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 چکیده:

هاای  ، وجود باازار رااابتی و افازایش نیااز باه فر ات      کشاورزی التافزایش تقاضا برای محصو و امروزه رشد جمعیت

سااز تایمین   کارآفرینی در این بخش زمیناه  شغلی، ضرورت توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی را مضاعف ساخته است.

ی توسعه ها و  راهکارهابا هدف بررسی چالش  و رشد پایدار ااتصادی خواهد بود. مطالعه حاضر ، کاهش فقرامنیت غذایی

ی ماروری  اورت فرفتاه    کارآفرینی در کشور با تیکید بر بخش کشاورزی انجام شده و با مطالعه منابع مختلف و به شایوه 

تاوان از ساه جن اه    های فراروی توسعه کاارآفرینی کشااورزی در ایاران را مای    چالش است. نتایج این پژوهش نشان داد که

هااای محاایب ک اار و کااار مااورد بررساای ااارار داد. از م متاارین موانااع عوامااض ضدانگیزشاای، موانااع اااانونی و محاادودیت

، و ترس از دست دادن سرمایه توان به وجود خطرات موجود در یک فعالیت تولیدیمی کشاورزی ضدانگیزشی کارآفرینی

زمینه ان کشاورزی در آموختگهای دانشجویان و دانشهای در حال رشد و ضعف م ارتکم ود حمایت ای مالی از شرکت

کید نظام تعلیم و تربیت بار توساعه   توان به عدم تینیز می های ک ر و کاراز بعد محدودیتکارآفرینی اشاره کرد. همچنین 

هاای کارآماد و کاافی بارای     فذاری و ن اود مشاو   های سرمایهکارآفرینی به ویژه در بخش کشاورزی و وجود محدودیت

در پایاان نیاز    تر در عر ه کاارآفرینی کشااورزی اشااره نماود.    ردهتشویق هر چه بیشتر بخش خصو ی ج ت حضور ف ت

  ها ارائه شده است.راهکارهایی ج ت مقابله با این چالش

 

 .ها، راهکارهاتوسعه کارآفرینی، کشاورزی، چالش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هاا و تغییارات باه     پیشارفت  ااتصادی عصر حاضار، ریشاه در   -های اجتماعی های متفاوت در نظام تحوالت و دفرفونی

های کنونی با تحوالت و تغییرات ف اترده در داخاض و در ساطو      وجود آمده در علم و فناوری دارد. بدون تردید، سازمان

هاای جدیاد مقابلاه باا      هاا و رو   ها نیازمند راه حاض  المللی مواجه ه تند. از این رو، تضمین تداوم حیات و بقای سازمان بین

ها، فرآیندها و محصوالت جدید ب تگی دارد. در این میان از کارآفرینی  به خالایت و نوآوری در رو مشکالت است که 

باا نگااهی باه روناد     به ع ارت دیگار  (. 1331شود )پرداختچی و همکاران،  به عنوان موتور محرکه توسعه و پیشرفت یاد می

ای  ای پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزایندهه یابیم که با افزایش و ف تر  فناوری رشد و توسعه ج انی در می

آیند، به طوری که در  شود. امروزه، کارآفرینی فردی و سازمانی از عوامض م م رشد و توسعه ااتصادی به شمار می بیشتر می

شاود باا و اور     های طالیی کارآفرینی نام فرفته است و پایش بینای مای    غرب و برخی از کشورهای دیگر دو دهه اخیر دهه

فناوری ای نوین، کارآفرینی به سوی افق ای جدیدی میض خواهد کرد. مقوله کارآفرینی در بیشتر کشاورهای پیشارفته و در   

باه طاورکلی    (.1331ترین من ع توسعه مورد نظر ارار فرفته است. )ح ینی لرفاانی و همکااران،   حال توسعه به عنوان ا لی

فرفته شده کاه هار دو باه معناای      Unternhmenی آلمانی و واژه  Entreprendreویی کارآفرینی از کلمه فران  واژه

ی دانشاگاهی وب اتر،    شاد. ط اق واژه ناماه   مطار    1111است و اولین بار توساب ریچاارد کاانتیلون در ساال     « شدن متع د»

ق اض کناد )رضاوانی و    دهای، اداره و ت  شود مخاطرات یک فعالیت ااتصاادی را ساازمان   کارآفرین ک ی است که متع د می

شود   و در حقیقت به فردی نوآور و توسعه دهنده اطال  می (Tullock, 2010؛  Hamidon, 2009؛  1331 ،نجارزاده

تر و  با نگاهی وسیع .(1331های موجود در بازار را کشف و از آن ا ب ره برداری نماید )جمشیدی فر و همکاران،  که فر ت

یابیم. تعاریفی مانناد ایجااد ارز     اوردهای کارآفرینی تعاریف فونافونی برای کارآفرینی میاز منظر مفاهیم مربوط به دست

