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  1چکیده
 فراوانی اهمیت از کشور، هر توسعه هاي زیرساخت از یکی عنوان به عالی آموزش توسعه  

 رشد در مهمی نقش  تواند می کشاورزي عالی آموزش توسعه راستا همین در است. برخوردار
 وجود با نماید. تضمین را کشاورزي پایدار و جانبه همه توسعه به دستیابی و نموده ایفا کشاورزي

 حال در کشاورزي عالی آموزش که پذیرفت باید کشور شرایط گرفتن نظر در با و ها موفقیت تمامی
 و اقتصادي توسعه در کشاورزي بخش اهمیت ست.ا رو هروب متعددي تنگناهاي و ها چالش با حاضر

 کسب رونق و ایجاد براي کشاورزي عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تا  کند می ایجاب کشور اجتماعی
 اهداف پیشبرد پی در پایدار کارآفرینی نمایند. توجه پایدار کارآفرینی مقوله به کشاورزي کارهاي و

 آموزش نظام . باشد می آینده نسل براي ها آن حفظ همچنین و موجود منابع بر تمرکز طریق از توسعه
 فرهنگ سازي، ظرفیت بسترسازي، در مهمی بسیار نقش راستا این در آن توسعه و کشاورزي عالی

 شیوه به که حاضر مقاله . کند می ایفا دارپای کارآفرینی آن دنبال به و کارآفرینی فرآیند ترویج و سازي
 پایدار کارآفرینی نقش و کشاورزي عالی آموزش توسعه بررسی هدف با ،است شده تهیه اي کتابخانه

 بر مروري توسعه، در عالی آموزش نقش بررسی به ابتدا در مقاله این است. شده انجام زمینه این در
 پایدار کارآفرینی نقش و کشاورزي در عالی آموزش هتوسع سپس و آن عاریفت و پایدار کارآفرینی

                                                             
  r.movahedi@basu.ac.irمسئول مکاتبه: *
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 توسعه جهت راهکارهایی کشاورزي عالی آموزش هايچالش بررسی ضمن نهایت در پردازد.می
   کند.می بیان کشاورزي عالی آموزش نظام در پایدار کارآفرینی

  
  کارآفرینی آموزش کشاورزي، عالی آموزش پایدار، کارآفرینی کارآفرینی، توسعه کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

 اهمیت از کشور، هر توسعه هاي زیرساخت از یکی عنوان  به عالی آموزش توسعه که است واضح  
 رشد در مهمی نقش  تواند می کشاورزي عالی آموزش توسعه راستا همین در است. برخوردار فراوانی

 وجود با نماید. تضمین را يکشاورز پایدار و جانبه همه توسعه به دستیابی و نموده ایفا کشاورزي
 حال در کشاورزي عالی آموزش که پذیرفت باید کشور شرایط گرفتن نظر در با و ها موفقیت تمامی
 گرایش عدم آموختگان،دانش نامناسب اشتغال ست.ا رو هروب متعددي تنگناهاي و ها چالش با حاضر

 آموزشی هاي بخش بین مؤثر ارتباط عدم ،کارآفرینانه اقدامات و هافعالیت به نخبگان) خصوص ه(ب افراد
 اهمیت به نسبت کشاورزي دانشجویان کافی شناخت عدم نامطلوب، آموزشی هاي روش کشاورزان، با

 باید کشاورزي حیطه در عالی آموزش لذا باشد.می تنگناها این جمله از غیره و اشتغالی خود و کارآفرینی
 ترین مهم از یکی ).1388 همکاران، و (ورمزیاري ددرآی پایدار و پویا صورتی به و شده متحول

 مذکور مشکالت حل براي نظران صاحب و دانشمندان از بسیاري توسط اخیر هايسال در که راهبردهایی
 این براي ).Walter and Dohse, 2009( باشدمی هادانشگاه در کارآفرینی توسعه است، شده مطرح

 ،ها مهارت ها،نگرش جدید، دانش ارائه ضمن که نمایند تخاذا رویکردي بایستی هادانشگاه منظور،
 ایران در ).1388 همکاران، و حسینی( کنند نهادینه دانشجویان بین در را کارآفرینانه رفتارهاي و ها نیت
 جهت در کارآفرینی توسعه هايبرنامه ارائه و تدوین با که اند کرده تالش هادانشگاه از تعدادي نیز

 است حالی در این ).1390 همکاران، و آراستی( نمایند اقدام دانشجویان کارآفرینانه رهايرفتا ارتقاي
 ها،دانشگاه در کارآفرینی توسعه هايبرنامه به توجه وجود با دهدمی نشان آمده دست به تجارب که

 کردن ینهنهاد جهت در اند نتوانسته و بوده مواجه اي عدیده و جدي مشکالت با همواره ها برنامه این
 نظر در با امر این دالیل ).1390 همکاران، و رستمی( شوند واقع مثمرثمر دانشجویان بین در کارآفرینی

 یک وجود عدم محتوایی، و موضوعی لحاظ به نوظهور علمی حوزه یک عنوان به کارآفرینی گرفتن
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 باشدمی کشاورزي لیعا آموزش نظام دانشجویان بین در کارآفرینی توسعه براي منسجم و جامع الگوي
  ).1392 همکاران، و (شیري

 و پایدار توسعه در کشاورزي عالی آموزش نظام مهم بسیار جایگاه و نقش به توجه با بنابراین  
 با تا است ضروري کشاورزي، آموختگان دانش و دانشجویان فراوان استعدادهاي و هاقابلیت وجود

 وضعیت بهبود براي اساسی راهکارهاي پایدار کارآفرینی جمله از جدید موضوعات به پرداختن
 در با تا گیرد، قرار شناسایی و بررسی مورد و جستجو کشاورزي بخش آموختگان دانش و دانشجویان

 آن، کیفی و کمی توسعه و رشد راستاي در و کشاورزي عالی آموزش نظام مختلف ابعاد گرفتن نظر
 طریق این از گردد. فراهم خصوص این در صحیح یتمدیر و ریزي برنامه براي الزم شرایط و بسترها

 ریزي برنامه و پژوهش آموزش، بنیادین اصول بر کیدأت با کشور موجود کشاورزي عالی آموزش نظام
 در کشاورزي آموزش هاي برنامه و دروس ریزي برنامه و مدیریت در بینانه واقع و منطقی اي گونه به

 بررسی هدف با است، شده تهیه اي کتابخانه شیوه به که حاضر لهمقا بنابراین، نماید. عمل هادانشگاه
  است. شده انجام زمینه این در پایدار کارآفرینی نقش و کشاورزي عالی آموزش توسعه

 به تاریخی مرحله یک از حرکت و جانبه همه تحول فرآیند توسعه،: توسعه در عالی آموزش نقش
 آموزشی، انسانی، هايتوانایی و هاقابلیت ارتقاء و دیدج هايظرفیت خلق منظور به جدید ايمرحله

 بین تجربیات و مطالعات است. جوامع تحول مستلزم فرآیندي چنین تحقق است. ... و اقتصادي
 شرط پیش و گذردمی انسانی نیروي بستر از جانبه، همه و پایدار توسعه که است این بیانگر المللی،
 هسته و رکن منزله به که است انسانی نیروي در گذاريسرمایه ،تحولی و توسعه هر تداوم و رخداد
 نیز آموزشی نظام و توسعه اصلی رکن دانش، امروزي، بیان به باشد. می اي جامعه هر محوري و اصلی

