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  ،کشاورزی رشتة  بسیاری از دانش آموختگان  : چکیده
لت      ،رغم دارا بودن دانش فني کشاااااورزیعلي به ع

های   ی مديريتي از انجام فعالیت    ها مهارت  نداشااات  
ی  هدف تعی بااي  پژوهش کنند. کارآفريني امتناع مي

های  و اسااتراتژیکارآفرينان های مورد نیاز صاایتیت
گا          خاذ توساااا دانشااا بل ات جاد اي     برای و قا اي

در در دو مرتله انجام شد.  در دانشجويان  ها صیتیت 
های  تعیی  صیتیت برایاول از رهیافت کیفي  ةمرتل

ي   ايجاد ا منظوربههای دانشگا  کارآفريني و استراتژی
 ةها از طريق مصااات ها اسااتفاد  شااد. داد صاایتیت
التحصااایل   کارآفري  فارغ   12اختار يافته با     نیمه سااا 

وری شااد. روش آجمع اسااتان کردسااتاندانشااگاهي 
 16در نهايت  يک لیست از  و گیری هدفمند بودنمونه

صاایتیت کارآفريني از طريق مصااات ه با کارآفرينان  
شد.  شنامه      ةدر مرتل ايجاد  س دوم تحقیق، از ابزار پر

شد. جامع    ستفاد   نفر از  60شامل  ،آماری پژوهش ةا
يت  محدودکارآفرينان استان کردستان بود که به علت  

تعیی   برای .شاااداقدام به سااارشاااماری  آنان تعداد
سنجي   موردنیاز کارآفرينان از مدل نیازهای صیتیت 

ستفاد    شان داد که  . شد بوريچ ا صیتیت    12نتايج ن
يت    کارآفريني  باالتري  اولو که    هسااات، دارای   3ند 

. تدوي   2. دانش فني 1: اولويت اول به ترتیب شااامل
اساااتراتژی قابل   14 ريزی بود. . برنامه 3طرح تجاری  

ها  دانشااگا  برای ايجاد اي  صاایتیت از سااویاتخاذ 
سايي و اولويت     توانجمله ميآن از  که شد بندی شنا

کار آفريني،       به  گا  و مراکز  جاد ارت اط بی  دانشااا    اي
شجويان به مراکز کار آفريني موفق برای      ستادن دان فر
کسب تجارب عملي  و استفاد  از کارآفرينان موفق در  

 امر آموزش دانشجويان اشار  کرد. 

Abstract: Many of agricultural graduated in 
spite of having technical agricultural 
knowledge; due to lack of management 
skills refrain from doing entrepreneurship 
activity. The purpose of this study was to 
determine the Competencies needed for 
Entrepreneurs and strategies that university 
can undertake in order to be able to create 
these competencies for students, in two 
phases. The first phase used qualitative 
Approach to determine competencies of 
entrepreneurs and strategies that university 
can undertake to create these competencies. 
Data were collected through semi-structured 
interview with 12 entrepreneurs university 
Graduates in Kurdistan province. The 
sampling method was Purposive sample. 
Finally a list of competencies through 
interview with entrepreneurs was created. In 
the second phase of this study we used a 
questionnaire as an instrument. The 
population of this study is consisting of 60 
entrepreneurs of Kurdistan province and we 
used Census study due to the shortage of 
entrepreneurs. Borich needs Assessment 
model used to determine the Competencies 
needed for Entrepreneurs. Results revealed 
that 12 Competencies as perceived 
important by Entrepreneurs. The top three 
Competencies were Technical 
competencies, writing plan and program 
planning. 14 strategies that university can 
undertake to create these competencies, 
recognized and prioritized, from which we 
can point out: Create linkage between 
university and entrepreneurs centers, 
sending students to successful entrepreneurs 
centers to gain practical experience and 
using successful entrepreneurs to teach 
students.  

آموزش ، کارآفرينيمديريت :  یکلید واژگان
  کارآفريني.های صیتیت کارآفريني،
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  مهمقد

های مختلف در ايران و روند رو ختگان رشتهآموهای فزايند  دانشیبیکار با توجه به
. رسدالزم به نظر ميبرای ايجاد اشتغال امری مقوله کارآفريني توجه به  ،به افزايش آن
های آموختگان رشتهويژ  بیکاری دانشتهديدی برای کل جامعه است به ،بحران بیکاری

اجتماع در ابعاد اجتماعي،  ةمختلف دانشگاهي، پیامدهای غیر قابل ج راني بر پیکر
  رزی با بیشتريلي کشاوآموزش عا، از سوی ديگر .کرداقتصادی و سیاسي ايجاد خواهد 

های آموزش بايد در اولويت برنامه ،ها و باالتري  نرخ بیکارینس ت دانشجو به ساير رشته
نقش آموزش عالي کشاورزی در به ود (.  1385کارآفريني قرار گیرد ) عزيزی، ة و توسع

با توجه به رشد جمعیت،  اهمیت توجه به  ،کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی
له، آموزش أرغم اهمیت اي  مسعلي کارآفريني دراي  بخش را دوچندان ساخته است.

له باعث شد  است تا دانشجويان کشاورزی أکارآفريني مورد غفلت قرار گرفته و همی  مس
های به علت ضعف مهارت ،کشاورزی ةدانش فني الزم در زمین را بودندابا وجود 

و  نکرد های کارآفرينانه اقدام به فعالیت  ،های مديريتيکارآفريني از جمله مهارت
 مشاغل دولتي باشند. اشتغال در همچنان منتظر 

دی، مديريتي و فني را برای آموزش کارآفريني، توانايي تلفیق اطیعات اقتصا
ادی را آزاد کرد  و های کارآفريني بسیار زيتواند پتانسیلن فراهم آورد  و ميمهندسا

ن را در مقابل عدم امنیت اقتصادی به دلیل اطیع از شرايا اقتصاد و همچنی  مهندسا
درسي  ة(. تلفیق دروس کارآفريني در برنام 2007، 1بازار تجهیز کند )پاپیاناکیس

های ، برنامة درسي کارآفريني را با مشخصه 2درسي کشاورزی تجاری( کشاورزی )برنامة
بخش کشاورزی و از سوی ديگر،  فرايندهای تولید بیولوژيکي کشاورزی را با  تولید در 

، 3کند. )پارسلفرايند مديريت ريسک و عدم قطعیت در دروس کارآفريني  تلفیق مي
آموزش عالي ايران در بخش کشاورزی،  ةاساسي و عمد الزامات يکي از  ،بنابراي  (. 2005
التحصیین خواهد بود. برای سوق دادن و فارغدر میان دانشجويان  کارآفريني ةتوسع

ز ابرخي  ةآفري  در آيند ، ايجاد و توسعدانشجويان به اي  سمت و تربیت افراد کار
های توان به مهارتآن جمله ميکه از  رسدبه نظر مي الزمها صیتیتها وتوانايي

ش از طريق آموزها که ايجاد اي  صیتیت کرد. گفتني استمديريتي کارآفريني اشار  
 . خواهد بودپذير کارآفريني امکان

که نیازمند توجه بیشتری در امر آموزش  استبسیار مهمي  کارآفريني، مقولةمديريت 
های کارآفريني در شواهد تاکي از آن است که تعداد زيادی از فعالیت کارآفريني است.