زایی، توسعه خالایت و نوآوری و توساعه ک ار و کارهاای ناوین از ایان ماوارد ه اتند )سالیمان پاور و           و ثروت، اشتغال
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باه کامیاابی دارناد و ساخت کوشای،      در وااع، فرآیند کارآفرینی دستاورد ک اانی اسات کاه میاض شادید       (.1311ح ینی، 

 (.1333 های روحی و روانی آن است )رضازاده و شیخان، پذیری از جمله ویژفی پافشاری و ری ک

 ( کارآفرینی ممکن است یک یا چند مورد از عوامض )عنا ر( زیر را شامض شود:1332) از دیدفاه مدهوشی و بخشی

 اندازی ک ر و کار؛راه 

 در توسعه محصوالت یا خدمات جدید؛ داشتن خالایت و نوآوری

 اداره ک ر و کار موجود به طریقی که رشد سریع و پیوسته داشته باشد؛

ج تجوی منابع مالی و دیگر منابع برای دستیابی به توان زیاد به منظور رشد در ک ر و کار و پذیر  خطار )ری اک(   

 در توسعه یا رشد ک ر و کار.

کارآفرینانه است، هر چند که وجود تمام عوامض ارائه شده در هر مواعیت کارآفرینانه  های م م فرآیند این عوامض، جن ه

 شود:ی حیات ک ر و کارهای کارآفرینانه پرداخته می در ادامه به توضیح چرخه ضروری نی ت.

-دهبندی کرهای متعددی تق یم ی ک ر و کارهای کوچک را در  االر  احر نظران مختلف، مراحض ایجاد و توسعه

 توان در االر پنج مرحله بررسی کرد. ی زندفی این نوع ک ر و کارها را می اند. به طور سنتی چرخه

ی ک ار و کاار اسات. در ایان      فیری اولیه های مرت ب با شکض ی اول شامض فعالیت مرحله ی ایجاد ک ر و کار: مرحله

ای ان اشات و ک ار مناابع ماالی و غیرماالی، خالایات،       مرحله، فرآیند کارآفرینانه ایجاد شده و خالایت مورد نیاز است. بر

ی کلی میموریت و ج ت ک ر و کار در االر راه ارد کارآفریناناه در ایان مرحلاه      ارزیابی و ش یه سازی نیاز است. فل فه

 شود. مشخص می

ج اتجوی   ی رسامی ک ار و کاار،    های الزم برای ایجاد برناماه  در این مرحله فعالیت مرحله دوم شروع ک ر و کار: 

 شود. ی مؤثر انجام می های بازاریابی و ایجاد تیم کارآفرینانه سرمایه، انجام فعالیت
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این مرحله نیازمند تغییرات م می در راه رد کارآفرینانه اسات. چارا کاه را اا و ساایر نیروهاای باازار         ی رشد: . مرحله3

فیارد. در ایان    ش روی ک ار و کارهاا اارار مای    های جدیدی پی مشغول تغییر و تحول در راه ردهای خود ه تند و چالش

 فرای مدیریتی مطر  است.مرحله، رشد و انتقال از ره ری انفرادی کارآفرینانه به ره ری تیم

هاای کارآفریناان اسات. در طاول ایان       ی شرایب بازار و هم تاال   این مرحله هم نتیجهی تث یت ک ر و کار:  . مرحله4

شاود؛   ی مشتریان ن  ت به کاالها و خدمات کارآفرینان افازایش یافتاه و باازار اشا اع مای     تفاوت ها و بی مرحله راابت شرکت

ی خاود   فیرد و شرکت بایاد بارای  ساه تاا پانج ساال آیناده        عالوه بر آن میزان فرو  ک ر و کار حالت ثابتی به خود می

 ی ک ر و کار حیاتی است. ریزی کند. نوآوری برای موفقیت آینده برنامه

کنناد، سرنوشاتی جاز ناابودی نخواهناد داشات.        شرکت هاایی کاه باه ناوآوری توجاه نمای      نوآوری یا افول: . مرحله 1

ی دیگار را  ااحر شاوند و     هاای نوآوراناه   کنند تا شارکت  اند، اغلر تال  می هایی که از نظر مالی موفقیت داشته شرکت

ولید محصوالت یا خدمات جدیدی را دن اال  ها ت بدین طریق از رشد خود اطمینان حا ض کنند. همچنین تعدادی از شرکت

 کنند. می

ی زندفی ک ر و کارهای کارآفرینانه از دیدفاه راه ردی حائز اهمیت باوده و هار کادام از ایان      تمامی مراحض چرخه

 (.1331مراحض به راه ردهای متفاوتی نیازمند ه تند )مقیمی و احمدپور داریانی، 

ی بخش کشاورزی بوده و نیز براساس  ی امنیت غذایی بر ع ده ساله، وویفه 21از آن جایی که براساس سند چشم انداز 

بار تولیاد محصاوالت اساسای      تیمین غذا با تکیه بر تولید از منابع داخلای و تیکیاد  ) ی چ ارم توسعه های کلی برنامه ستسیا

