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 نشریه کارآفرینی در کشاورزي

  1394 تابستان ،دوم، شماره دومجلد 
http://jead.gau.ac.ir  

 

  ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزيالزامات 
 

   3و کیومرث زرافشانی 2زادهاصغر میركعلی، 1اله شیرينعمت*
  ،کرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشجوي دکتري گروه ترویج و آموزش کشاورزي1

  ،کرمانشاه، دانشگاه رازي، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي2
 و آموزش کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاهدانشیار گروه ترویج 3

  22/8/1394؛ تاریخ پذیرش: 25/6/1394تاریخ دریافت: 
  چکیده

 براي پاسخگویی به هاییرهیافتبیش از گذشته مؤسسات آموزش عالی بایستی به دنبال  هامروز
هاي  هافزایش بیکاري در میان گرواجتماعی و اقتصادي جوامع باشند. در این راستا،  نیازهاي
نظام آموزش عالی کشاورزي ایران به یکی از بزرگترین  آموختگاندانشخصوص  کرده به تحصیل

 کارآفرینی و ۀاین مسئله ضرورت توجه به مقول؛ اقتصادي کشور تبدیل شده است -مشکالت اجتماعی
مطالعۀ ، در این زمینه .ساخته استبیش از پیش آشکار  را کشاورزي نظام آموزش عالیدر  آنترویج 
ام آموزش عالی کشاورزي ترویج کارآفرینی در نظ بررسی الزاماتتحلیلی حاضر، با هدف  -مروري

ضمن بررسی ضرورت کارآفرینی در نظام آموزش عالی، دالیل نیاز به  ،منظور براي اینانجام شد. 
مبحث ه ؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه بهاي کلیدي ممؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه، ویژگی

 ،نتایج حاصل از بررسی منابعبر اساس ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزي پرداخته شد. 
شامل: ابتال به تغییرات بنیادین در ترین الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزي مهم

ن و پرورش افراد کارآفرین، آموختگاپذیري دانشتولید دانش، بازسازي آموزش، بهبود قابلیت اشتغال
سازي در راهبرد، المللیاندازي کسب و کار، انجام تحقیقات مناسب و قابل دسترس، بینراهترویج 

تواند به  این مطالعه می هايیافتهباشند. هاي مالی و ساخت شراکت میرسیدگی به محدودیت

                                                
 nshiri82@gmail.com کاتبه:مسئول م *
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نظام ترویج کارآفرینی در ایی براي هتدوین برنامه ریزان نظام آموزش عالی کشاورزي در جهت برنامه
  .  کندکمک  کشور کشاورزي آموزش عالی

  
  نظام آموزش عالی کشاورزيکارآفرینی،  ترویجکارآفرینی،  :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

عنوان یک امروزه بیکاري در بسیاري از کشورهاي جهان حتی در کشورهاي پیشرفتۀ صنعتی به
هاي بزرگی اران غالب کشورها را با چالشذگمشکل، سیاست باشد. حل اینمشکل اساسی مطرح می

ها در گرو حل بحران توان گفت: ثبات و زوال برخی از دولتاي که میگونه روبرو کرده است؛ به
). این مسئله در کشورهاي جهان سوم با شرایط حادتري 1385باشد (صالحی و برادران، بیکاري می

صورت  به 1384-1393ر ما نیز جمعیت بیکار کشور در دوره طوري که در کشو مواجه است؛ به
 800ورود ساالنه  بینی وضعیت آیندة بازار کار با در نظر گرفتناي افزایش یافته است و پیشفزآینده

، بیکاري 1400هاي  میلیون نفر بیکار در افق سال 10 بینی هزار نیروي انسانی جویاي کار به بازار و پیش
  تبدیل نموده است.  1400ادي تا افق اقتص -هاي توسعۀ اجتماعیهاي اصلی برنامه لشرا به یکی از چا

نرخ بیکاري نیروي انسانی داراي تحصیالت عالی از لحاظ کمی در ایران نیز همانند بسیاري از 
طوري  ). به1389فر و همکاران، کشورهاي در حال توسعه، رشد قابل توجهی داشته است (جمشیدي

ها را درصد از آن 30میلیون نفر در ایران بیکار هستند که  5/2آمار موجود، حدود  که براساس
ویژه بیکاري بحران بیکاري به .)2010 کاران،مکریمی و ه( دهندآموختگان دانشگاهی تشکیل می دانش
کشور  اقتصادي -هاي توسعۀ اجتماعیآموختگان نظام آموزش عالی به آفت مهمی براي برنامه دانش
آموختگان بخش کشاورزي از ). در این راستا، نه تنها دانش2009(قاسمی و همکاران،  استشده  تبدیل

(شیري و همکاران،  برندصورت حادتري از مشکالت مذکور رنج می این قاعده مستثنی نیستند، بلکه به
1393( .  

 1384هاي آموختگان کشاورزي در ایران طی یک دوره چهار ساله بین سالبررسی وضعیت دانش
هاي آموخته کشاورزي از دانشگاههزار نفر دانش 120 تا 36دهد که هر ساله بین نشان می 1388تا 

هاي اي از این تعداد یا بیکارند یا در بخشاند که بخش عمدهالتحصیل شدهدولتی و آزاد فارغ
یل عظیمی از که در حال حاضر خ طوري به)؛ 1389(فرهانی،  کار هستند غیرکشاورزي مشغول به
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آموختگان آموزش عالی کشاورزي کشور با مشکل اشتغال مواجه شوند؛ این در حالی است که با دانش
هاي خوداشتغالی بخش کشاورزي انتظار هاي کشاورزي و ظرفیتتوجه به جنبۀ کاربردي و عملی رشته

هاي وختگان سایر رشتهآمتر از دانشکارآفرینی در میان این قشر بسیار بیش هايفعالیترود که می
  . )1393(شیري و همکاران،  دانشگاهی باشد

