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 چکیده

در سالهای اخیر مشکل اشتغال فارغ التحصیالن آموزش عالی در کشورمان برای سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت بوده 

است. در این بین، اشتغال فارغ التحصیالن کشاورزی، به دلیل نقش بارزی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ایفا می 

ظرفیت بخش دولتی در چند سال اخیر برای استخدام فارغ  کند، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. از سوی دیگر

التحصیالن دانشگاهی به ویژه فارغ التحصیالن کشاورزی رو به کاهش بوده است. بنابراین ارائه تعریف جدیدی از اشتغال و 

ی دهد که گذر از کاریابی به کارآفرینی می تواند راهکار مناسبی در این زمینه عرضه کند. همچنین پژوهشها نشان م

مهمترین عامل موثر در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل، بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش است. از این رو 

جهت حل مشکل اشتغال فارغ  رویکردی نو دردر این مقاله سعی بر این است که به مقوله آموزش کارآفرینی به عنوان 

 کشاورزی پرداخته شود.التحصیالن 

 

 .اشتغال ،فارغ التحصیالن، کشاورزی، آموزش کارآفرینی، کارآفرینی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بروز تحوالت سریع و روزافزون در جوامع و محیط زیست آن باعث شده  تا آموزش، نقش متفاوت و در عین حال 

تغال فارغ التحصیالن مواجه بوده شمانند اپیچیده ای داشته باشد. آموزش به ویژه  در کشاورزی همواره با چالش هایی 

است. با توجه به نوع دانش و آگاهی های فرا گرفته دانشجویان رشته های کشاورزی و مهارت های پیش بینی شده برای 

بهینه از تخصص های آنان به عنوان متخصصین و  استفادهفارغ التحصیالن می توان گفت که اشتغال مفید و سازنده و

شاورزی، اثر بخشی زیادی در افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی و دامی به دنبال خواهد داشت کارشناسان ک

های آموزش عالی فارغ التحصیل شده و وارد محیطی می شوند  ه(. امروز دانشجویان از موسس1331)برآبادی و محمدی، 

یای فرصت های شغلی را تغییر داده و مشاغل که به سرعت در حال تغییر است. فناوری و عوامل مرتبط با آن هر روز دن

(. این امر نیاز به فارغ التحصیالن کارآفرین را روز به روز افزایش داده و آماده 2002جدیدی را ایجاد می کنند )کالینز، 

ری می کند. از سوی دیگر بیکاری دانش آموختگان وسازی فارغ التحصیالن دانشگاهی با توسعه کارآفرینی را ضر

درصد از دانش آموختگان رشته  22  اهی از چالش های مهم آموزش عالی بوده و بر اساس آمارهای موجود حدوددانشگ

(. سیاست های 1332درصد بیش از نرخ کل جامعه است )جاللی،  10های کشاورزی و منابع طبیعی جویای کار هستند که 

بخش دولتی و در نتیجه افزایش بیکاری  دولت برای خصوصی سازی و کوچک سازی نیز موجب کاهش استخدام  در

فارغ التحصیالن کشاورزی شده است. بنابراین ارائه تعریف جدیدی از اشتغال و گذر از کاربابی به کارآفرینی یکی از راه 

کشاورزی بوده و این موضوع به ویژه برای دانشجویان دانشگاهی که در مقایسه با حل های معضل بیکاری فارغ التحصیالن 

 ( بسیار اهمیت دارد. 2002اد بدون تحصیالت دانشگاهی بیشتر به دنبال خود اشتغالی هستند )زمپتاکیس و همکاران، افر

در این راستا، اشتغال فارغ التحصیالن یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان آموزشی در کشورهای 

عده مستثنی نیست. اموروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نیز از این قا مانمختلف بوده و نظام آموزشی کشور 

برای غلبه بر چنین مشکالتی، کارآفرینی را پیشنهاد کرده اند. به بیان دیگر راهکار خروج از این چالش ها و عبور از این 