 بر همواره که توسعه نظریه پیشگامان خالف بر اساس، این بر آید. می شمار هب دانش به رسیدن گذرگاه
 و آموزش اهمیت لحاظ به امروزه، داشتند، کیدأت کالبدي و مادي منابع رشگست و ایجاد اهمیت

 یاد بنیادي گذاريسرمایه یک عنوان به آموزشی هايهزینه از جوامع، و افراد زندگی در پرورش
 آن به نیز المللی بین مجامع در که است ايگونه به پایدار توسعه مقوله در آموزش اهمیت شود. می

 در بار اولین براي پایدار توسعه مفهوم که زمانی از ملل سازمان نمونه عنوان به شود.می بارزي توجه
 مطالعات، حوزه این در و پرداخته پایدار توسعه در آموزش نقش به گردید، مطرح سازمان این

 توسعه در آموزش نقش ملل سازمان است. نموده برگزار نیز را متعددي هايهمایش و هاکنفرانس
  ).2002 (یونسکو، است کرده تبیین محور چهار در را پایدار
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 و آسان هاکشور از برخی در هنوز اولیه و پایه هايآموزش به دسترسی :پایه آموزش بهبود و ارتقا
 اشاعه به بلکه باشند، متمرکز افراد سواد سطح ارتقاء بر باید تنها نه پایه هايآموزش نیست. پذیر امکان
 حیات به منجر که بپردازد ايگونه به نیز شهروندان زندگی سطح ارتقاء و اهارزش ،ها مهارت دانش،
  گردد. ها آن پایدار

 پایدار توسعه بر مبتنی هايارزش و اصول :پایدار توسعه تحقق هدف با یکنون هايآموزش بازبینی
 لحاظ یآموزش حتوايم و هارشته همه در بایست می اقتصادي و محیطی زیست اجتماعی، هايحوزه در

    گردد.
 که است آن مستلزم جامعه یک در پایدار توسعه تحقق :پایداري از مشترك وآگاهی ذهنیت ایجاد
 این تحقق براي الزم دانش و مهارت و باشند داشته آگاهی پایدار جوامع اهداف از جامعه آن افراد

  نمایند. کسب را اهداف
 هايحوزه در را الزم مشارکت مختلف يهابخش در کاري نیروهاي کلیه :کاري نیروهاي تربیت
 تربیتی هايبرنامه تدوین و طراحی باشند. داشته پایداري تحقق راستاي در ملی و ايمنطقه محلی،

 محیط در پایدار عملکرد ارائه براي الزم مهارت و دانش صنایع و هابخش کلیه که نحوي به تخصصی
 ).1378 (اطاعت، نمایند کسب را کار

 جامعه در آن جایگاه کند، ایفا اقتصادي توسعه قبال در تري مهم نقش بتواند عالی موزشآ نظام اگر  
 ارتباط جامعه با و هستند زنده و پویا پژوهشی، و آموزشی مراکز که جوامعی در شد. خواهد تر روشن

 تهالب دارد. وجود ابداع و نوآوري حرکت، و است جدي ها آن در توسعه و رشد پدیده دارند. دوسویه
 همچون جانبه همه توسعه امر در آن نقش که شود می مشخص زمانی عالی آموزش واقعی جایگاه
 انتظار توان می که است شرایط این در گیرد. قرار توجه مورد نیز سیاسی و اجتماعی فرهنگی، توسعه
 ).1378 (تسلیمی، بود امیدوار آینده به و داشت روشن اندازي چشم

 اقتصادي، و اجتماعی نوآورانه هاي فعالیت گسترش در کارآفرینی نقش هب توجه با دیگر سوي از  
 کارآفرین و متخصص نیروهاي تربیت براي متناسب هاي برنامه بیشتر، تالش با هادانشگاه رود می امید

  آماده و پرورش (دانشگاه)، عالی آموزش نظام پایداري عامل ترین اساسی زیرا کنند. اجرا و تنظیم را
 در جامعه واقعی نیازهاي به پاسخگویی منظور به ماهر و شایسته کارآمد، انسانی یروين ساختن

 شناسان، حرفه اندیشمندان، نوآوران، عنوان به را دانشجویان تواند می که نظامی است، گوناگون هاي زمینه
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 یاري جامعه به توانند می هادانشگاه زمانی است روشن کند. عرضه جامعه به و تربیت مخترعان، حتی و
 ).1378 حسینی، و (فرهنگی باشند هماهنگ يفناور و دانش هاي پیشرفت با بتوانند که رسانند

 نظر از عالی آموزش وضعیت مطالعه: پایدار کارآفرینی نقش و کشاورزي عالی آموزش توسعه
 یکی به لیعا آموزش از بخش این آموختگان دانش بیکاري امروزه زیرا دارد، اي ویژه اهمیت کارآفرینی

 عالی آموزش ).1391 حسینی، و (حسینی است شده تبدیل کشاورزي بخش اساسی هايچالش از
 اختصاص خود به آموختگان دانش اشتغال در را سهم ترین کم درصد 47 با برابر سهمی با کشاورزي

 شود، می مطرح روزها این که هاییحل راه از یکی رو این از ).1385 همکاران، و (اسکندري است داده
 و کشاورزي عالی آموزش وضعیت بررسی است. کشاورزي بخش در کارآفرینی توسعه
 آموزش عمده و اساسی مشکالت از یکی که دارد امر این از نشان کشور در بخش این آموختگان دانش
 (یعقوبی، است بخش این آموختگان دانش و دانشجویان بین در کارآفرینی توسعه کشاورزي، عالی

 تعیین و کلیدي نقش جامعه، متخصص نیروي پرورش اصلی متولی عنوان به هادانشگاه واقع در ).1388
 هاي ماموریت جدیدترین و ترین مهم از یکی رو این از دارند، کشور در کارآفرینی توسعه در کننده

 انجام هايمطالعه ).1387 زالی، و (رضوي است بالقوه کارآفرینان پرورش و توسعه هادانشگاه کلیدي
 از است. آن مطلوب چندان نه وضعیت دهنده نشان کشاورزي، عالی آموزش کیفیت زمینه در شده

 با همگام کشور در کشاورزي عالی آموزش کنند می بیان )1385( زمانی و فریمانی مقدس جمله
 متحول و متغیر شرایط با سازگاري براي را فراگیران و نداشته را الزم کارایی ،تتحوال و تغییر سرعت

 بخش آموختگاندانش کارآفرینی موانع تحقیقی در نیز )،1385( نسب رجبی و علی ابن کند.نمی آماده
 مشخص الگوي یک نبود کشاورزي، بخش در عالی آموزش نظام الزم کارایی نداشتن را کشاورزي

 ناهماهنگی و کشاورزي بخش در گذاري سرمایه بودن بازده دیر آموخته، دانش نیروهاي کارآفرینی براي
 که داد نشان دیگري مطالعه نتیجه .اند کرده بیان کارآفرینی امر انمتولی و اجرایی هايدستگاه بین

 مراکز مختلف هايگروه براي آموزشی هايدوره برگزاري و درسی محتواي ها،برنامه در بازنگري
 آموزش چنین هم هبود ضروري کارآفرین دانشگاه یک به سنتی دانشگاه تبدیل در عالی آموزش

 هاي مهارت نیز و نفس به اعتماد خالقیت، ،دانشجویان يها مهارت افزایش در تواند می کارآفرینی
 است داده نشان بارهاین در مطالعات ).Gallowy et al., 2005( باشد اثرگذار ها آن مدیریتی و ارتباطی

