مفاهیم با دانشجویان آشناسازي -

 کارآفرینی؛ روحیه و فرهنگ ایجاد -

  کارآفرینی؛ موفق الگوي معرفی -
  کارآفرینی؛ صخا هايمهارت و دانش انتقال -
 گرفته؛ صورت تحقیقات با آشنایی و کارآفرینی هايمقوله در پژوهش -

  کار؛ و کسب اندازي راه هايروش -
  ؛رکا و کسب اخالق، مذاکره، خالقیت، زمینه در آموزشی هايکارگاه -
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 که یادگیري سطوح باالترین به را دانشجویان هاییآموزش چنین: مسأله حل هايآموزش از استفاده
 پیشنهاد دانشگاه آموزشی ریزانبرنامه به رو این از د.رسانمی است، یابیارزش و قضاوت همانا

د بتوانن هاآن تا کرده فراهم مراکز این در کارآفرینی استادان براي را کنندگی   تسهیل شرایط که شود می
 فرایند کار، و کسب مدیریت کار، و کسب تجاري طرح نوشتن نظیر هاییآموزش با را دانشجویان

 باور بر کارآفرین فرد در مسأله حل روش وجود که چرا کنند؛ آشنا غیره و کار و کسب اندازيراه
  .گذاشت خواهد مثبت تأثیر او خودکارآمدي به

 هاينیت و جامعه هايهنجار بین داري معنی و مثبت هرابط که جایی آن از: کارآفرینی فرهنگ اشاعه
 و محققان تکریم با دانشگاه که شودمی توصیه رو این از دارد، وجود شجویاندان در کارآفرینی

 به شدن قائل ارزش و استمرار منظور به دانشجویان در را الزم انگیزشی عوامل کارآفرینان،
 از یکی عنوان به فرهنگی هايارزش و رسوم نقش بر همچنین .آورد وجود به خالقانه هاي فعالیت
  .شود تأکید دانشجویان، کارآفرینانه هاي نیت بر گذارتأثیر و مهم عوامل
 براي متداوم درخواست و مشکالت حل براي جدید دیدگاهی توانایی به خالق تفکر: خالق تفکر

 به کارآفرینی دروس فصل سر در شودمی توصیه رو این از .دارد اشاره پیشرو جدید هايمسیر کشف
 تطبیق و پذیريانعطاف براي آن ارتباط و کارآفرینی در خالق تفکر از استفاده چگونگی دانشجویان

 الزم هايآموزش خودکارآمدي به باور کار و کسب ایجاد جهت محیط، و تغییر هايحوزه با پذیري
 .شود ارائه

 از ايمشاوره و حمایتی خدمات انجام مرکز، در کارآفرینی هاينکانو ایجاد با: کارآفرینی هاينکانو
 فراهم همچنین و کارآفرین و موفق افراد با ارتباط برقراري با تا شود فراهم زمرک مدیریت سوي

 زمینه گروهی، هايکار قالب در یکدیگر با دانشجویان اجتماعی تعامالت برقراي هايزمینه آوردن
(رحمانیان کوشککی و  شود فراهم کارآفرینی هايفعالیت درباره دانشجویان در مثبت نگرش و اعتماد
  ).2012اران، همک

  

  درسی هایی براي بهبود برنامهشنهادیپ
 اهدافالف) 

 از و باشد شفاف و واضح فراگیران و مدرسان اندرکاران،  دست براي کارآفرینی آموزش اهداف -1

 گردد؛ پرهیز یابیتدس قابل غیر و کلی اهداف بیان
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 هر اساسی هدف و ندک روشن را کار و کسب به ورود مبهم ماهیت باید کارآفرینی آموزش -2

 باید دانشجویان و باشد دانشجویان در هافرصت شناخت ارتقاء باید کارآفرینی آموزش برنامه

