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چکیده
امروزه بر خالف گذشته ،بازارهای سطح جهان با تغييرات روزانه و حتی لحظه به لحظه نيازهای جوامع بشری روبرو هستند و سازمان های
آموزشی كه عامل اصلی تربيت نيروی انسانی متخصص هستند ،برای جا نماندن از تغييرات سريع و بقا و رشد در اين بازارها بايد به سرعت
و با هدف گذاری های درست حركت كنند .يکی از اهداف نوين مراكز آموزشی ،توسعه فعاليتهای كارآفرينانه است .از طرفی وجود مدل
توسعه كارآفرينی باعث می شود كه اقدامات صورت گرفته براساس برنامهريزی و نگرش همهجانبه صورت پذيرد .وجود آمار باالی بيکاری
مخصوصاً در رشته های كشاورزی لزوم اهميت به توسعه كارآفرينی در مراكز آموزش كشاورزی به عنوان يکی از متوليان اصلی آموزش
كشاورزی در كشور را دوچندان می كند .بنابرا ين هدف تحقيق حاضر طراحی مدل توسعه كارآفرينی مراكز آموزش كشاورزی با استفاده از
مرور سيستماتيک منابع و استخراج مؤلفه های تاثير گذار بود .همچنين اين تحقيق به دنبال تحليل استراتژيک وضعيت توسعه كارآفرينی
در مراكز آموزش كشاورزی بود .برای اين منظور از تعداد  33نف ر از دانشجويان شركت كننده در طرح های كارآفرينی و اساتيد ايشان در
چهار حوزه نقاط ضعف ،قوت ،تهديد و فرصتهای توسعه كارآفرينی مصاحبه به عمل آمد .در نهايت نتايج تحقيق حاضر در دو قسمت مدل
پيشنهادی توسعه كارآفرينی در مراكز آموزش عالی و همچنين استراتژیهای توسعه كارآفرينی مبتنی بر مدل  SWOTارائه گرديد.
کلمات کلیدی :كارآفرينی ،توسعه كارآفرينی ،مراكز آموزش كشاورزی

مقدمه
كشاورزی از ديرباز به عنوان مهمترين عامل تأمين نيازهای فزيولوژيکی بشر مورد توجه بوده و امروزه نيز وظيفه زمينهسازی
توسعه پايدار در ابعاد مختلف را برعهده دارد .در هر كشور و با هر ميزان از توسعهيافتگی ،بخش كشاورزی اصلیترين منبع توليد
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غذا ،پوشاک و در نتيجه استقالل و خودكفايی آن كشور است كه بايد متناسب با رشد جمعيت بتواند با شيوههای مختلف
پاسخگوی نياز افراد باشد ( .) 13از طرفی نسبت قابل توجهی از منابع نيروی انسانی در اين بخش فعال هستند كه و به همين

آموزش كشاورزی به خصوص در بخش آموزش عالی ،بايد نسبت به آينده شغلی آنان و كارآفرينی در نظام آموزشی توجه بسيار
زيادی گردد .تربيت نيروی انسانی مناسب بازار كار در بخش كشاورزی را از چالشهای قرن بيست و يکم می داند .سوابق
تحقيقات در ايران نيز بيانگر وجود چالش بين نظام آموزش كشاورزی و نياز باراز كار می باشد .از جمله اينکه در همين تحقيق،
بيش از  03درصد از دانشجويان مشغول به تحصيل در رشتههای كشاورزی ميزان آمادگی خود را برای اشتغال در بازار كار
كشاورزی در حد متوسط ،كم يا خيلی كم ذكر كردهاند .در ايران بيکاری روز افزون سبب نگرانی طبقات مختلف جامعه بويژه
دانش آموختگان جوان گرديده و دولت در تالش است برای ايجاد تحوّلی مثبت در شرايط نامطلوب بازار كار ،از سياستهای
حمايتی گوناگون پيروی كند تا فرصتهای شغلی را افزايش دهد .در دو دهه گذشته ،بخش چشمگيری از بودجه دولت ،به
منظور اشتغال زايی و كارآفرينی هزينه شده ولی در عمل به پديد آمدن فرصتهای شغلی پايدار نشده است .براساس اعالم آخرين
آمار در ارديبهشت ماه  1301از  133هزار عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی  11هزار نفر در بخش دولتی 22 ،هزار نفر
غيردولتی و بالغ بر  03هزار مهندس معادل  54درصد كل اعضا جويای كار در بخش كشاورزی وجود دارد .اين گفته از آن رو
اهميت دارد كه  54درصد اصلیترين نهاد صنفی دانش آموختگان بخش كشاورزی بيکار هستند و اين میتواند به عنوان محکی
برای برآورد تعداد بيکاران اين بخش به كار رود .به طور ك لی يکی از عمده داليل بيکاری دانش آموختگان بخش كشاورزی را
میتوان ،نارسايی در آموزشهای تجربی و كاربردی مناسب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دانست ( ،)1و جای بسی
تأسف است كه در كشوری همچون ايران كه تنوع آب و هوايی ،زمينهای مستعد و نيروی كار جوان به فراوانی وجود دارد ،شاهد
اين نرخ باالی بيکاری به ويژه در بخش كشاورزی هستيم ( . )30تحقيق حاضر نيز با توجه به اهميت بحث اشتغال و تأكيد بر
كارآفرينی به عنوان يکی از بهترين راهحلهای آن به صورت نظری ضرورت توسعه كارآفرينی در نظام آموزش كشاورزی را مورد
بررسی قرار می دهد .همچنين وضعيت كارآفرينی را در مركز آموزش عالی امام خمينی(ره) به عنوان يکی از مراكز آموزش
كشاورزی پيشرو در كارآفرينی با استفاده تحليل  SWOTمورد تحليل قرار گرفت.
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دليل چگونگی تربيت نيروی انسانی جهت اشتغال در بخش كشاورزی از اهميت زيادی برخوردار است .با توجه به هزينه باالی