 یا کارآفرین به تبدیل را ها آن و دهبارآور پذیرتر مسئولیت را افراد توانسته هایی آموزش چنین که
 نرخ نتیجه در کند، خطرپذیر و موفق وکار، کسب هايچالش در و کرده کارآفرینی يحوزه متفکران
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 آموزش نظام جایگاه و نقش به توجه با است. شده ترکم نیز هاکار و کسب شکست و بیکاري
 اظهار توان می شکی هیچ بی جامعه، براي موردنیاز متخصص و ماهر انسانی نیروي مینأت در دانشگاهی

 هايآموزش انواع ارائه طریق از کارآفرینی امر توسعه در فراوانی بسیار هاي قابلیت هادانشگاه که کرد
 محور عالی آموزش که جا آن از باشند. می دارا دانشگاه از بیرون چه و دانشگاه داخل در چه رسمی
 هاي جنبه از باید بنابراین است کشوري هر فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي، توسعه اصلی

 انتظار مورد اهداف  به دستیابی و بینی پیش در آن از بتوان تا قرارگیرد بررسی و مطالعه مورد مختلف
  ).1387 ،صحنه و شاهکوهی (خواجه گرفت کمک
 آموزش بین اطارتب کلی طور هب است. پایدار کارآفرینی کارآفرینی، مبحث مهم هاي جنبه از یکی  
 است. برانگیزي بحث حال عین در و جدید بسیار موضوع ما کشور در حداقل پایدار کارآفرینی و عالی

 آینده در اجتماعی و اقتصادي نیازهاي رفع به طرف یک از هادانشگاه رود می انتظار دیدگاه این در
 و فرهنگ ارتقاي و پژوهشی آموزشی، نیازهاي رفع در را خود نقش دیگر طرف از و بپردازند

 تلفیق فرهنگ توسعه راستا همین در ).1389 نشین، شیخ (قربانی نمایند ایفا جامعه اخالقی هاي ارزش
 الزم هايزمینه و بسترها سازي آماده و )1393 زاده، شریف و زاده(عبداهللا کارآفرینی فرایند در پایداري

 امري )1394 موحدي، و پناه (سپه کشاورزي يها رشته در دانشگاهی نظام در پایدار کارآفرینی براي
   .گرددمی محسوب مسلم و ضروري

 عالی آموزش سبز، آموزش مباحث به اي ویژه اهمیت اخیر هاي سال در که هست خاطر همین به  
 است. گشته معطوف ها دانشگاه در پایداري مباحث و موضوعات تلفیق و پایدار دانشگاه یا پایدار

 هدف با پایدار توسعه براي آموزش دهه عنوان به را 2005-2014 هايسال ملل سازمان که، طوري هب
 آینده براي پایدار زندگی هايسبک و رفتارها، ها،ارزش زمینه در فرد هر براي یادگیري فرصت ایجاد

  ).Bartlett and Chase, 2004; Lozano, 2006( است کرده معرفی
 ها دانشگاه اکثر در موضوع این هم باز ولی ها دانشگاه در اريپاید مباحث و ها برنامه گسترش وجود با  

 این در . )De Haan, 2006; Lozano, 2006( باشد می مطرح نوآوري یک و جدید ایده یک عنوان به
 تغییر اصلی عوامل عنوان به ها دانشگاه چه اگر )Elton, 2003; Lozano, 2010( اعتقاد به خصوص
 مدعا این شاهد ند.ا مواجه هایشان برنامه در تغییر عدم با اکنون هم خود ولی اند شده محسوب اجتماعی

 تخصصی دانش با زیاد آموختگان دانش خروج طرفی از و پیرامون دنیاي افزون روز شدن صنعتی
 و اقتصادي توسعه در کشاورزي بخش اهمیت طرفی از باشد.می صنعت با ناهماهنگ و نامناسب
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 کسب رونق و ایجاد براي کشاورزي عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تا دکنمی ایجاب کشور اجتماعی
 یک عنوان به پایدار کارآفرینی مجموع در نمایند. توجه پایدار کارآفرینی مقوله به کشاورزي کارهاي و

 همچنین و موجود منابع بر تمرکز طریق از توسعه اهداف پیشبرد پی در مهم پژوهشی و کاري حوزه
 فرآیند در درگیر ابعاد تمامی به توجه لزوم پایدار کارآفرینی . باشد می آینده نسل رايب ها آن حفظ

 دهد.می قرار نظر مد را اجتماعی و محیطی زیست فرهنگی، اقتصادي، ابعاد جمله از توسعه

  
  پایدار برکارآفرینی مروري
 و زده پیوند کارآفرینی به را پایدار توسعه که است یمفهوم پایدار کارآفرینی: پایدار کارآفرینی تعریف

 با .است شده ترکیب اجتماعی کارآفرینی و سبز، کارآفرینی زیست، محیط کارآفرینی مانند مفاهیمی با
 )Gibbs, 2009( دشوار ها آن بین دقیق مرز یک ایجاد و دارند تداخل هم با باال مفاهیم حال، این

 از بسیاري که شد متوجه توانمی ).Hall and et al., 2010( است مبهم اما ساده اوقات گاهی
 دارند تمرکز "محیطی زیست کارآفرینی" روي بر حد از بیش کارآفرینی در موجود مطالعات

)Schlange, 2006; Schick and et al., 2005; Krueger, 2005; Gibbs, 2009; Dixon and 

Clifford, 2007; Dean and McMullen, 2007; Cohen and Winn, 2007.(   
 عنوان به است. شده پیشنهاد اخیر هايسال در محققان توسط پایدار کارآفرینی از مهمی تعاریف  

 است: آمده چنین )Crals and Vereeck, 2004( فریک و کرالز توسط شده ارائه تعریف در مثال،
 بهبود دي،اقتصا توسعه به کمک کار، انجام حین در مناسب اخالق داشتن و کار و کسب به مداوم تعهد

 تعریف این که است واضح آینده. هاينسل همچنین و جهانی و محلی جامعه خانواده، زندگی کیفیت
 مک و دین است. شده متمرکز نیز "اجتماعی" بعد بر ،"اقتصادي" بعد  به توجه و سود کسب از جدا

 و ارزیابی ،کشف فرآیند دهند، می ارائه مشابهی تعریف نیز )Dean and McMullen, 2007( مولن
 برخوردارند کمی پایداري از و دارند وجود بازار شکست در که اقتصادي هاي فرصت از برداريبهره

 "محیطی زیست" بعد ،"اقتصادي" بعد بر عالوه اخیر تعریف در پس هستند. سازگار زیست محیط با اما
 است. "زیست محیط بر متمرکز" تعریف این که گفت توانمی و است شده اضافه نیز

 یانگ و تیلی حال این با شود. می محدود محیطیزیست و اجتماعی گیريجهت به باال تعریف دو  
)Tilley and Young, 2009( هستند کسانی "پایدار کارآفرینان" معتقدند که هستند محققانی جمله از 



 1395 هارب) 1)، شماره (3(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

62 

 از استفاده با باید را ینیکارآفر اجتماعی یا اقتصادي هايجنبه ،محیطی زیست هاي جنبه بر تمرکز بر عالوه که
 فرآیند یک صورت به را پایدار کارآفرینی و کنند ترکیب پایدار توسعه اجزاي یتمام در پایداري هايشیوه

 معتقد )Hockerts and Wustenhagen, 2010( وستنهاگن و هوکرتز این بر عالوه .بگیرند نظر در نگرکل
 ابعاد بر باید بلکه باشد ناظر زیست محیط از حفاظت ابعاد بر باید تنها نه پایدار کارآفرینی که  هستند

