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. هـاي كشـاورزي ايـران بـود     دانشـكده هدف اين پژوهش تحليل موانع كـارآفريني در   :چكيده
اي بـا   گيـري طبقـه   دانشجو بودكه با اسـتفاده از روش نمونـه   61418جامعه آماري شامل تعداد 

ابزار گـردآوري  . هاي كشاورزي ايران انتخاب شدند نفر از آنان از دانشكده 403انتساب متناسب، 
هاي  يافته. انجام شد SPSSافزار  ها با استفاده از نرم ها پرسشنامه بود و تجزيه و تحليل داده داده

درصد از دانشجويان در كار مرتبط با رشته تحصيلي مشغول به  6تنها  پژوهش بيانگر آن بود كه
ترين موانع كارآفريني در  عنوان مهم عامل زيربنايي به 5بر اساس نتايج تحليل عاملي . كار بودند
موانـع  "، "موانـع آموزشـي  ": هاي كشاورزي ايران شناسايي شدند كه عبـارت بودنـد از   دانشكده

كـه در   "موانع ارتبـاطي "و  "موانع تسهيالتي"، "حمايتي ـ قانوني  موانع"، "فردي ـ شخصيتي 
هـاي پـژوهش    در پايـان بـر اسـاس يافتـه    . درصد از واريانس كل را تبيـين نمودنـد   88/64كل 
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   مقدمه

كننـد الزم   نوعي تغيير و تحوالت سريعي را تجربه مي ها، به با توجه به اين كه امروزه تمامي نظام
هـاي   اندازهاي خويش براي حركت به سوي آينـده، رسـالت   چشماست كه هر يك ضمن تدوين 
هاي  ستاده مرسوم در ديدگاه/ ها به مثابه جريان داد و ستد نهاده  خويش را در رابطه با ساير نظام

دستيابي به اهداف نهادي را ممكن  هاي باز لحاظ نمايند تا بتوانند با خاصيت پويايي خويش، نظام
ها كه همواره مدعي تربيت نيروي انساني براي توسعه هستند، از اين  گاهدر اين ميان دانش. سازند

نوعي تحـول   پروري ملي، به هاي دانايي كه اكنون بر اساس دغدغه چنان. باشند قاعده مستثني نمي
اي  طور شايسته گونه در كل اهداف و فرآيندهاي دانشگاهي نياز است تا اين نهاد به نهادي انقالب

كه ارتقاي فرزانگي و بالندگي ملي است و نه كاناليزه كـردن صـرف دانـش، بـه     وظيفه خويش را 
اين در حالي است كه شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ايران نيز بـه  . ]20[انجام رساند

. كنـد  اي شده است كه لزوم توجه به حل مشكالت و تنگناها در حال و آينـده را طلـب مـي    گونه
هاي شغلي و روند مستمر كاهش نقش نفـت   ور، ضرورت ايجاد فرصتتركيب جمعيتي جوان كش

شوند سياستگذاران كالن كشور به منبـع   كه موجب مي در اقتصاد كشور، سه عامل مهمي هستند
هـاي آن خواهـد    بدون شك آن منبع، تنها كـارآفريني و مؤلفـه   قابل اتكايي بجز نفت بينديشند و

   .]11[بود
حلـي اساسـي بـراي رفـع      كارآفريني با كاركردها و پيامدهاي مثبتي كـه دارد، بـه عنـوان راه   

هـاي جهـاني، از    هاي داخلي و براي باقي ماندن در عرصـة رقابـت   بسياري از مشكالت و بحران
ولـي در  . سوي بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  

  . هاي آموزش كارآفريني موانع بسياري وجود دارد ها و دوره اجراي برنامه
اي است كه  ها و نقش آن در توسعه اقتصادي جوامع نيز مقوله ضرورت كارآفريني در دانشگاه

از ديـدگاه برخـي از پژوهشـگران،    . توجه پژوهشگران زيادي را بـه خـود معطـوف سـاخته اسـت     
دهـد كـه    ري است و اين پديـده زمـاني رخ مـي   كارآفريني دانشگاهي شكل خاصي از انتقال فناو

سازي فنـاوري توليـد شـده در     ها و نهادهاي پژوهشي، تصميم به تجاري پژوهشگران در دانشگاه
و  ]16[گيـرد  راحتي و با موفقيت صورت نمـي  اما اين فرآيند هميشه به. ]26[گيرند موسسه خود مي