ادبیات نظری تحقیق
 -1مفهوم کارآفرینی

را می توان به عنوان اولين فردی دانست كه از اصطالح كارآفرين در علم اقتصاد سخن به ميان آورده است .او كنشگران اقتصادی
را به سه گروه مالکان زمين ،كارگران دستمزد بگير و آن دسته كنشگران اقتصادی كه ضمن پذيرش ريسک در بازار به فعاليت
میكنند ،تقسيم می كند .به تعريف وی كارآفرين شخصی است كه ابزار توليد را به منظور تركيب به صورت محصوالتی قابل
عرضه به بازار خريداری میكند .در اين تعاريف بيشتر بر ابهام و خطرپذيری كارآفرين اشاره شده و ذكر میگردد كه كارآفرين
د رهنگام خريد از قيمت نهائی محصوالت اطالع خاصی ندارد .در آن زمان كانتيلون عمده فروشان را بهعنوان اصلیترين گروه
كارآفرينان محسوب مینمود ( .)20منشا واژه كارآفرين ازاصطالح فرانسوی  Entreprendreمعادل لغت  ،Undertakeبه
معنای متعهد شدن بر گرفته شده است كه در زبان فارسی به مسئوليتی كه يک شخص به عهده می گيرد اطالق میشود (.)21
باتيست سی )1033( 2اقتصاددان فرانسوی ،بر اين باور است كه واژه كارآفرين برای اولين بار در حدود سال  1033ميالدی ابداع
و به كار برده شده است .به بيان او :كارآفرين فردی است كه متعهد به يک شركت يا سازمان باشد .به ويژه در نقش يک پيمانکار،
كه واسطهای ميان سرمايه و نيروی كار فراهم میآورد ( . )33از ديدگاه شومپيتر كارآفرينی موتور محركه رشد اقتصادی و تغييرات
اجتماعی محسوب می شود و اين تغييرات در ايجاد مشاغل جديد و استفاده اثر بخش از منابع و قواعد مؤثر است و باعث تجديد
حيات ملی میشود ( .)34به عقيده «آرتوركول» كارآفرينی عبارت است از فعاليت هدفمند كه شامل يک سری تصميمات
منسجم فرد يا گروهی از افراد برای ايجاد ،توسعه يا حفظ واحد اقتصادی است .از ديگر سو «روبرت نشتات »3فرهنگ كارآفرينی
را قبول مخاطره ،تعقيب فرصتها ،ارضای نيازها از طريق نوآوری و تأسيس يک كسب و كار میداند .به عبارت ديگر ،فرآيندی كه
بتوان با استفاده از خالقيت ،عنصر جديدی را همراه با ارزش جديد با استفاده از زمان ،منابع ،ريسک و به كارگيری ديگر عوامل،
به وجود آورد ،كارآفرينی گويند .جامعه شناسان و روانشناسان ،ابعاد فرهنگی و اجتماعی تأثيرات محيط بر فرد و ويژگیهای
شخصيتی آن را بررسی كردهاند .بی شک در توسعه فرهنگ كارآفرينی نيز عوامل متعددی دخيل هستند كه ضروری است ،درجه
تأثيرگذاری هر يک از آنان مشخص شود (.)2
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واژه «كارآفرينی» نزديک به دويست سال است كه مورد استفاده قرار میگيرد ( .)32كانتيلون )1233( 1اقتصاددان ايرلندی

اوكهوس )33( 1به نقل از ساوير 2بيان میكند كه كارآفرينی را میتوان در دامنه وسيعی از وظايف مشاهده كرد .اين وظايف
می تواند شامل نوآوری محض تا كارهای معمولی باشد و كارآفرينی را نه تنها به طور مستقل و فردی ،بلکه در تمام سازمانهايی

يافت ( .) 33كارآفرينی را می توان يک فرآيند پويا ناميد كه شامل آرمان ،تحول ،دگرگونی و خالقيت می شود .اين فرآيند به
كاربرد نيرو و انگيزهی افراد در جهت خلق و اجرای ايدههای نو و هم چنين راه حل های كاربردی احتياج دارد .ميل به خطرپذيری
حساب شده براساس زمان ،ارزش خالص يا فرصت شغلی ،توانايی تشکيل يک تيم در ارتباط با انجام يک كار پرخطر ،داشتن
مهارت خالق در نظم بخشيدن به منابع مورد نياز ،داشتن مهارت اساسی در پیريزی و طراحی يک طرح منسجم و پايدار شغلی،
داشتن چشم اندازی برای يافتن فرصتهايی كه ديگران نمی توانند در يک موقعيت به هم ريخته و پرآشوب دريابند از اجزای
اصلی اين فرآيند هستند (.)35
هيسريچ 3و همکاران ( )22كارآفرينی را فرايند خلق چيزی جديد و با ارزش میداند كه با صرف زمان و كوشش و ريسکهای
توام مالی ،روانی و اجتماعی و كسب پاداش مادی ،رضايت شخصی و استقالل عجين است ( .)22كارآفرينی فرآيند خلق ابتکارها
و نوآوری ها و ايجاد كسب و كار جديد در شرايط خطر خيز از طريق كشف فرصتها و بهرهگيری از منابع می باشد و كارآفرين
كسی است كه با كشف و شناخت فرصت های محيطی و بهرهگيری مناسب از منابع بتواند در شرايط پرابهام و مخاطرهآميز به
ابتکارات و نوآوریها و ايجاد كسبوكار جديد بپردازد ( .)10تينا ( )2333كارآفرينی را هر نوع كوشش در ايجاد كسب و كار
جديد يا فعاليتهای جديد مخاطرهآميز همچون خوداشتغالی ،ايجاد يک سازمان جديد و يا توسعه سازمانی میداند كه از طريق
يک فرد ،يک تيم و يا يک سازمانی كه قبال تأسيس شده است؛ به عبارت ديگر می توان گفت كارآفرينی يک سبک مديريتی
است كه شامل تعقيب فرصتها بدون توجه به منابعی كه هماكنون در كنترل است شود (.)22
كارآفرينی شامل مطالعه و شناسايی منابع ،فرصتها ،فرآيند كشف يا خلق ،بهرهبرداری از فرصتها و استعدادهای افراد در
محيط سازمانی كه آنها مشغول كشف ،بهرهبرداری و ارزيابی از اين فرصتها هستند ،میشود ( .)24كارآفرينی عبارت است از
تمام فعاليت هايی كه به منظور توليد و خلق چيزهای جديدی از قبيل كاالهای جديد ،روشهای جديد توليد ،يا ايجاد بازارهای
جديد ،انجام میگيرد (.)32
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كه در آنها تصميمگيریهای متهورانه اتخاذ میشود و بر تركيب و تخصيص منابع در شرايط بی ثبات تأثير میگذارد ،میتوان