  ،نیستند و يا در صورت ادامهمراتل اولیه دچار شکست شد  و ديگر قادر به ادامه روند 
   هند دنشان ،وری را ندارند. اي  مسائلی بهر ارتقاو توانايي رقابت با محصوالت مشابه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Papayannakis 

2. Agri- business curriculum  
3 .parcel 
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ازمان س یتفظ و ارتقاآنان درتوانايي  عدمباشد که باعث ضعف مديريتي کارآفرينان مي
گانه بی ،های علمي مديريت. بسیاری از کارآفرينان با س کشودميتحت مديريت خود 

اي  معضل ناشي از ضعف آموزش  .ايستندبود  و در صورت بروز مشکیت از ترکت باز مي
بحث مديريت بسیار  های کارآفريني است.ی فعالیتارتقا برایها مديريت در دانشگا 

گسترد  بود  و شامل انواع مديريت، از جمله مديريت استراتژيک، ريسک، پروژ ، بحران، 
 اآشنايي کارآفرينان ب و است مانند آن ي، زمان، تضاد، اطیعات، بازار ومشارکتي، اقتضاي

زيرا تمام کارآفرينان برای دسترسي به  ؛است الزمامری  ،مديريتهای س کانواع  تمام
های به يادگیری اي  س ک ،مدت و بلندمدت سازمان خودمدت، میاناهداف کوتا 

برای  ،شودارائه ميعالي آموزش  از سویها و دانشي که مهارتمديريتي نیازدارند. 
در شرايا تاضر، برنامه درسي آموزش و استموفقیت در شرايا واقعي بازار کار ناکافي 

رد مو هایصیتیتو  آفريني نداردتعريف مشخصي از محتوای آموزش کارعالي در ايران، 
موزش آمیت اه رغم علي .فريني در اي  سیستم مشخص نشد  استآنیاز برای آموزش کار

 مندی دری کارآفريني در موفقیت کارآفرينانه، چندان برنامه مدون و نظامهاصیتیت
لذا  ؛مند وجود نداردمنظور آموزش دادن افراد عیقهها بهمحیا پیرامون کسب و کار

 است.  الزمهای کشاورزی امری ی ذکر شد  در نظام آموزش دانشکد هاگنجاندن آموزش
منط ق بر نیازهای کارآفرينان  اًهای مورد نیاز کارآفريني دقیقصیتیتبرای اينکه 

 برای نکه کارآفرينا دمشخص شو بايد از آنان نظرسنجي به عمل آورد تا عمیً ،باشد
هايي نیاز دارند و کدامی  های کارآفريني به چه صیتیتبه ود هر چه بیشتر فعالیت

 ها اي آموزشي موجب اي  نیازها گرديد  است تا با آموزش کارآفريني در دانشگا  خأل
يد با دانشگا  عیو  بر آموزش کارآفريني،از سوی ديگر، . شودآموزشي برطرف های خأل

های کارآفريني ايجاد صیتیتجهت اصیح نظام آموزش عالي برای در هايي را استراتژی
ا بکارآفرينان های موردنیاز صیتیتتعیی   ،ي  پژوهشکلي  ا لذا هدف کند؛اتخاذ 

 از سویقابل اتخاذ  راهکارهایتعیی  نیز و  1( 1980) بوريچ نیازسنجي  از مدل  استفاد 
 :  است. اهداف اختصاصي به شرح زير ستهاايجاد اي  صیتیتبرای دانشگا  

با استفاد  از مدل  از ديدگا  کارآفرينان  های کارآفرينيصیتیت بندی. اولويت1
  ؛سنجي بوريچنیاز

ای هايجاد صیتیت منظوربهدانشگا   از سویقابل اتخاذ راهکارهای بندی اولويت. 2
  .کارآفريني در دانشجويان

 
 نگاشته پیشینۀ

دست آوردن هيج بسیاری از تحقیقات نشان داد  است که آموزش، راهي برای بنتا
 منظور توسعةآفريني بهآموزش کار ،کارآفريني استهای مورد نیاز دانش و مهارت

است ) شان  الزمآموختگان امری ها در دانشايجاد توانايي جذب فرصت نیز اقتصادی و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Borich  
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نقش توسعه ها افزون بر نقش تحقیق و آموزش،  دانشگا اخیراً. 1(  2000و همکاران، 
هايي که دانشگا  فعالیت. يکي از (20032، اتزکوويتز) کننداقتصادی را هم ايفا مي

 1970در سال اقتصادی ايفا نمايد، آموزش کارآفريني است.  ةتواند در زمینه توسعمي
 ولي ،شمار بوددادند انگشتهای کارآفريني را آموزش ميهايي که دور  تعداد دانشگا

 اي  تعداد زيادی از .بوددانشگا  افزايش يافته  400به بیش از  1995تعداد آنها در سال 
آموزش آنها  ةدهند و طول دورآفريني را در بیش از يک دور  آموزش ميرکا ها،دانشگا 

ها هر کدام اهداف، فلسفه، محتوا ونوع . اي  دانشگا استيا بیشتر  سال وتدود يک نیم
 (.19973، گورمانکنند )صورت واتد عمل نميو به آموزش مختص به خود را دارند

التحصیین آموزش ( اتتمال کارآفريني فارغ 1997)  4و همکاران به عقید  کلوريد
های آموزش برنامهزيرا  است؛التحصیین آموزش نديد  ژ ديد  بسیار بیشتر از فارغ

های وآنها را به سمت فعالیت موختگان را تغییر داد آتواند نیات دانشکارآفريني مي
( 2000) 6و همکاران لوتان(، همچنی  2003، 5و همکاران م پیترآفريني سوق دهد )کار

از  سادگي س ببه هادر دانشگا کید دارند که محیا نامناسب آموزشي أله تأبر اي  مس
يکي از مشکیت آموزش کارآفريني  د.شوموفق کارآفرينان مي ةبی  رفت  اتتمال توسع

تفاهمي برای هنوز چارچوب مشخص و مورد زيرا  است؛ها محتوای آموزشي در دانشگا 
تري  موضوعات آموزشي که يکي از مهمهمچنی   (.2001، 7آن وجود ندارد )بروکهاس

های بايد در محتوای آموزش کارآفريني بیشتر مورد توجه قرار گیرد آموزش بحث
 مديريتي است. 