   .باشد داشته داللت نیز اقتصادي و اجتماعی
 تأکید بعد سه بر پایدار کارآفرینی مفهوم که کندمی اضافه )Abrahamsson, 2007( آبراهامسون  
 طریق از بازار به حل راه ارائه )2 ،پایداري به مربوط مشکالت حل براي نوآوري ایجاد )1 دارد:

   .زندگی از پشتیبانی هاينظام به گذاشتن احترام با پایداري ارزش افزایش )3 ،خالقانه سازماندهی
 :است شده تعریف صورتاین به پایدار کارآفرینی )2010( وستنهاگن و هوکرتز اخیر مطالعات در  

 زیست محیط ایجاد منظور به بازار نامتعادل تولیدات در موجود اقتصادي هايفرصت از برداري بهره و کشف
 از حفاظت )Shepherd and Patzelt, 2008( پاتسلت و شفرد دیگري تعریف در پایدارتر. اجتماعی و

 را آینده در خدمات و فرآیندها محصوالت، حفظ چنین هم جامعه و زندگی از حمایت ،زیست محیط
 و اقتصاد افراد، براي اقتصادي غیر و قتصاديا دستاوردهاي شامل تعریف این کلی طور به .اند داشته بیان

 اقتصادي، هايجنبه همه که چرا کاملترند، قبلی تعاریف به نسبت نوعی به تعریف دو این است. جامعه
   اند. گرفته نظر در را اجتماعی و محیطی زیست

 بقیه از متفاوت )O’Neil and Ucbasaran, 2009( اکباسران و نایلاُ توسط شده ارائه تعریف اما  
 به منجر که است هایی گذاري سرمایه ایجاد فرآیند پایدار کارآفرینی" دنکن می بیان ها آن .است تعاریف
 کمک محیطی زیست و اجتماعی پایدار توسعه به که دنشو اي افزوده ارزش با هاي شرکت پیدایش

 در مهمی نقش یفرهنگ هايویژگی که کند می کیدأت )Nurse, 2006( نورس دیگر طرف از ."کنند
 آن در که  کند می فراهم را کارآفرینی از جدیدي بینش تعریف این دارند. مذکور هايشرکت ایجاد

 به اشاره )2006( نورس واقع در بماند. پایدار باید که است زمینه یک عنوان به فرهنگی هايویژگی
 هايجنبه و محیطی زیست هايمسئولیت و اجتماعی عدالت کنار در باید فرهنگ که دارد نکته این

 پایدار کارآفرینی اصلی موضوع که گفت توانمی فوق، تعاریف اساس بر شود گنجانده اقتصادي
 و خالقیت، نوآوري، بتواند که اي گونه به است "فرهنگ و اجتماع زیست، محیط اقتصاد، از حفاظت"

 تعریف زیر شرح به یدارپا کارآفرینی فوق، تعاریف به اشاره با دهد. پوشش را جدید هايتالش
  شود: می
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 عدالت اقتصادي، منافع براي نوآورانه صورت به ها فرصت از برداري بهره با کارآفرینان آن در که فرآیندي  
 دو .)Abdul Majid and Loon Koe, 2012( تالشند در فرهنگ حفظ و زیست محیط کیفیت جامعه، در

 هاي حوزه از حفاظت منظور که است پایداري ،اول .دارد بیشتر توضیح به نیاز تعریف این اصلی جزء
 حوزه چهار این بر که طوري به است برابر صورت به فرهنگی و محیطی زیست اجتماعی، اقتصادي،

 براي نوآورانه هاي ایده کافی اندازه به که کسانی یعنی کارآفرینان ،دوم شود.می تأکید اندازه یک به
 باشند ادار را پایداري به رسیدن جهت در خود محصوالت یا دهافرآین کار، و کسب در تغییر ایجاد

  ).منبع همان(
  

  پایدار کارآفرینی ابعاد
 رفاه آن در و است مرتبط اقتصادي پارامترهاي سایر و اقتصادي رشد به اقتصادي بعد: اقتصادي بعد
 شود. حداکثر منافع نهعادال توزیع و طبیعی منابع از کارا و بهینه استفاده طریق از باید جامعه و فرد

 تک مندي بهره تضمین و انسانی جامعه متوازن و عادالنه رشد ایجاد در توان می را اقتصاد در پایداري
 نمود تعریف فرهنگی و طبیعی زیستی، منابع به خدشه آوردن وارد بدون زمان طول در ها انسان تک

   ).1385 پور، عبدالحسین و (جعفریان
 پایدار کارآفرینان که که باورند این بر نیز )Parrish and Foxon, 2009( فوکسون و پاریش  
 کردن پر با و کنند  عمل پایدار اقتصاد سمت به فعلی اقتصاد از انتقال براي کاتالیزور عنوان به توانند می

 نقشی محیطی زیست و اجتماعی خدمات و کاال ارائه در دولتی هاي سازمان و کار و کسب بین شکاف
 پایدارکار و کسب ایجاد با پایدار کارآفرینان که باورند این بر دیگر برخی باشند. داشته جامعه در مهم

 به ).;Dean and McMullen, 2007 Cohen and Winn, 2007( کنند می کمک پایدار توسعه به
 وسعهت براي انگیزه ایجاد سبب آیدمی وجود هب کارآفرینان توسط که سودآوري هايفرصت دیگر، عبارت
  .)Schick and et al., 2005; Schaper, 2002; Krueger, 2005; Gibbs, 2009( شودمی پایدار

 مینأت و آینده هاينسل به نسبت که مسئولیتی و نگري آینده به توانمی اجتماعی بعد در: اجتماعی بعد
 اجتماعی، عدالت مردم، زندگی کیفیت و بهداشت به توجه و جامعه سالمت دارد، وجود ها آن نیازهاي

 کرد. اشاره مردم آموزش و جمعی گیري تصمیم و پذیري مشارکت حس بر کیدأت و مردمی مشارکت
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 مندعالقه نیز کیفیت توسعه به بلکه نیست، مندعالقه کالبدي و کمی توسعه به فقط پایدار جامعه مفهوم
  ).1385 االسالمی، (ثقه است هآیند هاينسل و حاضر نسل براي زندگی پایدار فرآیند دنبال به و است
 مرتبط شناسی بوم و شناسی زیست ،زیست محیط منابع تقویت و حفاظت با بعد این: محیطی زیست بعد

 سالمت ارتقاي و تداوم در توانمی را شناختی بوم پایداري .پردازد می انسان و طبیعت رابطه به و است
 و مقیاسی چند نگرش پایداري تفکر در مهم اصل نمود. تعریف زیست محیط اصلی کارکردهاي و

 فعالیت هر ،دیدگاه این مبناي بر است. انسانی هاي فعالیت مدیریت و زیست محیط نسبت فرامقیاسی
 الزمه افتد.می اتفاق اصلی سامانه بوم چند یا یک حیطه در انسان، محیط ساخت نظیر انسانی، توسعه

 آن عناصر و ارکان تمام متعادل ارتباط و همزیستی مانهسا بوم یک در پایدار حالت تداوم یا و برقراري
 ایجاد به منجر تواندمی پذیري آسیب مسیرهاي شناخت بنابراین باشد.می فراتر محیط با و یکدیگر با

  ).1384 پور، عبدالحسین و (جعفریان شود ساخت انسان پایدار هاينظام
 محققان برخی است. کرده جلب خود هب پایدار یکارآفرین مطالعات در را محققان بیشتر توجه بعد این  