در دههی اخير شاخه های جديدی از كارآفرينی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .تا آنجا كه از كارآفرينی عالوه بر
موتور توسعه اقتصادی به مثابه موج تحولآفرين و ارزشآفرين در حيطههای اجتماعی و فرهنگی نيز ياد شده چونکه باعث به

در مجموع می توان گفت ،اگر چه تعاريف گوناگونی از كارآفرينی ارائه شده است اما صاحبنظران در مجموع كارآفرينی را
فرآيند شناسايی فرصتهای اقتصادی ،ايجاد كسب وكار و شركتهای جديد ،نوآور و رشد يابنده و مخاطرهآميز برای بهرهبرداری
از فرصتهای شناسايی شده میدانند كه در نتيجه آن كاالها و خدمات جديدی عرضه میشود (.)25
 -2مفهوم کارآفرینی کشاورزی
امروزه ،بخش كشاورزی با مباحثی نظير رقابتی شدن بازار ،آزادسازی تجاری ،كاهش كنترل دولت در فعاليتهای اقتصادی،
خصوصی سازی ،تمركززدايی و كشاورزی رقابتی بين المللی مواجه است .بنابراين ،با توجه به تحوالت صورت گرفته در بخش
كشاورزی ،افزايش نرخ بيکاری در اين بخش و نقش كارآفرينی در توسعه اقتصادی ،لزوم توجه به توسعه كارآفرينی در بخش
كشاورزی روز به روز آشکارتر میشود ( .)12كارآفرينی در بخش های كشاورزی ،صنعت و خدمات از نظر بنيادی مفهومی مشابه
دارند .بر اين اساس ،كارآفرينی در كشاورزی به معنای به كارگيری خالقيت و نوآوری در فعاليت های مرتبط با كشاورزی است
و زمينه های كارآفرينی متنوعی در اين بخش وجود دارد .در واقع نواحی روستايی ،محيط بکر بروز كارآفرينی است .فعاليتهايی
از جمله زراعت ،باغداری ،گلخانه ،پرورش دام و طيور ،زنبور عسل و فعاليتهای جنگل داری ،آبخيزداری ،حفظ و توسعه محيط
زيست و ...مهمترين زمينه های بروز كارآفرينی كشاورزی هستند (.)10
 -3اهمیت کارآفرینی در بخش کشاورزی
از جمله راهکارهای مهم توسعه اقتصادی ،ايجاد اشتغال بوده كه مهمترين ساز و كار و ابزار آن كارآفرينی است .كارآفرينی
باعث كاهش بيکاری ،افزايش بهره وری و افزايش درآمد مردم ميشود .كارآفرينی ابزار نيرومندی است كه بهرهگيری از آن و
فرصتهای ناشی از آن ميتواند باعث رفع مشکالتی نظير بيکاری و كمبود نيروی انسانی خالق شده و رقابتپذيری را موجب
میشود ( )1و عامل اساسی در پيدايش ايدههای جديد كسب و كار جديد است (.)20
توجه به كارآفرينی در بخش كشاورزی از آن جهت حائز اهميت می باشد كه اين بخش ،يکی از بخشهای اقتصادی مهمی
است كه با توجه به شرايط موجود جهانی ،ناگزير بايد برای مقابله با چالش های اشتغال در كشور بايد از آن مدد گرفت زيرا
بخش كشاورزی دارای فرصتهای بالقوه زيادی برای انجام فعاليتهای كارآفرينی میباشد .بنابراين توجه به كارآفرينی در بخش
كشاورزی بسيار ضروری میباشد .برای سوق دادن جوانان دانشآموخته به سمت كارآفرينی و تربيت افرادی كارآفرين در آينده،
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وجود آمدن ارزش و ايجاد ثروت در سازمانها و جوامع میشود (.)21

ايجاد و توسعه برخی ويژگیها ،توانايیها و مهارتها ضروری به نظر میرسد كه اين مهم از طريق ترويج و آموزش كارآفرينی
امکانپذير میباشد (.)13