ها و آموختگان کشاورزي، عدم وجود موقعیتترین علل بیکاري دانشدر شرایط فعلی کشور، مهم
باشد. این امر موجب الزامات خوداشتغالی و کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزي کشور می

آموختگان کشاورزي شده و لذا این افراد تمام تالش ه دانشجویان و دانشپایین بودن رفتار کارآفرینان
تالش  در این راستا،). 1391گیرند (علیپور و دهقانی، کار میخود براي استخدام در بخش دولتی به

الی هاي اساسی نظام آموزش عبه یکی از ضرورت ترویج کارآفرینیهاي مختلف براي نیل به رهیافت
ترین الزامات تحلیلی به بررسی مهم -در این مقالۀ مروريرو، از اینتبدیل شده است. کشاورزي کشور 

  شود. ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزي پرداخته می
ها و تعهداتی که نسبت به بر حسب رسالت امروزه دانشگاه :کارآفرینی در آموزش عالیضرورت 

با توجه به  ،سوي دیگربقاء و اثربخشی خود تالش کند و از از یک سو براي  بایستیجامعه دارد، 
ها دارد بایستی در جهت ایجاد بستري مناسب براي عنوان الگوي سایر سازمان نقشی که در جامعه به
هاي جدید و کارآمد بتواند با ارایۀ کاالها و کند تا به شیوه یزيرهاي دیگر برنامهاثربخش کردن سازمان

مؤسسات آموزش  ها وبر این اساس، دانشگاه، نتیجۀ ارزشمندي را به بار آورد. معهخدمات خود به جا
. تقبل نمایندهاي جدیدي در قبال جامعه و توسعۀ اقتصادي آن مسئولیت بایستی عالی در عصر حاضر،

؛ 2009یوسف، ( شودکارآفرین گفته می ، دانشگاهکردههایی را قبول که چنین مسئولیت هیبه دانشگا
هاي تدریس، فعالیت یا دانشگاه کارآفرین، در نظام آموزش عالی کارآفرینانه .)2009همکاران، جیب و 

و مشارکت  مدیریترهبري،  طوري که در این نظام اند؛ بهپژوهش و تعامل اجتماعی در هم تنیده
از  مناسبها است. یک تعریف افزایی مدوام و تعامل پویا بین آننفعان خارجی در ایجاد یک هم ذي

کند، ها و مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه که با گستردگی زیاد به تنوع نهادي کمک میدانشگاه
  ) ارائه شده است:  2013توسط گیب (

و دانشجویان در  اعضاي هیأت علمیمؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه براي توانمندسازي «
پیگیري و استفاده از در پژوهش، تدریس و  اندازي کسب و کارها؛ و ایجاد نوآوري و خالقیت راه

طور مؤثري به افزایش یادگیري در یک اند. این مؤسسات بهها طراحی شدهدانش در طول زندگی آن
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کند؛ و ایجاد است کمک می همراه محیط اجتماعی که با سطوح باالیی از عدم اطمینان و پیچیدگی
نفعان در یادگیري متقابل، کشف و مبادله با تمام ذياز طریق فرآیند تعامل باز، را هاي عمومی ارزش

  ».کنندالمللی تسهیل میجامعه محلی، ملی و بین
توان اذعان نمود که کارآفرینی رابطۀ تنگاتنگی با آموزش عالی دارد و مفهومی بر این اساس، می

ویلیامز، ( ردهاي مربوط به اصالح نظام آموزش عالی دااست که حضور طوالنی مدتی در زمینۀ بحث
 هاهدف از اجراي طرح کارآفرینی در دانشگاهطوري که  به .)2003؛ شاتوك، 2004؛ کالرك، 1992

همراه با نوآوري و  يآموختگی شغل جدیدتربیت دانشجویانی است که قادر باشند پس از دانش
ه باشد که به ارزیابی و عنوان یک نهاد اجتماعی باید آماد دانشگاه به بنابراین، خالقیت ایجاد کنند.

کت منسجم آینده کشور ترسیم هایی را براي حرتحلیل منطقی وضع موجود جامعه بپردازد و هدف
اي براي توسعه ترین قشر جامعه باید قادر باشد نقشهعنوان آگاه در واقع، جامعه دانشگاهی بهنماید. 

تدریج شروع به انجام اقدامات الزم در  هاي مختلف کشور بهدانشگاه در این راستا، جامعه طراحی کند.
هاي تدریس، کارآفرینانه نمودن دروس و شیوه اند؛نموده 1(کاراد) زمینه اجراي طرح توسعۀ کارآفرینی

هاي آموزشی کارآفرینی، انجام تحقیقات در خصوص کارآفرینی و ها و کارگاهبرگزاري دوره
هاي کارآفرینانه توسط جهت انجام فعالیتاي و مالی هاي علمی، مشاورهکارآفرینان، حمایت

ر هاي کارآموزي از جمله اقداماتی است که دهاي فردي و برگزاري دورهدانشجویان، گسترش مهارت
اما الزم به ذکر است که براي طراحی و اجراي صحیح اقدامات  نظر بوده است.کشورهاي مختلف مد

نظام آموزش عالی، بایستی تمام ارکان نظام  مذکور در جهت ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان
نیاز است. از  وجود مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه مورد ،بنابراینآموزش عالی کارآفرینانه باشد؛ 

هاي ویژگیمؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه،  رو، در ادامه ضمن بحث در مورد دالیل نیاز بهاین
نیز  ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزي و ي مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانهکلید

  گیرد.مورد بررسی قرار می
  

                                                
اجراي آن با نظر سازمان  تدوین و )»کاراد(هاي کشور  طرح توسعۀ کارآفرینی در دانشگاه«برنامۀ سوم توسعه، طرحی تحت عنوان  در -1

م در ولیت پیگیري اجرا و امور ستادي آن از سوي وزارت علوئریزي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شروع و مس مدیریت و برنامه
  . به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید 1379اواخر سال 
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  آموزش عالی کارآفرینانه مؤسسات دالیل نیاز به
صورت بنیادینی در طول پنجاه سال گذشته، تولید دانش به :1ابتال به تغییرات بنیادي در تولید دانش