 بگیرند؛ یاد کارآفرین عنوان  به خود ايحرفه هايتوانمندي درباره

 با افراد تا باشد همراه کارآفرین هاينیرو از پشتیبانی و حمایت با باید کارآفرینی آموزش -3

  .نمایند پیگري را کارآفرینانه هايفعالیت بیشتري فراغت و گرمیپشت
باشد.  بومی هايمدل بر مبتنی و افراد آموزشی هاينیاز براساس باید کارآفرینی آموزش هايبرنامه -4

  آورد؛ ارمغان به دانشجو براي را توانایی و دانش مهارت، تجربه، از تلفیقی باید برنامه این
 نگاه از و گردد تدوین ايرشتهمیان رویکرد بر مبتنی کارآفرینی آموزش هايامهبرن است ضروري -5

 داده تغییر رشته یا دوره بر مبتی رویکرد به کارآفرینی عنوان تحت فصلی ارائه یا و درسی تک

  ).2012(رحمانیان کوشککی و همکاران،  شود
 کارآفرینی آموزش محتوايب) 

 اطراف مسائل از را افراد شناخت که گردد طراحی ايگونه به باید کارآفرینی آموزش محتواي -1
 هايرشته دانشجویان به دیگران با متفاوت ايگونه به را مسایل تحلیل قدرت و برد باال خود

 پیش از بیش هاآن در را هافرصت شناخت و ریسک تحلیل قدرت همچنین، کند عطا کارآفرینی
  .دهد گسترش

 مشتریان، بازار، هاينیاز کشور، در گذاري   سرمایه هايفرصت معرفی هب باید آموزشی محتواي -2

 و ایده خلق براي را الزم جرقه و بپردازند خدماتی و اقتصادي مختلف هايبخش و کارفرمایان
  . نماید ورشعله آتی کارآفرینان یا دانشجویان در ارزش به آن تبدیل

رود هاي کارآفرینان بوده و انتظار میه از دیگر قابلیتاندازي و اداره کسب و کارهاي کارآفرینانراه
آموزي و آموزش کارآفرینی هاي مهارتهایی که در طی دورهگیري از دانش و مهارتافراد با بهره

هاي کارآفرینانه را اندازي و مدیریت کسب و کارگیري آگاهانه براي راهکنند، توانایی تصمیمکسب می
هاي آموزش کارآفرینی، الزم است موضوعاتی نظیر و در تدوین محتواي برنامهر از این داشته باشند.

هاي کارآفرینانه و شرایط بازار، نحوه تهیه کسب و کارهاي کارآفرینانه، مسائل حقوقی آشنایی با فرصت
  ).2005 (لی و وونگ، گیري نیروي کار مورد توجه قرار گیردو مالیاتی، بازاریابی و به کار

هاي کارآفرینانه هاي آموزش کارآفرینی بر حسب مراحل مختلف توسعه فعالیتنامهمحتواي بر
نیاز افراد براي موفقیت در مرحله  مورد ها و اطالعات) نوع مهارت1994متفاوت است. گارتنر و وسپر (
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ن اداره نیاز در جریا ها و اطالعات موردهاي کارآفرینانه را متفاوت از مهارتاندازي و آغاز فعالیتراه
  دانند.هاي کارآفرینانه میکسب و کار

هاي هاي آموزش کارآفرینی را متفاوت از دوره) محتواي برنامه1993در همین ارتباط گیب (
هاي آموزش کارآفرینی باید از داند. به اعتقاد وي در دورهآموزشی علوم تجاري و بازرگانی می

  هاي کارآفرینانه استفاده شود.در موقعیت هاي درسی آموزش علوم بازرگانی و تجاري برنامه
هاي اخیر، هنوز برنامه هاي آموزش کارآفرینی در دههرغم توجه به برنامه) علی2003( به اعتقاد کخ

ها براساس آزمون و خطا، اي براي آموزش کارآفرینان بالقوه وجود ندارد. بسیاري از برنامهپذیرفته شده
هاي حاصله از هاي کارآفرینانه و یا برمبناي بازخوردنواع پروژهبراساس آزمون و خطا، براساس ا