 و آب هوا، مانند طبیعی، منابع زیرا است، محیطی زیست هايسیستم اساس بوم زیست که باورند براین
 هستند تجدید قابل غیر و کمیاب منابع این که این به توجه با که هستند ما زیست محیط از بخشی انرژي

 حفظ ).;Shepherd and Patzelt, 2008 Slaper and Hall, 2011( شوند حفظ که است نیاز بنابراین،
 خود هب را کارآفرینی محققان بیشتر توجه حاضر حال در طبیعت و محیطی زیست بعد زیست، محیط
 توسعه درباره آگاهی افزایش با کند می بیان )Parrish, 2010( پاریش که طور همان .است کرده جلب
 مشکالت اصالح در توانند می نقشی چه پرسند می خود از اغلب ینانکارآفر ،1970 دهه از پایدار

 به مستقیم طور به کارآفرینی اقدامات طریق از توانند می چگونه و کنند ایفا محیطی زیست تخریب
  کنند. کمک پایدار توسعه

 که ستا افرادي نبی مشترك رفتارهاي و باورها ها،نگرش ها،ارزش برگیرنده در فرهنگ: فرهنگی بعد
 محیطی فرهنگ شود. می تعریف مردم از گروهی زندگی شیوه فرهنگ واقع، در کنند.می کار یکدیگر با

 رفتار و زندگی سبک ها،پدیده به انسان نگاه کننده تعیین و کرده احاطه هرلحظه در را افراد که است
 تحت نیز اجتماعی و ياقتصاد محیطی، زیست مسایل به نسبت افراد برخورد شیوه بنابراین هاست. آن

 را افراد رفتار و باورها ها،ارزش است. آموختنی و اکتسابی امري فرهنگ بود. خواهد فرهنگ ثیرأت
 که آنجا از نمود. اصالح نظر مورد جهت در و داد قرار ثیرأت تحت آموزش ابزار از استفاده با توان می
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 مختلفی اشکال جهانی سطح در پایدار وسعهت ،دارد توسعه ابعاد بر زیادي ثیرأت محلی فرهنگ و بافت
 برابري جمله: از گیرد می بر در را اي گسترده مفاهیم پایدار توسعه اصول و هاآرمان کرد. خواهد پیدا
 از حفاظت زیست، محیط احیا و حفاظت فقر، کاهش اجتماعی، تعادل جنسیتی، برابري نسلی، بین

   ).1391 امیري، و (آراسته است حاکم ها آن بر صلح که جوامعی ایجاد و طبیعی منابع
 ویژگی حسب بر هادانشگاه 1980 دهه طی: عالی آموزش نظام در کارآفرینی آموزش سابقه
 براي را متعددي آموزشی هايبرنامه ملی و اي منطقه محلی، نیازهاي و آموزش تحت هاي گروه

 از اي ویژه هايحمایت زنی اروپایی هايدولت نمودند. طراحی عمومی و خصوصی هاي سازمان
 پورداریانی،احمد( اند کرده عمالا شود،می جوانان بین کارآفرینی تشویق به منجر که هاییفعالیت
1382.(  

 خاص موسسات توسط و دانشگاهی هايدوره در کارآفرینی آموزش نیز آمریکا متحده ایاالت در  
 مالزي و هند فیلیپین، همچون آسیایی هايکشور از برخی و کانادا است. قرارگرفته بسیاري توجه مورد

 اند. برداشته پایدار کارآفرینی به رسیدن و کارآفرینی هايفعالیت از حمایت جهت اساسی هاییگام نیز
 ویژه هايدوره برگزاري و مالی تسهیالت ارائه مشاوره، عملی، هايراهنمایی ارائه شامل هاحمایت این
 ).Gibb, 1990( است بوده هادانشگاه از خارج یا و هاگاهدانش درون در کارآفرینی خصوص در

 باز مختلف هاي رشته در و دانشگاهی دروس بستر در را خود جاي تنها نه کارآفرینی آموزش هاي دوره
 است. گرفته قرار توجه مورد نیز دبیرستان تا ابتدایی از تحصیلی مختلف هايدوره در بلکه نموده،
 در ها دوره این اهداف است. شده مختلف هايشرکت و کارها و کسب شامل اهدوره این تنوع امروزه
 است افرادي کلی طور هب و هافرصت به آگاه و بنفس متکی افراد نمودن کارآفرین و بقا رشد، راستاي

 این هدف واقع در ).Cotton, 1990( دارند مستقل کارهاي و کسب اندازي راه به بیشتري تمایل که
 ها،فعالیت در پیشروان شامل افراد این و شوند تربیت 1موسس تحصیل، دوران طی در دافرا تا بوده

 این ).Gibb, 1987( باشندمی ارتقاجویان و طلبان جاه طلبان، فرصت مبتکران، جسوران، ماجراجویان،
 ابتکار، ی،ویج فرصت استقالل، به تمایل همچون افراد هايگرایش انگیزش و بهبود دنبال به هادوره از قبیل

 و قطعیت عدم با شدن مواجه از بردن لذت و مشکالت حل به تمایل کار، به تعهد پذیري، مخاطره تمایل،
 در را کارآفرینی هاي دوره که هایی دانشکده تعداد آمریکا در شده انجام مطالعات اساس بر باشد.می ابهام

                                                             
1- Enterprising 
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 رسیده دانشکده 130 از بیش به 1978 سال ات 1960 دهه اواخر از بودند گنجانده خود آموزشی يها برنامه
  ).Vesper and Gartner, 2000( یافت افزایش دانشکده 163 به ها آن تعداد 1980 سال در و بود

 هايرشته که دیگر دانشکده 90 افزایش با سال پنج فاصله در یعنی 1985 تا 1980 سال از 
 هايرشته ها،دانشکده از بسیاري رسید. دانشکده 253 به تعداد این کردندمی ارائه را کارآفرینی
 مطالعات ،نوپا هايشرکت طراحی هاي پروژه شامل که کنند می شروع استاندارد صورت به را کارآفرینی

 500 از بیش به کارآفرینی هايدانشکده تعداد 1990 سال در باشد.می هاسخنرانی و هابررسی موردي،
 کارآفرینی آموزشی هايدوره از اصلی دسته چهار ،1990 سال تا کلی طوري به یافت. افزایش دانشکده

 :گرفت شکل

 کارآفرینی سوي به گیري جهت و آگاهی براي هاییبرنامه اول: دسته

 سیسأت تازه هايشرکت توسعه براي آموزشی هايبرنامه دوم: دسته

 کوچک هايشرکت و کارآفرینان بقاي و رشد براي هاییدوره سوم: دسته

 آشنا خود نوین هاينقش با دانشجو و استاد که طوري به کارآفرینی آموزش توسعه چهارم: ستهد
 ).1370 کار، المللی بین (سازمان گردند

 به نسبت خیرأت سال 20 از بیش با ما کشور عالی آموزش نظام در کارآفرینان پرورش و آموزش  
 کاراد طرح عنوان با فناوري و تحقیقات ،علوم وزارت در 1379 سال اواخر در یافته توسعه کشورهاي

 کارآفرینی توسعه طرح" عنوان تحت طرحی کشور توسعه سوم برنامه براساس .گرفت قرار توجه مورد
 مدیریت سازمان نظر با آن اجراي و تدوین است گرفته نام کاراد اختصار به که "کشور هايدانشگاه در
 پیگیري، مسئولیت و شروع کشور دانشگاه 12 در اوريفن و تحقیقات علوم، وزارت و ریزي برنامه و