یری، نوآوری، خلق شغل برای کارآفرینی جست و جو کرد. کارآفرینی در بردارنده منبعی از انعطاف پذ درتهدیدها را باید 

(. توجه جدی به مقوله 2003د تلقی می شود )آن استنک، رااقتصاد و یک فرصت جالب برای توسعه حرفه ای اف

کارآفرینی، به برخی پیامدها مانند افزایش فرصت های شغلی ، رقابت، بهبود بهره وری و افزایش سطح رفاه اجتماعی، 

واقع پژوهش های تجربی در کشورهای اروپایی و آمریکایی از ارتباط (. در 2010اقتصادی منجر خواهد شد )عزیزی، 

مثبت ببین فعالیت های کارآفرینی و پیامدهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نوآوری در چنین جوامعی حکایت دارد 

 (.2،2010کی)اوستربر
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کارآفرینی، موضوعی است که توجه پژوهشگران رشته های علمی مختلف مانند اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی و 

غیره را به خود معطوف کرده و هر یک از این محققان، تعاریف متفاوتی از کارآفرینی ارائه کرده اند که ناشی از 

ما و تان معتقند کارآفرنی یک ذهنیت ویژه است، یک شیوه بی  دیدگاههای متفاوت آنان در این زمینه است. به عنوان مثال

(. یامادا 2001نظیر نگاه به جهان، نوع خالقی از تجارت مخاطره آمیز و ابزار نهایی برای خود شکوفایی و تکامل ) ما و تان، 

به وسیله ثر بخش از منابع اجتماعی و استفاده ا –کارآفرینی را عبارت از فعالیت هایی می داند که به پایداری اقتصادی 

اجتماعی، ایجاد ارزش های جدید و فراهم کردن فرصت های استخدام کمک می کند  -تحریک پیشرفت اقتصادی

(. و کریجر و همکاران معتقند که کارآفرینی یک شیوه تفکر است، شیوه تفکری که به فرصت ها بیش از 2002)یامادا، 

 (.2000، تهدیدها تاکید دارد )کریجر و همکاران

  ق و شناسایی فرصت های جدید و با بسی  بنابراین کارآفرینی، فرایندی است که در آن فرد کار آفرین با ایده های نو و خال

منابع ، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو، سازمان های جدید و نوآور و رشد یابنده که توام با پذیرش 

ی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می گردد، می نماید )میرجام و ورسلوت، مخاطره و ریسک است و منجر به معرف

(. به طور کلی کارآفرینی به توانایی استفاده موفقیت آمیز از ایده های نوآورانه در بازارهای رقابتی تجاری اشاره دارد 2002

و کار  و تولید ثروت و عاملی مهم در  (. که به عنوان رکن اساسی پیشرفت فناورانه، توسعه کسب2010)دام و همکاران، 

(. بدین ترتیب ، کارآفرینی یک مفهوم کل گراست که به گونه ای ابداعی 2002است )تانگ و کاوس،  دایجاد شغل جدی

و ابتکاری بر کسب و کار فرد اثر می گذارد. این دیدگاه است که روش کسب و کار را در همه سطوح و کلیه کشورها 

  متحول ساخته است.

 آموزش کارآفرینی 

سالهاست که موضوع کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته مورد توجه دانشمندان، مسئوالن و مردم قرار گرفته است و 

یکی از پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی گردیده است. از اهمیت به کارگیری کارآفرینی به آنجا رسیده است که بعضی 

و آن را به عنوان موتور توسعه اقتصادی معرفی می کند  کار )به غیر از نیروی انسانی( شناخته تولید، مانند سرمایهاز عوامل 

(. تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کارآفرین ها در یک کشور همبستگی مثبت 1322)صمد آقایی، 

 -بیکاری که خود از اهداف کالن اقتصادی وجود دارد. کار آفرینان به علت قابلیت اشتغال زایی که دارند به کاهش نرخ