) نیز 2002است. ساکس و گاگلیو ( هاي آموزش کارآفرینی تدوین شدهکننده در دوره فراگیران شرکت
با اشاره به ماهیت نسبتا جوان و در حال تغییر مفاهیم کارآفرینی، دستیابی به توافق در مورد محتواي 

 دانند.آفرینی را امري غیرممکن میهاي کارآموزش

  
  کارآفرینی آموزش تدریس روش

 سنتی هايروش اند، داده نشان خود تحقیقات و مطالعات طریق از مختلف محققان که گونه همان

 محتواي آموزش و کارآفرینی روحیه تقویت براي مناسبی شیوه ،)منفعل هايروش( آموزش

 پروژه، هاي روش قبیل از ل)فعا هايروش( جدید هايشیوه به ویژه توجه بنابراین نیست کارآفرین

 باید که است اساسی مالحظات از کارآفرینی تدریس در مسئله حل و عملی و تجربی هايشیوه

  گیرد؛ قرار مدنظر
 دریا به که زیرا باشند، کارآفرین باید خود کنندمی تدریس را کارآفرینی هايدوره که افرادي

 هر از بهتر اندداشته آتش بر دستی خود که این دلیل به کارآفرینان .را دریا هايمصیبت داندمی رفته
 زمینه و دهند انتقال سایرین به را هافرصت مدیریت و شکار شناسایی، چگونگی قادرند دیگري کس

 در ویژه به امر اینند. ساز فراهم را افراد از یک هر روي پیش هايفرصت و هااستعداد شکوفایی
 از خود نوبه به هامحدودیت و هافرصت تنوع و ماهیت که ارتباطات و اطالعات فناوري عصر

 است برخوردار نیز بیشتري اهمیت و اولویت از است برخوردار متفاوتی هايچالش و پیچیدگی
  (همان).
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 کارآفرینی آموزش ارزشیابی شیوه

 زمینه گردند تعریف شکافانهمو و دقیق نگاهی با کارآفرینی آموزش هايدوره اهداف که زمانی

 میزان بررسی براي است ضروري بنابراین بود خواهد ترسهل اهداف، بر مبتنی هادوره ارزشیابی

  د.گردن تعریف و شناسایی الزم هايشاخص و هامعیار اهداف، از گروه یا دسته هر به دستیابی
 دروس گذراندن و تنمرا کسب مانند نظري هايروش بر عالوه آموزشی هايارزشیابی در

 کار و کسب هايطرح نوشتن قبیل از پروژه و عملی هايشیوه از بیشتر شود تالش کارآفرینی
  .شود استفاده هاطرح عملی سنجی امکان با همراه کشور نیاز با متناسب

 اندازيهرا یا و جدید کار و کسب شروع میزان آموزشی، هايدوره اثربخشی از اطمینان منظور هب
 براي معیاري عنوان به تواندمی کارآفرینی آموزش هايدوره التحصیالنفارغ توسط کار و کسب

  ).2012(شرفی و همکاران،  گیرد قرار مدنظر هاآموزش اثربخشی ارزیابی

پردازند، آموزش کارآفرینی به فعالیت می افرادي که در زمینه: کارآفرینی آموزش آینده هايچالش
، نقش ایفا کنند. امروزه، پس از گذشت چندین سال از شروع جریان مربوط به باید بیش از یک محرك

ها متمایز است، باید با نگاهی متفاوت به توان ادعا کرد که این رشته از دیگر زمینهکارآفرینی، دیگر نمی
 تریناقتصادي شده است. شاید بزرگ  آن نگریست و پذیرفت که این جریان وارد روند کلی و روزمره

تهدید براي این افراد نظیر افرادي که با اقتصاد درگیرند این باشد که به روند و جریان تغییراتی که 
دهد، بی تفاوت هستند. چند عامل وجود دارد که باعث بروز مسائل و مشکالتی در این زمینه روي می