اي    ،ع ارت ديگربه ؛چند بعدی است ،فرايند کارآفريني و ايجاد کسب و کار جديد
ريزی برای ها، برنامهجوی فرصتو  فرايند دارای مراتل وسیع و متفاوتي مانند جست

، 8)تیمونس استاندازی کسب و کار را  ايجاد کسب و کار جديد، سازماندهي منابع و
 و های متفاوتي نیاز داردها و تواناييمراتل، به مهارتانجام هرکدام ازاي   که ( 2005

های متفاوت برای ها و تواناييمشارکت افراد با مهارتدر بسیاری از موارد، مستلزم 
یمي کارآفريني يک فعالیت ت موارد، بیشتر رسیدن به هدف کارآفريني است. بنابراي  در

 بلکه مستلزم قرار گرفت  افراد در يک ؛کندتنهايي در يک فرد نمود پیدا نمي بود  و به
قای ب و يک هدف مشترک ودر واقع تشکیل يک نوع سازمان استگرو  برای رسیدن به 

های متفاوتي در تکه دارای مهار به داشت  مدير کارآفري  است وابسته ،اي  سازمان
 زمینه مديريت باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Shane  
2. Etzkowitz 
3 .Gorman 
4 .Kolvereid  
5 .Peterman 
6 .Luthan 
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نظران، اگر تنها يک عامل وجود داشته باشد که وجه به اعتقاد بسیاری از صاتب
ا يت پويره ری و مدير ،را مشخص کند، آن عامل های موفق و ناموفقافتراق بی  سازمان

 منظوربهتواند آمادگي کامل را های عمومي نميآموزشکه  و اثر بخش است. از آنجا
مديريت آموزش ( بنابراي  1998، 1هونیگمديريت يک کسب و کار جديد ايجاد کند )

تر ادگي بیشموجب آم های اقتصادی، کارآفريني، مخصوصا در ارت اط با مديريت بنگا 
افزايش اتتمال شروع به  ، (1992، 2هیزريچای کارآفرينانه )هدانشجويان برای فعالیت

و بقای کسب و کار جديد تداوم  ،های شروع، مديريت بهتربه ود مهارتکارآفريني، 
 (.  1380)میرسپاسي،  خواهد شد

تغییر  ،توجه به نقش کارآفرينان در جامعه هدف و محتوای آموزش کارآفريني با
. امروز  مفهوم کارآفريني استهای مديريتي کرد  است و بیشتر نیازمند آموخت  مهارت

ت یشخص توسعه و ایتوسعه آموزش ترفه ،اجتماعي -بیشتر به سمت مسائل اقتصادی
(. 2011، 3) ام سي مول  های مديريتي تغییر کرد  استافراد از طريق آموزش مهارت

های بلکه توسعه مهارتست؛ يجاد کسب وکار جديد نینقش آموزش کارآفريني فقا ا
های مديريتي و اجتماعي کارآفريني برای تفظ و نگهداری کسب و کار از جمله مهارت

های آموزشي بايد توجه بیشتری اهمیت بااليي برخوردار است و سازمان است که از درجة
 ن ودنتري  مشکل آموزش کارآفريني، عمد . (2013، 4کونر) او دننشان ده آنبه 

 . بدون چنی  رهیافتياستها و استراتژی واتد برای آموزش مديريت کارآفريني سیاست
 داشت راسازی، نوآوری و انتقال تکنولوژی ها، خصوصيگیری شرکتن ايد انتظار شکل

 (.2014، 5و همکاران بايکس)
های ، پژوهشمحتوای آموزش کارآفريني و نیازهای آموزشي کارآفرينان ةدر زمین 

در هندوستان شود.  به بررسي آنها پرداخته ميزيادی صورت گرفته است که در زير 
ت مديري نیازهای آنان شاملشد و نیازهای آموزشي متخصصان ترويج کشاورزی بررسي 

ديريت خیقیت، ادار  و له، سرپرستي، مگیری و تل مسأزمان، ره ری، تصمیم
ي )تاجي میررتیم ريزی، توسعه منابع انساني و اثربخشي شخصي بودهماهنگي، برنامه

   (.1388و مخ ر، 
 هایتري  آموزشتحقیق خود به اي  نتیجه دست يافت که مهم( در 1385اسکندری)

، سنجيهای تخصصي، مطالعات امکانفرا گرفته شد  توسا کارآفرينان شامل مهارت
تهیه  ةاندازی کسب و کار، نحورا  منظوربهبازاريابي و تحلیل مشتری، اقدامات عملیاتي 

بداری، مديريت منابع انساني، نحوة طرح تجاری، خیقیت و نوآوری، امور مالي و تسا
اندازی کسب و کار، قوانی  و مقررات کسب و کار و تجارت در را  برایمی  منابع مالي تأ

ه توان نتیجهای صورت گرفته ميبا توجه به پژوهش. استريزی راه ردی امهايران و برن
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هايي است که بايد در بحث تري  مقولههای مديريتي يکي از مهمگرفت که صیتیت
در  ،به اهمیت آموزش مديريت کارآفريني نظرلذا   کرد؛آموزش کارآفريني به آن توجه 

مديريت استراتژيک، ريسک، پروژ ، از جمله زير به تعريف تعدادی از انواع مديريت 
 شود.بازار پرداخته مي و بحران، مشارکتي، اقتضايي، زمان، تضاد، اطیعات

درک  "مديريت استراتژيک" ، 1کنسرسیوم آموزش کارآفريني بر اساس تعريف 
های سازمان فعالیت ةهای مورد نیاز برای هدايت همها و سیستمفرايندها، استراتژی