هـا   هاي آموزشي و پژوهشـي دانشـگاه   ليتتواند بر فعا سازي مي هاي تجاري از آنجايي كه فعاليت
بنابراين در بسياري از . ]23[تأثيرگذار باشند، امكان بروز تعارض و مقاومت در برابر آنها وجود دارد

توان گفت كه وجود برخي  در واقع مي. موارد اين روند از اثربخشي و كارايي الزم برخوردار نيست
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ها، مانع ايجاد كرده كـه شناسـايي و رفـع آنهـا      شگاهسازي دانش در دان از عوامل در مسير تجاري
هـا   شده به منظور توسعه كارآفريني در دانشـگاه  ها و اقدامات انجام گذاري براي ثمربخشي سرمايه

هـاي   گيـري از نظـرات و ديـدگاه    لذا در اين تحقيق تالش شده است تا با بهـره . بسيار مهم است
ترين موانع و مشكالت موجود در مسـير   بررسي مهم هاي كشاورزي ايران به دانشجويان دانشكده

  .هاي كشاورزي ايران پرداخته شود كارآفريني در دانشكده
نظام آموزش عالي كنوني، با ساختار موجود، از غرب وارد كشور شـده و رابطـة مناسـبي بـين     

نـع  اين موضوع يكـي از موا . محيط واقعي روستاها و بخش كشاورزي با آموزش عالي وجود ندارد
اصلي در نزديك نمودن محتوا و ماهيت آموزش عالي به شرايط واقعي محيط روستا و كشـاورزي  

ضمناً فاصله جغرافياي ايجاد شده بين محيط آموزشـي و محـيط واقعـي    . ]3[را موجب شده است
كشاورزي، خود به خود منجر به ايجاد موانع ديگـري در زمينـه ارتبـاط دانشـجويان بـا كسـب و       

وجود چنين موانعي موجب گرديد تا پـژوهش حاضـر بـراي    . گردد ط با كشاورزي ميكارهاي مرتب
هاي كشاورزي ايران، با اهدافي كه در ذيل به آنهـا   ترين موانع كارآفريني در دانشكده بررسي مهم
  .گردد، در اولويت كار تيم تحقيق قرار گيرد اشاره مي

  اهداف پژوهش
. كشاورزي ايران از ديدگاه دانشجويان بود هاي دانشكده در كارآفريني موانع پژوهش، تحليل كلي هدف

  :اهداف اختصاصي ذيل مورد واكاوي قرار گرفتند در راستاي دستيابي به اين هدف،
  هاي كشاورزي ايران هاي فردي دانشجويان در دانشكده بررسي ويژگي .1
  هاي كشاورزي ايران  بندي موانع كارآفريني در دانشكده شناسايي و اولويت .2
 هاي كشاورزي ايران  تحليل عاملي موانع كارآفريني در دانشكده .3

  مباني نظري تحقيق
سازي دانش در دانشگاه تبديل ارزش بالقوه دانش و نوآوري بـه ارزش بالفعـل و    منظور از تجاري

هـاي نـوي اعضـاي     هـاي خـالق و انديشـه    سازي يعنـي ايـده   در حقيقت تجاري. زا است منفعت
هاي مختلـف علـوم بـه راهكارهـا، فرآينـدها، محصـوالت و        ن در عرصهعلمي و دانشجويا هيأت

با ابداع مدل دانشگاه كـارآفرين در موسسـه فنـاوري    . خدمات قابل استفاده در جامعه تبديل شود
و بـا ضـرورت    ]18[ماساچوست و تسري آن به دانشگاه استنفورد در اوايل و اواسط قـرن بيسـتم  

ها، تحقيقات متعددي در زمينـه عوامـل و موانـع     در دانشگاهسازي دانش توليد شده  يافتن تجاري
رايت و همكارانش در بررسـي موانـع كـارآفريني    . تأثيرگذار بر كارآفريني دانشگاهي انجام گرفت
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دانشگاهي، براي توصيف فقدان منابع مالي مورد نياز براي توسـعه و انتقـال تجـاري فنـاوري، از     

هـاي تجـاري و    دان دانش و مهـارت در زمينـه فعاليـت   اصطالح شكاف مالي؛ و براي توصيف فق
استفاده كردند و ايـن دو شـكاف را از    "شكاف دانش"اندازي و اداره كسب و كار، از اصطالح  راه