اي و رشته گرایانه (کاربردي)، فراوزیع شدة اجتماعی، عملت«عنوان  تغییر کرده است. آنچه که امروزه به
این . )2003نونتنی و همکاران، ( شود، حالت دو دانش استاشاره می» موضوع پاسخگویی چندگانه

ها دیگر جایگاهی ندارد. در نتیجه بندي رشتهسازد که در آن تقسیممتفاوتی میحالت دانش، شرایط 
» تغییر تکنیکی در رابطۀ بین علم و اقتصاد«زش عالی در معرض یک مؤسسات آمواگر چه این حالت، 

هاي هاي جدیدي را نیز براي ایجاد و نشر فنآوريفرصت لی؛ ودهدمیها زیادي قرار با آوردن چالش
در این نوع آموزش، دیگر هیچ دانشگاهی تنها  .)2012ویتز و همکاران، تزوا( آوردبه ارمغان میجدید 

تواند ادعا کند که والترین مخزن و بخش آموزش عالی به عنوان یک کل است که مینیست و در واقع، 
  .)2012کویک، ( عامل کشف دانش است

خود با تأکید بر حل مشکالت  اي مجبور به بهبود ظرفیتطور فزآینده    مؤسسات آموزش عالی به
اي و هاي رشتهمحدودیتعبور از مرزها و  تر براي یادگیري،گسترده همکارهاي محور، ایجاددانش

طوري که  هاي جدید هستند؛ بهبرداري و اشتراك دانش در راهاي و کشف، بهرهترویج فرا رشته
 ها براي همگام شدن با تغییرات و تحوالت اخیر بایستی در فرآیندهاي خلق و تولید دانشدانشگاه

آموزش عالی  اهمیتمر، این ا .)2015جیب و همکاران، ( خود تغییرات بیادینی اعمال نمایند
     کند. کارآفرینانه را آشکار می

ها و شیوه در یلزوم انجام تغییرات ،انقالب اطالعات و ارتباطات جهانی :2بازسازي آموزش
آموزشگران و طوري که ؛ بهآورده استر آموزش عالی به ارمغان تدریس و یادگیري دهاي  رهیافت

قابل در اینترنت فشرده  وصورت آزادانه  رده اطالعاتی که بهدانشجویان براي مقابله با حجم گست
، 4بوك، فیس3، یوتیوپنظیر هاي علمیوبالگ . در این راستا،سترس هستند، بایستی توانمند شوندد

هاي اجتماعی اهمیت و ضرورت رو به رشدي در ارتباطات بین دیگر اشکال رسانهو  5یترتوي
 هايها و شیوههاي یادگیري جدید، رهیافتنال. فعال شدن کانداآوردهدست  به دانشجوآموزشگر و 

                                                
1- Catching up with fundamental changes in knowledge production 
2- Reorganising Education 
3- You Tube 
4- Facebook 
5- Twitter 
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دانشجویان به هاي جدید یادگیري، ها و شیوهبرد. در رهیافتس و یادگیري را زیر سؤال میسنتی تدری
پیدا کردن  اند و درتبدیل شده یک فرد مطلع از دامنه وسیع منابع اطالعاتی و چگونگی استفاده از آن

تبدیل فرآیند یادگیري در گر آموزشگران به یک تسهیلو ؛ اندکشیده شدهید به چالش هاي جدحلراه
  .)2015جیب و همکاران، ( اندشده

تر شده است و با رشد گستردهها براي یادگیري دانشجویان پتانسیلبنابراین، در عصر حاضر 
زایش یافته است. در سراسر جهان اف، جذب دانشجویان 1الین باز و گستردههاي درسی آن دوره
؛ هستندهاي کمتر معتبر الین و باز یک چالش براي اعضاي هیأت علمی در دانشگاههاي درسی آن هدور

ممکن است قادر به گوش دادن به سخنرانی در مورد همان موضوع  هادر این دانشگاه دانشجویان
نیاز به یک رهیافت ها تها و فرصدر پاسخ به این چالش .(همان) توسط استادان مشهور جهان باشند

بازاندیشی در در مؤسسات آموزش عالی وجود دارد؛ بنابراین، به متفاوت نسبت به تدریس و یادگیري 
ویتز و همکاران، تزوا( نیاز هستآموزش و تالش براي ایجاد نوآوري در مؤسسات آموزش عالی 

2012(.   
از یک در عصر حاضر،  :2کارآفرین و پرورش افراد آموختگانپذیري دانشبهبود قابلیت اشتغال

نیازهاي بازار کار به سرعت در حال تغییر و تحول هستند؛ به طوري که کارفرمایان به دنبال طرف، 
هایی نظیر حل افراد ماهر در کسب و کار هستند که نیازهاي مشتریان را بشناسند، و داراي مهارت

دنبال افرادي  آنان به ،همچنینباشند.  حسابداريفنآورهاي اطالعاتی و مسئله، کار گروهی، ارتباطات و 
ها افرادي با فکر باز براي واقع این در ،باور دارند» خواستن توانستن است«هستند که به شعار 

پذیري با باشند. الزامات اشتغالهاي جدید در کسب و کارهاي آنان میآفرینی و ارائه ایده  ارزش
به  تررآفرینی همپوشانی دارند؛ هر دو در یک مفهوم گستردههاي مرتبط با کاها و مهارتشایستگی

دستیابی به این  اندازي و ادارة یک کسب و کار اشاره دارند.راهنیاز براي هاي موردها و تواناییقابلیت
دانشجویان در آن به هاي یادگیري و راهبردهاي تدریسی است که محیط نیازمندنتایج یادگیري 

فرآیند مالکیت بر براي را ها و آن شودداده می برداري از دانش ضمنیبه و بهرهجرهایی براي تفرصت
 3بیکاري و اشتغال ناقصاز طرف دیگر،  .)2015جیب و همکاران، ( کندتشویق مییادگیري 