ي کید بر ارزيابأ(. بنابراي  مطالعه مديريت استراتژيک، ت2004، 2رآشم) باشدمي تجاری
که در  استهايي و ضعف ، تهديداتهاها، برتریهای خارجي، همکاریو آگاهي از فرصت

ديريت استراتژيک يک فرايند م (.1382)معروفي،  شودخا مشي تجارت نامید  مي ،اصل
کلي سازمان برای رضايت مشتريان و کسب عملکرد  ةنقشو ع ارت از طرح و  مداوم است

و کسب  زآمیزار، هدايت عملیات، رقابت موفقیتمناسب، محکم کردن موقعیت در با
 . استاهداف سازماني 

هايي است که در ها و سیستمشامل درک مفاهیم، استراتژی "مديريت ريسک"
)کنسرسیوم آموزش  برسدو زيان به تداقل  شود تا ضررکار گرفته ميتجارت به

کارگیری اصول علمي مديريت، ه.  مديريت ريسک يعني هدايت و ب(2004کارآفريني، 
 مديريت ،ع ارت ديگربه ؛کنندهايي که سازمان را تهديد ميريسک ةدر راستای ادار

انايي مدير در تو. استر در هدايت ريسک به سمت مناسب شامل توانايي مدي ريسک
 ،ريزی ريسکپذيری سازمان با توجه به منابع و امکانات  و برنامهريسکبرآورد میزان 

ها و تهديدات فرصت ،قوت ،با نکات ضعف بايد کارآفري  مدير.  استامری ضروری 
های موجود در بازار فرصت  ،سازمان آشنا باشد. بهتري  نوع مديريت اي  است که مدير

دن رسی براینمايد و از نکات قوت سازمان را جذب نمود  و تهديدات را ت ديل به فرصت 
مديريت پروژ ، فرايندی است که جريان دور  زندگي  .کندبرداری به اهداف سازمان بهر 

يابي به اهداف پروژ ، بر تري  را  و با بهتري  نتیجه، در راستای دستژ  را از آسانوپر
هدايت تمام  منظوربه پروژ  (. مديريت1382 کند ) نوری،ريزی و هدايت مينامه

 سنجي پروژ  کارآفرينيدر زمینه مطالعات امکان ،  مخصوصاًهای کارآفرينيپروژ 
 . شوداستفاد   دتوانمي

که مديريت عالي سازمان برای را ای ( معتقدند شیو 1988) 3و همکاران جانسون
ي از بروز برخ گويند.مي "مديريت بحران"گزيند ها برميآشفتگيو ها مقابله با بحران

 امتمو بنابراي  تذف  استناپذير تمهیدات به عمل آمد  اجتناب رغم تمامها عليبحران
اعمال مديريت  ، جودبا اي  و کند ناممک  است؛ديد ميهايي که سازمان را تهبحران

برخي ديگر را   ها را از میان بردارد،ای از بحرانسازد که پار بحران، سازمان را قادر مي
های واقع شد  ثر ادار  کند و ابزار الزم برای يادگیری کامل و سريع از بحرانؤبه نحو م
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 یست،نآفري  تحت کنترل کار ، های سازمانفعالیتکه تمام  از آنجارا در اختیار بگیرد. 
، امانند کاهش تقاض کند؛سازمان را دچار بحران  بعضي از شرايا بیروني،که ممک  است 

 ، ايبنابر غیر . ی جديد به بازار، واردات محصوالت مشابه، تذف يارانه، تورم وورود رق ا
ازمان های جدی به ستوانايي کنترل  بحران را داشته باشد تا از آسیببايد  کارآفري مدير

  .جلوگیری شود
 با توجه به تغییر در نیازهای بايد توجه داشت که "مديريت تغییر"برای درک اهمیت 

سازمان و زياد شدن رقابت در بازار کار، گاهي ايجاد تغیییرات اساسي در شتريانم
های صورت فزايند  با محیاها بهسازمان ،در عصر تاضر. رسدالزم به نظر مي کارآفريني

منظور بقا و پويايي خود مج ورند که بنابراي  به شوند؛ميپويا و در تال تغییر مواجه 
محیطي سازگار سازند. به بیان ديگر با توجه به سرعت شتابند  خود را با تغییرات 

 ،يک، علمي، فرهنگي و اجتماعي در عصر تاضرت اقتصادی، تکنولوژتغییرات و تحوال
شوند که عیو  بر هماهنگي با تغییرات جامعه هايي موفق و کارآمد محسوب ميسازمان

باشند  بیني کرد  و قادردر آيند  پیشها را نیز امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگوني
ی بهتر هدايت اکه اي  تغییرات را در جهت ايجاد تحوالت مطلوب برای ساخت   آيند 

 (. 1377، )آقايي فیشاني کنند
رهیافتي جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهي کارکنان،   "مديريت مشارکتي"

 ،تدر اي  س ک مديري. استابعاد تل مسائل سازمان و به ود مستمر در تمام  منظوربه
ای هبلکه افراد در رد  ،گیری مشارکت ندارندس هرم سازمان، در امر تصمیمأفقا افراد ر

ای هاساس سیستممديريت مشارکتي بر. هستندتر هرم نیز در اي  امر دخیل پايی 
بیش  هست کهاتري  آنها نظام مديريت پیشنهادشود که يکي از نیرومندمختلفي اجرا مي

کار گرفته شد  است. در هی بزرگ صنعتي جهان بهااز پنجا  سال در بسیاری از شرکت
بهتر شدن  ةنظرهای اصیتي خود را دربار که کارکنان سازمان تق دارند ةهم ، اي  نظام

فردی  صورتبه ،رساندکیفیت و کمیت کارها که به اثربخشي يا کارايي سازمان ياری مي
ت که  بايد توجه داش. کنندرای بررسي کارشناسانه به سازمان ارسال يا گروهي تنظیم و ب

ن، وزارت تعاو) شودی ميداد باالتر، کیفیت بهتر ، خیقیت و نوآورمشارکت موجب برون
1384.) 
 مديريت، متناسب با فرهنگ سازمان است ةتغییر در شیو "مديريت اقتضايي "

يريت برتر در مد ةبر اي  اصل استوار است که شیو اقتضايي نیز مديريت(. 1384)فنیری، 
های زيردستان، س ک مناسب مدير بايد بسته به شرايا موجود و ويژگي و و جود ندارد