ات غیار نفتای، ایجااد سااز و     ی  اادر  االهاا و توساعه  پاذیری ک  های الزم برای تحقاق راابات   ، فراهم کردن زمینهکشاورزی

دولات وویفاه    ،فی روستائیان و کشاورزان(ارتقای سطح درآمد و زند کارهای مناسر برای رشد ب ره وری عوامض تولید و

و سیاسات مناسار اتخاام نمایاد.      برناماه  ،م یاکردن فضای ک ر و کار برای تحقق اهداف بخش کشاورزی دارد به منظور
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               ی کلای  دساته  2فضاساازی مناسار بارای کاارآفرینی در بخاش کشااورزی را باه         راساتای هاای دولات در    توان تاال   می

 هاای شاغلی و تناوع    ی فر ات  ااتصادی کشور )ارتقای سالمت جامعه و تایمین غاذا، توساعه    ارتقای ابعاد کالن اجتماعی و

  و تولید کنندفان و توزیاع مناسار درآماد(   ی  ادرات غیر نفتی، ارتقای درآمد  زان، توسعههای کشاور به فعالیت بخشیدن

تولیاد، تقویاات   وری عواماض ارتقاای ابعااد بخشای )خودکفااایی محصاوالت اساسای براساااس تولیاد داخلای، ارتقاای ب ااره        

مطالعاات   (.1331) داناایی فارد و همکااران،     بنادی نماود  های مختلاف( دساته  رشد ااتصادی بخش های تولید و زیرساخت

با تزریق سرمایه و تن ا این بخش که توسعه های فراروی بخش کشاورزی نشان داده است و چالشمختلف پیرامون وضعیت 

فرآیندی چند بعدی است کاه عواماض ب ایاری در آن نقاش دارناد. در ایان میاان تایثیر         نیافته و در حقیقت آوری تحقق  فن

غیرااباض انکاار اسات. یاک ناوع       فذاری در ج ت ب  اازی و تقویات نیاروی ان اانی در توساعه کشااورزی اماری        سرمایه

نظران از رویکردهای اجتنااب ناپاذیر بارای بخاش دولتای و غیردولتای       فذاری که امروزه به عقیده برخی از  احر سرمایه

توجاه باه توساعه     باشاد. در هماین ارت ااط، اسامیت     شود، تقویت و توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی مای  مح وب می

آورد ) موحدی و همکاران،  های توسعه کشاورزی به ح اب می ها و الزامات برنامه ز ضرورتکارآفرینی را به عنوان یکی ا

هایی نظیر آزادساازی تجااری و در نتیجاه دفرفاونی در      های اخیر با چالش از سوی دیگر کشاورزی ایران در سال (.1331

ورزی ج اانی، پیشارفت در زمیناه    هاای دولات از تولیاد کنناده، افازایش راابات در بازارهاای کشاا         بازار، کااهش حمایات  

ساازی   ساازی و کوچاک   هاای خصو ای   های مرت ب با این بخش، ج انی شدن، بیوتکنولوژی کشااورزی، سیاسات   فناوری

ساختار دولت و در نتیجه دفرفونی در بازار کار کشاورزی و مشکالت محیب زی تی و االیمی نظیر سیض و خشک الی کاه  

ه مواجه بوده است. همچنین، تغییر در تقاضاای مشاتریان کشااورزی نیاز از دیگار      باعث افزایش ری ک کار کشاورزی شد

سیاساتگذاران،  بر ایان اسااس   (. 1331مواردی است که در بخش کشاورزی ایران شاهد آن ه تیم )دانایی فرد و همکاران، 

نونی تولید کشااورزی  های ک متخصصان بخش کشاورزی معتقد ه تند که یک دفرفونی ساختاری در شیوه ریزان و برنامه

ی پایدار، راه رد اساسی توسعه کشاورزی خواهد باود. تغییرهاای    الزم بوده و کشاورزی م تنی بر بازار در چارچوب توسعه

افزایش بیکااری و کام کااری، م احاث زی ات محیطای، تناوع        های کشاورزی و خود جامعه،  سیاست انجام شده در بازار،
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 ساازد  ورزی را بایش از پایش نمایاان مای     اتند کاه ضارورت کاارآفرینی در بخاش کشاا      زی تی، منابع ط یعی از عاواملی ه 

های توساعه کاارآفرینی    از این رو در این مقاله سعی شده است که به بررسی موانع و چالش (.1331فرد و همکاران،  )دانایی

پرداختاه شاود و در پایاان باه      در بخش کشاورزی ایران از سه بعد عوامض ضد انگیزشی، موانع اانونی و محیب ک ر و کار

ها ارائه فردد. مطالعه حاضار باه شایوه ماروری و باا       ها، راهکارهایی به منظور مقابله با اینگونه چالشفراخور این محدودیت

 مطالعه منابع مختلف انجام شده است. 