                                                
1- Massive Open Online Courses (MOOC) 
2- Enhancing graduate employability and educating 'enterprising' individuals 
3- Unemployment and  underemployment 
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آموختگان دانشگاهی در بسیاري از کشورها بسیار باال است. این امر، یک بار دیگر این سؤال را  دانش
و هاي تواند به توسعۀ تواناییکه آیا مؤسسات آموزش عالی به خودي خود میکند مطرح می

آموختگان براي پیدا کردن شغل و همچنین زندگی و رشد در یک بازار کار جهانی هاي دانش مهارت
ارتقاي قابلیت بر این اساس، در عصر حاضر  .)2012مولین و پاولین، ( پویا و متحول کمک کنند

ریزان آموزش عالی قرار گیرد. در دانشگاهی بایستی مورد توجه برنامه آموختگاندانشپذیري اشتغال
و  کارآموزيافزایی بین آموزش، پژوهش و هم مستلزماین راستا، بایستی خاطر نشان کرد که این امر 

 است محلیمحلی و حتی غیر بازار کاربین مؤسسات آموزش عالی و  ترقوي ايشبکه يساختارها
پاسخگویی مؤسسات آموزشی به  این امر مستلزم به هر حال،. )2012ویتز و همکاران، تزوا(

تري به تري برخوردارند و عالقه بیشینگریزي پایبتاً به سایرین از ریسکآموختگانی است که نس دانش
   . باشندالمللی بهتري میکشف مشاغل و کسب و کارهاي جدید دارند و همچنین داراي ارتباطات بین

انه از اهمیت هاي مناسب کارآفرینها و صالحیتداشتن مهارت :1اندازي کسب و کارراه ترویج
 براي کارآفرینی افراد برانگیخته شده طوري که ؛ بهدر موفقیت کسب و کارهاي کارآفرینانه دارداي  ویژه

رآفرینانه خود نیاز هاي کااندازي پروژهها و راهها براي شناسایی فرصتبه مجموعۀ مناسبی از مهارت
هاي کارآفرینانه این ها و شایستگیترین گزینه براي ارتقاي مهارتبهترین و مهم در این راستا، دارند.

 گفتتوان ها متولی امر آموزش از رویکرد کارآفرینانه برخوردار باشند؛ بنابراین، میاست که دانشگاه
 دارند ترویج کارآفرینی در نقش اصلی رآفرینانههاي کااجراي برنامه طراحی و ی باآموزشمؤسسات که 

  .)2015جیب و همکاران، (
جدید و یا هر نوع سازمان شامل یک فرآیند  کسب و کاراندازي و توسعه یک راه کهبا توجه به این

ها بهبود یابد. بحث کارآفرینی تواند توسط آموزش و کارآموزياست که می و مستمر یادگیري گسترده
چگونه «به  »ها و مؤسسات آموزش عالی بایستی به ترویج کارآفرینی بپردازندرا دانشگاهچ«که از این

در این راستا،  ).OECD, 2010( ، تغییر یافته است»ها بایستی به بهترین نحو این کار را انجام دهندآن
بردي و با توجه به تحقیقات کار و کارآفرینی بایستی در یک راه پویا و ترویج آموزشهاي برنامه

نیازهاي واقعی کسب و کار سازماندهی شود. براي اطمینان از این، تمرینات ارزیابی عملکرد، شامل 
بررسی و و  آموختگان و دانشجویان کارآفرینو کار، دانش جلسات بازخورد با مردم از جوامع کسب

                                                
1- Promoting business start-up 
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یک نکتۀ مهم در این . طور منظم مفید استرآفرینانه بههاي شغلی کاآموختگانی با موقعیتمطالعه دانش
گرفته شود؛ ولی  جديراستا، این است که آموزش کارآفرینی بایستی توسط آموزشگران و دانشجویان 

بنابراین، یکی  (همان). براي هر دو نیز کمک کند (ترفیع رتبه) آن بایستی به تحقق الزامات دانشگاهی
اندازي کسب و کار در ترویج راهه، بحث اصلی نیاز به مؤسسات آموزش عالی کارآفرینان دیگر از دالیل

  باشد.  بین دانشجویان می
انقالب اطالعات و ارتباطات جهانی نه تنها چالش مروزه ا :1و قابل دسترس مناسبانجام تحقیقات 

هاي متداول به دانشگاهایی با شهرت و آموزش و یادگیري نیست، بلکه راهی براي تبدیل دانشگاه
طوري که اهمیت دانش و فنآوري نوین در تحقیقات عملی مؤسسات آموزش  وجهۀ علمی است؛ به

منحصر  مذکور نقش مؤسساتاین امر سبب شده که گرفته است؛ و اي قرار یندهآعالی مورد توجه فز
هم، مستلزم پرورش دستیابی به این مداشته باشند.  جامعه در ارتقاي توسعه، رفاه و پایداريي به فرد

انتقال، کاربرد و تبادل دانش و فنآوري  ها است کهی در  دانشگاهمحیط و همچنین ایجاد افراد کارآفرین
  .)2015 ران،اجیب و همک( کند تسهیلرا با جهان خارج 

توان تحقیقات دانشگاهی این است که چگونه می مؤسسات آموزش عالیچالش بسیاري از 
براي حل مشکالت مذکور و مان). (ه پدید آوردمتناسب و قابل دسترس براي حل مشکالت جامعه 

که  نیاز استمؤسسات آموزش عالی بازي  به جدید تبدیل نتایج تحقیقات به محصوالت و خدمات
هاي حلراه ارائهجهان براي فعال کردن پژوهشگران و دانشجویان در جهت واقعی پذیراي مشکالت 

مؤسسات آموزش عالی » کارآفرینانه ظرفیت«همۀ این موارد به ها باشند. نوآورانه و نشر و گسترش آن
نفعان خارجی نیاز است. این نیاز دارد. براي توسعۀ این ظرفیت به یادگیري مشارکتی و همراهی با ذي