توسعه اقتصادی دارد ،به طوری كه امروزه كارآفرينی به راهبرديترين و مهمترين ابزار اقتصادی جوامع پيشرفته تبديل شده است.
در واقع رشد و توسعه اقتصادی مرهون كارآفرينان و فعاليتهای كارآفرينانه است .از اين رو الزمه دستيابی به توسعه و پيشرفت
اقتصادی ،توسعه كارآفرينی است ( .)11از سوی ديگر صاحبنظران توسعه معتقدند كه ريشه بسياری از مشکالت كشورهای در
حال توسعه در توسعهنيافتگی روستاهای آنها است .با توجه به نقش و جايگاه روستاها در فرآيندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و سياسی در مقياس محلی ،منطقهای ،ملی و بينالمللی و پيامدهای توسعه نيافتگی مناطق روستايی چون فقر گسترده ،نابرابری
فزآينده ،رشد سريع جمعيت ،بيکاری ،مهاجرت ،حاشيهنشينی شهری و  ،...ضرورت توجه به توسعه روستايی و حتی تقدم آن بر
توسعه شهری مورد تأكيد قرار گرفته است ( .) 3در اين راستا كشاورزی به عنوان محور توسعه در مناطق روستايی ،بخشی است
كه جهت توليدات و كارآفرينی در بخشهای وابسته ،دارای توانهای افزايشی غيرقابل مقايسه با ساير بخشهای اقتصادی است و به
جرأت ميتوان گفت كه توسعه ساير بخشها به آن وابسته است ( .)2لذا پرداختن به توسعه كارآفرينی كشاورزی ،برای دست
اندركاران اين بخش از اهميتی حياتی برخوردار است؛ چرا كه اگر بهرهبرداران بخش كشاورزی با مشکالتی از جمله عدم جذابيت
سرمايه گذاری در كشاورزی ،ضعف فضای كسب و كار ،عدم حمايت های الزم از طرف دولت و سازمانهای محلی ،بهره وری پايين
بهره برداران و منابع ،فقدان توانمندی های حرفه ای و كمبود نيروی انسانی خالق و پويا مواجه نباشند ،میتوانند منابع را به نحو
مطلوب به كار گيرند ،در غير اينصورت فقر ،توسعه نيافتگی ،نابرابری فزآينده ،بيکاری و مهاجرت ارمغان آن خواهد بود .بنابراين
يکی از راهبردهای مهم توسعه ،كارآفرينی كشاورزی است (.)11
 -4کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی
در دهه اخير و با افزايش فارغالتحصيالن دانشگاهی ،يکی از اساسیترين دغدغههای مسئوالن و متوليان امور ،يافتن راه
حلی برای مسئله بيکاری بوده است .بديهی است نظام آموزش عالی كشور با تربيت افراد توانمند و تقويت فرهنگ خوداشتغالی
در بين آنها میتواند در نهايت دانشآموختگانی را به جامعه عرضه كند كه خالقانه با شناسايی فرصتها در جهت فراهم كردن
مشاغل تازه گام برمیدارند ( .)4نظامهـای آموزشـی كشـورهای مختلـف تالش راهبـردی هدفمنـدی را بـرای تلفيـق كارآفرينـی
در برنامـه آموزشـی خـود همـراه بـا فراهـمآوری ابزارهـا و سـازوكارهای الزم اعمال كردهانـد تـا بتواننـد از راهبـرد آمـوزش
كارآفرينـی يـا آمـوزش كارآفرينانـه جهـت ارتقای شايسـتگیهای مورد انتظـار جامعه و بـازار كار از دانشآموختـگان كشـاورزی
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البته بايد توجه داشت كه توسعه كارآفرينی فرآيندی پيچيده ،بلندمدت و فراگير است كه البته نقش به سزايی در رشد و

بهره مطلـوب را ببرند ( .)14اما برخالف اين تصور آرمانی روند فعاليتهای آموزش عالی كشور به ويژه در بين رشتههای مختلف
بخش كشاورزی به شکل ديگری رقم خورده است .نتايج نشان داده است كه تعداد دانشجويان و فارغ التحصيالن بخش كشاورزی

بنابراين با توجه به نرخ فزاينده بيکاری در كشور به ويژه در بين فارغ التحصيالن بخش كشاورزی ،حاكی از آن است كه
احتماالً آموزشهای ارائه شده در نظام آموزش عالی كشاورزی و در همين راستا مراكز آموزش كشاورزی منطبق با نيازهای فعلی
جامعه نيست و يا عدم كارآيی آموزشها به اين امر منجر میشود كه فارغالتحصيالن به ايجاد مشاغل مناسب برای خود قادر
نباشد (.)0
بديهی است هدف غائی آموزش عالی كشاورزی ،تربيت دانشآموختگانی كارآفرين است كه پس از پايان تحصيالت خود
بتوانند با استفاده از منابع و فرصتهای موجود نسبت به ايجاد شغلی مرتبط با آموختههای دانشگاهی مبادرت ورزند .چنين
رويکردی به آموزش عالی در نتيجه تفکر كارآفرينانه و توجه دلسوزانه حاصل می شود.

روش تحقیق
تحقيق حاضر از لحاظ هدف كابردی و از لحاظ روش كتابخانهای و ميدانی بود .هدف تحقيق طراحی الگوی توسعه كارآفرينی
و بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تهديدها و فرصت های آن در مركز آموزش عالی امام خمينی(ره) وزارت جهاد كشاورزی به عنوان
يکی از مراكز آموزش كشاورزی پيشرو در بحث كارآفرينی بود .برای دستيابی به هدف نخست تحقيق ،پژوهشهای صورت
گرفته در زمينه كارآفرينی در مراكز آموزش عالی كشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و از تکنيک  SWOTبا  33نفر از پاسخگويان
دانشجويان كارآفرين و اساتيد ناظر طرحها جهت شناسايی نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهديدها بهره گرفته شد .الزم به ذكر
است كه در ادامه به منظور شناسايی مورد مطالعه مركز آموزش عالی امام خمينی(ره) اطالعاتی از وضعيت و برنامههای كارآفرينی
صورت گرفته مطرح شده است.
مورد مطالعه
دنيای حاضر ،شاهد تغييرات سريع علوم ،فناوری وتنوع در محصوالت جديد ميباشد .امروزه برای سازگاری و تعادل اثربخش
با رقابت جهانی ،تنها كارآفرين نمودن بخش خصوصی كافی نيست بلکه بخش دولتی نيز بايد كاراتر و اثربخشتر از قبل در
جامعه حاضر شود .از طرف ديگر ،با توجه به نقش و اهميت كارآفرينی در توسعه اقتصادی كشور و لزوم پرداختن دانشجويان و
دانش آموختگان مراكز آموزش عالی به فعاليت های كارآفرينانه به جای جست و جوی شغل در سازمانهای دولتی و خصوصی
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در ساليان اخير به شدت رشد داشته است در صورتی كه وضعيت اشتغال آنان چندان مناسب نمی باشد.