بندي به چون پاي اشتغال این مسائل روي داده است، مسائلی  طور که در زمینه ن  خواهد شد، هما
تر و نسل قدیمی و هایی که در بین نسل جواناعتنایی به چالشهاي قدیمی و بیگذشته و حفظ شیوه

هاي امروزي که در مورد موضوع ذهنی، به مواردي از چالش  تر وجود دارد. با این پیش زمینهبا تجربه
  شود.آموزش کارآفرینی وجود دارند، اشاره می

  هاي کارآفرینیاد دانشکدهکمبود تعدالف) 
هاي کارآفرینی مربوط این موضوع دو مشکل عمده را شامل است: اولین مشکل به کمبود دانشکده

هاي دانشگاهی محسوس است و دومین مسأله در مورد فقدان مقاطع شود که در تمامی ردهمی
شود تا از داشتن اعث میارشد و دکتري) در این رشته است که خود به خود بتحصیلی باال (کارشناسی

این نکته اشاره کرد که  کارآفرینی است محروم بود. البته باید به           ً              اي که کامال  مربوط به رشتهدانشکده
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وجود مؤسسات آموزش بازرگانی بیشتري نیاز  هایی در مقطع دکتري کارآفرینی بهبراي داشتن دوره
  است. 

  چالش فناوريب) 
آموزش  خود در زمینه هاي گستردهمکاران وي در بررسیمیالدي سالمن و ه 2002در سال 

فناوري و استفاده از آن روبرو شدند. موضوع جالب این  کارآفرینی با چالشی جدید در مورد مسئله
این نتیجه رسیدند که یک  کارآفرینی به دست آمده درباره آموزش است که آنان با استفاده از اطالعات به

داد آموزش وجود دارد. این اطالعات نشان می از فناوري روز در زمینه تفادهگرایش منفی در مورد اس
دروس مربوط از فناوري آموزش از راه دور کمک  درصد از مراکز آموزشی براي ارائه 21که تنها 

اي نیست که بتوان آن را از گردونه خارج کرد. این رشته روز به روز آموزش کارآفرینی رشته اند.گرفته
شود. باید فناوري روز را شناسایی کرد و از آن در نظام آموزشی این رشته تر و تأثیر گذارتر میپخته
(مارکمن، تواند در بسیاري از جهات نظام آموزشی را متحول کند جست. آموزش کارآفرینی می سود

2005(.  
  وضعیت ناپایدار رهبران اجرایی) پ

هاي مختلف در تمامی جهات رشد هاي کشورشگاهکارآفرینی در دان سال گذشته رشته 25در طول 
دانشگاهی از این  هایی که در سطح جامعهگیري داشته است ولی با این حال هنوز حمایتبسیار چشم

ها و این حمایت گیرد بسیار پراکنده است. عامل اصلی این مسئله تغییر و تحول مدامرشته صورت می
ها ها و دانشکدهبال کارآفرینی وجود دارد، رؤساي دانشگاهدر ق هایی است کهالبته تغییر دیدگاه

که رئیس  صورت دائمی در حال عوض شدن در بین مراکز آموزشی هستند و طبیعی است هنگامی به
خاطر  هاي آموزشی و دروس این رشته بهکند، نوع نگرش و دید نیز تغییر خواهد کرد. برنامهتغییر می

هاي زیادي را متحمل زیان کردندخاص خود را دنبال می دام اندیشهوجود رؤساي گوناگونی که هر ک
 اند.  شده

  ) چالش محوري بودنج
یک  وسیله کارآفرینی تنها به هاي آموزشی رشته   ً                                          قبال  به این موضوع اشاره شد که بسیاري از برنامه

