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  چکیده
ها و مشکالت  با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و همچنین محدویت 

ور باشد و  زیست محیطی، کمبود آب و زمین زراعی، کشاورزي باید در آینده بیش از پیش مولد و بهره
حققان اعتقاد دارند که کارآفرینی باشد. م در این شرایط کارآفرینی راهی به سوي امنیت غذایی آینده می

رغم توجه روز  باشد. علی براي آموزش کشاورزي و آینده صنعت کشاورزي بسیار شایان اهمیت می
ها  هاي آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزي، هنوز در مورد محتواي این برنامه افزون به برنامه

هاي عمومی کسب  ها بر شایستگی یاري از برنامهها اتفاق نظر وجود ندارد و در بس و نحوي آموزش آن
شد. فرایند کارآفرینی متشکل از سه مرحله یعنی  کید میأهاي ویژه کارآفرینی ت و کار بیشتر از شایستگی

باشد. موریس و همکاران  هاي کسب و کار می برداري از فرصت شناسایی یا خلق، ارزیابی و بهره
ها به نحوي به فرصت مرتبط  آن  اند که همه رینانه ارایه دادهکارآف  اي از سیزده شایستگی مجموعه

ران بر این باور هستند که ظن دهند. صاحب باشند و هر سه مرحله فرایند کارآفرینی را پوشش می می
ها به  ها را در آموزش کارآفرینی کشاورزي ادغام نمود. این شایستگی توان این مجموعه شایستگی می

کید أو با ت کنند کمک میهاي آموزشی اثربخش  و روشوزش کارآفرینی کشاورزي هاي آم تدوین برنامه
مقاله حاضر با استفاده از دانشجویان کشاورزي را ارتقا داد.   هاي کارآفرینانه توان شایستگی ها می بر آن

  شایستگی پردازد، یم يکشاورز و اهمیت آموزش کارآفرینی درمفهوم  یبه بررس ،يا مطالعه کتابخانه
بر اساس مطالعه موریس و همکاران، به تشریح  دهد و در نهایت کارآفرینی را توضیح می
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پردازد و پیشنهادهایی در این زمینه ارایه  ی کشاورزي مینیدر آموزش کارآفر نانهیکارآفر يها یستگیشا
  دهد.   می
  

  کشاورزيآموزش کارآفرینی، کشاورزي، شایستگی کارآفرینانه، دانشکده  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 ،یشغل يها فرصت جادیا ،يبهبود نوآوردر  ینیکارآفرنتایج مطالعات متعدد بیانگر نقش مهم   
 ;Wong et al., 2005باشد ( مختلف می هايکشوردر  یو اجتماع يو توسعه اقتصاد يور بهره شیافزا

Acs and Szerb 2007(. اخته شده استشن 21قرن مهم  يها از مهارت یکیعنوان  به ینیارآفرک 
)Voogt, and Pareja Roblin, 2010در  تیموفق ياست که برا ییها از جمله مهارت یعن)، ی
). به همین Trilling and Fadel, 2009( باشد یم ازین در عصر اطالعات مورد یکار و زندگ ،يریادگی

ویان خود را نسبت کنند تا دانشج هاي مختلف در سرتاسر جهان تالش بسیار زیادي می دالیل، دانشگاه
را در آنان توسعه و ارتقا دهند   و قصد و رفتار کارآفرینانه به کارآفرینی ترغیب و تشویق نمایند

)Thomas et al. 2014; Karimi et al., 2016 در کشورهاي توسعه یافته و پیشرو مانند آمریکا و .(
ها و نهادهاي آموزش  د سایر دانشگاههاي کشاورزي نیز همانن ها و دانشکده کشورهاي اروپایی، دانشگاه

اند  عالی نقش مهمی در تشویق و ارتقاي کارآفرینی و نوآوري در کسب و کارهاي کشاورزي ایفا کرده
)Katz, 2003هاي مختلف کشاورزي بسیار مورد توجه قرار  ) و اخیرا آموزش کارآفرینی در رشته

شور ما نیز در چند سال اخیر آموزش ). در کSasidhar and Van Den Ban, 2006است ( گرفته 
هاي کشاورزي کم و بیش مورد توجه قرار گرفته و دروس کارآفرینی  کارآفرینی در بعضی از دانشکده

   . شده استها ارایه  در بعضی رشته
هاي  د و با مشکالت و چالشندار یو مناسب داریپا تیوضع يبخش کشاورزطور کلی،  به  