وظیفه مديران اي  است که تعیی  کنند  ،در مديريت اقتضايي. کندمديريت را انتخاب 
زمینه را برای نیل چه روشي، درچه موقعیتي، تحت چه شرايطي و درچه زماني، بهتري  

براساس استانداردهای کنسرسیوم آموزش کارآفريني  به اهداف مديريت فراهم کند.
ها و رفتارهای کارآفرينان اعمال خود مديريتي است. که يکي از ( يکي از ويژگي2004)

ای انجام شود که گونهمديريت زمان بايد به. است "مديريت زمان"های آن شاخص
 برایزمان وری در تداقل زمان قابل تصول باشد. مديريت تداکثر بهر تداکثر کار با 
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سازی زمان مورد استفاد  بهینه و منطقي ،که هدف آن استوری نیروی کار افزايش بهر 
 توان زماندر تولید کاالها و خدمات در واتدهای اقتصادی است. با استفاد  از آن مي

کاهش داد. از جمله یمت تمام شد  کاالها را ها و قتولید کاالها و به ت ع آن هزينه
هارت ها، مها، تفويض فعالیتبندی فعالیتهای مربوط به مديريت زمان، اولويتفعالیت
 .    غیر  است ريزی وبرنامه

ه آيد کميوجود هتعارض زماني ببايد اذعان داشت که  "مديريت تعارض"در رابطه با 
ی شناختي با فرد يا گرو  هااعتقادات،  عیئق و بحثفرد يا گروهي از لحاظ اهداف، 

پديد  شود. ميموجب ايجاد تعارض ديگری تفاهم نداشته باشند و اي  عدم تفاهم 
زماني که تعارض در يک دارد.  هاآثار منفي و مث ت روی عملکرد افراد و سازمان ،تعارض

اق زيرا اتحاد و اتف ؛شودمي موجب پايی  آمدن عملکرد ساز مان ،ساز مان بسیار باال باشد
سازمان  رشد باشد،که تعارض بسیار کم  زماني و برعکس ،نظر در ساز مان بسیار کم است

رسد.  تعارض ميچون رقابت و انتقاد سازند  در سازمان به تداقل  ؛باشدميدر تداقل 
چون  ؛شودميمان ساز یبلکه موجب رشد و ارتقا نیست،در تد بهینه، نه تنها مضر 

 کند. ميموج ات انتقاد سازند  را فراهم 
و ابزار مورد نیاز برای  هابه معني درک مفاهیم، سیستم "مديريت اطیعات"
. (2004)آشمر، است گیری ابي و انتشار اطیعات برای تصمیميابي، نگهداری، ارزشیدست

ثیر أی تهاتوان به شناخت را ميی مورد نیاز مديريت اطیعات هااز جمله مهارت
ی تجاری، توانايي ث ت و گزارش هاتکنولوژی بر تجارت، آشنايي با انواع گزارش

 رایبنويسي مالي، انتخاب منابع اطیعاتي ی گزارشهای فروش،  ايجاد سیستمهامالیات
تخمی  و برآورد  ،يابي به اطیعات بازاردست منظوربه جوو  شروع کسب و کار، جست

  . کردی مشتريان اشار  هانیاز
ی مورد نیاز برای تعیی  هادرک مفاهیم، فرايندها و سیستم شامل "مديريت بازار"

ی هاو انتظارات و رضايت مشتری و ايجاد تولیدات، خدمات و ايد  هانیازها، خواسته
از جمله ، (2004).  بر اساس استانداردهای کنسرسیوم آموزش کارآفرينياستجديد 
ارزيابي  ، ايجاد ايد  تولیدات وخدمات جديد توان به ميمديريت بازار ی  هاشاخص
استفاد  از ، ها، اطیع از قیمتمديريت اطیعات بازارو صادرات،   ی وارداتهافرصت

است  نآدر نهايت نتايج تحقیقات تاکي از . کردتکنولوژی در فروش تولیدات و... اشار  
وری هر چه ضروری است و موجب ارتقا و بهر  که آموزش مديريت در کارآفريني امری

 ی کارآفريني خواهد شد.  هابیشتر فعالیت
 

 روش تحقیق 
از نظر هدف  ، وشودميی کمّي محسوب هااي  تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش

 ت.پیمايشي اس -و از لحاظ گردآوری اطیعات از نوع تحقیقات توصیفي ،از نوع کاربردی
تعیی   برایاول از رهیافت کیفي  ةمرتلدردر دو مرتله انجام شد. اي  پژوهش 

قابل  یهاآفريني و استراتژیموفقیت در کار منظوربهکارآفرينان ی مورد نیاز هاصیتیت
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ز ا هااستفاد  شد. داد  در دانشجويان هاجاد اي  صیتیتاي برایدانشگا   از سویاتخاذ 
استان التحصیل دانشگاهي فري  فارغآکار 12ساختاريافته با طريق مصات ه نیمه

 16آوری شد. سرانجام يک لیست از جمعگیری هدفمند و از طريق نمونهکردستان 
 آفرينان ايجاد شد.مصات ه با کارفريني از طريق آصیتیت کار
آفرينان استان نفر از کار 60آماری پژوهش شامل  ةجامع دوم تحقیق، ةدر مرتل
. دسترسي به شد، اقدام به سرشماری آنان عدادمحدوديت تکه به علت  بودکردستان 

زار اب. و بانک کشاورزی صورت گرفتاسامي کارآفرينان از طريق سازمان جهاد کشاورزی 
پرسشنامه بخش اول  .شدبود که در سه بخش طراتي  پرسشنامه هاگردآوری داد 

 ،کارآفرينان ،دوم پرسشنامهبخش در پاسخگويان بود.  ی شخصيهادررابطه با ويژگي
میزان اهمیت هريک از موضوعات آموزشي و نیز میزان صیتیت خود را در رابطه با 

امتیاز  2بدي  ترتیب برای هر موضوع آموزشي . کردندهريک از موضوعات مشخص 
که يکي گويای میزان اهمیت موضوع آموزشي و ديگری گويای میزان  شدمحاس ه 
موزشي آهريک از موضوعات استفاد  از فرمول بوريچ، اولويت  د. بابو کارآفرينان صیتیت