موجود ،مركز آموزش عالی امام خمينی (ره) را بر آن داشت كه در سال  1300پارک علم و فناوری دانشجو را با محوريت توسعه
فعاليتهای كارآفرينی احداث نمايد .در ادامه سياستهای آموزشی و تشويقی در زمينههای مرتبط با كارآفرينی و آماده سازی

و جنب كالسهای درسی دائر شد .اين مزرعه از بخشهای مختلف گلخانه ،كشت گياهان زراعی و باغی و گياهان دارويی تشکيل
گرديد و هدف آن ايجاد امکان كار و فعاليت عملی فراگيران و آشناسازی آنها با دنيای واقعی توليد ،كاهش ريسک فعاليتهای
نوآورانه و ابتدايی آنها و در نهايت آماده سازی ايشان برای كارآفرينی و اشتغالزايی بود .برگزاری گردهمايی ملی دانشآموختگان
و دانشجويان كارآفرين مركز آموزش عالی امام خمينی(ره) يکی ديگر از فعاليتهای مربوط به توسعه و تشويق كارآفرينی در اين
مركز بوده است .همچنين گروههای آموزشی ،دانشجويان و فارغالتحصيالن اين مركز در نمايشگاههای متعددی با موضوعات
كارآفرينی و تجاری سازی در سالهای اخير شركت نمودهاند .اجرای طرحهای كارحين تحصيل و كارآفرينی به عنوان يکی از
مهمترين برنامههای توانمندسازی دانشجويان و فارغالتحصيالن از جمله برنامههای جديد اين مركز بود .طی اين طرحها بيش از
 23دانشجو و  14مدرس و عضو هيات علمی به صورت مستقيم درگير فعاليتهای كارآفرينانه شدند .با توجه به اين سوابق اين
مركز به دنبال اجرای اثربخش و هدفمند برنامه های كارآفرينی آتی است .ارائه الگوی كارآفرينانه می تواند زمينه ساز اجرای
هدفمند برنامههای توسعه كارآفرينی قرار گيرد.
تحلیل سوات ()SWOT
كلمه سوات ( ،(SWOTمخفف كلمات نقاط قوت ( ،1)Sنقاط ضعف ( ،2)Wفرصتها ( 3)Oو تهديدها ( 5)Tاست .اين
تحليل در مجموع به دو دسته عوامل بيرونی و درونی طبقهبندی میشود .موارد مربوط به فرصتها و تهديدها مربوط به عوامل
خارجی بوده و موارد مربوط به نقاط قوت و ضعف ،مربوط به عوامل داخلی سازمان (واحد ،بخش) هستند كه از ادغام سازنده
آنها ،میتوان به راهبردهای مؤثر دست يافت (.)5
در تحليل  SWOTهمانطور كه ذكر شد با دو دسته عوامل بيرونی (خارجی) و عوامل درونی (داخلی) مواجه هستيم:
الف) عوامل بيرونی

1

Strengths
Weaknesses
3
Opportunities
4
Threats
2
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دانشجويان و فارغ التحصيالن برای ورود به بازار كار واقعی ،مزرعه آموزشی كارآفرينی به وسعت  4هکتار در محل اراضی مركز

اين عوامل خارج از سازمان ،واحد يا بخش مورد نظر بوده كه بر فعاليتهای آن تأثير دارند اما در اختيار آن سازمان ،واحد
يا بخش نيست .هدف از بررسی محيط بيرونی ،تهيه فهرستی محدود از فرصتهايی كه میتواند به يک سازمان ،واحد يا بخش

 فرصتها :فرصت يک قابليت يا موقعيت يا آن چه كه سازمان ،واحد يا بخش را در رسيدن به اهداف ياری نمايد و بهعنوان موتور محركه و شتابدهنده است.
 تهديد ها :تهديد يک قابليت يا موقعيت نامطلوب برای سازمان ،واحد يا بخش است كه به عنوان مانعی بر سر راه توسعهمطلوب آن قرار دارد و آن را از رسيدن به اهداف باز میدارد.
بايستی اين نکته را در نظر داشت كه آنچه برای يک سازمان ،واحد يا بخش به عنوان تهديد قلمداد میشود ممکن است
برای سازمان واحد يا بخش ديگر فرصت باشد و لذا فرصت يا تهديد بودن يک عامل نسبی است؛ اينجاست كه ضرورت تحليل
 SWOTنشان داده میشود.
ب) عوامل درونی
اين عوامل ،در اختيار سازمان ،واحد يا بخش مورد نظر است و قابليت ترميم و اصالح توسط مديران داخلی را دارد .هدف
از بررسی محيط درونی تهيه فهرستی از نقاط قوت است كه سازمان برای به دست آوردن سود بايد از آنها بهرهبرداری نمايد و
يا نقاط ضعفی كه برای جلوگيری از ضرر يا كاهش سود بايد از آنها اجتناب نمايد .عوامل درونی نيز همانند عوامل بيرونی دو
نوع میباشد:
 نقاط قوت :نقاط قوت ،يک شايستگی ،قابليت و مزيتی رقابتی در مقابل رقبا است و نقاط اتکای سازمان ،واحد يا بخشبوده كه با استفاده از آن به اهداف خود نزديکتر میشود.
 نقاط ضعف :ضعف يک محدوديت يا كمبود ،در توانايیها و قابليتها است كه مانع عملکرد اثر بخشتر سازمان ،واحد يابخش میشود .نقاط ضعف ،مختلكننده فعاليت های سازمان بوده و در رسيدن سازمان به اهداف خلل ايجاد میكند پس الزم
است تا سازمان اين عوامل را در حد امکان به حداقل برساند.