  . ]27[هاي تجاري دانستند عوامل عمدة عدم گرايش دانشگاهيان به فعاليت
ري از دانشـگاه بـه محـيط    در پژوهشي كه به منظور شناسايي موانع عمدة فرايند انتقال فنـاو 

نيـاز بـه   "و  "هاي فرهنگي بين دانشگاه و محيط كسب و كـار  تفاوت"كسب و كار انجام گرفت، 
تـرين   ، در دو كشور آمريكا و انگلستان، به منزلة عمـده "گذاري بيشتر براي توسعة فناوري سرمايه

 "ظارات متفاوت مـالي انت"و  "مشكالت ارتباطي"ولي در انگلستان بر  ]16[موانع شناسايي شدند
  .]16[شد تأكيدبيشتر 

ــع     ــگاه را از موان ــري در دانش ــت فك ــربخش مالكي ــديريت غيراث ــگران، م ــي از پژوهش برخ
يكي ديگر از موانع عمده در كارآفريني دانشگاهي، فرهنـگ  . ]24[سازي دانش ذكر كردند تجاري

دانشـگاهيان گرايشـي بـه    شـود كـه    فرهنگ دانشگاهي، ماهيتاً باعث مـي . ]21[دانشگاهي است
  . ]25[سازي دانش و كسب درآمد از اين طريق نداشته باشند تجاري

برخي از دانشگاهيان نيز به پارادايم رويكرد كارآفرينانه، به مثابه تهديدي براي انسجام سنتي 
ه ها مقابلـه نمـود چـرا كـ     نگرند و معتقدند كه بايد با گرايش كارآفريني در دانشگاه ها مي دانشگاه

توسعه منافع مالي ممكن است منجر به از بين رفتن نقش دانشگاه به مثابه منتقد مستقل جامعـه  
مند به خطرپذيري هستند و فقدان اين ويژگـي در افـراد،    طور كلي كارآفرينان عالقه به. ]19[شود

  . ]22[شود يك مانع اوليه محسوب مي
انـدازي كسـب و كـار     تري بـراي راه  در پژوهشي نشان داده شد در مواردي كه قوانين پيچيده

كمبـود دانـش،   . وجود دارد با انحرافات و شرايط اقتصادي غيررسمي بيشتري روبرو خواهيم شـد 
تجربه و مهارت كافي نيز از جمله ديگر موانعي هستند كه افراد با آن مواجـه هسـتند و هنگـامي    

تي، حقـوقي، اطالعـاتي، مـالي،    هاي مـديري  طور جدي وارد زمينه دهند كه فرد به خود را نشان مي
  ].17][14[شود فروش و بازاريابي مي

هاي تحصـيلي را در مراكـز    نتايج پژوهش ديگري بيانگر آن بود كه اگر نتوان دروس و رشته
كـه   طـوري  آموزش كشاورزي با نيازهاي ويژه محيط روستايي و بخش كشاورزي تطبيـق داد، بـه  

ي نداشته باشـد و در محـيط واقعـي قابـل پيـاده شـدن       آموختگان كاربرد عمل هاي دانش فراگرفته
  . ]8[توانند در توسعه كشاورزي موثر واقع شوند آموختگان نمي نباشد، تعداد كثيري از دانش
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هاي احتمالي مشـكالت آمـوزش عـالي كشـاورزي، ارتبـاط       در پژوهشي ديگر، برخي از ريشه
ـ  محدود بين دانشگاه و دنياي خارج، بي هـاي جديـد در    ه يـادگيري مهـارت  توجهي آموزشگران ب

هاي يادگيري به واحدهاي درسـي دانشـگاه    هاي نوين علوم و محدود شدن قابليت آموزش زمينه
هـاي آموزشـي بـا نيازهـاي بازاركـار و جامعـه و نـاتواني         در واقع عدم ارتباط برنامـه . ]9[ذكر شد

موختگـاني را تربيـت   آ هاي جديـد آمـوزش، دانـش    آموزشگران كشاورزي در تطبيق خود با چالش
در . هـاي مـورد نيـاز در بازاركـار را ندارنـد      كند كه كارايي الزم براي برعهده گرفتن مسووليت مي