عالوه،  ). به1393ی فراوانی دست به گریبان است (کریمی، اعو اجتم ياقتصاد ،یطیمح ستیز
عنوان  تواند به باشد. در چنین شرایطی کارآفرینی می پذیر و متغیر میکشاورزي ذاتاَ شغلی بسیار ریسک

اخیر نیاز به   ابزاري کارآمد به برون رفت کشاورزي از وضعیت موجود کمک نماید. در چند دهه
منظور کمک به بهبود اقتصاد و توسعه کشاورزي  به در بخش کشاورزي گسترش فرهنگ کارآفرینی

). Bergevoet et al., 2005; McElwee and Bosworth, 2010بیش از پیش اهمیت یافته است (
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و  ییو روستا يکشاورز داریتحقق توسعه پا يکه برا هستند باور نینظران بر ا از صاحب ياریسدر واقع، ب  
 يها یستگیها و شامهارتبه توسعه و ارتقاي  دیحوزه با نیدر ا عیسر راتییمتعدد و تغ يها با چالش  مقابله
 ).Díaz-Pichardo et al., 2012; de Wolf et al., 2007در این بخش همت گمارد ( افراد نانهیکارآفر

را  تر هاي کارآفرینی ظرفیت رفتار نوآورانه تحقیقات نشان داده است که توسعه و ارتقاي شایستگی
اندازي کرده و کاالها یا خدماتی  شود که فرد کسب و کارهاي جدیدي را راه افزایش داده و باعث می

  ). Elmuti et al., 2012; European Commission, 2012جدیدي را ارایه دهد (
دهد که بحث اندکی در مورد اهمیت توسعه ولیکن بررسی آموزش کارآفرینی نشان می  

 Larson, 2013; Mehlhornاست (  ینانه در دانشجویان کشاورزي صورت گرفتههاي کارآفر شایستگی

et al., 2015 .(هايترین الیهو بزرگترین  مهم از جمله يکشاورز آموختگاندانشو  انیدانشجو 
از در بخش کشاورزي آنان  يبرا یشغل يها اشتغال و فرصت جادیهستند و اجامعه دانشگاهی 

). 1395آید (کریمی، به شمار میکالن کشور  رانیگ میو تصم زانیر برنامهي ها نگرانی دل نیتر یاصل
هاي کشاورزي باید مراکر نوآوري کشاورزي و روستایی  ها و دانشکده کند که دانشگاه نادسون بیان می

نظران کارآفرینی باید نوآوري و کارآفرینی  اندازي نمایند و همزمان اقتصاددانان کشاورزي و صاحب راه
  ).Knudson et al., 2004هاي درسی دانشجویان کشاورزي لحاظ نمایند ( در برنامه را

هاي  اي و منابع اینترنتی در زمینه هدف عمده مقاله حاضر آن است تا بر اساس مطالعه کتابخانه  
هاي کارآفرینانه، به بررسی اهمیت و ضرورت آموزش  آموزش کارآفرینی و کشاورزي و شایستگی

هاي کشاورزي بپردازد و ضمن تشریح مفهوم شایستگی کارآفرینی، مدلی جامع  دانشکده کارآفرینی در
ها در آموزش کارآفرینی کشاورزي  هاي کارآفرینانه ارایه دهد که کاربرد و ارزیابی آن از شایستگی

  . 1ضرورت دارد
مات ) اقداCovin and Slevin, 1989کووین و اسلوین (: نقش کارآفرینی در توسعه کشاورزي

، نوآور بودن و پیشگام یا کنشگرا بودن بیان  بنیادي کارآفرین بودن را پذیرش و مدیریت ریسک
عنوان بخشی از اقتصاد فی نفسه با انواع مختلفی از ریسک رو به رو است که  اند. کشاورزي به کرده

). Mehlhorn et al., 2015باشند ( نیازمند اقدامات پیشگامانه و نوآورانه می براي دوام و بقاء غالباً

                                                             
) Mehlhorn et al., 2015ملهورن و همکارن ( قیمقاله از تحق نیا يها از بخش یبعض نیالزم به ذکر است که در تدو - 1

  گرفته شده است.   هبهر
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 تینان فعالیاطم رقابلیغو  ایپو ،دهیچیپ یطیدر مح کند کشاورز ) بیان می2013طور که کاهان ( همان
و دوام  دیق آی، فاو متغیر دهیچیپ ايیدناین هاي موجود در  سکیبر ر او بتواند که نیبراي ا کند. یم