یافتهها
 -1مدل توسعه کارآفرینی در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
امروزه بيش از گذشته موسسات آموزش عالی بايد به دنبال رهيافتهايی برای پاسخگويی به نيازهای اجتماعی و اقتصادی
جوامع باشند .در اين ميان افزايش بيکاری در ميان گروه های تحصيل كرده به خصوص دانش آموختگان نظام آموزش عالی
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مورد نظر سود رسانده يا تهديدهايی كه بايد از آنها اجتناب شود ،میباشد .لذا عوامل بيرونی خود به دو نوع میباشد:

كشاورزی ايران به يکی از بزرگترين مشکالت اقتصادی – اجتماعی كشور تبديل شده است .مراكز آموزش عالی بايد از رويکرد
سنتی با هدف آموزش به رويکرد جديد يعنی تبديل دانش و اطالعات به محصوالتی با قابليت تجاری سازی و تربيت نيروی

ترويج آن در مراكز آموزش ع الی كشاورزی را پيش از پيش آشکار ساخته است .بايد توجه نمود كه برای ترويج صحيح كارآفرينی
بايستی تمام اركان نظام آموزش عالی كارآفرينانه باشد .بنابراين ،وجود مؤسسات آموزش عالی كارآفرينانه مورد نياز است.
از طرف ديگر مروری بر مدلهای كارآفرينی به طور عام و كارآفرينی كشاورزی به طور خاص ،گويای نوپا بودن اين مفهوم
و نهادينه نشدن آن در مراكز آموزش كشاورزی است .با اينحال مطالعات مختلفی در زمينه كارآفرينی به انجام رسيده است كه
هركدام سعی در ارائه راهکاری برای توسعه كارآفرينی نمودهاند .به طور مثال ،در تحقيق خسرویپور و دهقانپور ( )1كارآفرينی
در بخش كشاورزی از طريق ايجاد و گسترش مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفته و به پتانسيل اشتغالزايی و انعطافپذيری
آنان اشاره شده است .و يا در تحقيق نصيریپور و همکاران ( )23مولفههای فردی موثر بر توسعه كارآفرينی سازمانی در
بيمارستانه ای دولتی ايران مورد بررسی قرار گرفته است .دهقان و همکاران ( )13نيز توسعه كارآفرينی در نظام اداری (بخش
دولتی) را مورد توجه قرار دادند .آنها به اين نتيجه رسيدند كه در نظام اداری عوامل سه گانه ساختاری ،رفتاری و زمينهای بر
كارآفرينی موثر است و سازمانهای دولتی بايد به تغيير نگرش مديريتی و توسعه رويکرد راهبردی ،اصالح ساختار مبتنی بر
راهبردهای جديد ،توسعه آموزشهای مهارتی و تمركززدايی برای افزايش مشاركت در تصميم گيریها و اصالح سيستمها و
روش های كاری به منظور ارتقای مستمر عملکرد سازمانی توجه نمايند .بنابراين مشاهده می شود كه تحقيقات مختلف عوامل
موثر مختلفی را بر توسعه كارآفرينی نام می برند .الگوها و مدلهای توسعه كارآفرينی سازمانی نيز در سطوح مختلف عوامل و
شرايط عديده ای را برای توسعه كارآفرينی نام می برند .برای نمونه براساس الگوی مفهومی ديدهبان جهانی كارآفرينی كه يکی
از كاملترين الگوها می باشد ،شرايط چارچوب كارآفرينانه كه به ايجاد كسب و كارهای جديد كمک می كند عبارتند از؛ سياست-
های دولت ،آموزش و تربيت ،انتقال تحقيق و توسعه ،زيرساختهای قانونی و تجاری و دسترسی به زيرساختهای فيزيکی (.)12
با توجه به تجريبات و تحقيقا ت قبلی مركز آموزش عالی امام خمينی (ره) با در نظر داشتن نقش مهم كارآفرينی در تربيت
نيروی انسانی كارآمد ،همواره ايجاد بستری مناسب برای ارتقای كارآفرينی در بين دانشجويان ،كاركنان و حتی بهره برداران
كشاورزی را از اولويت های اصلی خود قرار داده است و اقدامات هدف مند خود را مبتنی بر مدل توسعه كارآفرينی كورانکو و
همکاران طراحی و اجرا نموده است .اين الگو دارای  4حوزه فعاليتی و برنامهريزی به شکل ( )1است.
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انسانی سازگار با نيازهای بازار كار و با مهارت و تخصص باال ،تغيير پيدا كنند .اين مسئله ضرورت توجه به مقوله كارآفرينی و

 -2تحلیل استراتژیک وضعیت توسعه کارآفرینی
الف -نقاط قوت و ضعف درونی مراکز آموزش کشاورزی در توسعه کارآفرینی
همانگونه كه ذكر شد منظور از نقاط قوت ،ويژگیهای مثبت و توانمندی های مراكز آموزش كشاورزی و منظور از نقاط
ضعف ،محدوديت ها و كمبودهايی است كه در اين مراكز برای توسعه كارآفرينی وجود دارد .به طور كلی نقاط ضعف و قوت
معطوف به عواملی است كه تحت كنترل مديريت مركز آموزش است و اين مراكز میتوانند برای ادارهی آن برنامهريزی نمايند.
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شکل  -1مدل كارآفرينی مراكز آموزش عالی كشاورزی

جدول  -1ارزیابی نقاط قوت و ضعف ناشی از عوامل داخلی
گويه ها

نماد
S1

وجود دانشجويان مستعد ،كارآفرين و عملگرا

نقاط قوت
نقاط ضعف

S3
S4

رويکرد مثبت و سازنده مدرسان و اعضای هيات علمی نسبت به موضوع كارآفرينی

S5

وجود انجمن كارآفرينی و پارک علم و فناوری

S6

توجه به آموزشهای عملی تخصصی

S7

اصالح ساختارهای اداری به سمت حمايت از توسعه كارآفرينی

S8

حمايت سازمان های باالدستی از توسعه كارآفرينی(برای نمونه موسسه آموزش عالی علمی كاربردی و سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی)

W1

محدوديت مالی برای حمايت از طرحهای كارآفرينی

W2

غالب بودن روحيه مدرک گرايی در بين دانشجويان

W3

ارزيابی دانشجويان براساس محفوظات نظری و نه توانايی عملی

W4

ساختار نامناسب مراكز ( بوروكراسی اداری ) و عدم وجود امکانات الزم جهت حمايت از تمامی كارآفرينان