 بر رهیافت تبادل دانش است انتقال دانش به یک شبکه مبتنی بربه معنی حرکت از تمرکز محدود 
  .)2013پرکمان و همکاران، (

اي توسط بسیاري از مؤسسات صورت گستردهسازي بهالمللیامروزه بین :2راهبرد سازي درالمللیبین
یک اجماع کلی وجود دارد و آن این است  ،در این زمینهشود. آموزش عالی در سراسر جهان انجام می

تر بوده و منافع تواند پیشنهاد شود که قسمتی از یک راهبرد وسیعسازي زمانی میالمللیکه بین
عنوان یک کل به دنبال داشته باشد.  ها بهدي براي دانشجویان، اعضاي هیأت علمی و دانشگاهارزشمن

                                                
1- Making research relevant and accessible   
2- Embedding internationalisation into strategy 
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هاي شود؛ همکاري آموزش و پرورشنوسازي  وبه نوآوري تواند منجراین تفکر راهبردي می
جدیدي را  هايراهتواند میهمچنین و  را تشویق کند؛تر بین دانشجویان و اعضاي هیأت علمی  گسترده

تواند المللی دانشمندان و دانشجویان میتحرك بین بر این، عالوه هاي تحقیقاتی باز کند.راي همکاريب
هاي کاربردي جدید هاي تحقیقاتی و فرصتها در محیطکارآفرینی دانشگاهی را از طریق قرار دادن آن

  .)2012، انکرابل و همکار( بهبود دهد
ها همکاري با مؤسسات آموزش عالی در زي دانشگاهساالمللییک رهیافت عملی وسیع براي بین

خارج از کشور است که تبادالت اعضاي هیأت علمی و دانشجویان و همکاري در تحقیق و توسعه و 
هاي به باز شدن پردیس منجر ،کند و همچنینالمللی را تسهیل میهاي مدرك مشترك بینبرنامه

هاي آموزش از راه تر از طریق رهیافتدن ارتباطات وسیعها، باز کربر این عالوهشود. المللی می بین
المللی، ملی و تر با کسب و کارهاي بینهاي درسی، ساخت ارتباطات قويدور، جهانی شدن برنامه

هاي عملی در حال رشد آموختگان خارج از کشور نیز از شیوهمحلی و تعامل نزدیک با دانش
  ).OECD, 2012( سازي هستندیالملل بین

در بخش عمومی،  با افزایش محدودیت بودجه در عصر حاضر :1هاي مالیرسیدگی به محدودیت
افزایش  هاهفشار بر روي بسیاري از مؤسسات آموزش عالی در جهت افزایش درآمد و کاهش هزین

، ها(مقاالت، کتاب هانظیر خروجی معیارهاییها بر اساس . در بسیاري از کشورها، گرنتیافته است
یابد. این نوع به اعضاي هیأت علمی تخصیص می محور عملکردمعیارهاي  ،و ...) و همچنین هارحط

هم بر تصمیمات راهبردي و هم بر ظرفیت منابع براي تخصیص منابع مالی به اعضاي هیأت علمی 
هاي نبا استفاده از جریابایستی مؤسسات آموزش عالی گذارد. بنابراین، هاي آتی تأثیر میب بودجهجذ

. به هر حال، بپردازندرسمی اي خود با منابع درآمدي غیرودجهبه حفظ تعادل ب 2اي چندگانهبودجه
تر از همه مستلزم به زمان و منابع زیاد نیاز دارد و مهماي چندگانه هاي بودجهمدیریت جریان

سات آموزش عالی اي چندگانه بسیاري از مؤسهاي بودجهیابی است. پذیرش جریانهزینههاي  رهیافت
را با یک نیاز فوري براي غلبه بر موانع داخلی (براي مثال، مقاومت در برابر یک رویکر مدیریتی، 
فقدان شرایط و یا پرسنل آموزش دیده) و موانع خارجی، نظیر موانع قانونی و فقدان تجربه مدیریت 

  .)2010کینگ و همکاران، ( نفعان مواجه ساخته استذي
                                                
1- Handling financial stringency 
2- Multiple funding streams 
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 براي کارآفرینانه رفتار کردن مؤسسات آموزشمشوق یک تواند یک طرف میاز محدودیت مالی 
اولیه و  گذاريسرمایه صورت عدم وجودتواند در میو از طرف دیگر، ؛ )2010شاتوك، ( باشدعالی می

اي هاي بودجهایجاد و مدیریت جریان برايیا شرایطی از چارچوب قانونی که مؤسسات آموزش عالی 
در هر حال، براي غلبه بر مشکالت مالی در  .)2009ویلیامز، ( نیاز دارند، بازدارنده باشدآن  بهچندگانه 

  آموزش عالی به مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه نیاز است. 
هاي ها و رشتهگرا و پیچیده با گروههاي کثرتمؤسسات آموزش عالی سازمان :1هاساخت شراکت

جوبجور که در با درجاتی از پیچیدگی و  هاي مختلفاز محیط ینفعانذيمختلف هستند که با 
در این  .)2005موسز، ( رو هستندکنند، روبهکارگیري دانش دخالت میهفرآیندهاي خلق، تبادل و ب

فعال یک فرآیند  نفعانذيو گسترش ارتباطات با  تعاملحرکت از وابستگی درونی منفعل به شرایط، 
هاي همکاري و براي ارتباطات و ها براي تشخیص فرصتهاي دانشگاهتقابلی پیچیده است؛ زیرا

نفعان مؤسسات آموزش عالی را متعلق به خود اي توسعه یابد که ذيگونهبهنفعان بایستی تعامل با ذي
  .)2013کلوفستن، ( ندانند

مؤسسات آموزش عالی بر مدل هاي دانشگاهی و عمومی بر روي نظریه تعامل بسیاري از بحث
تر متمرکز با کسب و کارها و دولت و به تازگی با جامعه گسترده 2مشارکت مثلثی سه ضلعیمارپیچی 