اقدامات و تصمیمات نوآورانه اتخاذ و  ندک جادیا نانهیکارآفرو مهارت  هیدر خود روح دیبا ،بیاورد
) کارآفرینی را فرایند خلق و کشف، Shane and Venkataraman, 2000شین و ونکاتارامن (. نماید

دانند که این هم در مورد کسب و کارهاي کشاورزي که با  ها می برداري از فرصت ارزیابی و بهره
ها و تهدیدهاي  اي رو به رو هستند که فرصت هاي فنی، اجتماعی و جهانی متغیر و پیچیده محیط

). همچنین، سارازواتی و ونکاتارامن Mehlhorn et al., 2015بسیاري را در بر دارند، کاربرد دارد (
)Sarasvathy and Venkataraman, 2011کنند که روش کارآفرینی بعضی مواقع بیشتر در  ) بیان می

در  چیده قابلیت کاربرد دارد (همانند آنچه که غالباًبرخورد با مشکالت اجتماعی و کسب و کار پی
کشاورزي وجود دارد). براي مثال، اخیرا روش کارآفرینانه در زمینه توسعه روستایی و کشاورزي و 

   ).Bonney et al., 2013کار رفته است ( مربوط به مسایل امنیت غذایی در کشورهاي در حال توسعه به
ها  زي، کارآفرینی را در بر گرفته است اما رشته کارآفرینی فرصترغم این که کشاور ولیکن علی  

است  باشد را هنوز در بر نگرفته  ها دارا می هایی که کشاورزي همانند سایر بخش و چالش
)Mehlhorn et al., 2015.( تواند این باشد  یک دلیل عدم توجه محققان کارآفرینی به کشاورزي می

کنند و این  هاي آموزشی اقتصاد و کسب و کار فعالیت می ها یا گروه دهکه اکثر این محققان در دانشک
پوشی،  رغم این چشم ها هم خیلی با کشاورزي و جوامع روستایی در تعامل نیستند. اما علی دانشکده

اند. براي مثال، مک الوي و  بعضی از محققان مطالعات خوبی در زمینه کارآفرینی کشاورزي انجام داده
کنند که  ) پیشنهاد میMcElwee and Bosworth, 2010; Vik and McElwee, 2011همکاران (

هاي کسب و کار را ببینند،  سازد تا فرصت کارآفرینی یک قابلیت اساسی است که کشاورزان را قادر می
به تهدیدهاي اقتصادي و اجتماعی پاسخ دهند و منابع درآمد خود را تنوع بخشند تا بتوانند سبک 

) Klerkx and Leeuwis, 2008تایی را در گذر زمان حفظ نمایند. کلرکس و لیویس (زندگی روس
سازي ترویج و تحقیق کشاورزي، کارآفرینی و نوآوري در بخش  علت خصوصی کنند که به بیان می

  کشاورزي استرالیا و نیوزلند بیش از پیش حیاتی و ضروري شده است.  
هاي درسی استاندارد  کارآفرینی بر موضوعاتی مانند تدوین برنامهمحققان آموزش  اخیراً: آموزش کارآفرینی

 )،Morris et al., 2013هاي کارآفرینانه ( )، شایستگیKatz, 2003, 2008; Kuratko, 2005شده جهانی (
هاي دانشگاهی  هاي کارآفرینی در آموزش ) و تلفیق برنامهCrispin et al., 2014هاي تدریس ( روش
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). آموزش کارآفرینی باید ساختار ذهنی، Katz et al., 2014; Morris et al., 2014اند ( تمرکز کرده
ویژه قشر جوان و جویاي کار پرورش دهد و  هاي کارآفرینانه را در افراد و به ها و شایستگی رفتار، مهارت

 ).Herrmann et al., 2008اندزي و مدیریت نمایند ( ها را قادر سازد تا کسب و کارهاي جدید را راه آن
کنند که اگر فراگیران در هر سازمان و نهادي در  ) بیان میCrispin et al., 2014کریسپین و همکاران (

گیرند که:  ها یاد می معرض فرایند و آموزش کارآفرینی قرار بگیرند بسیار سودمند خواهد بود زیرا آن
) چگونه تصمیم بگیرند که 2هاي اقتصادي جذاب را شناسایی یا خلق نمایند، ( ) چگونه فرصت1(