(. از طرف دیگر امروزه نیروی انسانی ماهر به عنوان یک منبع 1323اجتماعی دولت ها می باشد کمک می نماید )وارث، 

 (.1332نامحدود و محور اصلی هر نوع توسعه مطرح شده است )کیا کجوری و فاضلی ویسری، 

دهه های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده موجی از  کرد اکثر کشورهای جهان درهمچنین روی

نی در دنیا ایجاد شود. کشورهای مختلف به راه حلی در سه دهه گذشته برای فائق آمدن به یسیاست های توسعه کارآفر
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سنجش آموزش ان مشکالت اقتصادی و اجتماعی روی آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می شود: )مرکز کاراد سازم

 (:1331کشور، 

 توسعه فرهنگ کارآفرین؛ 

 انجام حمایت های الزم از کارآفرینان؛ 

 ارائه آموزش های مورد نیاز به آنان: 

 انجام تحقیقات و پژوهش های الزم در این زمینه. 

کارآفرینی، به  نان به انجام فعالیت های کارآفرینانه، آموزشاامروزه به علت افزایش گرایش افراد، به خصوص جو

موضوع مهمی در مجامع علمی و غیر علمی تبدیل شده است. پژوهش ها نشان می دهد که مهمترین عامل موثر در حرکت 

کارآفرینی از قوه به فعل، بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آموزش می باشد و مناسب ترین محیط برای پرورش 

(. از 1332ای آموزشی و به ویژه مدارس )از ابتدائی تا دبیرستان( می باشد )غالمی، کارآفرینان، در هر جامعه ای، محیط ه

این رو عامل انسانی مهمترین جنبه کارآفرینی بوده و آموزش عامل انسانی در روند پیشرفت کارآفرینی تاثیر بسزایی داشته 

فعالیت های موسسات آموزشی مثل  و خواهد داشت. امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین

ی آموزشی، سازمانها و بنگاههای خیریه و مذهبی و عدانشگاهها، آموزشکده های محلی، آموزشگاهها، موسسات غیر انتفا

 (.1335... تبدیل شده است )صالحی، 

زا  از یکی از اهداف اصلی آموزش کارآفرینی این است که آموزش کارآفرینی مساله ای مجالزم به ذکر است 

وت دارد. آموزش اآموزش معمول کسب و کار است. اصوال ورود به تجارت، فعالیتی است که با مدیریت کسب و کار تف

کارآفرینی باید به ماهیت مبهم و نامشخص ورود به تجارت نیز توجه داشته و برای نیل به این هدف، الزم است شامل واحد 

حصول جدید، تفکر خال ق و رویکرد باز به نوآوریهای فناوری باشد. سایر های مهارت ساز در مذاکره، رهبری، توسعه م

انتخابهای موجود در شغل کارآفرینی،  -1قلمروهایی که برای آموزش کارآفرینی مهم تشخیص داده شده اند؛ عبارتند از: 

چالش  -1ابهام،  تحمل و -5شاخصه های شخصیت کارآفرینی،  -2حفظ ایده،  -3منابع سرمایه برای کسب و کار،  -2

 (.2003های همراه با هر مرحله از توسعه کسب و کار )کراتکو، 

 دسته تقسیم بندی می شوند: 5های آموزش کارآفرنی به لحاظ هدف، به دوره 

 کارآفرینی در فراگیران )تغییر دانشی و بینشی(برنامه های افزایش دهنده آگاهی و دانش و گرایش و جهت گیری به سوی  

 های تشویق کننده و حمایت کننده توسعه تاسیس شرکت ها و کسب و کارهای جدید؛برنامه 

 دوره های پوشش دهنده رشد و بقای کارآفرینان و کسب و کار های کوچک در حال فعالیت،  

نوین دانشجو و استاد در برنامه های توسعه آموزشی کارآفرینی ) شامل  روش های جدید آموزشی و تعیین نقش های  

 یند آموزش کارآفرینی(؛فرا
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نی و آموزش کارآفرینی )انتشار کتب، مجالت، مقاالت، برگزاری سمینارها، یبرنامه های توسعه تحقیق در کارآفر 

 کارگاههای آموزشی و ...(.