هاي علمی و مهندسی ویژه در حوزة توسعۀ فنآوري از فعالیت این امر به .)2008، ویتزتزوا( اندشده
غلط در فرض پیش دلیل بههاي علوم انسانی توسعۀ این امر در گروه تا حدودي ترویج شده است، ولی

هاي علمی و مورد پاردایم کارآفرینی مورد غفلت واقع شده است، با این وجود، بسیاري از گروه
   .)2010بنوورث و جونگبلود، ( نفعان خارجی دارندها تعامل باالیی با ذيدانشجویان آن

هاي به سازمان ، مؤسسات مذکوره دقت مدیریت شودنفعان ببا ذي هادانشگاه فرآیند تعامل چنانچه
ها در تمام سطوح و اشکال در داخل و خارج از آن 3»امکان یادگیري«شوند که یادگیرنده تبدیل می

تواند نفعان خارجی میبه هر حال در این شرایط، تعامل با ذي .)2013جیب، ( وجود داشته باشد
اي که ؛ به گونهها ایجاد نمایدگیرينفعان در تصمیمی میان ذيجویی علمدلیل برتري هایی را بهچالش

                                                
1- Building partnerships 
2- Triple Helix Model of triangular partnerships 
3- Porous to learning 
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ها و تصمیمات را تنها از دریچۀ قضاوت ،هستند هادانشگاهنفعان که در تعامل با طیف وسیعی از ذي
  بینند.نگاه خود می

با وجود تنوع مؤسسات آموزش عالی، ولی  :هاي کلیدي مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانهویژگی
این  ات آموزش عالی کارآفرینانه هستند؛هاي کلیدي مشخصی وجود دارد که متضمن مؤسسیژگیو

  :)2015جیب و همکاران، ( نمودصورت زیر ارائه  توان بههاي را میویژگی
برانگیز در توسعۀ مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه رهبري و مدیریت دو عامل مهم و چالش *

ویژه در شرایط عدم قطعیت، بهها و محافظ پویایی و موفقیت سازمانهستند. رهبري مثبت و پاسخگ
هاي مختلف در ينوآور محرك ایجاد تواندبینی و پیچیده است. رهبري و مدیریت میقابل پیشغیر

روکراسی وهایی با ب، باشد؛ اما این امر در سازماندارند یانداز و فرهنگ مشترککه چشم هاییسازمان
به دنبال افزایش اقتدار و خودمختاري (برخالف مدیریت کارآفرینانه) نسبت به  که اداريپیچیدة 

  باشد.پذیر نمیامکان نفعان خود هستند، ذي
طور مدوام به دنبال توسعۀ ها: مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه بهظرفیت سازمانی، مردم، مشوق* 

هایی را براي اعضاي هیأت تی پاداشظرفیت سازمانی خود هستند. براي دستیابی به این هدف بایس
دنبال ترویج کارآفرینی و از بین بردن موانع آن هستند، در نظر نفعان که بهلمی، دانشجویان و ذيع

گرفت. هدف از این امر توانمند کردن افراد در سازمان براي درگیري در نوآوري و ایجاد روابط 
افزایی در سازمان و ایجاد همهاي خارجی و داخلی نفعان در سراسر مرزبر اعتماد با ذي شخصی مبتنی

  است. 
جز منابع درسی  هاي دیگر بهتوسعۀ کارآفرینی از طریق آموزش و یادگیري به چیزترویج و * 

منظور افزایش اي کالس درس معمولی نیاز دارند. آموزش کارآفرینی تالشی بهاستاندارد و ساختاره
ها در فرآیند پذیري به آنوسیلۀ دادن استقالل و مسئولیتانشجویان بههاي کارآفرینانه در میان دقابلیت

  تابی است.ریق یادگیري تجربی، مشارکتی و بازیادگیري از ط
هاي یادگیري است که هدایت افراد به مسیرهاي کارآفرینی مستلزم راهبردهاي تدریس و محیط* 

اندازي کسب و کارها حمایت راهدانشجویان و اعضاي هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی را در 
طور مستقیم و با ارائه خدمات توانند این حمایت را خودشان بهیمؤسسات آموزش عالی م .دنکن

داخل اکوسیستم  به ها راآن ،اندازي کسب و کار به کارآفرینان بالقوهحمایتی تخصصی در زمینۀ راه
  کارآفرینی هدایت کنند.
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شود. متاسفانه، نگرش منفی نسبت به کارآفرینی، گریاري تعیین می* تبادل دانش که توسط احساس دی
گیري شبکه تواند مانع شکلکارآفرینان و کسب و کارها در داخل نظام آموزش عالی وجود دارد که می

ارتباطات که هر دو طرف شبکه تبادل دانش را تضمین و همکاري با شرکاي کسب و کار گردد. 
ها و الزامات دارد که بدنۀ اصلی نظام آموزش عالی ارات، محدودیتانتظ کند درك روشنی از می

  کارآفرینانه است. 
خودي خود شاخص مهمی براي کیفیت در نظام آموزش عالی نیست، ولی سازي، بهالمللی* بین
هاي خود در تدریس، توانند از طریق فعالیتمی هادانشگاهتغییر و پیشرفت مداوم است. اي وسیله

  المللی شوند.وسیلۀ اعضاي هیأت علمی و دانشجویان خود بینتبادل دانش به پژوهش و
گیري اثر اقدامات آسان نیست. براي اندازهآموزش عالی  در کارآفرینانهگیري اثر اقدامات * اندازه

مؤسسات  رهبري و اجراییکارآفرینی در ساختار  ارزشیابیکارآفرینانه، بایستی ابتدا سیستم نظارت و 
درستی از کارآفرینی در هیئت اجرایی و مدیریتی زش عالی تعبیه شود. این امر به ایجاد درك آمو