 کارآفرینی کشاورزی در ایران موثر بر توسعه عوامل ضد انگیزشی 

هاا و مشاکالت   رین اساتراتژی بارون رفات از بان ب ات     تا ترین و عملای به عنوان اجرایی ایرانی کارآفرینی در توسعه  

و م اتلزم ارائاه   ااتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و رفع موانع آن است. ورفیت سازی برای توسعه کارآفرینی از یک س

جامعه در همه سطو  آموزشی مای باشاد،    و براساس نیازهای یهای کارآفرینی با رویکرد بازار محورآموز  ها و م ارت

ی ایجاد زمینه هاای مناسار ج ات توساعه    و  ضد انگیزشی اما از سوی دیگر توسعه کارآفرینی نیازمند شناخت و رفع موانع

 یی عواماض ضدانگیزشا   هاای موجاود در زمیناه    یکای از چاالش   .(1311)مشادیی،   باشدمیفعالیت های تولیدی و خدماتی 

پذیری. به طورکلی خطرهایی کاه در یاک    ی انتخاب یک راه است؛ امنیت شغلی یا معضض خطر ه م یلهکارآفرینی مربوط ب

تواناد مرباوط باه     کند. این خطرها می تواند وجود داشته باشد به اشکال مختلف یک کارآفرین را ت دید می شغض خاص می

های مختلفی دارند، ولی باه هار    این خطرات شکضم ائض مالی، کاری، خانوادفی، اجتماعی یا حتی م ائض روانی فرد باشد. 

 فرینی در بخاش کشااورزی مجازا دان ات    ی فرآیند کارآفرینی و به ویژه کاارآ  توان آن ا را از پیکره  ورت که باشند نمی

نتایج یک پژوهش و همچنین نظرات کارآفرینان در ساومین جشانواره کارآفریناان برتار کشاور نشاان        (.1331میری،  )علی

انداز خود از عوامض م م ضدانگیزشی  های خود و ترس از دست دادن سرمایه و پس که نگر  منفی مردم به تواناییدهد  می

ااتصادی است. نتایج پژوهشی در سومین  هایفعالیت کارآفرینی مح وب شده که این مورد خود ناشی از باال بودن ری ک

 احال رشد در ایران وجود ندارد زیار  های جدید و در رای شرکتدهد که حمایت مالی ب جشنواره کارآفرینان برتر نشان می
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و عرضه عمومی برخوردار نی تند   ها از پشتوانه مالی کافی، دریافت ت  یالت بانکی، منابع مالی بخش خصو ی این شرکت

یکای   .(1331 ،ناام  ) بای  های جدید و در حال رشد کمرنگ است های دولت در ج ت حمایت از شرکت و از طرفی برنامه

آموختگاان   های دانشاجویان و داناش   ضعف م ارت ی عوامض ضد انگیزشی،کشاورزی در حوزه بخش های دیگر از چالش

. زمانی عقیده بر این بود (Karimi et al., 2010؛  1336)ح ینی و عزیزی،  کشاورزی در زمینه توسعه کارآفرینی است

ض کرده خود به خود منجر به توساعه کشااورزی خواهاد شاد. از     های کشاورزی و تربیت نیروی تحصی که ف تر  دانشگاه

های زیادی در این راستا به منظور تربیت نیروی ان انی ماهر برداشته شده اسات کاه نگااهی اجماالی بار تعاداد        این رو، فام

د. بنابراین افر از باش ها به روشنی بیانگر توجه جدی وکافی به این مقوله می های کشاورزی دانشگاه پذیر  دانشجو در رشته

آموخته کشاورزی کم ودی وجود ندارد، چرا بخش کشاورزی آن فونه که باید رشاد پیادا نکارده     نظر تعداد نیروی دانش

هاای عملای و    هاا و م اارت   است؟ وااعیت امر این است که تربیت شدفان آموز  عالی در زمینه کشاورزی، فاااد اابلیات  

آموختگان به جذب در ن ادهای دولتی و رضایت آن ا به استخدام در این  دید این دانشکاربردی الزم ه تند. تمایض ب یار ش

آموختگاان  واحدها، حتی با حقو  و مزایای ب یار ناچیز، نشانه بارز و فویایی بر این وااعیات اسات. از ساوی دیگار داناش     

ها را شغلی پر زحمت، کام   فونه فعالیت یندهند و در بیشتر موااع، ا مذکور رغ ت چندانی به کار عملی و تولیدی نشان نمی

آموختگان  کنند. در  ورتی که انتظار م ئوالن و جامعه از دانش آموخته دانشگاهی تلقی می درآمد ودور از شین یک دانش

کشاورزی این است که آن ا عالوه بر اشتغال خود، برای افراد دیگر جامعه نیز کار ایجاد کنناد. ط عااا ایان وضاعیت م اتلزم      

بررسی دایق و موشکافانه در زمینه علض و ور چنین شرایطی و نیز مطالعه ب اترهای الزم بارای توساعه کاارآفرینی در نظاام      

 (.1336عزیزی،  باشد )ح ینی و آموزشی عالی کشاورزی می

 