وي این مسأله بحث استاد یا راهنماي رشته آغاز شد یا حتی ادامه پیدا کرد. بسیاري از منتقدین ر
ها و هاي آموزشی تنها حول محور یک نفر و دستورالعملکنند که چون بسیاري از برنامه می
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ضعیف است. اما این موضوع جزو نقاط قوت  ايچرخد پس کارآفرینی رشتههاي او می راهکار
وجود  دهنده شود. انگیزه و شور و هیجانی که در این اساتید وجود دارد در واقع نشانمحسوب نمی

دار در بین اعضاي این رشته آموزشی است. چرا که هر کدام از این اساتید احساسات اصیل و ریشه
ها در مراکز آموزشی جزو اند که امروز هر یک از آنریزي کردهاي را پیآموزشی ویژه دروس یا برنامه

کارآفرینی  وآوري در رشتهدروس مهم و اصلی هستند. این ویژگی که باعث متفاوت بودن و البته ن
  .)2009میري،  (علی این صورت نمود و جلوه ندارد دیگري، به هیچ رشته شده است در

 هاي آموزش کارآفرینانهعدم طراحی مناسب دوره) چ

منظور تدوین، طراحی و اجراي یک  ریزان و متخصصان آموزشی و درسی معتقدند که بهبرنامه
نظر رسید. این مراحل که با نیاز   نظمی را طی نمود تا به نتیجه موردبایست مراحل مدوره آموزشی می

هاي تدریس و سنجی و تعیین هدف شروع شده، سپس با تعیین کردن محتواي دوره و انتخاب روش
ها بعد از دوره، ارزشیابی صورت شود و سپس در پایان دوره و یا در سالاجراي دوره به پیش برده می

هاي آموزشی الزامی است. اما در کشور ما و براي دوره ،دستیابی به هدف تعیین گرددگیرد تا میزان می
اقل بدون هماهنگی اجرا هاي کارآفرینی بدون در نظر گرفتن مراحل فوق یا حدها دورهدر دانشگاه

 .)2006 (فتحی واجارگاه، رسدنظر نمی ها به اهداف موردرو دوره ینا گردد. از می

  ونی و ناشی از محیطهاي درچالش) ح
توانم شود (آیا میاندازي کسب و کار، ابتدا با خود دچار چالش شخصی میکارآفرین براي راه

که  شود، مسائلی نظیر اینهاي اجراي طرح تجاري خود مواجه میکارآفرین شوم؟)، و سپس با چالش
ازد. محتویات نظام آوري منابع بپردها و جمعچگونه به کسب دانش، اکتشاف و ارزیابی فرصت

سازي  اي باشد که کارآفرین را به درك کارآفرینی برساند. هموارآموزشی براي کارآفرینان باید به گونه
گردد. زیرا این مفاد و هاي آموزشی مرتبط میهاي ثانویه در کارآفرینان، تا حدي با نظامچالش

آینده و عوامل تغییر آینده آماده  محتویات نظام آموزشی است که کارآفرین را براي درك تغییرات
  .)2007 (وانگلیس،کند  می
  ضعف تئوریک در نظام آموزش) خ

                                    ِ        تواند الهام بخش بوده و بنابراین پاسخ  به شور در طول مرحله آموزش کارآفرینی اتفاقات خاص می
کید أرین تهاي آموزشی کارآفرینی که هم اکنون بیشتو هیجان یا تمایل شدید، ایجاد سوال باشد. دوره
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هاي مناسب و کننده پاسخکه تسهیل اي باشددر مورد آن در مقاطع دانشگاهی است، بهتر است به گونه
منطقی و تئوریک براي کارآفرینان پرشور بوده و یا حداقل زمینه را براي دریافت پاسخ به کارآفرین 

  .)2007 (وانگلیس و همکاران، آماده سازد
  فناوري در دانشگاه )د

هاي دهد که فناوري دانشگاهی نقش کلیدي در توسعه اقتصادي در میان ساختارها نشان مییافته
هاي انتقال براي همبستگی سطوح مختلف جهت کند و در راستاي استراتژيمتفاوت بازي می