هاي كشاورزي بـراي   آموختگان رشته ترين داليل عدم موفقيت دانش پژوهشي ديگر يكي از مهم
  . ]7[ن بيان گرديدپيدا كردن شغل، پايين بودن كيفيت علمي مراكز آموزش عالي كشاورزي در ايرا

آموختگان كشاورزي بـه بازاركـار را بـه صـورت زيـر       نتايج تحقيق ديگري، موانع ورود دانش
هاي شغلي ايجاد شده در بخش كشاورزي، عـدم توانـايي مـالي     محدود بودن فرصت: شمارد برمي

آموختگـان   براي فراهم آوردن مقدمات شغلي در بخش كشاورزي و عدم حمايت دولـت از دانـش  
  . ]13[شاورزيك

عـدم تناسـب توسـعه    : صورت زير خالصه شده است ترين موانع به ديگري مهم  در پژوهش
هـاي عملـي كشـاورزي، عـدم      كمي دانشگاه با ظرفيت اشتغال، عدم ارتباط دانشگاه با عرصـه 

شناخت قبلي دانشجويان از رشته كشاورزي، عدم تطبيق برنامه آموزشي كشاورزي با نيازهـاي  
هاي اجرايي و عدم توجه به بـروز نمـودن مطالـب     ، عدم ارتباط دانشگاه با سازمانشغلي جامعه

  . ]15[آموزشي
هاي توسعه آموزش كـارآفريني در مراكـز آمـوزش     نتايج پژوهش ديگري، بكارگيري روش

هـاي كشـاورزي مـوثر     هاي كارآفريني دانشجويان رشـته  عالي كشاورزي را در افزايش مهارت
تا انطباق محتواي آموزشي با نياز بازاركـار و تناسـب سرفصـل دروس بـا     برشمرد و در اين راس

  . ]4[قرار داد تأكيدمقوله كارآفريني را مورد 
هـا و مراكـز آمـوزش عـالي را بـراي اجـراي طـرح         ترين موانع دانشگاه تحقيقي ديگر مهم

توسـط   ارائه دروس به صورت نظري، حفظ كردن محتوا: كند كارآفريني به صورت زير بيان مي
دانشجويان و عدم درك عميق از آن؛ ناهمـاهنگي بـين نيازهـاي بازاركـار و مراكـز آموزشـي،       

هـاي پژوهشـي و توسـعه     ناآشنايي جوانان با بازاركار، عدم مشاركت بخش خصوصي در زمينـه 
  . ]6[هاي توليدي فعاليت

  .دهد هاي ذكر شده را ارائه مي اي از پژوهش خالصه) 1(جدول 
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  شناسي تحقيق روش
از لحـاظ ميـزان و درجـة كنتـرل متغيرهـا،       گيري پژوهشـي، كـاربردي؛   اين تحقيق از نظر جهت

ــع   ــي و از لحــاظ نحــوة جم ــاني، مقطع ــداني؛ از نظــر زم ــات   مي ــوع تحقيق ــات از ن آوري اطالع
ابـزار پـژوهش   . ها از روش پيمايش بهره گرفته شـد  براي گردآوري داده. همبستگي بودـ  توصيفي

شـامل  (هـاي كشـاورزي ايـران     جامعة آماري تحقيق، كـل دانشـجويان دانشـكده   . سشنامه بودپر
كشـاورزي مـورد     دانشـكده  10تعـداد دانشـجويان در   ) 2(با توجه به جـدول  . بودند) نفر 61418
گيري،  روش نمونه. دانشجو مورد مطالعه قرار گرفتند 403نفر بود كه از اين تعداد  19973مطالعه، 
هاي پنجگانـه انتخـاب    دانشكده از قطب 10تعداد . اي با انتساب متناسب بود چند مرحلهاي  طبقه

در . طوريكه از هر قطب دو دانشگاه داراي دانشكده كشاورزي مورد مطالعه قـرار گرفـت   گرديد، به
هـا و دانشـجويان نشـان داده شـده      نمونه مورد مطالعه در تحقيق به تفكيك دانشكده) 2(جدول 
درصـد از   9/10درصد از دانشگاه گيالن،  7/7درصد از دانشجويان از دانشگاه تهران،  6/18. است