 ی کارآفرینی کشاورزی در ایران موانع قانونی توسعه 

هاای کاارآفرینی باا رویکارد باازار       هاا و م اارت   ارائه آموز  سازی برای توسعه کارآفرینی از یک سو م تلزمورفیت

هاای   محوری و براساس نیازهای جامعه است. اما از سوی دیگر توسعه کارآفرینی نیازمند شناخت و رفع موانع و ایجاد زمینه
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های جدید و اندازی ک ر و کارهای تولیدی و خدماتی است. الزمه فرایش و تال  برای راه مناسر ج ت توسعه فعالیت

نظام  (.1331 نام، های اانونی، فرهنگی و ااتصادی در کشور است ) بی های کارآفرینانه، فراهم بودن زمینه کوچک و فعالیت

نماید. متیسافانه در کشاورهای در حاال توساعه      های ااتصادی عمض می حقوای و اانونی به عنوان ب تری برای ت  یض فعالیت

های  کنند، نظام ریزی متمرکز و ااتصاد دولتی به سمت بازار آزاد حرکت می از نظام برنامه خصو اا کشورهایی که به تازفی

نماید. اولاین   های کوچک ایجاد می حقوای و اانونی مشکالت و موانع م می را در راه کارآفرینی و تیسیس و اداره شرکت

سرمایه است که باه واساطه فرهناگ ااتصااد      ی مالکیت خصو ی و امنیت م یله در این زمینه عدم تعریف درست از مقوله

دولتی در جامعه وجود دارد. پیچیدفی فرآیندهای تیسیس شرکت، اخذ مجوزهای مربوط به واردات و  ادرات کاالهاا و  

هاای   هاای تیسایس و اداره شارکت    اوانین و مقررات پیچیده مالیاتی از جمله دیگر مواردی است کاه باعاث افازایش هزیناه    

باشد  ر این کشورها حتی عدم ان جام در تعریف اانونی ک ر و کارهای کوچک نیز جزو مشکالتی میشود. د کوچک می

هاای   شاواهد موجاود و بررسای    (.Martins, 2004؛  1334که هنوز به درستی حض نشده است ) فیض بخش و همکاران، 

های کارآفرینی و تولیدی  مناسر برای فعالیت های دهد که اوانین و مقررات دولتی نه تن ا زمینه انجام شده در ایران نشان می

را فراهم نکرده است بلکه این اوانین و مقررات به عنوان مانعی ج ت اهاداف کاارآفرینی عماض کارده اسات. شااید بتاوان        

های خود اح ااس کنناد، ماوانعی مانناد ااوانین و       ففت که کارآفرینان ا ض از آنکه راابت بخش خصو ی را برای فعالیت

 . (1331نام، )بی بینند اداری و انحصارات دولتی را مانع ک ر و کار خود میمقررات 

توان موارد  کنند می هایی را در زمینه ف تر  کارآفرینی در بخش کشاورزی ایجاد می که محدودیتموانع اانونی  از دیگر

 زیر را بر شمرد:

 اوانین و مقررات بانکی در فرآیند دریافت اعت ارات مالی 

 مالیاتی اوانین 

 اوانین تجارت 

 اانون کار
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 وجود انحصارات دولتی ناشی از اوانین و مقررات

 اوانین و مقررات فمرکی

 اانون ش رداری

 اوانین و مقررات  ادرات و واردات

 ها اوانین ث ت شرکت 

 اوانین حقو  مالکیت

 (.1331؛ المعی، 1311اوانین زی ت محیطی )مشدیی، 

 های محیط کسب و کارمحدودیت

آفرینان در خأل عمض هاست. به ع ارت دیگر کارای دیگر از این محدودیتهای محیب ک ر و کار نیز دستهمحدودیت

هاای کارآفریناناه باه    دهناد. محایب   های کارآفرینی که آن ا را احاطه کرده است واکنش نشاان مای   به محیب کنند، بلکه نمی

(. یکی 1311ن اهمیت دارند، تعریف شده است. ) ادای و ملکی نیا، عنوان عواملی که در توسعه کارآفرینی در مناطق معی

از موانع پیش روی توسعه کارآفرینی کشاورزی در ایان حاوزه، عادم تیکیاد نظاام تعلایم و تربیات )آماوز  و پارور  و          

یقات های آموز  کارآفرینی و تحق آموز  عالی( بر توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی است. بالك و استامپ  چالش

 اند: مربوط به آن را در االر موارد زیر دسته بندی نموده

 فیری اثر بخشی کارآفرینی؛ های تحقیق برای اندازه چالش در ایجاد رو  شناسی 

 های آموز  کارآفرینی؛ چالش در محتوا و شیوه-

 چالش در کیفیت تدریس کارآفرینی؛

 ک ر و کار؛ ها ن  ت بهذیر  آموز  کارآفرینی در دانشکدهچالش در پ

 های دانشی مختلف؛ ی عمومی )مشترك( در زمینهچالش در ایجاد یک پیکره

 های آموزشی؛ چالش در اثربخشی رو  
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ی زنادفی ک ار و کااری کاه هام       چالش در نیازهای یادفیری کارآفرینانی که در حال کار ه تند، متناسار باا دوره  