عنوان فناوري میانی و تعدیل  هاي جدید قابلیت اجرا را دارد. فناوري دانشگاهی بهدهی فعالیت شکل
هاي سازمانی هستند. هنوز هاي دانشگاهی به برنامهاي براي انتقال فعالیتعمل کرده و واسطه کننده

هاي کسب و کار و ها و تحقیقات بر دوایر انتقال فناوري دانشگاهی در انکوباتورنقش تئوري
  .دهی اقدامات جدید کمرنگ است شکل

  ارتباط با جامعه) ذ
شود که در شبکه متغییري از فرآیندي محسوب می» زیمره«و » آلدریچ« کارآفرینی بر اساس نظر

ها، توانند رابطه کارآفرین را با منابع و فرصتروابط اجتماعی واقع شده است، این روابط اجتماعی می
محدود و یا تسهیل نمایند. این شبکه عبارتست از مجموعه تمامی افرادي که از طریق خاص با 

ها ایفا نمایند: باال بردن سیس شرکتأنند این پنج نقش مهم را در فرایند تتوایکدیگر ارتباط دارند و می
 ها، تسهیل تبدیل فکر به یک طرح واقعی، ارائه کمک علمی، حمایت و پشتیبانیانگیزه، برانگیختن فکر

 .)2001 (احمدپور،

  اعضاي هیئت علمی) ر
خبگان کارآفرینی در جمع                          ِ                                در مورد این مسئله دو مشکل  همزمان وجود دارد. نخست، فقدان ن

براي پرورش نخبگان جهت فعالیت در عرصه  يهاي دکترهاعضاي هیئت علمی و دیگري فقدان برنام
هاي سالم و کارآمد در عرصه کارآفرینی در تمام سطوح کارشناسی، کارآفرینی. براي توسعه برنامه

م. هرچند در دنیا تعداد الشرایط احتیاج داریبه مراکز آموزش واجد يارشد و دکترکارشناسی
ها در زمینه یابد، با این حال کمبودکنند افزایش میهاي کارآفرینی را ارائه میهایی که دوره دانشکده

شان گري که صرفا فعالیتتعداد اعضاي هیئت علمی با کیفیت در مقطع دکتري و حتی در سطح مربی
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هاي کارآفرینی در دي است که آموزششود و این چالشی جدر رشته کارآفرینی باشد، احساس می
 نماید. نظام آموزشی را تهدید می

  امر پژوهش در حوزه کار آفرینی و آموزش آن) ز
ها  هاي با کیفیت در بین آنچالش دیگر آن است که با وجود تعداد زیاد مجالت تخصصی، مقاله

ها کم است و این دانشگاه هاي آموزش کارآفرینی درخورد. هنوز سطح فعالیت گروهکمتر به چشم می
مجالت موجود از لحاظ کیفی و کمی قابل رفع  هاي تحقیقاتی بیشتر و توسعهخالء با انجام پروژه

  بنابراین، باشد. کار، تحقیقات می و است. حقیقت این است که عامل پیشرفت مراکز آموزش کسب
  صورت جدي پیگیري شود. عنوان یک امر مهم به تحقیقات کاربردي در کارآفرینی باید به

  هاشکاف بین مراکز کسب و کار و دانشگاه)  ژ
کار و مراکز  و هاي کارآفرینی شکافی میان کسبهاي فراوان، هنوز در آموزشبا وجود تالش

هاي آکادمیک و در نظر گرفتن مانده است. استفاده از تجربیات مستند کارآفرینان در آموزش علمی باقی
هاي کارهاي مورد عالقه کارآفرینان در دانشگاه و کسبا ی مدون و مرتبط بهاي آموزشبرنامه

  گردد. ها می سازي آن کارآفرینی باعث تعامل هر چه بیشتر این دو گروه و در واقع یکپارچه
  مین مالیأت )س