 باشد:مي. فرمول مدل بوريچ به صورت زير شدمشخص و مرتب  کارآفرينان از ديد 
 

 اولويت ةنمر= (  اهمیت –صیتیتاهمیت  * )
 

باشد بیشتري  نیاز به  4اولويت آنها باالی  ةموضوعات آموزشي که نمر در اي  مدل، 
ی هانیاز ءباشد جز 2و  3اولويت آنها باالی  ةموضوعاتي که نمر .هستندآموزش را دارا 
باشد نیاز  2اولويت آنها زير  ةاما نیاز به تقويت دارند. موضوعاتي که نمر آموزشي ن ود  

 یهايي در رابطه با استراتژیهاالؤدر بخش سوم پرسشنامه نیز، سبه آموزش ندارند. 
بدي  ترتیب که از کارآفرينان خواسته  .شدطراتي  هاايجاد اي  صیتیت برایدانشگا  

ی کارآفريني با استفاد  هارا در ايجاد صیتیت هاشد تا میزان اهمیت هريک از استراتژی
 .  کننداز طیف لیکرت مشخص 

ت علمي أگیری از نظرات اعضای هیا بهر پرسشنامه بظاهری و محتوايي  روايي
 دو بخشپايايي ابزار پژوهش نیز برای يید شد. أتشکد  کشاورزی دانشگا  رازی دان

ان که پايايي پرسشنامه را نش شدمحاس ه  پرسشنامه با استفاد  از روش آلفای کرون اخ، 
 .( 1داد )جدول 

 
 ی مختلف پرسشنامههاآلفای کرونباخ بخش (1) شماره جدول

 ی تحقیقهامتغیر
 پرسشنامه

 ضریب روایی تعداد گویه

 ٪72 16 ی کارآفرينيهاصیتیت

 ٪73 15 دانشگا  قابل اتخاذ توسا  یهااستراتژی

 %5/72 31 جمع
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 نتایج
از آفريني کاری هادرصد فعالیت 90 ، 2شمار   جدول ی تاصل ازهايافته توجه به با
 زنان انجام شد  است.  سویاز  آن، درصد10مردان و تنها  سوی
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت (2) شماره جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 90 90 54 مرد

 100 10 6 زن
 

 3/23ی گوناگون کارآفريني شامل هافعالیت،  3 شمار  ی جدولهاتوجه به يافته با
درصد خدمات  10 ،درصد کشاورزی 7/21 ،درصد دامپروری 25 ،درصد گلخانه

  .استدرصد شییت  7/6 درصد باغ اني و 3/13،  کشاورزی
 

 ی کارآفرینیهاتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع فعالیت (3) شماره جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی نوع فعالیت  کارآفرینی

 3/23 3/23 14 گلخانه

 3/48 25 15 دامپروری

 70 7/21 13 کشاورزی

 80 10 6 خدمات کشاورزی

 93/3 3/13 8 باغ اني

 100 7/6 4 شییت
 

با استفاده از مدل  کارآفرینیمورد نیاز ی هاصالحیت اولویت بندی
 از دیدگاه کارآفرینان نیازسنجی بوریچ 

 ةی تاصل از  مدل بوريچ  نشان داد  که نمرها،  يافته4 شمار  با توجه به جدول
 که نیازهای آموزشي را تشکیل دادند آنهابود  و  4باالتر از  صیتیت،  12اولويت  

. 4ريزی. برنامه3 تدوي  طرح تجاری. 2 کشاورزی . دانش فني1 ترتیب اولويت شاملبه
 8 مديريت بازار .7 . مديريت ريسک 6مديريت استراتژيک . 5توانايي سازماندهي منابع 

. 12 مديريت بحران  .11مديريت اطیعات . 10تعارض مديريت  .9 . مديريت پروژ 
 ة( در زمین1385اي  نتیجه با نتايج تحقیقات اسکندری ) .است مديريت تغییر

 دارد.  ی مورد نیاز کارآفريني همخوانيهاصیتیت
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ریچ  بو ی مورد نیاز کارآفرینی با استفاده از مدل نیازسنجی هابندی صالحیتاولویت (4)شماره  جدول

 دیدگاه کارآفریناناز 

 ةنمر

 اولویت

میانگین 

 مهارت
 میانگین اهمیت

مورد نیاز  ی هاصالحیت

 کارآفرینان
 ردیف

 1 کشاورزی دانش فني 94/4 47/3 30/7

 2 ح تجاریرتدوي  ط 41/4 80/2 21/7

 3 برنامه ريزی 36/4 07/3 68/5

 4 توانايي سازماندهي منابع 33/4 08/3 44/5

 5 مديريت استراتژيک 71/4 57/3 39/5

 6 مديريت ريسک 31/4 11/3 20/5

 7 مديريت بازار 59/4 49/3 09/5

 8 مديريت پروژ  49/4 43/3 81/4

 9 مديريت تعارض 10/4 95/2 67/4

 10 مديريت اطیعات 45/4 41/3 56/4

 11 مديريت بحران 22/4 21/3 30/4

 12 مديريت تغییر 58/4 69/3 09/4

 13 مديريت مشارکتي 53/4 65/3 95/3

 14 مديريت اقتضايي 53/4 66/3 91/3

 15 مديريت زمان 16/4 24/3 80/3

 16 مديريت مالي و تسابداری 68/3 69/2 67/3

 =هیچ1= کم ، 2،   متوسا= 3= زياد ، 4=بسیار زياد، 5مقیاس: 
 

ایجاد  منظوربهدانشگاه  از سویقابل اتخاذ های راهکاربندی اولویت
 کارآفرینی یهاصالحیت
ه بدانشگا   از سویقابل اتخاذ ی هاستراتژیبندی ااولويت 5 شمار  جدول یهايافته

. دهدميرا با توجه به مد و میانگی  آنها نشان  کارآفريني یهاايجاد صیتیت منظور
تري  يی و پا "يني و دانشگا آفرايجاد ارت اط بی  مراکز کار"باالتري  اولويت مربوط به 

 . است "کید بر کیفیت به جای کمیتأکاهش تجم مطالب درسي و ت"مربوط به  اولويت
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 فرینیآی کار هاایجاد صالحیت برایدانشگاه  راهکارهای (5) شماره جدول