 اهداف آموزش کارآفرینی 

 عبارتند از: کارآفرینی اهداف متعددی مورد نظر است که برخی از مهم ترین این اهدافبه طور کلی در آموزش 

 کسب دانش مربوط به کارآفرین؛ 

 کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل فرصت های اقتصادی و ترکیب برنامه های عملیاتی؛ 

 شناسایی و تحریک استعداد ها و مهارت های کارآفرینانه؛ 

 القای مخاطره پذیری با استفاده از فنون تحلیل؛  

 (. 1222حمایت برای جنبه های منحصر به فرد کارآفرینی )سکستین و کاساردا،  ابجاد همدلی و 

 جدید و سایر کسب و کارهای مخاطره آمیز کارآفرینان؛و ترغیب کسب و کار های جدید و سایر کسب و کارهای  تشویق

 (.1222و اوسینید،  واناسو ق دادن نگرش ها به سمت تغییر )گار 

)مقیمی و احمدپور  اهداف برنامه های آموزشی کارآفرینی را در قالب موارد زیر بیان می کنند "اوسینید"و  "گاراوان"

 (:1332داریانی، 

 و آماده سازی کارآفرینان بالقوه برای شروع یا توسعه دانش و فناوری در کسب و کارهای مخاطره آمیز؛ شناسایی

 توانمندسازی مخاطبین برای تنظیم برنامه های کسب و کار؛

تمرکز بر موضوعاتی که برای اجرای پروژه های کار آفرینانه همچون تحقیق بازار و تحلیل رقبا، تامین مالی کسب و کار و 

 موضوعات مالیاتی و قانونی، حیاتی هستند؛

 بهبود و توسعه رفتارهای مستقالنه،  ریسک پذیری و تقبل مسئولیت ها؛ 

ن دوره آموزشی بتوانند اقدام به تاسیس کسب و کار مخاطره آمیز دانش توانمند سازی مخاطبین به گونه ای که در پایا

 محور با فناوری سطح باال کنند.

 نقش آموزش در کارآفرینی 

اصوالً هر نوع آموزشی باعث ایجاد تغییر یا تغییراتی در افراد می گردد و این تغییرات شامل سه حیطه تغییر در دانش و 

ش و نگرش آنها و یا تغییر در رفتار و مهارت عملی که انتظار است در اعمال فرد یا افراد آگاهی فراگیران، تغییر در بین

مشاهده شود صورت می گیرد. همچنین در خصوص آموزش کارآفرینی به طور کلی دو دیدگاه توسط صاحبنظران ارائه 

 می گردد:
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اد دارند که افراد کارآفرین، کارآفرین به د کارآفرین صاحبنظر می باشند، اعتقاعده ای که در حیطه ویژگی های افر 

دنیا می آیند و تحصیل و آموزش نمی تواند هیچ تاثیری در افراد داشته باشد و بر جنبه وراثتی بودن کارآفرینی و کارآفرین 

 (.1222شخصیت افراد در کودکی شکل می گیرد )لیوای، بودن فرد تکیه دارند، چون از نظر آنها 

بر این است که همه چیز را می توان با آموزش در افراد ایجاد کرد حتی ویژگی های کارآفرینان  گروه دیگر تاکیدشان

 (.1235را یعنی می توان افرادی کارآفرین ساخت )دراکر، 

هر چند که نمی توان منکر قابل آموزش بودن هر چیز بود ولی ))ایجاد(( و ))پرورش(( از طریق آموزش دو مقوله 

با افراد، تنها دو گزینه در  به طور کلی ، آموزش و به طور اخص آموزش کارآفرینی، در رابطهمی باشند  کامالً مجزا از هم

یا اینکه آموزش کارآفرینی اقدام به ))ایجاد(( روحیات، ویژگی ها و مهارت های کارآفرینی در  پیش رو خواهد داشت.