 کشور آموزش سنجش سازمان به 1379 سال اواخر در علوم وزارت سوي از آن ستادي امور و اجرا
 دولت مسئولین توجه گذشته سال چند طی خوشبختانه ).1380 کاراد، دبیرخانه (گزارش گردید واگذار

 پرورش و آموزش مختلف سطوح در چه و دانشگاه حسط در چه کارآفرینی آموزش هاي برنامه به
 مثل عناوینی با کارآفرینی با مرتبط دروس که اي گونه به است گرفته قرار اساسی کیدأت و توجه مورد

 سطوح درسی هاي برنامه در قبیل این از و کار و کسب قوانین فناوري، و کار خوداشتغالی، کارآفرینی،
  اند. شده گنجانده تحصیلی مختلف
 و ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش: کشاورزي عالی آموزش نظام در پایدار کارآفرینی توسعه

 فکري سرمایه نظر از هادانشگاه که مناسبی هايویژگی دلیل به کشاورزي عالی آموزش موسسات
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 اربسی راهبردي تواند می )1387 یکتا، (زارع باشند می دارا علمی) هیات اعضاي و مستعد (دانشجویان
 طرفی از باشد. کشاورزي زمینه در نوآورانه و کارآفرینانه هاي فعالیت توسعه و ایجاد براي مناسب
 لحاظ به هم و اقتصادي لحاظ به هم که فراوانی هاي ظرفیت و ها قابلیت واسطه به کشاورزي بخش

 بر مبتنی رینیکارآف توسعه براي مناسبی بسیار بستر ؛ باشد می دارا ها بخش سایر به نسبت اجتماعی
 دیدگاه، بایستی کشاورزي هايرشته آموختگان دانش و امروزي کشاورزان حقیقت در .باشد می دانش

 دهند. تغییر کشاورزي کارآفرین یک به کشاورزي صرف کننده تولید یک از را خود نقش و نگرش
 اجرا کشاورزي عالی آموزش نظام در گذشته هاي دهه طول در که درسی هاي برنامه و تغییرات سفانهأمت

 شاید و باید که طور آن کشاورزي هاي رشته آموختگان دانش و دانشجویان شده باعث اند، شده
 مساله این باشند. داشته پایینی بسیار اشتغالی خود و کارآفرینی هاي قابلیت یا نشده تربیت کارآفرین

 مشکالت از یکی به کشاورزي آموختگان دانش و دانشجویان بین در کارآفرینی توسعه تا شده باعث
 مراکز کلی طور به ).1389 (یعقوبی، شود تبدیل کشور کشاورزي عالی آموزش نظام عمده و اساسی

 با آن توسعه و کارآفرینی آموزش زمینه در عمومی طور به چه کشاورزي به مربوط چه دانشگاهی
  کرد: اشاره زیر موارد به توانمی هاچالش این جمله از اند. مواجه جدي هايچالش

 کارآفرینی بخشی اثر گیري اندازه براي تحقیق هاي شناسی روش ایجاد در چالش -

 کارآفرینی آموزش هايشیوه و محتوا در چالش -

 کارآفرینی مدرسان کیفیت در چالش -

 کار و کسب به نسبت هادانشکده در کارآفرینی آموزش پذیرش در چالش -

 وزشیآم هايروش بخشی اثر در چالش -

  ).1387 پورداریانی،احمد و (مقیمی کارآفرینان یادگیري نیازهاي در چالش -
 طور به کارآفرینی رسمی هايآموزش بیشتر در که باورند این بر نیز )،1994( اوسینید و گاراوان  
 به مهارت که است این اصلی چالش ولی شود. می پرداخته دانش موضوع به تحلیلی و جانبه همه

  .شودمی گرفته نادیده اغلب نیز هانگرش موضوع و گیردمی قرار توجه مورد ناکافی و کلی صورت
 کارآفرینی زمینه در نظري دوره یک افزودن تنها اگرچه دهدمی نشان متعدد تحقیقات کلی طور هب  

 با مرتبط موضوع چندین بایستی بلکه کند.نمی کفایت اما است الزم کشاورزي آموزش درسی برنامه به
 (حسینی نمود اضافه کشاورزي هايرشته در درسی هايبرنامه به را کشاورزي در تجاري کار و سبک
  کند.می معرفی را یکپارچه دوبعدي رهیافت یک )2000( جوردن رابطه این در ).1384 عزیزي، و
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  کشاورزي آموزش درسی هايبرنامه درون در مدیریتی دروس واحدهاي .تلفیق1
  کشاورزي. آموزش درسی يها برنامه درون در عملی و ينظر واحدهاي .تلفیق2

  باشد.می ضروري ذیل اقدامات انجام کشاورزي عالی آموزش نظام در پایدار کارآفرینی توسعه براي لذا
 بخش کارآفرینان مورد در موردي مطالعات موفق، کارآفرینان با (آشنایی متعدد هايبرنامه طریق از .1

 که شود سعی ...) و یابی ایده نحوه کشاورزي، محصوالت با مرتبط رهايبازا با آشنایی کشاورزي،
   شود. جلب کارآفرینانه کار و کسب و تجارت به نسبت دانشجویان گرایش و ذهن

 در عملی و نظري آموزش يها برنامه برگزاري به اقدام کشاورزي تخصصی هايرشته از هریک .2
 زمینه در تجاري طرح یک سازي آماده و نگارش وهنح و خود رشته با مرتبط تجاري فرصت زمینه
      نماید. خود رشته

 و الزم منابع تهیه تجاري، طرح به ایده تبدیل یابی، ایده شامل کارآفرینی فرآیند مختلف عناصر .3
  گیرد. قرار توجه مورد آموزشی و آزمایش صورت هب طرح اجراي

 گرفته کار هب کارآفرینی آموزش برنامه بهینه اجراي جهت در بایستی که متعددي تدریس هايروش .4
  ).1384 حسینی، و (عزیزي گیرد قرار بررسی و مطالعه مورد شود،
 راستاي در کشاورزي آموزش دانشگاهی يها برنامه در را زیر تغییرات )1393( موحدي همچنین  

  است: داشته بیان کارآفرینی توسعه
  عملی درسی يها برنامه طریق از يکشاورز کارآفرین دانشجویان تربیت بر کیدأت .1
  کشاورزي دانشجویان کارآفرینی و شغلی نیازهاي راستاي در درسی يها برنامه تدوین .2
  الزم هاي پشتیبانی کردن فراهم و کارآفرین دانشجویان آموزشی هاي فعالیت بر مستمر نظارت و گیري پی .3
  کشاورزي کارآفرینی عملی هاي آموزش و تدریس براي کشاورزي بخش کارآفرین افراد از استفاده .4
 روحیه توسعه جهت در کشاورزي دانشجویان آموزشی محتواهاي و ها شیوه ارائه در پذیري انعطاف .5

  کارآفرینی
 هاي فعالیت هدایت و ریزي برنامه سازي، آماده امر در موفق کارآفرین دانشجویان از استفاده .6

  دانشجویان سایر آموزشی
  خصوصی و تعاونی کشاورزي هاي نظام زمینه در دانشجویان در فرماییکار و کارآفرینی روحیه ایجاد .7
   استاد و دانشجو مبادله طریق از کشورها سایر تجربیات از استفاده .8
  ها دانشگاه داخل کارآفرینی مراکز طریق از دانشگاه اساتید براي منظم آموزشی هاي دوره برگزاري .9
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 این در پردازد. می ها دانشگاه در پایدار فرینیکارآ بررسی به که مقاله این موضوع با توجه با  
 زیر جدول در دانشگاهی نظام در پایدار کارآفرینی تلفیق براي الزم اصول و ها ویژگی برخی خصوص