 (.1331، برند )مقیمی واحمدپور داریانی اکنون در آن به سر می

 کز آموز  عالی باید برای سه فروه انجام شود:اها و مر رسد آموز  کارآفرینی در دانشگاه به نظر می

 ی دانشجویان و استادان آموز  عمومی و اج اری برای کلیه 

های مربوط را  های مختلف کارآفرینی ارار فرفته و ویژفی آزمون و ت ت ، تحتهای عمومی دانشجویانی که در دوره

هاای دانشاگاهی و دانشاجویان بارای جاذب مطالار        اندازی ک ر و کار ه تند ) برخی فروه دارا بوده و دارای اابلیت راه

 های فناورانه و دانش بنیان آمادفی بیشتری دارند(. اندازی شرکتبرداری از آن ا، در م یر راهآموزشی و ب ره

ی فعالیت ای آنان )طال ی و زارع یکتاا،   ک به تث یت و ادامههای ایجاد شده برای کم آموز  مدیران و کارکنان شرکت 

ی تعریاف روشاان از اهاداف دوره و تعیااین    هااای آموزشای، ارائااه  یکاای از م اائض م اام در طراحای دوره  همچناین   (.1331

 ها باید برخی از اهداف زیر را تعقیر کند: ی آموز  کارآفرینی در دانشگاه های هدف است. هر دوره فروه

 ازی دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی و ک ر و کار؛آشنا س 

 ی کارآفرینی؛ ایجاد فرهنگ و روحیه 

 معرفی الگوهای موفق کارآفرینی؛ 

 های خاص کارآفرینی؛ انتقال دانش و م ارت 

 های کارآفرینی و آشنایی با تحقیقات  ورت فرفته، پژوهش در مقوله 

 اندازی ک ر و کار؛های راه رو  

 های جدید م تنی بر دانش؛ اندازی شرکتههای را رو  

 ی خالایت، مذاکره، اخال  ک ر و کار و ...؛ های آموزشی در زمینه کارفاه 
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ی نگ داری از اطالعات و ث ت مالکیات فکاری )طاال ی و زارع    آوری و نحوه آموزش ای مربوط به ایجاد دانش و فن 

 (.1331یکتا، 

و در نتیجاه   م ارت ای مدیریتی ضاروری بارای ک ار و کارهاای کوچاک      ی آموز  و پرور  نیز در ب  ود و توسعه

های کارآفرینان ک ار   نقشی اساسی دارد. عوامض حیاتی در ارتقای شای تگی و توانایی افزایش شانس موفقیت کارآفرینان

تواناایی انعکااس    هاا،  ی تجارب و فر ت سازی در مراحض اولیه، توانایی اشاعه و کارهای کوچک ع ارتند از: توانایی ش که

راه رد فذشته، توانایی تشخیص اشت اهات، توانایی دسترسی به منابع، توانایی جذب اعضای بیرونی به عنوان بخشای از تایم   

 (. 1331کارآفرینانه )مقیمی و احمدپور داریانی، 

اتصاادی کشاور   ودن ساختار اتوسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی، دولتی ب های محیطی فراروی یکی دیگر از چالش

وری نیروی کار  م تقیماا بر عدم تعادل میان عرضه و تقاضای کار و کاهش بازدهی ااتصادی و ب ره باشد که این وضعیت می

ی اولی اتالف سرمایه ان انی و دومی اتالف سرمایه ااتصادی و ماالی و نتیجاه ن اایی هار دو از      تیثیر فذاشته است که نتیجه

اکارآمدی نظام ااتصادی و همچنین شدت بخشیدن به ن ود تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی طریق فرآیندی بازخوردی، ن

محادودیت ای   ،هاای م ام ک ار و کاار از بعاد ااتصاادی       یکی دیگر از محادودیت  (.1333کار است )زاهدی مازندرانی، 

ال . ف تر  اشاتغ (Huyghebaert & Van de Gucht, 2007) است به ویژه در آغاز یک فعالیت تولیدی ای سرمایه

اندازی فعالیت ای تولیدی است که با توجاه باه سااختار ااتصاادی موجاود       فذاری برای راهی نخ ت م تلزم سرمایه در وهله

باید از طریق دولت تیمین شود. ال ته  کشور و اختصاص من ع ا لی درآمد کشور یعنی نفت به دولت، م لماا بخشی از آن می

ارکردی ناشی از دخالت م تقیم دولت در فعالیت ای ااتصادی کشور، باید ساز و کارهاای مناسا ی بار    با توجه به نتایج بد ک

برای ایجاد ت  یالت کارآفرینی در بخاش کشااورزی از راه بخاش خصو ای و     « سیاست ای تعدیض ساختاری»م نای ا ول 