ت های کار آفرینی در فراگیران سمت و سو پیدا کند فراگیران نماید یا اینکه در جهت ))پرورش(( ویژگی ها و مهار

 (.1332)صالحی، 

( ویژگی های شخصیتی 1پژوهش های حوزه کارآفرینی، کارگزار یا کارآفرین بالقوه را از سه جنبه بررسی کرده اند: 

( وی ژگی های جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن، 2که بین کارآفرینان و غیر کارآفرینان تمایز قائل می شود؛ 

که به تصمیم ه عوامل شخصی مانند نگرش به کارآفرینی ( عوامل محیطی )به ویژ3تحصیالت، پیشینه خانوادگی و غیره؛ 

(. به طور کلی اگر کارآفرینی به صورت طیفی 2003، 20افراد برای راه اندازی یک حرفه کارآفرینانه اثر گذار است )گررو

بر اساس  نشان  داده شود که در یک سر آن فرد کارآفرین و در سر دیگر آن فرد غیر کارآفرین قرار گرفته باشد، افراد

درجه کارآفرینی شانم بین این دو قرار می گیرند و به عبارت دیگر همه افراد دارای ویژگی های کارآفرینی هستند. با این 

تفاوت که این ویژگی در بعضی از افراد، قوی تر و در بعضی دیگر ضعیف تر است. در نتیجه تنها گزینه در خصوص 

 و ویژگی های کارآفرینانه می باشد.آموزش کارآفرینی، ))پرورش(( مهارت ها 

 چالش های آموزش کارآفرینی

است و برخی از این  و تحقیقات مربوط به آن، هم اکنون با چالش های متعددی مواجه شد هآموزش کارآفرینی    

 (:1332)مقیمی و احمد پور داریانی، چالش ها توسط بالک و استامپ ارائه شده است 

 ی تحقیق برای اندازه گیری اثر بخشی کارآفرینی؛ چالش در ایجاد متدلوژی ها

 در محتوا و شیوه های آموزش کار آفرینی؛چالش  

 چالش در کیفیت مدرسان کارآفرینی؛

 چالش در پذیرش آموزش کارآفرینی در دانشکده ها نسبت به کسب و کار؛

 چالش در ایجاد یک پیکره عمومی )مشترک( در زمینه های دانشی مختلف؛ 

 اثر بخشی روش های آموزشی؛ چالش در
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 چالش در اثر بخشی روش های آموزشی؛ 

چالش در نیازهای یادگیری کارآفرینانی که در حال کار هستند، متناسب با دوره زندگی کسب و کاری که هم اکنون در 

 آن به سر می برند. 

کارآفرینان عبارتند از: دانش، مهارت ها  نیز بر این باورند که سه محور اصلی در فعالیت آموزشی "نیداوسی"و  "گاراوان" 

پرداخته می شود.  "دانش"و نگرش ها. در بیشتر آموزش های رسمی کارآفرینی به طور همه جانبه و تحلیلی به موضوع 

نیز  "نگرش ها"به صورت کلی و ناکافی مورد توجه قرار می گیرد و موضوع  "مهارت"ولی چالش اصلی این است که 

 ته می شود. اغلب نادیده گرف

 کارآفرینی و آموزش عالی کشاورزی 

کارآفرینی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا امروزه بیکاری دانش آموختگان این بخش مطالعه وضعیت آموزش عالی از نظر 

از آموزش عالی به یکی از چالش های اساسی بخش کشاورزی تبدیل شده و ذهن تمامی سازمانهای فعال در توسعه 

ری دانش آموختگان آموزش عالی و کشاورزی و اخود مشغول کرده است. بررسی روند اشتغال و بیک کشاورزی را به