  است. شده ترسیم
  

  .کشاورزي عالی آموزش در پایدار کارآفرینی تلفیق براي الزم اصول و ها ویژگی -1 جدول
  مثال  اصل  ویژگی

 هاي پژوهش بر کیدأت - 1
  اي رشته بین

 هاي رشته نظر نقطه از کارآفرینی بررسی
 از موارد این ترکیب به تمایل و مختلف

  پژوهشی دیدگاه

 هاي دیدگاه از کارآفرینی  حوزه بررسی
  مدیریت و اقتصاد کشاورزي، محیطی، زیست

  زیست محیط حفاظت - 2
 در محیطی زیست مسایل درنظرگیري
  کشاورزي کارهاي و کسب

 مدیریت زمین، درون به آب رفتن هرز ترلکن
  سطحی هاي آب کنترل و

 هاي روش کاربرد  - 3
  جایگزین و متنوع خالق،

 به نسبت دانشجویان آگاهی افزایش
  پذیر انعطاف و تفکرخالق هاي  روش

 هاي راه ارائه با کشاورزي محصوالت افزایش
  کشاورزي مختلف هاي زمینه در ابتکاري

 -علمی مباحث - 4
  ماعیاجت

 کارآفرینی گیري شکل هاي زمینه تشخیص
  جامعه بستر در کشاورزي

 و کود فروش و مصرف تولید، در کارآفرینی
  شیمیایی سموم

 دانش کاربرد - 5
  کارآفرینی تخصصی

 کاربردي، صورت به کارآفرینی کارگیري هب
  تخصصی و علمی

 از جزئیات و افسانه از واقعیت جداسازي
  رزيکشاو مشکالت حل در کلیات

  )1391 همکاران، و موحدي (منبع:
  

 را ابعاد این . باشد می مختلف جوانب و ابعاد به توجه نیازمند کشاورزي در پایدار کارآفرینی  
 در دانست. کشاورزي بوم زیست و فرهنگی -اجتماعی اقتصادي، نهادي، و ساختاري شامل توان می
 آن اساسی اهداف که شود گنجانده احثیمب بایست می عالی آموزش نظام چارچوب در دیدگاه این

 عادالنه توزیع زیست، محیط حفاظت اشتغالزایی، درآمد، افزایش غذایی، امنیت افزایش قبیل از مواردي
 پایدار کارآفرینی مدل 2 شکل باشد. خالقیت و انگیزش اجتماعی، هاي مشارکت افزایش ثروت،

  .)1394 موحدي، و پناه (سپه دهد می نشان را کشاورزي
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  )1394 موحدي، و پناه سپه (منبع: کشاورزي پایدار کارآفرینی مدل -2 شکل
  

   گیري نتیجه
 این انجام به موفق صورتی در باشد می کشور براي غذا مینأت اصلی مسئول که کشاورزي بخش  

 از یکی دهد. ارقر توجه مورد خود هايبرنامه در را پایدار توسعه هاي سیاست که بود خواهد مسئولیت
 و کسب توسعه طریق از پایدار کارآفرینی باشد.می پایدار کارآفرینی مقوله به توجه ها سیاست این

 آموختگان دانش و دانشجویان بین در اشتغال وضعیت بهبود به تواند می کشاورزي پایدار کارهاي
  کند. کمک کشاورزي، هاي رشته
 مورد متخصص و ماهر انسانی نیروي تامین در نشگاهیدا آموزش نظام جایگاه و نقش به توجه با  
 توسعه در فراوانی بسیار هايقابلیت هادانشگاه که کرد اظهار توان می شکی هیچ بی جامعه، براي نیاز
 اهمیت طرفی از باشند.می دارا هادانشگاه در رسمی هايآموزش انواع ارائه طریق از کارآفرینی امر

 آموزش مراکز و هادانشگاه تا کندمی ایجاب کشور اجتماعی و تصادياق توسعه در کشاورزي بخش
 نمایند. توجه پایدار کارآفرینی مقوله به کشاورزي کارهاي و کسب رونق و ایجاد براي کشاورزي عالی

 توسعه اهداف پیشبرد پی در مهم پژوهشی و کاري حوزه یک عنوان به پایدار کارآفرینی مجموع در
 طور همان باشد.می آینده نسل براي ها آن حفظ همچنین و موجود منابع بر تمرکز طریق از کارآفرینی

 ديبعد اقتصا بعد زیست بوم بعد ساختاري نهادي

کارآفرینی پایدار 
 کشاورزي

 فرهنگی - بعد اجتماعی

ایجاد شغل، افزایش 
درآمد، افزایش سود، 

 شناخت بازار فروش...

امنیت غذایی، 
مدیریت منابع، حفظ 

 محیط زیست...

افزایش مشارکت، 
ریسک پذیري، 
 انگیزش، انسجام

 ...اجتماعی

حذف قوانین دست و 
پاگیر، کاهش مالیات، 

ري افزایش همکا
 نهادهاي مختلف...
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 از توسعه فرآیند در درگیر ابعاد تمامی به توجه لزوم پایدار کارآفرینی داد نشان تحقیقات نتایج که
   دهد.می قرار نظر مد را اجتماعی و محیطی زیست فرهنگی، اقتصادي، ابعاد جمله
 سازي، ظرفیت بسترسازي، در مهمی بسیار نقش آن توسعه و کشاورزي عالی آموزش نظام  

 پیشنهاد بنابراین . کند می ایفا پایدار کارآفرینی آن دنبال به و کارآفرینی فرآیند ترویج و سازي فرهنگ
 طریق از چه کشاورزي هايرشته آموختگان دانش و دانشجویان بین در پایدار کارآفرینی روحیه شود می

 مقاله این نتایج اساس بر گیرد. قرار جدي توجه مورد اساتید توسط چه و هادانشگاه درسی هايبرنامه
 براي الزم هايزمینه و بسترها سازي آماده همچنین کارآفرینی فرایند در پایداري تلفیق فرهنگ توسعه

 قربانی تایید مورد لهمسا این شود. می پیشنهاد کشاورزي هاي رشته در دانشگاهی نظام در پایدار کارآفرینی
 یانگ و تیلی چنین هم )1394( موحدي و پناه سپه )،1393( زاده شریف و زاده عبداهللا )،1389( نشین شیخ

)Tilley and Young, 2009،( وستنهاگن و هوکرتز )Hockerts and Wustenhagen, 2010،( 
 قرار )Shepherd and Patzelt, 2008( پاتسلت و شفرد و )Abrahamsson, 2007( آبراهامسون

 مباحث قبیل از ها دانشگاه در پایداري مباحث و موضوعات شود می پیشنهاد چنین هم است. گرفته
 قرار اساسی توجه مورد و ارائه کارآفرین دانشگاه و پایدار دانشگاه یا پایدار عالی آموزش سبز، آموزش

  .گیرند
  

  منابع
 .)کشاورزي (بخش دانشگاهی کارآفرینی عهتوس موانع .1386 ع. نسب، رجبی و ل. علی، ابن  .1

 دانشگاه :سمنان ،1386 اسفند 6 ،آینده حال، گذشته، کارآفرینی و عالی آموزش ملی همایش
 .سمنان

 رهیافت، مجله دهد؟ می تغییر را هادانشگاه استراتژي کارآفرینی آیا .1382 م. پورداریانی، احمد  .2
29: 26-15.  