درصد از دانشـگاه رازي   2/8درصد از دانشگاه شهيد باهنر كرمان،  7/12دانشگاه فردوسي مشهد، 
درصـد از دانشـگاه كشـاورزي و منـابع طبيعـي       4/7درصد از دانشگاه كردسـتان،   7/5كرمانشاه، 

درصـد از دانشـگاه    5درصـد از دانشـگاه شـيراز و     9/11صد از دانشگاه لرسـتان،  در 9/11رامين، 
گيـري، پرسشـنامه در اختيـار     منظور تعيين روايي ابـزار انـدازه   به. فارس بوشهر انتخاب شدند خليج

علمي پرديس كشـاورزي و منـابع طبيعـي دانشـگاه تهـران و دانشـكده        تعدادي از اعضاي هيات
بندي نظرات و انجام اصالحات الزم، نسبت  ان قرار گرفت كه پس از جمعكارآفريني دانشگاه تهر

گيري از ضريب  گيري قابليت اعتماد ابزار اندازه براي اندازه. گرديدبه تنظيم پرسشنامه نهايي اقدام 
برآورد گرديد كـه بيـانگر مناسـب بـودن ابـزار       93/0آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد كه مقدار آن 

منظور بررسي موانع و مشكالت كـارآفريني در   در اين پژوهش به. بسيار خوبي بودپژوهش در حد 
هـاي كشـاورزي    هاي كشاورزي ايران، به بررسي و تحليل ديدگاه دانشـجويان دانشـكده   دانشكده

در مورد هر گويه، دانشجويان ميزان موافقـت خـود بـا مـانع     . گويه پرداخته شد 28ايران در قالب 
، "كـامالً مخـالفم  "ايـن طيـف شـامل مـوارد     . لب طيف ليكـرت ارائـه نمودنـد   مورد نظر را در قا

بود كه براي هر مورد به ترتيب نمـرات   "كامالً موافقم"و  "موافقم"، "نظري ندارم"، "مخالفم"
در انجام اين پژوهش با . ها اين موارد رعايت گرديد در نظر گرفته شد و در مورد همه گويه 5تا  1

محدوديت اطالعـاتي  ) الف: ها عبارت بودند از اين محدوديت. يز مواجه بوديمها ن برخي محدوديت
هاي صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقيق و نيز عدم تناسب  كمبود پژوهش: پژوهي و پيشينه

هـاي   محـدوديت ) هاي صورت گرفته در ساير كشورها با پژوهش حاضر، ب متدولوژيكي پژوهش
هـا در   اداري در سـطوح مختلـف دانشـگاه     ت سـخت و بوروكراسـي  ناشي از مقـررا : ديوانساالري
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پراكندگي واحدهاي تحليل : محدوديت ناشي از گستردگي جغرافيايي) دسترسي به پاسخگويان؛ ج

هـا   ناشي از تصور جامعه آماري در كاربردي نبودن پژوهش: محدوديت هاي انگيزشي) آماري و د
  .و عملياتي كردن نتايج تحقيقات

  نمونه تحقيق به تفكيك دانشكده و دانشجويان. 2جدول 

 دانشكده هاي مورد مطالعه قطب
تعداد كل دانشجويان 

 در هر دانشكده
تعداد دانشجويان 

 منتخب

1 

و ) پنج دانشكده(پرديس كشاورزي كرج 
 )دو دانشكده(پرديس ابوريحان 

3624 75 

 31 1620 دانشكده كشاورزي دانشگاه گيالن

  
2 

 44 2327 دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده كشاورزي

دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد باهنر 
 كرمان

2700 51 

  
3 

 33 1764 دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه

 23 1189 دانشكده كشاورزي دانشگاه كردستان

  
4  

 

 48 2521 دانشكده كشاورزي دانشگاه لرستان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
 )سه دانشكده(رامين 

1445 30 

5 

 48 2389 دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز

دانشكده كشاورزي دانشگاه خليج فارس 
 بوشهر

394 20 

 403 19973 جمع كل

  ها تجزيه و تحليل داده
ميانگين سني پاسخگويان . سال بود 25بيشترين توزيع فراواني دانشجويان مربوط به مقطع سني 

در رابطه بـا وضـعيت اشـتغال    . بود 373/2و انحراف معيار  31، حداكثر 19سال با حداقل  04/24
درصد از دانشجويان غير شاغل  3/86گردد،  مالحظه مي) 3(گونه كه در جدول  دانشجويان، همان
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درصـد نيـز در كـار     7/7درصد در كار مرتبط با رشته تحصيلي خود مشـغول بودنـد و    0/6د، بودن
  .غيرمرتبط با رشته تحصيلي خود شاغل به كار بودند