% درصد کمترین سهم را در اشتغال دانش 22منابع طبیعی نشان می دهد که این بخش از آموزش عالی با سهمی برابر با 

یکی از راه حل هایی که این  از این رو  (.1335آموختگان به خود اختصاص داده است )اسکندری، حسینی و و کالنتری، 

روزها مطرح می شود، توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی است. بررسی وضعیت آموزش عالی کشاورزی و فارغ 

التحصیالن این بخش در کشور نشان از این امر دارد که یکی از مشکالت اساسی و عمده آموزش عالی کشاورزی، توسعه 

(. چنانچه آموزش کارآفرینی به دلیل 1332ان و دانش آموختگان این بخش است )یعقوبی، کارآفرینی میان دانشجوی

ویژگی هایی که دانشگاهها از نظر داشتن سرمایه انسانی در قالب دانشجو و اعضای هیات علمی، محلی مناسب برای 

اهی تبدیل شده است )زارع یکتا، نوآوری مبتنی بر دانش هستند، به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگ

(. در واقع دانشگاهها به عنوان متولی اصلی پرورش نیروی متخصص جامعه، نقش کلیدی و تعیین کننده در توسعه 1332

کارآفرینی در کشور دارند، از این رو یکی از مهمترین و جدیدترین ماموریت های کلیدی دانشگاهها توسعه و پرورش 

 (.1333ت )رضوی و زالی، کارآفرینان بالقوه اس

همچنین در آموزش عالی کشاورزی با فراگیرانی سر و کار خواهیم داشت که از بسیاری از جنبه های شخصی، تقریباً 

فعالیت ها عالوه بر ایجاد انگیزه به حد بلوغ رسیده اند و توانایی انجام بسیاری از فعالیت ها را خواهند داشت. در این دوره، 

های کارآفرینی به انجام مهارت های کارآفرینی و نوشتن طرح های کسب و کار کشاورزی و راه  و پرورش ویژگی

 (.1335اندازی و توسعه یک کسب و کار متمرکز خواهد بود. )صالحی و برادران، 
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 عوامل بازدارنده و تقویت کننده کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

آموزش عالی کشاورزی، نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب آن است. از مطالعه های انجام شده در زمینه کیفیت 

( بیان می کنند آموزش عالی کشاورزی در کشور در حال تغییر و تحول با سرعت، 1331جمله )مقدس فریمانی و زمانی، 

اوی ساز و کار ها و گاری با شرایط متغیر و متحول آماده نمی کند. واکزکارایی الزم را نداشته و فراگیران را برای سا

چالش های تقویت کارکرد نظام آموزش عالی کشاورزی کشور نشان داد چالش های راهبردی آموزش عالی کشاورزی 

ناهمواری بستر تحقیق و توسعه کشاورزی، محدودیت های کلیت نظام پژوهش و فناوری، ضعف های عبارتند از 

دستاوردی تحقیق های کشاورزی )شریف زاده و  -کردیساختاری/ نهادی  تحقیق های کشاورزی و ضعف های کار

( نیز در تحقیقی موانع کارآفرینی دانش آموختگان بخش کشاورزی را 1331(. ابن علی و رجبی نسب )1331همکاران، 

نداشتن کارایی الزم نظام آموزشی عالی در بخش کشاورزی، نبود یک الگوی مشخص برای کارآفرینی نیروهای دانش 

زده بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و ناهماهنگی مورد نیاز با ساز و کار مناسب بین دستگاههای ر باآموخته، دی

مانع عمده دیگری که در مقابل افزایش کارایی آموزش عالی قرار دارد اجرایی و متولی امر کارآفرینی بیان کرده اند. 