 علم، نشاء نشریه پایدار. توسعه آموزش در هادانشگاه نقش .1391 الف. امیري، و .ح آراسته،  .3
2)2:( 36-29.  

 در "کارآفرینی مبانی" درس آموزش نقش .1390 ن. پور، ایمانی و س. بنادکی، سعید ،ز. آراستی،  .4
 و ادبیات و هنر هاي دانشکده موردي: (مطالعه تمدیری غیر هاي رشته دانشجویان کارآفرینی قصد 

 .107-124 ):4( 14 کارافرینی، توسعه نشریه .تهران) دانشگاه انسانی علوم
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 کارآفرینانه عملکرد بر ثرؤم عوامل .1385 خ. کالنتري، و م. حسینی، ،ف. اسکندري،  .5
 14 ه،توسع و کشاورزي اقتصاد .ایران طبیعی منابع و کشاورزي عالی آموزش آموختگان دانش

)53:( 132-107. 

  .2- 14 ):11-12( 13 اقتصادي، -سیاسی اطالعات توسعه. و آموزش .1378 ج. اطاعت،  .6
 ):47( 12 مدیریت، دانش .دانشگاه نقش مجدد یینبت و بازشناسی سمت به .1378 م. تسلیمی،  .7

11-3. 

 ماهنامه دو تاریخی. هايبافت در شهري پایدار توسعه براي راهکارهایی .1385 ع. االسالمی،ثقه  .8
 .15 ):35( 7 ساختمان، و راه

 ساختاري ابعاد بر تمرکز و کارآفرینان شخصیتی ابعاد .1385 ف. پور، عبدالحسین و م. جعفریان،  .9
 عمران سازمان همدان: ،ماه مرداد 11-12 ،برتر طرح برتر، شهر همایش کارآفرینی. محیطی و

  .همدان شهرداري

 نامه  مجله اقتصادي. توسعه در عالی آموزش نقش .1387 ب. ،صحنه و .ع ی،هشاهکو خواجه .10
  .125-135 ):3(1 ،عالی آموزش

 اشتغال مشکل حل جهت در نو رویکردي کارآفرینی آموزش .1391 الف. حسینی، و ر. حسینی، .11
 23 ،بنیان دانش کارهاي و کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس .کشاورزي التحصیالن فارغ
  .بابلسر ،آبان

 دانشجویان کارآفرینی بر تأثیرگذار عوامل .1388 م. سلیمانپور، و ف. حسینی، .،م حسینی، .12
- 111):2( 5 ایران، کشاورزي آموزش و ترویج علوم مجله تهران. استان کشاورزي هاي دانشکده

101. 

 سیسأت در دانشجویان تجربیات پدیدارشناسی .1390 ك. ،زرافشانی و ش. ،گراوندي ف.؛ ،رستمی .13
 رازي دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس دانشجویان موردي: (مطالعه کار و  کسب

  .87-105 ):14(4 کارآفرینی، توسعه مجله .کرمانشاه)
 علوم پژوهشنامه .ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش تحلیلی بررسی .1387 م. ،زالی و م. ،یانرضو .14

 .51-82 :16 ،اجتماعی و انسانی

 توسعه و ایجاد در آن نقش و دانشگاهی کارآفرینی آموزش .1387 ك. طالبی، و م. یکتا، زارع .15
 .111-131 ):1(1 کارآفرینی، توسعه فصلنامه بنیان. دانش متوسط و کوچک هايشرکت
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 در کارآفرینی نشریه کشاورزي. در نو رویکردي ایدارپ کارآفرینی .1394 ر. موحدي، و م. پناه، سپه .16
 .19-36 ):1(2 کشاورزي،

 میان در کارآفرینی ترویج مفهومی اگوي .1392 ع. زاده، میرك و ك. زرافشانی،، ن. شیري، .17
 .49-68 ):4(1 کشاورزي، در کارآفرینی نشریه کشاورزي. عالی آموزش نظام دانشجویان

 مفهوم، تبیین کارآفرینی: فرآیند در پایداري تلفیق .1393 م.ش. زاده.  شریف و غ. زاده، عبداله .18
 کشاورزي، در کارآفرینی نشریه .سبز کار و  کسب و پایدارگرا کارآفرینی ملزومات و ضرورت

1)3:( 63-39. 

 .عالی آموزش در کشاورزي کارآفرینی توسعه و آموزش نقش .1384 م. حسینی، و ب. عزیزي، .19
  .125-140 :247 جهاد، نشریه

 47 انسانی، علوم جامع پورتال .هادانشگاه در مدیریت و رهبري .1378 ح. حسینی، و ع. فرهنگی، .20
:34-48. 

 فرهنگی تمطالعا پژوهشکده :تهران .پایدار توسعه و عالی آموزش .1389 الف. ،نشین شیخ قربانی .21
 .اجتماعی و

  در: موجود ،1394 دیماه 30 دسترسی چیست؟ کارآفرینی ).1386( کاراد.  .22
http://karad.irost.org/index_complete.asp 

 آموزش دوره براي گزیداري آموزشی: رهیافت .1386 غ. زمانی، و ش. فریمانی، مقدسی .23
 .11-25 ):1( 3 کشاورزي، آموزش و ترویج علوم فصلنامه کشاورزي.

 متوسط و کوچک کارهاي و کسب در کارآفرینی آموزش .1387 م. داریانی، احمدپور و م. ،مقیمی .24
 207-245 ):1(1 کارآفرینی، توسعه فصلنامه .راهکارها و نیازها :ایران

 همدان: سوم. اضافات)،چاپ با (همراه هافرصت و هاچالش کشاورزي: آموزش .1393 ر. موحدي، .25
 دانش. شوق نشر

 آموزش در درسی برنامه هاينوآوري .1391 ع. اسماعیلی، و م. سامیان، خ.، میرزایی، ،ر. موحدي، .26
  دانش. سپهر نشر همدان: کشاورزي. عالی

 عالی آموزش نظام وضعیت به نسبت دانشجویان دیدگاه .1387 م. برادران، م. غنیان، ح. ورمزیاري، .27
 طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه :موردي (مطالعه راهکارها و ها چالش ایران: در کشاورزي

 .39-52 ):4( 18 کشاورزي، دانش فصلنامه رامین).
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Abstract 1 
 Higher education development has a great importance as one of the 
developmental infrastructures in every country. Therefore, development of 
agricultural higher education can play a vital role in agricultural development as 
well as it guarantees both integrated and sustainable agricultural growth. The 
importance of agricultural sector in both Iran's economic and social development 
brings about a more consideration and shift of the universities and agricultural 
higher education centers to sustainable entrepreneurship in order to improve the 
agricultural businesses. Sustainable entrepreneurship tries to ease access to 
developmental aims through concentration on available resources and conservation 
for the future generation. Agricultural higher education system and its development 
play a very important role in capacity building, culture building, and promotion of 
both entrepreneurship and sustainable entrepreneurship. This study has done 
through a library research method with an aim of reviewing on agricultural higher 
education development and the role of sustainable entrepreneurship. Therefore, the 
paper has first searched the role of higher education on development, sustainable 
entrepreneurship and its concepts, and then linked agricultural higher education to 
the sustainable entrepreneurship. Eventually, by reviewing on agricultural higher 
education challenges some solutions have been presented for integrating 
sustainable entrepreneurship into agricultural higher education.  
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