برداري کارآ و  هایی براي بهره ) چگونه راهبرد و تاکتیک3ها را پیگیري و دنبال کنند و ( کدام فرصت
  هاي مخاطره آمیز تدوین نمایند.  اثربخش از این فرصت

هاي اخیر  علت تالش آموزش کارآفرینی در آمریکا به: هاي کشاورزي آموزش کارآفرینی در دانشکده
جانی دوباره گرفته است. این نهادها میلیون دالر بودجه آموزشی براي  1هادهایی مانند بنیاد کافمنن

ها  ها آموزش کارآفرینی را به تمام دانشجویان ارایه دهند و آن اند تا آن هاي مختلف فراهم کرده دانشگاه
عالوه، تحقیق اخیر کتز  . به)Morris et al., 2014را تشویق نمایند که تفکر کارآفرینانه داشته باشند (

کند بسیاري از مشاغل کشاورزي ذاتا کارآفرینانه هستند و  ) بیان میKatz et al., 2014و همکاران (
 52اشتغال در این بخش مشغول به فعالیت هستند. حدود  -سهم بزرگی از کارگران و شاغلین خود

کارآفرینی و کسب و کار کشاورزي به  هایی در زمینه  دانشکده و مدرسه کشاورزي در آمریکا درس
هاي کشاورزي  هاي اخیر بسیاري از دانشکده دهند. در ایران نیز در سال دانشجویان خود ارایه می

دهند و اخیرا هم با توجه به تغییرات صورت گرفته در رشته ترویج و  دروس کارآفرینی را ارایه می
یک گرایش مجزا به نوآوري و کارآفرینی ارشد و اختصاص  آموزش کشاورزي در مقطع کارشناسی

  تر از قبل ارایه خواهد شد.  کشاورزي، آموزش کارآفرینی بسیار پررنگ
ها و  ها، در نوع محتواي این برنامه هاي آموزش کارآفرینی در دانشگاه رغم توجه روز افزون به برنامه اما علی  

هاي  ها همچنان بر توسعه شایستگی ز این برنامهها هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و بسیاري ا نحوه آموزش آن
در بخش ). Solomon et al., 2002کید دارند (أکارآفرینی ت  هاي ویژه عمومی کسب و کار به جاي شایستگی

   شود. کارآفرینی تشریح می  هاي ویژه بعدي، شایستگی
   

                                                             
1- Kauffman Foundation 
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وان توانایی انجام وظایف عن شایستگی مفهومی چند بعدي است که آن را به: هاي کارآفرینانه شایستگی
هاي شخصیتی و  عبارتی، شایستگی عبارت از دانش، مهارت، توانایی، ویژگی اند. به ویژه تعریف نموده

. شایستگی )Langbert, 2000; Mulder, 2001شود ( کاردانی که منتج به انجام اثربخش یک وظیفه می
بیان  )Bird, 1995آموزش بهبود داد. برد ( توان ان را از طریق قابل تغییر و قابل یادگیري است و می

هاي بنیادي مانند دانش، انگیزه، خصیصه، خود  هاي کارآفرینانه عبارتند از ویژگی کند که شایستگی می
شود.  هایی که منجر به ایجاد یک کسب و کار، بقاء و رشد آن می هاي اجتماعی و مهارت انگاره، نقش

عنوان توانایی کلی کارآفرین در  هاي کارآفرینانه را به ایستگی) شMan et al., 2002من و همکاران (
   کند.    آمیز یک نقش شغلی تعریف می انجام موفقیت

گونه که عمران  کنند و همان ها نقش بسیار مهمی در فرایند کارآفرینی ایفا میطور کلی، شایستگی به  
توانند به پاسخ این سوال  ها می کنند شایستگی ) بیان میOmrane and Fayolle, 2011و فایول (

. من و "تر هستند؟چرا بعضی کارآفرینان از سایرین موفق"اساسی در کارآفرینی کمک نمایند که 
اند و معتقدند  هاي کارآفرینانه و مدیریتی تمایز قایل شده) بین شایستگیMan et al., 2002همکاران (

که  یک کسب و کار جدید هستند در حالی اندازي هاي کارآفرینانه پیش نیاز راهکه شایستگی
نیاز هستند. تحقیقات زیادي در  هاي مدیریتی بیشتر براي رشد و توسعه کسب و کار مورد شایستگی