همین جهت در  مین مالی بشوند. بهأدر واقع مشکل همه کارآفرینان این است که چگونه ت
بندي در هاي نوپا، حسابداري و مالیاتهاي بازاریابی در شرکتدروس مختلفی نظیر راهبرد ها دانشکده
   شود.ها تدریس میهاي نوپا و اقتصاد کارآفرینشرکت

  هاتغییر مدیران به مثابه تغییر ارزش) ش
در ها اما حمایت اداري در دانشگاه  ایم، هاي اخیر، شاهد رشد مضاعف کارآفرینی بودهدر سال

طور مداوم در  ها به ها و معاونان آن ها، دانشکدهها، گاه و بیگاه بوده است. مدیران دانشگاهبهترین حالت
شود. هاي استراتژیک عوض میها و دیدگاهها، بینش کنند و با تغییر جایگاه آن ها تغییر میدانشگاه

ها، متحول ران ارشد در دانشگاههاي متفاوت مدی هاي کارآفرینی به واسطه فلسفه ها و برنامه دوره
توانیم  سازي شده را به کارآفرین ارائه نماییم، می توانیم یک شرایط شبیه که ما نمی شوند. هنگامی می

 ها نشان دهیم. عنوان رهبر به آن سسات بهؤزمینه کارآفرینی را در م
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  ایمنی اعضاي هیئت علمی -پذیري فراگیران خطر) ص
کارآفرین تفاسیر و مفاهیم فراوانی دارد و ممکن است مفهوم مالی، خطر یا ریسک، براي یک 

اجتماعی یا روانی داشته باشد. در هر صورت ریسک مفهوم مهمی در فرآیند   شغلی، خانوادگی،
کنند، اما تقویت خطرپذیري کارآفرینی دارد. درست است که کارآفرینان، میزان خطرپذي را محاسبه می

  برنامه آموزشی باشد.  عنوان بخشی از باید به
  هاي آموزش کارآفرینیارزیابی برنامه) ض

هاي آموزشی کارآفرینی مستقل (مثل تمایالت کارآفرینانه) یا خلق مطالعات درباره ارزیابی برنامه
چنین مطالعاتی باید  فعالیت اقتصادي و بقاء آن بسیار مهم و در عین حال چالش برانگیز است.

ثیرات أهاي تیمی)، تنیاز، میزان درگیري دانشجویان (شراکت در کار منابع موردهایی چون مقدار  متغیر
توان گفت آموزش هاي کسب و کار و وضعیت منطقه عملیاتی را در نظر گیرند. در نهایت میایده

کند یند پرورش رویکرد ذهنی هموار میآسیس شرکت جدید را طی فرأ                             کارآفرینی بسیاري از ابهامات  ت
هاي کارآفرینی (به عنوان ابزاري براي ارزیابی و درك بیشتر پدیده کیفی به -عات طولیو از مطال

 .)2010(ایمانی،  نماینددانشجویان) استفاده می

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

 بستر ساختاري هايضعف دلیل  به ما کشور در رسمی هايآموزش که دهندشواهد نشان می
 دیگر طرف از. آوردنمی وجود به کارآفرین هاينیرو پرورش و تخصص کسب براي مناسبی

توانند  نمی کارآفرینی آموزش نظام کارآمد یک نبود دلیل به نیز خالق و مستعد هاينیرو و کارآفرینان
 کارآفرینی. است کارآفرینی آموزش به نپرداخت شکاف نیازمند این کردن پردهند.  ادامه خود کار به

کمک  تواندو کشاورزي می روستایی توسعه اهداف با موازي و اساسی ردیک رویک عنوان به کشاورزي
این در حالی است که آموزش  .روستاها و در نتیجه کشور بنماید پیشرفت و توسعه به شایانی

هایی مواجه هست. بر اساس نتایج کارآفرینی کشاورزي در کشور ما همانند سایر کشورها با محدودیت
هاي اساسی در جهان مواجه هست که از جمله موزش کارآفرینی با محدودیتهاي آاین مقاله برنامه