  

  توزيع فراواني دانشجويان بر اساس وضعيت شغلي. 3جدول 
 درصد فراوانيوضعيت شغلي

 3/86 348 غيرشاغل

 0/6 24 شاغل در كار مرتبط با رشته تحصيلي

 7/7 31 شاغل در كارغيرمرتبط با رشته تحصيلي

 0/100 403 كل

  
 نمودنـد،  درصد از دانشجويان درآمد خود را شخصاً تـأمين مـي   5/6از لحاظ منبع درآمد، تنها 

درصد، هـم خـود و هـم خـانواده را بـه       1/19شدند و  درصد توسط خانواده تأمين مالي مي 4/74
گـردد كـه بيشـترين فراوانـي      مالحظه مـي ) 4(مطابق جدول . نمودندعنوان منبع درآمد خود ذكر 

باشد كه هـر يـك بـا     ارشد مي دانشجويان پاسخگو مربوط به دانشجويان كارشناسي و كارشناسي 
اين . ند درصد، باالترين درصد پاسخگويان را به خود اختصاص داد 9/46نفر و فراواني  189تعداد 

درصـد از پاسـخگويان را تشـكيل     2/6عبـارتي   نفر و به 25ي در حالي است كه دانشجويان دكتر
  .دادند مي

  

  توزيع فراواني دانشجويان بر اساس مقطع تحصيلي. 4جدول

 درصد فراواني مقطع تحصيلي

 9/46 189 كارشناسي

 9/46 189 ارشد كارشناسي

 2/6 25 دكتري

 0/100 403 كل
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  كشاورزي ايرانهاي  بندي موانع كارآفريني در دانشكده اولويت

تـرين موانـع    بنـدي ديـدگاه دانشـجويان در رابطـه بـا مهـم       در اين بخش بـه بررسـي و اولويـت   
هـا، از   بنـدي گويـه   براي اولويت. هاي كشاورزي ايران براي كارآفرين شدن، پرداخته شد دانشكده

تقسـيم   معيار يك متغير را بر ميـانگين آن  اگر مقدار انحراف. شاخص ضريب تغييرات استفاده شد
اين شاخص به طور دقيقـي  . آيد كه يك شاخص نسبي است، به دست مي 1كنيم، ضريب تغييرات

هر چه مقدار ضريب تغييرات بيشـتر باشـد، از   . آورد امكان مقايسه متغيرهاي مختلف را فراهم مي
تر باشـد،   كند و هر قدر مقدار به دست آمده كوچك پراكندگي بيشتر مقادير يك متغير حكايت مي

بنـدي   اين شاخص بـراي اولويـت  . ]12[دهد متمركز بودن مقادير متغير را حول ميانگين نشان مي
در مواقعي . هاي ديگري چون ميانگين است تر از شاخص تر و قوي ها بسيار مناسب متغيرها و گويه

ي معيار متفاوت باشد، ميانگين شـاخص مناسـب   كه ميانگين دو جامعه با هم برابر باشد، اما انحراف
هـا   براي مقايسه دو جامعه نخواهد بود، ولي با محاسبه ضريب تغييرات براي هـر يـك از جامعـه   

اي كـه داراي ضـريب تغييـرات     جامعـه . توان توزيع مقادير دو جامعه را با يكديگر مقايسه كرد مي
تـر، داراي پراكنـدگي    باالتري است، داراي پراكندگي بيشتر و جامعـه بـا ضـريب تغييـرات پـايين     

تغييـرات و    معيـار، ضـريب   اي، انحراف  رتبه مقادير فراواني، درصد، نما، ميانگين . باشد تري ميكم
گويـه   .ارائـه شـده اسـت    )5(بندي موانع بـر اسـاس مقـادير ضـريب تغييـرات در جـدول        اولويت

، در اولويت "روند دانشجويان به خاطر ترس از دست دادن سرمايه شخصي سراغ كارآفريني نمي"
اين امر بيانگر آن است كه دانشجويان متمايل نيستند تا سرمايه . انع كارآفريني قرار گرفتاول مو