W5

عالقه بخش اعظمی از دانشجويان به استخدام در ادارات دولتی

W6

ارتباط ضعيف مراكز با بخش اجرا

W7

پايين بودن سطح مهارت دانشجويان

W8

عدم توجه به تجاری سازی دستاوردها

W9

عدم توسعه كانونهای كارآفرينی فارغ التحصيالن

ب -فرصتها و تهدیدات بیرونی مراکز آموزش کشاورزی در توسعه کارآفرینی
قسمت ديگر تحليل سوات مربوط به بررسی فرصت ها و تهديدات بيرونی مراكز آموزش كشاورزی در توسعه كارآفرينی
است .در اين بخش منظور از فرصتها موقعيت های مطلوب و مساعد بيرونی جهت توسعه كارآفرينی و منظور از تهديدات،
موقعيت های نامساعد يا نا مطلوب بيرونی هستند كه بر توسعه كارآفرينی در مراكز تاثير نامطلوب گذاشته و مانع توسعه آن
می شوند.
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S2

وجود امکانات زيرساختی مناسب
اجرای طرحهای مشوق كارآفرينی (كارحين تحصيل و كارآفرينی)

جدول  -2ارزیابی نقاط فرصت و تهدید ناشی از عوامل بیرونی
گويه ها

نماد
O1

وجود واحدهای آموزش كارآفرينی

نقاط فرصت
نقاط نهديد

O3
O4

نامگذاری سالجاری به عنوان اشتغال و توليد و توجه به كارآفرينی

O5

وجود ظرفيتهای بالقوه در بخش كشاورزی و بکر بودن زمينه كسب و كار

O6

وجود طرحهای حمايت كننده از توسعه كارآفرينی

O7

تثبيت اعتبارات مربوط به اجرای طرحهای كارآفرينی در سازمانهای باالدستی

O8

فرهنگ سازی ارزش دهی به كارآفرينی

T1

كاهش شديد تعداد دانشجويان ورودی به مراكز آموزش

T2

مشکالت مربوط به دسترسی به سرمايه اوليه جهت راه-اندازی كسب و كار كارآفرينانه

T3

طوالنی بودن فرايند كسب مجوزهای مربوط به كسب و كار كارآفرينان

T4

فقدان گسترش فرهنگ كارافرينی در بين همه دانشجويان

T5

موانع قانونی و حقوقی ورود به دنيای كسب و كار ( ثبت شركت ،ثبت اختراع ،مالکيت معنوی )

T6

ريسک باالی كارآفرينی در بخش كشاورزی

T7

نبود سرمايه گذار در بخش كشاورزی

T8

نبود فرهنگ كار تيمی

T9

اقدامات جزيره ای و منفک از هم

ج -استراتژی ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی
در اين بخش با توجه به نقاط ضعف و قوت درونی و فرصت ها و تهديدات محيطی مطرح شده در بخش های قبل،
استراتژی ها و راهکارهای مقابله با تهديدات ،بهره گيری از فرصت ها ،رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت جهت توسعه
كارآفرينی در مراكز آموزش كشاورزی در چهار گروه زير ارائه می شود .الزم به ذكر است كه راهبردهای چهارگانه در حوزههای
"راهبردهای تهاجمی ،راهبردهای اقتضايی ،راهبردهای انطباقی و راهبردهای تدافعی" استخراج گرديد.
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O2

نزديکی به بازار مصرف برای توليدات كارآفرينان
اعالم حمايت ساير سازمانهای دولتی از توسعه كارآفرينی (برای نمونه سازمان جهاد كشاورزی)

جدول -3گزینههای راهبردی TOWS
راهبردهای توسعه
كارآفرينی در مراكز
آموزش كشاورزی

نقاط ضعف
توسعه كارآفرينی

راهبردهای حداكثر -حداكثر ()SO
 -1شناسايی دانشجويان مستعد ،آموزش و تشويق آنها جهت
راهاندازی كسب و كارهای كارآفرينانه
 -2اجرای هرچه بيشتر طرحهای كارآفرينی و كارحين
تحصيل و تأمين هزينه اوليه كارافرينی از محل طرحها
 -3كاهش ريسک فعاليتهای توليدی دانشجويان با
دراختيارقراردادن امکانات اوليه شروع كسب و كار
 -5فعال سازی مشاوره شغلی و كسب و كار در مراكز
 -4اطالع رسانی گسترده در خصوص نتايج عملی آموزشها و
حمايتهای كارافرينی جهت جذب تعداد بيشتر دانشجو
 -0رايزنی و هماهنگی با سازمانهای متولی مجوزهای كسب و
كار توسط مديريت مراكز جهت تسريع در كار
 -2شناسايی و جذب اعتبارات كارآفرينی دستگاههای مختلف
اداری
 -0گسترش فرهنگ كار تيمی با دراختيارقراردان طرحهای
كارآفرينی به تعاونیها و يا مجموعه دانشجويان
 -1برقراری ارتباط و معرفی كارآفرينان برتر

راهبردهای حداكثر -حداقل ()ST
 -1توسعه و تقويت انجمنها و كانونهای كارآفرينی
 -2ايجاد و تقويت مراكز كارآفرينی
 -3تثبيت ساختاری و قانونی بودجه مربوط به طرحهای توسعه
كارآفرينی
 -5برقراری ارتباط با سازمان ثبت و مراكز مسئول جهت تسهيل ثبت
شركت  ،ثبت اختراع و ...
 -4توسعه فرهنگ كارآفرينی در جامعه از طريق آموزش های همگانی
 -0ايجاد شركت ها و موسسات مالی و اعتباری خاص ،جهت حمايت
از كارآفرينان به وسيله سرمايه گذاری در پروژه های كارآفرينانه
 -2اصالح ساختار اداری به سمت توسعه كارافرينی با توجه به تاكيد
سازمان های باالدست
 -0حركت در جهت توسعه كارآفرينی با يک برنامه منسجم و هدفمند
و اجتناب از اجرای پروژههای جزيرهای و منفک از هم