 ,Chandler and Jansenهاي کارآفرینانه انجام شده است (بندي و انواع شایستگی زمینه تقسیم

1992; Lans et al., 2010b; Man et al., 2002; Mitchelmore and Rowley 2010; 
Mitchelmore and Rowley, 2013; Rasmussen, Mosey, and Wright, 2011 اما هیچ یک .(

موریس و  اند. اخیراً هاي کارآفرینانه را ارایه نداده جامع از شایستگی اي از این تحقیقات مجموعه
 اند که در حوزه رایه کردهاي از سیزده شایستگی را امجموعه (Morris et al., 2013)همکاران 

هاي درسی کارآفرینی ادغام و  ها باید در برنامه کنند که این شایستگیکارآفرینی کاربرد دارد و بیان می
) Mehlhorn et al., 2015ها توسط ملهورن و همکاران ( کید شود. این شایستگیها تأ بر پرورش آن

کار  کشاورزي آمریکا، استرالیا و نیوزلند به هاي جهت بررسی وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشکده
  شود.هاي کارآفرینانه مذکور تشریح میرفته است. در بخش بعدي شایستگی

هاي کسب و کار قلب   فرصت: هاي کارآفرینانه در آموزش کارآفرینی کشاورزي شایستگی
باشد  ها می اري از این فرصتبرد کارآفرینی هستند و فرایند کارآفرینی مبتنی بر شناسایی، ارزیابی و بهره

)Karimi et al., 2014) ونکتارامن .(Venkataraman, 1997اي تعریف عنوان رشته ) کارآفرینی را به
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آیند و خدمات و کاالهاي آینده چگونه ها چگونه به وجود می کند که به دنبال درك این است که فرصت می
شود و چه پیامدهایی دارد. شین و  انجام می شوند، توسط چه کسانی برداري می کشف، خلق و بهره

کارآفرینی، فرصت، خلق، کشف،   کنند که هسته) بیان میShane and Venkataraman, 2000ونکتارامن (
ها براي ایجاد رفاه اقتصادي و اجتماعی است. به همین دلیل بهبود مهارت و  برداري از فرصت ارزیابی و بهره

هاي کسب و کار مورد توجه قرار  برداري فرصت با شناسایی، ارزیابی و بهره شایستگی دانشجویان در رابطه
  ).Karimi et al., 2014گرفته و مطالعاتی هرچند اندك در این زمینه انجام شده است (

بر همین اساس، تمام سیزده شایستگی کارآفرینانه موریس و همکاران به نحوي با فرصت در   
کنند.  برداري از فرصت را بیان می رش الزم براي شناسایی، ارزیابی و بهرهیا رفتار یا نگ ،ارتباط هستند

) ارزیابی 2ها و ( ) خلق یا شناسایی فرصت1دو شایستگی نخست با ظرفیت رفتاري یک فرد براي (
که چگونه به  هاي رفتاري با این منظور تعیین جذابیت نسبی، در ارتباط است. سایر شایستگی ها به آن

) 1ها عبارتند از: ( برداري کنند در ارتباط است، این شایستگی از یک فرصت جذاب بهره بهترین نحو
ها در  ن ثیر بالقوه آأهاي اقتصادي و یا کاهش ت مدیریت ریسک یا توانایی کاهش احتمال بروز ریسک

تصور تصویري کامل از وضعیت توانایی نگري یا  و آینده 1انداز هاي چشم مهارت) 2؛ (صورت بروز
هاي جدید که منتج به تولید کاالها  ) حل مساله خالق یا توانایی خلق پیامد و ایده3آینده یک سازمان؛ (

یا توانایی نفوذ در افراد براي دسترسی به منابع  2) اهرم کردن منابع4و خدمات جدید و مفید شوند؛ (
یعنی توانایی  3رتیزانی یا نامنظنمهاي پا ) مهارت5الزم و استفاده کارآ از منابع جدید یا منابع دیگران؛ (

هاي نوآورانه، کم هزینه یا غیرمعمول براي کسب منافع از افراد و محیط پیرامون؛  به کارگیري تاکتیک
) خلق ارزش یا توانایی نوآوري در کاالها براي بهبود مزایا و منافع حاصله یا نوآوري در فرایند یا 6(

هاي اجتماعی و فنی براي بهترین استفاده از  را بودن مهارت) دا7ها؛ و ( راهبرد براي کاهش هزینه
    هاي اجتماعی.  شبکه
) 1باشد: ( هاي کارآفرینانه موریس و همکاران همچنین شامل چهار شایستگی نگرشی می شایستگی  