پایداري، برتري در نظیر  ،در مقایسه با اهداف راهبردي دیگرشود که مؤسسات آموزش عالی منجر می
ق برتري یا تعالی مؤسسات آموزش عالی از طری تر است؛ زیرامهم پژوهش، جذب دانشجویان خارجی

   گیرد. نفعان خود در دستیابی به خلق ارزش عمومی مورد قضاوت قرار میچشمان تمام ذي
تغییر در وضعیت و شرایط کشاورزي در سطح  :ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزي

هاي فعال در زمینۀ کشاورزي را ملزم المللی، ملی و محلی، مدیران و صاحبان صنایع و شرکتبین
تري نسبت به گذشته فکر و عمل منظور دوام، رقابت و رشد در بازار به طریقۀ متفاوتد تا بهکن می

هاي کشاورزي بایستی دیدگاه، نگرش، آموختگان رشتهکنند. در حقیقت، کشاورزان امروزي و دانش
مهارت، رفتار و نقش خود را از یک تولیدکنندة صرف کشاورزي به یک کارآفرین کشاورزي تغییر 

هند. بنابراین، ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزي در جهت بهبود د
دانش، نگرش و رفتار کارآفرینانۀ آنان ضرورت دارد. در این راستا، بایستی خاطر نشان کرد که تغییرات 
متعددي که در طول دهۀ گذشته در بخش کشاورزي صورت گرفته است، نظام آموزش عالی 

ها چگونگی تلفیق هاي جدیدي مواجه ساخته است. از جمله این چالشورزي را با چالشکشا
هاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی مؤسسات آموزش عالی کشاورزي یا به عبارت کارآفرینی در برنامه

  ). 1385است (عزیزي و حسینی،  این نظامبهتر، چگونگی ترویج کارآفرینی در 
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دهند که اگرچه تنها افزودن یک دورة نظري دربارة ه نشان میتحقیقات متعدد در این زمین
کند؛ بلکه بایستی براي کارآفرینی به برنامۀ درسی آموزش عالی کشاورزي الزم است، اما کفایت نمی

هاي ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان آموزش عالی کشاورزي از طرق مختلف که شامل برنامه
هاي غیررسمی نظیر برگزاري س و واحدهاي کارآفرینی و برنامهآموزش رسمی نظیر افزودن درو

هاي کشاورزي با موضوع کارآفرینی، حمایت از دانشجویان فعال در ها در دانشکدهسمینارها و همایش
زمینه کارآفرینی و تشویق و حمایت از دانشجویان در جهت ایجاد کارآفرینی، نهادینه کردن فرهنگ 

  و تدریس تمام دروس با نگاه کارآفرینی اقدام کرد. کارآفرینی در دانشجویان
در این رابطه جوردن یک رهیافت دو بعدي یکپارچه را براي ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان 

  کند:آموزش عالی کشاورزي معرفی می
هاي درسی آموزش کشاورزي جهت توسعۀ تلفیق واحدها و دروس آموزشی متعدد در برنامه -1

  هاي کشاورزي؛ مدیریتی در بین دانشجویان تمام رشته هايمهارت
ها و تلفیق واحدها و دروس آموزشی رسمی و غیررسمی مرتبط با کارآفرینی  از طریق روش -2

  هاي کشاورزي.   راهبردهاي تدریس معتدد و متنوع در تمامی رشته
نر کارآفرینی مجهز این رهیافت دو بعدي ممکن است به دانشجویان کمک کند تا به دانش و ه

هاي اقتصاد و بازرگانی هاي مختلف و فراوانی براي ترویج و توسعۀ کارآفرینی در رشتهگردند. راه
باشد این است که چگونه باید کارآفرینی  را در بین سایر وجود دارد. آنچه که مشخص و شفاف نمی

زش و ترویج کارآفرینی در درون هاي آموزش عالی آموزش داد و ترویج نمود؟ در ارتباط با آمورشته
طوري که مدل مشخص و منحصر به فردي هاي کشاورزي شواهد بسیار اندکی وجود دارد؛ بهرشته

رسد براي ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان آموزش عالی کشاورزي وجود نداشته و به نظر می
کارگیري ها، مؤثرتر از بههاي متنوع و جدید بر حسب شرایط فرهنگی و ملی کشورتدوین برنامه

بر این ). 1393هاي ترویج کارآفرینی باشد (صیدایی و صادقی، سازوکارهاي معدود براي ارائه برنامه
بایستی اذعان کرد که براي تدوین و طراحی یک الگوي مناسب براي ترویج کارآفرینی در بین  اساس،

ها به ترین آنیاز است که برخی از مهمدانشجویان نظام آموزش عالی به یکسري شرایط و مقتضیات ن
  قرار زیر است: 

مندي به پذیري، توان روحی و روانی، انگیزه، عالقه* عوامل فردي و انسانی: قابلیت علمی، ریسک
  یادگیري، مدیریت و ...؛
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  * عوامل محیطی: وضعیت جغرافیایی مناسب، وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادي منطقه و رقبا؛
ها و مشاوره براي کارآفرینان، امکانات آموزشی، روش خدمات حمایتی: وجود سیستمها و * سیاست

  هاي حمایتی، اعتبارات بانکی و قوانین و مقررات حمایتی تجاري. سیستم
در واقع، براي تدوین و طراحی الگویی مناسب بایستی عوامل اثرگذار بر ترویج و توسعۀ 

ها و رفتارهاي کارآفرینانه افراد، نگرش تی افراد، تواناییشناخهاي جمعیتکارآفرینی شامل، ویژگی
توان اظهار کرد که براي ترویج کارآفرینی در بین افراد نسبت به کارآفرینی شناسایی شوند؛ بنابراین، می

هاي ها و توانمنديدانشجویان نظام آموزش عالی بایستی کانون تمرکز را بر روي خود افراد و ویژگی
ها خود تحت تأثیر فرهنگ، ساختار آموزشی و اجتماعی، ها و توانمندياین ویژگی قرار داد، که