ورزی می باشد که خود به خود منجر به ایجاد موانع دیگری فاصله جغرافیائی ایجاد شده بین محیط آموزشی و واقعی کشا

 دانشجویان و در نتیجه فارغ التحصیالن کشاورزی با کسب و کار های مرتبط با کشاورزی می گردد. در زمینه ارتباط 

یر کاربردی کشاورزی نشان داد تغی –از سوی دیگر بررسی عوامل اثرگذار بر تقویت کارآفرینی در آموزش های علمی 

روش های آموزشی، تغییر و بهبود محتوای آموزشی، تجهیز مراکز آموزشی، تغییر در نحوه جذب و پذیرش دانشجو . 

کاربردی کشاورزی از جمله شاخص های مهم و اثر گذار به شمار می  -بهبود سازمانهی و تشکیالت مراکز آموزشی علمی

 (.1331روند )خسروی پور و همکاران، 

ری نشان داد که خود بازنگری در برنامه ها، محتوای درسی و برگزاری دوره های آموزشی برای نتیجه مطالعه دیگ

گروههای مختلف آموزشی مراکز آموزش عالی در تبدیل دانشگاه سنتی به یک دانشگاه کارآفرین ضروری بوده و 

ماد به نفس و نیز مهارت های همچنین نشان داد آموزش کارآفرینی در افزایش مهارت های دانشجویان در خالقیت، اعت

 (. 2005ارتباطی و مدیریتی اثر گذار است )گالووی و همکاران، 
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 بحث و نتیجه گیری

جهت حل مشکل اشتغال فارغ التحصیالن  رویکردی نو دردر این مقاله به موضوع آموزش کارآفرینی به عنوان 

تحقیقات و شواهد تجربی بیانگر آن است که بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی. در کشاورزی پرداخته شد. نتای  

بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال افزایش است. در حال حاضر تعداد بی شماری از فارغ التحصیالن کشاورزی که 

مراجعه می کنند با منع قانونی از دانشگاههای دولتی، آزاد اسالمی و مراکز آموزشی کشاورزی به دستگاههای دولتی 

استخدام مواجه شده و به خیل عظیم بیکاران می پیوندند. به طور قطع یک اقدام جدی برای مقابله با این چالش، توسعه 

(. کارآفرینی، دربردارنده منبعی از انعطاف پذیری، نوآوری، خلق شغل برای 1332آموزش کارآفرینی است )یعقوبی، 

(. به عبارت دیگر 1321الب برای توسعه حرفه ای افراد تلقی می شود )رحمانیان و همکاران، اقتصاد و یک فرصت ج

کارآفرینی ارتباط مستقیمی با خالقیت و نوآوری دارد.  از این رو  ارائه آموزش های کارآفرینانه به فارغ التحصیالن، می 

لذا با مزیت های نسبی که برای کارآفرینی بر شمرده شد،  تواند در ایجاد اشتغال برای آنها، نقشی مهم و حیاتی ایفا نماید.

فارغ التحصیالن دانشگاهها، به ویژه فارغ التحصیالن کشاورزی هم اکنون و در طی سالهای آینده می توانند در قالب تشکل 

شغل و در آمد مشارکت نموده و از این طریق با ایجاد  ی مختلف فعالیت های اقتصادی کشورارآفرین، در زمینه هاکهای 

لب گفته شده موارد ابرای خود، گردش چرخهای اقتصادی جامعه را تسهیل و تسجیل نمایند. در این راستا با توجه به مط

 ذیل پیشنهاد می گردد:

 .لزوم تحقیقات بیشتر در زمینه شیوه های آموزش کارآفرینی و استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه  

صت هایی برای برنامه های آموزش کارآفرینی به گونه ای که با تصورات موجود در مورد کارآفرینی فراهم آوردن فر 

 همسو و هماهنگ باشد. 

 تالش در جهت تقویت سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز جهت اجرای برنامه های آموزش کارآفرینی  

 اجرای برنامه های مبتنی بر یادگیری از طریق عمل و فعالیت میدانی کشاورزی. 

 فراهم آوردن فرصت مشاوره با کارآفرینان کشاورز مشغول به کار.  

 آموزش مهارت های بازاریابی، فروش، معامله و غیره از طریق مکانیسم های اجبار و تشویق. 