 میانگین معیارانحراف مد های قابل اتخاذ از سوی دانشگاهاستراتژی اولویت

 44/4 61/0 5 ارت اط بی  دانشگا  و مراکز کارآفريني ايجاد 1

2 
آفريني فرستادن دانشجويان به مراکز کار

 عملي در دنیای واقعي هایتجربهکسب  منظوربه
5 86/0 16/4 

3 
استفاد  از کارآفرينان موفق در آموزش 

 دانشجويان
5 91/0 14/4 

4 
ی های درسي با نیازهامتناسب ساخت  برنامه

 بازار کار
5 80/1 04/4 

 02/4 79/0 5 کارآموزیی هابرگزاری دور  5

 94/3 97/0 5 های گروهيکید بر آموزشأت 6

7 
 انط اق با شرايا تغییر برنامه درسي در راستای

 محلي
5 03/1 93/3 

8 

 ای و ايجادی چند رشتههابرگزاری سمینار

مختلف آموزشي و اساتید ی هاگرايشارت اط بی  

 دانشگا 

5 93/0 88/3 

 86/3 01/1 5 ی تدريسهابه ود روش 9

 78/3 11/1 4 ی درسيهابه روز کردن برنامه 10

 30/3 32/1 4 تلفیق دانش بومي و مدرن 11

 13/3 21/1 3 ايجاد تغییر در شیو  ارزشیابي 12

 08/3 15/1 3 هااختصاص زمان کافي برای يادگیری مهارت 13

14 
کید بر کیفیت به أکاهش تجم مطالب درسي و ت

 جای کمیت
3 75/0 03/3 

 = بدون اهمیت1= کم اهمیت، 2= تاتدودی مهم، 3= مهم 4= بسیار مهم،  5مقیاس: 
 

  گیرینتیجهو  بحث
اساس بری موردنیاز کارآفرينان نشان داد که هابندی صیتیتنتابج تاصل از اولويت

ل ته .  ااست "دانش فني کشاورزی"ط به وباالتري  اولويت مربمدل نیازسنجي بوريچ 
را در  وریبهر   تواند باالتريمياست که دانش فني در صورتي  الزمتوجه به اي  نکته 

ارت . به ع شودکه با دانش مديريتي تلفیق  شودی کارآفريني موجب هاانجام فعالیت
 ی مديريتي کارآفرينيهاديگر دانشجويان عیو  بر دانش فني کشاورزی بايد به مهارت

ی گوناگون بازار تجاری، سازمان تحت هاتا با تغییر شرايا و موقعیت شوندنیز تجهیز 
 . نشودمديريت آنان دچار تزلزل و رکود 

بود. داشت  مهارت  "تدوي  طرح تجاری"بر اساس مدل بوريچ، اولويت دوم شامل 
است که دانشجويان را با تمام جزئیات تدوي  طرح تجاری از آن جهت تائز اهمیت 
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از ی تجاری هاسفانه تدوي  طرحکند. امروز  متأميو کار جديد آشنا  اندازی کسبرا 
و تتي افرادی هم که تصمیم به اخذ وام است افراد خ ر  در بازار افزايش يافته  سوی
تدوي  طرح کسب و کار خود به اي  افراد  منظوربهاند، اندازی کسب و کار گرفتهرا  برای

آموزش کارآفريني تدوي   ی اساسي در زمینةهامهارت .  بنابراي  يکي ازکنندميمراجعه 
 های تدريس استتدوي  طرح تجاری يکي از مشهورتري  روشطرح تجاری است. 

ت متحد ، دانشگا  اياال 100( دريافت که در میان 2004(. هونیگ ) 2006، 1)ردفورد
،  رح تجاریاند. برای تدوي  طی تجاری داشتههادانشگا  توجه خاصي به تولید طرح 78

آوری و خیصه ايجاد يک کسب و کار جديد را جمع ادانشجويان اطیعات مرت ا ب
کند که به دانشجويان کمک ميکنند. در واقع تدوي  طرح تجاری،  ساختاری را ايجاد مي
 دهدميرا خاصي از دانش متمرکز شد  و به آنها اجاز  تفکر آزاد  ةکند تا روی تیطمي

 (2004)هونیگ، 
 "توانايي سازماندهي منابع"و اولويت چهارم شامل  "ريزیبرنامه"اولويت سوم شامل 

ريت مدي"اولويت پنجم شامل . شوندميعناصر فرايند مديريت محسوب  ءبود که هردو جز
 مديريت ريسک در فرايندبود.  "مديريت ريسک"اولويت ششم شامل  و "استراتژيک

محیا  ةدبیني نشکارآفرينان را در مقابل  شرايا پیشکارآفريني امری بسیار مهم بود  و 
 ؛سازد که تهديدات را به فرصت ت ديل کنندميهمچنی   آنان را قادر  د.کنميتجهیز 

مديريت ريسک در بی  دروس کارآفريني  ةلذا گنجاندن واتدهای درسي در زمین
 .شودميپیشنهاد 

بازار برای تعیی  نیازها، مديريت  بود.  "مديريت بازار"اولويت هفتم شامل  
ی جديد ها،  انتظارات  و رضايت مشتری و نیز ايجاد تولیدات، خدمات و ايد هاخواسته

تواند سودآور و مفید باشد که شرايا موجود اقتصادی، مي. کارآفريني زماني است
نیازهای آنان منط ق باشد، و  هاخواسته باو  را لحاظ کنداجتماعي و فرهنگي مشتريان 

لذا   شد؛ صورت فروش کاالها و خدمات تولید شد  با مشکل مواجه خواهداي در غیر
ه . اي  نتیجاستگنجاندن اي  واتد درسي در میان دروس رشته کارآفريني امری مفید 

دارد که مي. سولوم   اظهار است همسو( 2005) 2با نتايج تاصل از تحقیق سولوم 
 ةمالي، توسعی تلفیقي بازاريابي، امورهاکیسی آموزش کارآفريني شامل هادور 

( 2006) بر اساس نتايج تحقیق ردفوردهمچنی   است.محصوالت جديد و تکنولوژی 
درسي کارآفريني در پرتغال در اولويت سوم  ةمديريت و تجزيه و تحلیل بازار در برنام

 قرار گرفت. 
تري  انواع مهم ، يکي ازبود. مديريت پروژ  "مديريت پروژ "اولويت هشتم شامل 

بسیار تائز  ،پردازدميکاری  ةجوانب يک پروژ همةکه چون به بررسي  استمديريت 
الينفک  ءبود. تعارض و تضاد جز "مديريت تعارض". اولويت نهم شامل استاهمیت 