) 3) تطابق هدف محور یا حفظ تمرکز و تعادل هنگام تغییر و تعدیل؛ (2؛ (4سرسختی و پشتکار

                                                             
1- Compelling Vision 
2- Resource Leveraging 
3- Guerrilla Skills 
4- Tenacity/Perseverance 
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هاي نگرشی ممکن است  ) خودکارآمدي کارآفرینی. بدون این شایستگی4( و ؛1آوري تاب
طور واقعی ارزشیابی نشوند یا مورد  شناسایی نشوند، به ها هاي رفتاري عمل نکنند و فرصت شایستگی

برداري قرار نگیرند. سیزده شایستگی کارآفرینانه موریس و همکاران به سمت شناسایی و خلق،  بهره
که چندین سال پیش لیتزنبرگ و همکاران  برداري فرصت گرایش دارند، در حالی ارزیابی و بهره

)Litzenberg and French, 1989; Howard et al., 1990 ویژگی مطلوب  74) یک مجموعه از
هاي  هاي شایستگی کید داشتند برنامهأمدیران آینده کسب و کارهاي کشاورزي تدوین کرده بودند که ت

 )Boland and Akridge, 2004ها تمرکز نمایند. بوالند و آکریج ( باید بر آن کسب و کار کشاورزي
ها و تجارب مورد  ها، قابلیت هاي کسب و کار کشاورزي تهیه کردند که مهارت اي از شایستگی مجموعه

) 1طور کلی شامل: ( ها به گرفت. این ویژگی نیاز کارکنان کسب و کارهاي کشاورزي را در بر می
) دانش مدیریت، 3هاي تفکر انتقادي؛ ( ) مهارت2ارتباط بین فردي، شفاهی و مکتوب؛ ( هاي مهارت

) دانش بازاریابی 4المللی؛ و ( هاي کمی و تجارت بین اقتصاد خرد، حسابداري و مدیریت مالی، روش
ها  مواد غذایی و کسب و کار کشاورزي و کشاورزي تولیدي. جالب این است که هیچ یک از این فهرست

برند. بنابراین، با توجه  ها، کارآفرینی، خالقیت، نوآوري، خلق ارزش یا کاهش ریسک نمی نامی از فرصت
رسد مجموعه  نظر می به ماهیت و فرانید کارآفرینی و همچنین ماهیت کسب و کارهاي کشاورزي به

هاي آموزش  ههاي کارآفرینانه موریس و همکاران براي لحاظ کردن در برنام سیزده گانه شایستگی
      .)Mehlhorn et al., 2015هاي کشاورزي بسیار مناسب باشد ( کارآفرینی در دانشکده

                                                             
1- Resilience 
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  گیري نتیجه
ها و مشکالت زیست  با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و همچنین محدویت  

ور باشد و  رزي باید در آینده بیش از پیش مولد و بهرهمحیطی و کمبود آب و زمین زراعی، کشاو
باشد. محققان بر این باور هستند که کارآفرینی براي  کارآفرینی راهی به سوي امنیت غذایی آینده می

 ).Mehlhorn et al., 2015باشد ( آموزش کشاورزي و آینده صنعت کشاورزي بسیار شایان اهمیت می
دانشجویان دیگر یک گزینه   و رفتار کارآفرینانه  اي طرز تفکر، شایستگیعبارت دیگر، توسعه و ارتق به

اقتصادي و همچنین  -باشد بلکه با توجه به وضعیت اجتماعی براي آموزش عالی کشاورزي نمی
هاي  هاي موجود در بخش کشاورزي، ضروري است که آموزش عالی کشاورزي قابلیت چالش

  )Morris et al., 2013کید در آموزش کارآفرینی (منبع: أهاي کارآفرینانه مورد ت شایستگی -1شکل 
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هاي کسب و کار جدید در  ها بتوانند فرصت دهد به نحوي که آنرا در نسل جدید ارتقا   کارآفرینانه
  برداري قرار دهند.  حوزه کشاورزي را شناسایی یا خلق، ارزیابی و مورد بهره

اند  هاي کارآفرینانه ارایه داده اي از شایستگی ) مجموعهMorris et al., 2013موریس و همکاران (  
هاي کسب و  برداري از فرصت یعنی شناسایی، ارزیابی و بهره که مبتنی بر سه مرحله فرایند کارآفرینی،