(. همچنین ن ود مشاوا ای کارآماد و کاافی    1333مند این بخش اندیشیده شود )زاهدی مازندرانی، تیمین مالی ب ینه و ااعده

ی فذشاته باا آن کاه     باشاد. باه ع اارت دیگار در دو دهاه      برای تشویق بخش خصو ی از دیگر محادودیت ای موجاود مای   
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کشاورزی همواره محور توساعه تلقای شاده اسات، جریاان تعریاف شاده و مشخصای بارای تشاویق بخاش خصو ای باه              

های خصو ی به سوی کارآفرینی در این بخش وجاود نداشاته اسات.     ایت سرمایهفذاری در بخش کشاورزی و هد سرمایه

در حالی که با توجه به توان ااتصادی دولت در ایران، با تعریف ساز و کارهای مالی و اعت اری، به آسانی و در مادتی ن ا تاا   

 (.1333توان به این هدف نائض آمد )زاهدی مازندرانی،  کوتاه می

 ارهاو راهک گیرینتیجه

المللی، فذر از جامعه  نعتی به  در ااتصاد راابتی و م تنی بر بازار ج ان امروز که با تغییر و تحوالت پر شتاب محیب بین

باه  «  موتاور توساعه ااتصاادی   »جامعه اطالعاتی و دفرفونی ااتصاد ملی به ااتصاد ج انی همراه است، کارآفرینی را به مثابه 

وری، ایجاد اشاتغال و رفااه اجتمااعی    تصادی کشورها که س ر افزایش ب رهد در رشد و توسعه ااتوان اند، زیرا می کار فرفته

تحوالت  ورت فرفته در بخش کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری در این بخش و نقش  خواهد شد نقش م می داشته باشد.

ی کارآفرینی در بخش کشاورزی ایران  هکارآفرینی در توسعه ااتصادی از عوامض ب یار م می ه تند که لزوم توجه به توسع

وااعیت این است که بخش کشاورزی ایران، دست کم برای تعدیض موضاعی و ماواتی بحاران     کند. را روز به روز بیشتر می

زایی موات تاا زماان حاض عقالنای و فرافیار ایان م ائله         های ن  ی در خور توج ی برای اشتغال اشتغال و بیکاری، از مزیت

تاوان در چاارچوب ماواردی     زایی و کارآفرینی را مای  . اهم مزیت ای ن  ی بخش کشاورزی در زمینه اشتغالبرخوردار است

تار باودن ایجااد اشاتغال در بخاش       چون سازفاری توسعه اشتغال کشاورزی با پراکندفی توزیع جمعیت روستایی، ااتصادی

لیات ارتقاای کیفای نظاام تولیاد      ی ج اانی، ااب کشاورزی ن  ت به  نعت، س ولت بیشتر ادغام بخش کشاورزی در بازارها

ای و تخصصای،   زی در سطح امکانات موجود کشور، نیاز به ن  ت کمتر شااغالن کشااورزی باه آموزشا ای حرفاه     کشاور

ی در بخاش کشااورزی برشامرد )زاهادی     زای یت تکاثری کارآفرینی و اشتغالنگ داری جمعیت روستایی در روستاها و اابل

تاوان باه ماوارد زیار اشااره      از جمله راهکارهای موثر در ارتقا و توسعه کارآفرینی بخش کشاورزی مای  (.1333مازندرانی، 

 نمود:
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ها و ایجاد حرکات در ج ات    ها و مواعیت آموخته در بخش کشاورزی با م ارتی که در تشخیص فر ت کارآفرینان دانش

شاوند کاه    اجتماعی بخش کشااورزی مح اوب مای   ااتصاد، تولید و تحوالت  توسعه کشاورزی دارند پیشگامان حقیقی در

شاور ب  اود   توانند در ااتصاد ملی تیثیرفذار بوده و ضریر خودکفائی محصوالت اساتراتژیک و اشاتغال پایادار را در ک    می

(. در این راستا یکی از راهکارهای مؤثر باه منظاور تقویات م ارت اای دانشاجویان و      1311)ابن علی و رج ی ن ر، بخشند 

ها است. کانون ای کارآفرینی با ایجاد فضاایی   های کارآفرینی در دانشگاه ختگان بخش کشاورزی، تشکیض کانونآمو دانش

هاای مهنای ناه در زماان      آورند. زیرا جراه یابی فراهم میسازی و ایدهش یه به فضای کاری در دانشگاه، محیطی را برای ایده

هاا   دانشجو به محاض ورود باه دانشاگاه و عضاویت در ایان کاانون      شود.  استراحت و آسایش، بلکه در بطن کار حا ض می

کند تا زمانی که آن ایده توسب دانشاجو و   شروع به پروراندن یک ایده در مهن خود و مطالعه و تال  بر روی آن ایده می

   خاود   ک ار و کاار جدیادی را بارای    آموختاه بتواناد    همکاری دانشگاه به یک طر  شغلی ت دیض فردد و در ن ایت دانش

 (.1336ح ینی و عزیزی، ار کامض خوداشتغالی آماده فردد )اندازی نماید و ج ت اشتغال در بازراه

ی تحصایلی، بازدیادهای    های کارآموزی مرت ب باا رشاته   های آموز  مناسر از جمله دوره توان با اتخام رو  همچنین می

باه طاور    هاا و  درسی و اساتفاده از نظارات آن  ان در م احث ی شغلی، شرکت دادن دانشجوی علمی به منظور آشنایی با آینده

ی کاارآفرینی در مراکاز آماوز  عاالی کشااورزی       کلی استفاده از روش ای نوین تادریس، فاامی اثرفاذار بارای توساعه     

 برداشت.