   .)2003لندسترون و استیونسون، ( باشدحمایت و پشتیبانی و اصالحات ساختاري دولت می
) نیز اقدامات ذیل را براي ترویج و توسعۀ کارآفرینی در بین دانشجویان 1385عزیزي و حسینی (

  دانند: الی کشاورزي ضروري مینظام آموزش ع
هاي متعدد سعی شود که ذهن و تمایل دانشجویان نسبت به تجارت و کسب و * از طریق برنامه

تواند جلسات آشنایی و بازدید از کارآفرینان ها میکارهاي کارآفرینانه جلب شود؛ از جمله این برنامه
کنند، مطالعات موردي در مورد کارآفرینان می موفق، شیوة زندگی کارآفرینان، کارهایی که کارآفرینان

هاي آموزش خالقیت موفق بخش کشاورزي، آشنایی با بازارهاي مرتبط با محصوالت کشاورزي، دوره
ها ها باشد که هدف عمدة آنیابی، نمایش فیلم در مورد کارآفرینان و سایر برنامهو نوآوري، نحوة ایده

  در نهایت رفتار کارآفرینانه دانشجویان است؛ اثرگذاري بر دانش، نگرش، تمایل و 
هاي آموزش نظري و عملی در هاي تخصصی کشاورزي اقدام به برگزاري برنامه* هر یک از رشته

سازي یک طرح تجاري در زمینۀ هاي تجاري مرتبط با رشتۀ خود و نحوة نگارش و آمادهزمینۀ فرصت
  تخصصی خود نمایند؛

هاي آموزشی اجرا شده در درون سیستم قبلی سازي و تلفیق برنامهچه* عمده تمرکز بر روي یکپار
هاي مختلف متمرکز گردد و عناصر سازي رشتهآموزش عالی کشاورزي و نحوة هماهنگی و یکپارچه

یابی، تبدیل ایده به طرح تجاري، تهیۀ منابع الزم و اجراي طرح مختلف فرآیند کارآفرینی شامل ایده
  گیرد؛ وموزش مورد توجه قرار میصورت آزمایش و آ به

ها و راهبردهاي متعددي نیاز * ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان آموزش عالی کشاورزي به روش
  هاي آموزش و ترویج کارآفرینی مورد مطالعه قرار گیرند.  که بایستی در جهت اجراي بهینۀ برنامه دارد
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  گیرينتیجه
هاي ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی لزامات و ضرورتاین مطالعه با هدف اصلی بررسی ا

تحلیلی انجام شد. پس از بررسی و نقد منابع مختلف در این زمینه  -صورت مروري کشاورزي به
هاي نیاز به مؤسسات آموزش عالی کارآفرینانه یا ترویج کارآفرینی در نظام ترین دالیل و ضرورت مهم

ابتال به تغییرات بنیادین در تولید دانش، هشت دسته کلی، یعنی آموزش عالی کشاورزي در قالب 
آموختگان و پرورش افراد کارآفرین، ترویج پذیري دانشبازسازي آموزش، بهبود قابلیت اشتغال

سازي در راهبرد، رسیدگی به المللیازي کسب و کار، انجام تحقیقات مناسب و قابل دسترس، بیناند راه
هر یک از موارد فوق ضرورت طوري که مشخص شدند؛ به ساخت شراکتهاي مالی و محدودیت

   کنند. نمایان میتوجه به کارآفرینی و ترویج آن در نظام آموزش عالی کشاورزي را 
هاي آموزشی، طریق برنامه بایستی از نظام آموزش عالیگذاران مدیران و سیاستبر این اساس، 

اندازي کسب هاي نظارتی و حمایتی براي راهآموزي، ارائه برنامههاي ابتکاري براي ارائه کارانجام طرح
هاي مربوط به کارآفرینی و کسب و کارهاي کوچک و برگزاري و کارهاي کوچک و انجام پژوهش

در جهت ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی هاي دیگر خدماتی و حمایتی سمینارها و برنامه
ها و مؤسسات آموزش عالی بایستی بتوانند با طراحی و دانشگاه ،لیطور کاقدام نمایند؛ به  کشاورزي

هاي رسمی و غیررسمی آموزشی، فرهنگی، حمایتی، تشویقی و ... در جهت ترویج اجراي برنامه
توان اظهار کرد که می بنابراین، نظام آموزش عالی کشاورزي اقدام کنند.کارآفرینی در بین دانشجویان 

نقش مهمی بایستی هاي اجتماعی، بر حفظ عدالت و ارزش عالوه ورزيکشا نظام آموزش عالی
   داشته باشد.اقتصادي کشورها  - (آشکاري) در پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی
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Abstract1 
Nowadays more than ever in their history, higher education institutions are 

being judged by the ways in which they respond to the social and economic needs 
of society. In this regards, increasing rate of unemployment among the graduates of 
Iranian higher education system, particularly the graduates of agricultural colleges 
has been developed into one of the major socio- economic problems of the nation. 
Considering the importance of entrepreneurship and its promotion in job related 
competencies of graduates the present review- analytical study was conducted to 
investigate the requirements for promoting entrepreneurship in higher agricultural 
education system. In this regards, this article discusses on the significance of 
entrepreneurship in higher education, the reasons need to entrepreneurial higher 
education institutions, key characteristics of an entrepreneurial higher education 
institution and promoting entrepreneurship in higher agricultural education system. 
Based on the review of literature, key requirements for promoting entrepreneurship 
in higher agricultural education system was consisted of “Catching up with 
fundamental changes in knowledge production”, “Reorganizing education”, 
“Enhancing graduate employability and educating ‘enterprising’ individuals”, 
“Promoting business start-up through education”, “Making research relevant and 
accessible”, “Embedding internationalization into strategy”, “Handling financial 
stringency” and “Building partnerships”. The findings of this study can contribute 
for planner’s higher agricultural education system in order to designing programs 
for promoting entrepreneurship among agricultural students.  
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