هاي آموزشی  توان به فقدان درك عمومی نسبت به آموزش کارآفرینی، برنامهها می ترین آنمهم
  نامناسب و کمبود مربیان و مدرسان با تجربه کارآفرینی اشاره کرد.
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 د: شومی پیشنهاد زیر موارد کشاورزيدر حوزه  کارآفرینی هايآموزش بهبود زمینه در

 در دانشجویان تخصصی هايگرایش و هارشته با متناسب کارآفرینی تخصصی هايدوره -1

  د.گرد برگزار هادانشگاه
 و شده استفاده عملی هايشیوه از کارآفرینی آموزش هايدوره آموزشی هايروش انتخاب در -2

  د.باش دانشجویان نیاز و عالیق مطابق درسی هايبرنامه و آموزشی محتواي انتخاب االمکان  حتی
 در کارآفرینی آموزش هايدوره تنوع جهت شودمی توصیه آمده دست به هاياولویت اساس بر -3

 د.شو استفاده کارآفرینی هايآموزش زمینه در تجربه با اساتید یا مربیان از هادانشگاه

 و علمی هايسمینار ادواري طور به کارآفرینی فرهنگ هتوسع و تقویت منظور به شودمی پیشنهاد -4
  د.گرد برگزار دانشگاه سطح در تخصصی هايکارگاه

 و هاسیاستگذاري در تشویقی هايدستورالعمل کارآفرینی موضوع به دانشجویان ترغیب منظور به -5
  دد.گر تبیین اجرایی هايدستگاه و دانشگاه آتی هايریزيبرنامه

 نیاز و عالقه با کارآفرینی هايبرنامه محتواي با تناسب موضوع گرفتن قرار اولویت به توجه با -6

 کارآفرینی آموزش هايبرنامه محتواي تعیین منظور به علمی نیازسنجی کمیته تشکیل دانشجویان،

  .شودمی پیشنهاد کشاورزي بخش فعلی هاينیاز و دانشجویان عالقه به توجه با
 و نموده پیدا بیشتري آشنایی کارآفرینی موضوع با دانشگاه علمی تأهی ياعضا که است شایسته -7

 جلب پژوهشی و آموزشی هايفرآیند تقریب و تدریس در پردازيایده مفاهیم ایشان به نظر

  د.شو
 از را میدانی هايبازدید تواندمی دانشگاه آفرینی، کار روحیه حفظ منظور   به دانشجویان نظر طبق -8

 تحصیلی هايترم طول در ایشان براي کارآفرین موفق غیردولتی هايشرکت و تسساؤم برخی

  د.نمای برگزار
 افزایش زمینه در سزایی به نقش تواندمی کشاورزي کارآفرینی پورتال و اینترنتی پایگاه اندازيراه -9

 یفاا اطالعات به دانشجویان سریع دسترسی نیز و کارآفرینی دانش رسانی روز به و اطالعات

  د.نمای
 براي کشاورزي هايدانشکده در کارآفرینی زمینه در درسی هايواحد شودیم ادپیشنه -10

  .شود گرفته نظر در کشاورزي هايرشته دانشجویان
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Abstract 1 

Entrepreneurship is one of the key solutions for unemployment and developing 
entrepreneurial activities in agricultural sector as one of the key economic sectors 
of the country. Evidences show that formal education in our country does not 
create a proper situation to train potential entrepreneurs or the expertise students 
because of structural weaknesses. On the other hand, entrepreneurs and potential 
man powers could not continue their task because lack of an effective 
entrepreneurship education system. Bridging this gap needs to pay attention to 
entrepreneurship education. Agricultural entrepreneurship as a significant approach 
that may operate parallel to agricultural and rural development purposes can 
considerably help to develop and to progress the agriculture and finally the 
country. Therefore this paper with a library research tries to review on 
entrepreneurship education program, its importance and some solutions in 
agricultural sector. Eventually, according to the results some solutions have been 
drawn to solve the problems both in long term and short term. 
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