راهبردهای حداقل -حداكثر ()WO
 -1تغيير نظام ارزشيابی به نظام ارزش دهنده فعاليتهای
عملی و كارآفرينانه
 -2طراحی و اجرای فعاليت های فرهنگی و ترويجی به منظور
اصالح نگرش ها و تغيير گرايشات دانشجويان
 -3برقراری ارتباط موثر با بخش خدمات و صنعت توسط مراكز
كارآفرينی و يا انجمنهای كارآفرينی
 -5طراحی و برگزاری دوره های تربيت اساتيد ،مدرسان و
مشاوران كارآفرينی و تهيه متون آموزشی مورد نياز
 -4استفاده از منابع سازمانهای دولتی برای توسعه فعاليتهای
كارافرينانه
 -0ارائه مطالب ترغيب كننده به كارآفرينی در واحدهای
كارآفرينی جهت تغيير روحيه مدرک گرايی و استخدام دولتی
دانشجويان

راهبردهای حداقل -حداقل ()WT
 -1ايجاد تغيير و تحول در برنامه های درسی  ،محتوای درسی  ،برنامه
های آموزشی و روش های تدريس در مراكز با رويکرد ترويج و توسعه
كارآفرينی در جامعه
 -2افزايش مهارتهای عملی دانشجويان كه باعث افزايش فرصت
اشتغال شده و جذب دانشجو را در مراكز تسهيل می نمايد.
 -3افزايش ارتباط با بخش اجرا و كاهش زمان كسب مجوزهای الزم
كسب و كار
 -5كمک به تجاری سازی دستاوردهای كارآفرينانه دانشجويان برای
كاهش ريسک آنان

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نقش و جايگاه نظام آموزش در تأمين نيروی انسانی ماهر و متخصص مورد نياز برای جامعه ،بی هيچ شکی می
توان اظهار كرد كه دانشگاهها و مراكز آموزش عالی قابليتهای بسيار فراوانی در توسعه امر كارآفرينی از طريق ارائه انواع
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نقاط قوت
توسعه كارآفرينی

تهديدهای
پيشروی توسعه كارآفرينی

فرصتهای
پيشروی توسعه كارآفرينی

آموزشهای رسمی را دارا می باشند .از طرفی اهميت بخش كشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور ايجاب ميکند تا اين
مراكز برای ايجاد و رونق كسب و كارهای كشاورزی به مقوله كارآفرينی توجه نمايند چراكه امروزه كارآفرينی نيروی محركه

مراكز آموزش كشاورزی نقش بسيار مهمی در بسترسازی ،ظرفيت سازی ،فرهنگ سازی و ترويج فرآيند كارآفرينی و به
دنبال آن كارآفرينی پايدار ايفا می كنند .بنابراين به طور كلی توصيه می شود توسعه كارآفرينی در سرلوحه تمامی برنامههای
آموزشی مراكز آموزش كشاورزی قرار گيرد و اين مراكز را به سازمانهايی كارآفرينپرور تبديل سازد.
به واسطه همين اهميت ،تحقيق حاضر به دنبال ارائه يک مدل توسعه كارآفرينی در مراكز آموزش جهاد كشاورز بود .با
ا ستفاده از اين مدل و تبديل شدن مراكز به سازمانی آموزشی و كارافرين محور ،می توان اميداور بود كه خروجی اين مراكز
نيروهايی كارآفرين ،توانمند و خالق و مولد برای اقتصاد كشور خواهد بود .از اينرو سعی گرديد از مدلهای علمی و ساختارگرايانه
موجود در ادبيات كارآفرينی برای برنامهريزی و اجرای فعاليتها استفاده گردد .مروری بر تحقيقات پيشين ،پيرامون مدلهای
كارآفرينی ،گويان نوپا بودن اين مفهوم مخصوصاً در بخش آموزش كشاورزی و عدم نهادينه سازی آن است .بنابراين نياز به تامين
منابع علمی و بومی ،براساس تفاوتهای مکانی – فضايی به منظور سازماندهی و حمايت از توسعه كارآفرينی قوياً احساس می
شود .اين تحقيق با بررسی انواع مدلهای كارآفرينی مدل ( )1را با توجه به مطابق بودن مولفههای آن با عناصر تحت مديريت
مراكز آموزش جهاد كشاورزی پيشنهاد می كند .اين مدل با توجه به پوشش شاخصهای متنوع از جمله ساختار ،استراتژیها،
تحقيق و توسعه و فرهنگ سازمانی مدلی جامع و فراگير محسوب می شود .به طور كلی تجربيات برنامههای گذاشته و درحال
اجرای كارآفرينی اين مركز بيانگر اين است كه كارآفرينی حيطهای كامالً گسترده و بکر است و در صورت تامين زيرساختهای
الزم از طرف مخاطبان مورد توجه جدی قرار می گيرد .با اينحال الزم است كه در اجرای برنامههای مذكور از اقدامات جزيرهای
و منفک از هم اجتناب كرده و در چارچوبی مشخص و هدفمند به اجرای برنامههای مذكور پرداخت.
با توجه به نتايج حاصل از تحليل استراتژيک توسعه كارآفرينی پيشنهادات زير ارائه می گردد؛
 با توجه به عدم آشنايی دانشجويان با مقوله كارآفرينی پيشنهاد می شود كه كارگاههای آموزشی مرتبط به صورت هدفمندو با كيفيت برگزار گردد تا از اين طريق عالوه بر افزايش دانش فراگيران در زمينه مرتبط ،نگرش آنها نيز بهبود يافته و انگيزه
شروع فعاليتهای كارآفرينانه ايجاد شود.
 استفاده از روشهای مختلف اطالع رسانی برای ترغيب دانشجويان جهت شركت در طرحهای كارآفرينی حمايت و پشتيبانی مديران ارشد مراكز آموزش از فرهنگ نوآورانه و خالقيت دانشجويان -تخصيص منابع اعتباری به توسعه فعاليتهای خالقانه و كارآفرينانه
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اصلی در توسعه اقتصادی و از توسعه آن از مشخصههای يک اقتصاد سالم است.

 شناسايی دانشجويان مستعد ،كوشا و عالقمند و دراختيار قرار دادن امکانات كارآفرينی به آنها .اين امر باعث تبليغ مثبتجهت ترغيب ساير دانشجويان می شود.
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