ها به تعیین  ها را در آموزش کارآفرینی کشاورزي ادغام نمود. این شایستگی توان آن کار است و می
کید أو با ت کنند کمک میهاي آموزشی  و تدوین روشهاي آموزش کارآفرینی کشاورزي  محتواي برنامه

  دانشجویان کشاورزي را ارتقا داد.  هاي کارآفرینانه یتوان شایستگ ها می بر آن
بر اساس تحقیقی که در زمینه آموزش کارآفرینی  )Mehlhorn et al., 2015ملهورن و همکاران (  

گیري از نتایح تحقیق کتز و همکاران  اند و همچنین با بهره هاي کشاورزي انجام داده در دانشکده
)Katz et al., 2016( کنند که در آموزش کارآفرینی کشاورزي باید دروس و محتواي زیر  پیشنهاد می

) 1هاي مذکور در این مقاله در دانشجویان کشاورزي ایجاد و توسعه یابد: ( ارایه شوند تا شایستگی
بندي و مدیریت  اصول کارآفرینی کشاورزي که بر شناسایی و ارزیابی فرصت، منطق امکانپذیري، شبکه

) درس نوآوري زنجیره ارزش که بر نقش حیاتی هماهنگی راهبردي و نوآوري 2کید نماید؛ (أریسک ت
) تجاري 4ریزي و طرح کسب و کار؛ و ( ) درس برنامه3کید نماید؛ (أهاي ارزش کشاورزي ت در زنجیره

توانند چارچوب مناسبی براي ایجاد یک برنامه کارآفرینی  سازي فناوري کشاورزي. این چهار درس می
ها در طول زمان قابل تغییر و یادگیري  ع فراهم نمایند. باید توجه داشت که شایستگیکشاورزي جام

ها و  هاي کلیدي (یعنی هنجارها، ارزش دستورالعمل از طریق فراهم آوردنتواند  هستند. آموزش می
قوانین راهنماي رفتارهاي مطلوب) و ایجاد تجارب که از طریق آن دانشجویان بتوانند این 

یید یا رد نمایند أکار گیرند، بازخورد دریافت نمایند، فرضیات و شناخت خود را ت ها را به لدستورالعم
 نیا  توسعه ندیدر فرا ینقش مهمها تبدیل نمایند،  و نگرش و رفتارهاي خود را به شایستگی

  توصیهها و پیچیدگی اقدام کارآفرینانه و همچنین  با توجه به تنوع شایستگی .دینما فایا ها یستگیشا
) Morris et al., 2013; Cope, 2003; Higgins and Elliot 2011نظران کارآفرینی ( صاحب

کید و توجه أشود یادگیري تجربی و عملی در آموزش کارآفرینی کشاورزي بیشتر مورد ت پیشنهاد می
  تر بهبود یابد.  بیشتر قرار گیرد و از این طریق شایستگی و رفتار کارآفرینانه در دانشجویان بهتر و سریع
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Abstract1 
 Dramatic population growth coupled with water and arable land constraints 
forces agriculture to become more productive in the future and entrepreneurship is 
one path toward a more food secure future. Scholars believe that entrepreneurship 
is critical for agricultural education programs and agriculture industry. Despite the 
increasing attention to entrepreneurship education programs in agricultural higher 
education, significant variance remains in the content across these programs and 
how this content is taught, with many programs continuing to emphasize more 
general business competencies over specific entrepreneurial competencies. The 
entrepreneurship process is comprised of opportunity creation and recognition, 
assessment and exploitation. Morris et al. (2013) have developed a comprehensive 
set of thirteen entrepreneurial competencies that all relate to opportunity in some 
way. These thirteen entrepreneurial competencies are oriented towards opportunity 
creation and recognition, assessment and exploitation. Scholars believe that these 
entrepreneurial competencies can be integrated into agricultural education 
curricula. These competencies help to define the content of entrepreneurship 
education programs and develop pedagogical approaches within these programs.  
This study is a descriptive and library research and its aim is to review the concept 
and importance of agricultural entrepreneurship education and to describe 
entrepreneurial competencies. Based on Morris et al.’s study, the paper finally 
explains entrepreneurial competencies in agricultural entrepreneurship education. 
 
Keywords: Entrepreneurship education, Agriculture, Entrepreneurial competence, 
Agricultural college 
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