ايد بلذا مدير کارآفريني است؛ مديريتي و انجام کارهای تیمي از جمله کارآفريني  ايندفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Redford 
2 .Solomon 
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 "مديريت اطیعات"شامل دهم توانايي هدايت تعارض را در سازمان داشته باشد. اولويت 
ی اطیعاتي و ايجاد های ارت اطي، ش کههابود. مديريت اطیعات مستلزم شناخت کانال

 و ها. کارآفرينان بايد ازجديدتري  يافتهاستثر با آنان در زمان مورد نظر ؤارت اط م
ی خود اطیع داشته باشند تا توانايي رقابت خود را در بازار از کار ةتحقیقات در زمین

 . اولويتاستاي  امر مستلزم آشنايي آنان با س ک مديريت اطیعات  ودست ندهند 
 با توجهبود.  "مديريت تغییر" و اولويت دوازدهم شامل "مديريت بحران"يازدهم شامل 

ای تجارت ، کارآفري  بايد توانايي سازگاری با تغییرات و نیز تفظ ینبه شرايا متغیر د
 سازمان در شرايا بحراني را داشته باشد. 

جاد اي"  در دانشجويان، آفرينيی کارهاايجاد صیتیت برایدانشگا   راهکارتري  مهم
ی تاصل اهوسیله جديدتري  يافته. بدي است "يني و دانشگا آفرارت اط بی  مراکز کار

ی مراکز کارآفريني به اي  مراکز انتقال هابه ود فعالیت منظوربهاز تحقیقات دانشگاهي 
، ارراهک. دومی  شودمنتقل مياي  مراکز به دانشگا   از سویی بازار کار هايافته ونیاز

در  عملي هایتجربهکسب  منظوربهفرستادن دانشجويان به مراکز کارآفريني موفق "
 ؛طور سنتي روی آموزش تئوری متمرکز استآموزش کارآفريني به است. "دنیای واقعي

اد  . استفکید دارندأو روی يادگیری از طريق عمل ت بود گرا عمل هااما بسیاری از نوآوری
عملي شد  و موج ات يادگیری  ی تئوری وهازمان شیو موجب تلفیق هم راهکاراز اي  

 ( همخواني دارد.  2003) 1تحقیق اتسکويتس ةبا نتیجاي  نتیجه  آورد.ميبهتر را فراهم 
له أ. اي  مساست "استفاد  از کارآفرينان موفق در آموزش دانشجويان" راهکارسومی  

عیو  بر ايجاد ارت اط بیشتر بی  دانشجويان و کارآفرينان، موجب ت ادل نظر و انتقال 
ب به ترتی راهکارپنجمی   شود. چهارمی  وميتجارب عملي کارآفرينان به دانشجويان 

برگزاری " و "ی بازار کارهای درسي با نیازهامتناسب ساخت  برنامه"اولويت شامل 
يید أدر اروپا مورد ت2کاغذ س ز ةاي  نتیجه بر اساس توافقنام .است "ی کار آموزیهادور 
در  هاکارآموزی بايد برای دانشجويان تمامي رشته. بر اساس اي  توافقنامه، است
دولت  3ی کارآفرينيهاسیاست ة. اي  نتیجه همچنی  با برنامشودی درسي لحاظ هاواتد

 ( همخواني دارد. 2004) فنیند
.  آموزش گروهي  فقا است "های گروهيکید بر آموزشأت"شامل  راهکارششمی  

دهي به سازمان و آموزش چگونگي شکل ،بلکه هدف آن نیست،بر روی فرد متمرکز 
س  آموزش گروهي در اي  است که افرادی که به .  تُاستی فعالیت در گرو  هامهارت

 ، در جمع توانايي اي  کار را پیدا خواهندنیستنداندازی کسب و کار  تنهايي قادر به را 
اي   .استتیمي  یهافعالیتدر راستای ايجاد صیتیت توانايي انجام  راهکاراي   .کرد

 . همخواني دارد( 2003) وويتسنتیجه با نتايج تحقیقات اتسک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 .Etzkowitz 
2 .Green paper 
3 .Entrepreneurship Policy program 
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با . است "درسي در راستای انط اق با شرايا محلي ةغییر برنامت" ،راهکارهفتمی  
ي شرايا جغرافیايبا ای آموزش داد  شوند که دانشجويان در زمینه ،راهکاراستفاد  از اي  

ا در ر موفقیت آنانله، سأاي  م و قطعاً دنباشهمسو ی محیطي آن منطقه هاو پتانسیل
ند ی چهابرگزاری سمینار"، راهکارد. هشتمی  کر ی کارآفريني تسهیل خواهدهافعالیت
بايد  .است "مختلف آموزشي و اساتید دانشگا  یهاگرايشارت اط بی   ای و ايجادرشته

شود که ميی مختلف آموزشي موجب هاتوجه داشت که ايجاد ارت اط بی  گرايش
تل بسیاری از مشکیت  زيرا ؛کلي در نظر گرفته شود ایهعنوان مجموعکشاورزی به

با توجه به ی مختلف آموزشي است. هاگرايشبخش کشاورزی مستلزم ارت اط بی  
 :شودميپیشنهادهای  زير ارائه   ،پژوهشی هايافته
آموزش کارآفريني در در  منظوربهمند منسجم و نظام ایهطراتي برنام. 1

ی زيادی برای هادارای بالقو زيرا اي  بخش   الزم است؛امری کشاروزی ی هادانشکد 
  است. ی کارآفريني هاانجام فعالیت

ه ود ب برای ، فرينيآکارآموزش  ةبرنام کارآفريني در  مديريت در سوگنجاندن در. 2
  . شودميپیشنهاد  آفريني و تداوم و پايداری آنتشکییت کار ةادار

  
ت ادل تجارب و اطیعات  برای هاآفريني و دانشگا مراکز کارايجاد ارت اط بی  . 3

تر ملموس منظوربه ، آفريني در دست اجرای کارهاديد از طرحزباو همچنی    دوسويه
 . شودميتوصیه فرايند کار آفريني برای دانشجويان  کردن
آفريني به آموزش کار برایحصیل دانشگاهي التآفرينان فارغدعوت از کار. 4

 است.  الزمامری  دانشجويان
ا عملي در شراي هایتجربهآفريني برای کسب ه مراکز کارفرستادن دانشجويان ب. 5
  . شودميپیشنهاد  واقعي
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