 با آنها. مطالعه سوابق کارآفرینان کشاورز و آشنایی 

 بکارگیری شیوه ها و تکنولوژی های جدید در برنامه های آموزش کارآفرینی. 

 برای آموزش افراد و توسعه نقاط قوت آنان. زمان کافی اختصاص دادن 
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 فهرست منابع 

، موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی )بخش کشاورزی((، 1331، ).رجبی نسب، علیابن علی، لطف اله و ابر 

 سمنان: دانشگاه سمنان. ملی آموزش عالی و کارآفرینی، اسفند ماه: همایش

عوامل موثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش (، 1335، ).اسکندری، فرزاد، حسینی، سید محمود و کالنتری، خلیل

، 53اقتصاد کشاورزی وتوسعه، سال چهاردهم، شماره  ،آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

 .102ص 

بررسی دالیل گرایش به کارآفرینی دانشجویان (، 1333، ).شهرزاد، اطهری، زهرا و زرافشان، کیومرث -بارانی

، 1، نشریه توسعه کار آفرینی، سال دوم، شماره کشاورزی )مطالعه موردی: استان کرمانشاه(کاربردی  -علمی

 .25-23صص 

تعاونی، راه حلی جهت مشکل بیکاری فارغ التحصیالن  ایجاد(، 1331، ).برآبادی، ابوالقاسم و محمدی، یاسر

 .11، ص 13فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال پنجم، شماره  ،یکشاورز

، روزنامه آسیا، دستگاههای دولتی دیگر دانش آموختگان کشاورزی را نمی پذیرند(، 1332، ).جاللی، خداکرم

 .22شماره 

شناسایی و تحلیل (، 1331خسروی پور، بهمن، ایروانی، هوشنگ ، حسینی، سید محمود و موحد محمدی، حمید.، )

مولفه های آموزشی موثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی 

 .212-202، صص 2(33، علوم کشاورزی ایران، )کشاورزی

بررسی عوامل اثرگذار برقصد کارآفرینانه (، 1321، ).ری، محمد و هواسی، علیرحمانیان کوشککی، مهدی، چیز

 .122-125بهار ، ص ، 15، نشریه توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایالم

نامه  پژوهش ،بررسی تحلیل آموزش کارآفرینی در دانشگاهها(، 1332رضوی، مصطفی و زالی، محمد رضا.، )

 .32(ص 11)2علوم انسانی و اجتماعی، 
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های  SMEآموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه (، 1332) .،زارع یکتا، محمد رضا

 .12، ص 101کار و جامعه، ،دانش بنیان

کارها و چالش واکاوی ساز و (، 1331) .،شریف زاده، ابوالقاسم، حسینی، سید محمود، کالنتری، خلیل و اسدی، علی

وم کشاورزی عل ،های تقویت کارکرد نظام آموزش عالی کشاورزی کشور در عرصه تحقیقات کشاورزی

 .220-222 ، صص33 شمارهایران، 

، جهاد، آموزش کشاورزیراهکارهای بکارگیری کارآفرینی در (، 1335، سعید و برادران، مسعود؛ )صالحی

 .133-205 صص ی، د، آذرو222شماره 

 .15، چاپ اول، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص سازمان کارآفرین(، 1323صمد آقایی، جلیل.، )

گاهنامه مرکز مطالعات ، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی  ،))آموزش کارآفرینی در مدارس(( ،(1332) ،غالمی، ک.

 .3، ص 2سازمان سنجش آموزش کشور. شماره 

شناسایی موانع داخلی، محیطی و برآیندی کارآفرینی (، 1332، ).، الهامکیا کجوری، داوود و فاضلی ویسری

پژوهشگر )فصلنامه  بندر نوشهر(، -سازمانی )مطالعه موردی: اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران

 .25، ص 20مدیریت(، سال هفتم، شماره 
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