آماوز   تواناد بارای    هاای کاارآفرینی داده شاده، دولات مای      توسعه کشور به آماوز   های با توجه به اهمیتی که در برنامه

 کارآفرینان و  اح ان ک ر و کارهای کوچک با ت  یض امکانات الزم، از طریق منابع مختلف به این م م دست یابد:

 مؤس ات آموز  دولتی و دانشگاه ها؛

 های غیردولتی؛ سازمان

 های محلی )شوراها و ش رداری ها(؛ سازمان



 

 

11 

 

1931آبان   

 مؤس ات آموزشی خصو ی؛

 تجاری؛ های بازرفانی و اتا 

 ی مدیریت؛ توسعهمؤس ات 

  نوف تولیدی؛

 ای. های مشاوره سازمان

فراهم سااختن شارایب   ی توسعه کارآفرینی و اشتغال،  مینهمقابله با محدودیت ای بخش کشاورزی در ز برای اادام م م دیگر

ه باه  تری بارای جاذب سارمای   های بیش تواند انگیزه فذاری در بخش کشاروزی است. این اادام می کاهش مخاطرات سرمایه

زایای و کاارآفرینی در ایان بخاش      زی فراهم سازد. مانع م می که در حال حاضر بر سار راه ف اتر  اشاتغال   بخش کشاور

هاای کشااورزی و    آمیاز باودن فعالیات   ی موجود، ماهیت مخاطره وجود دارد،  رف نظر از مقررات و اوانین محدود کننده

هاا را باه میازان    فذاری در این رشته از فعالیات است که امنیت سرمایهم ارناپذیر بودن عوامض ط یعی مؤثر بر کار کشاورزی 

ای کاه در ایان زمیناه وجاود دارد ف اتر  بیماه        یکی از ساز و کارهای ثمربخش و آزمون شده زیادی پایین آورده است.

 محصوالت کشاروزی و تعمیم مناسر آن به مخاطرات و بالیای ط یعی است.

تواناد   مند ه تند. یکی از نظام ای م اعدت غیرمالی میرینان نیازمند م اعدت غیرمالی نظامعالوه بر م اعدت مالی، کارآف

هاا از طریاق    فاذاری  های مث تی را برای مرحله آغازین سارمایه  مراکز رشد کارآفرینی باشد. به طور کلی، مراکز رشد محیب

های پاایین تادارك    ای ک ر و کار با هزینه هی فضای اداری به شکض اجاره، خدمات اداری مشترك و حمایت مشاور ارائه

های نو پا، ایجاد تایثیر مث ات بار     ی نرخ باالیی از بقا برای شرکت بینند. ثابت شده است که مراکز رشد ممتاز ارائه دهنده می

 درك از کارآفرینی و ایجاد روشی ساختارمند برای  بازارهای مالی ه تند.

ای در توسااعه کااارآفرینی در مناااطق روسااتایی )از بعااد کشاااورزی و    رزناادهتوانااد نقااش ب اایار ا  تاارویج کشاااورزی ماای 

غیرکشاورزی( ایفا نماید، اما مروجان بای تی خودشان ا الا دارای دیدفاه کارآفرینانه باشند. آن ا بای تی سعی نمایند که باه  
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ا کمک نماید نگاه کرده و در مناطق تواند به توسعه روست های ممکن در روستا که می کشاورزی تن ا همانند یکی از فعالیت

دیادی را  های منطقه و سایر عوامض تیثیرفذار بر رشد و توسعه ااتصادی منطقه، ماوارد اساتفاده ج   مختلف و براساس پتان یض

 های جدید هدایت نمایند. س روستائیان را در راستای اینگونه فعالیتبرای زمین کشف نموده و سپ

ریازان توساعه بخاش     رود سیاساتگذاران و برناماه   پیش رد توسعه پایادار کشااورزی، انتظاار مای    نظر به جایگاه کارآفرینی در 

کشاورزی، اادام به سیاستگذاری توسعه کشاورزی پایدار با رویکردی کارآفرینانه نمایند، تا باا تلفیاق ماوازین کاارآفرینی     

شاروزی با حفظ تمامیات و ساالمت اجتمااعی،    پایدار در سیاستگذاری کشاورزی پایدار از این راه رد برای توسعه بخش ک

 ای کارآفرینانه ب ره فیرند. ااتصادی و زی ت محیطی و به شیوه
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