گـذاري نماينـد و در واقـع     اندك خود را براي كـاري كـه از آينـده آن مطمـئن نيسـتند سـرمايه      
قـوانين حمـايتي مناسـب و كـافي بـراي      "گويـه  . براي كـارآفريني ندارنـد   پذيري الزم را ريسك

اين گويـه در  . ، اولويت دوم را به خود اختصاص داد"دانشجويان كارآفرين وجود نداردپشتيباني از 
گذاري در كارآفريني و شـروع   ادامه گويه اول بيانگر آن است كه گر چه دانشجويان ترس سرمايه

هـاي قـانوني و حمـايتي در     پشـتيباني  ارتباط با عدم يك كسب و كار تازه را دارند، ولي اين امر بي
اه نيست و اگر دانشگاه قوانيني را براي حمايـت از دانشـجويان كـارآفرين وضـع نمايـد تـا       دانشگ

گذاري آنان را كاهش دهد، احتماالً بسياري از دانشجويان به اين سـوي   ريسك حاصل از سرمايه
  .گرويده خواهند شد

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coefficient of Variance 
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باشد كه در پژوهش خود،  مي 1389هاي پژوهش حسيني و ديگران  اين يافته منطبق بر يافته

تـرين مـانع ورود بـه     هاي دولتي از مشاغل كشاورزي را بـه عنـوان مهـم    فقدان يا كمبود حمايت
بيش از حد بر دروس نظـري  "گويه . عرصه كارآفريني و اشتغال در بخش كشاورزي عنوان نمود

تـرين معضـالت    ، در اولويـت سـوم قـرار گرفـت و دانشـجويان يكـي از مهـم       "گـردد  مـي  تأكيد
زياد بر دروس نظري بيان نمودنـد، ايـن در    تأكيدهاي كشاورزي براي كارآفرين شدن را  دانشكده

بايست در صحنه عمل و در  اي است كه كامالً مي گونه حالي است كه طبيعت دروس كشاورزي به
شود تا دانشجويان درك عميـق و دقيقـي از مفـاهيم داشـته      بطن جامعه كشاورزي آموزش داده
هاي بعدي در ادامـه جـدول    اولويت. مسأله نمايند طور عملي حل  باشند و در مواقع لزوم بتوانند به

) 1383(، جعفـرزاده  )1383(عزيزي هاي  هاي اين بخش منطبق بر يافته يافته .ارائه شده است) 5(
   .است )1384(و اسكندري 

  هاي كشاورزي ايران موانع و مشكالت كارآفريني در دانشكدهتحليل 
هاي قبلي، به منظور تلخيص متغيرهـا از تكنيـك تحليـل عـاملي      در اين بخش، در ادامه تحليل 

هاي چندمتغيره اسـت   تحليل عاملي از جمله روش. استفاده شد SPSSافزار  اكتشافي با كمك نرم
يك پديده يا خالصه كردن تعداد زيـادي از متغيرهـا در    كه براي پي بردن به متغيرهاي زيربنايي

ايـن روش بـه بررسـي همبسـتگي درونـي      . گيرد ها مورد استفاده قرار مي تعداد محدودي از عامل
. كنـد  هاي محدودي تبيين مـي  پردازد و در نهايت آنها را در قالب عامل تعداد زيادي از متغيرها مي
 زيربناي متغيرهاي ياد شده هستند و همچنـين تعيـين   هايي كه احتماالً به منظور تشخيص عامل

 Suppress absoluteمقدار . ساختار سادة آن، روش چرخش واريماكس مورد استفاده قرار گرفت

Values  مقـدار  . در نظر گرفتـه شـد   5/0در اين تحليل عامليKMO ،809/0   و مقـدار آزمـون 
دار بـود و حـاكي از مناسـب بـودن      يدرصد معنـ  99 به دست آمد كه در سطح 87/4620بارتلت 

. ها براي تحليل عاملي در حد بسيار خوبي بود همبستگي متغيرهاي وارد شده و مناسب بودن داده
هايي مدنظر قرار گرفت  بندي متغيرها از معيار مقدار پيشين استفاده گرديد و عامل به منظور دسته

. ارائـه شـده اسـت   ) 6(حليل عاملي در جـدول  نتايج اين ت. تر بود كه مقدار ويژه آنها از يك بزرگ
هاي مورد  شده از گويه عامل استخراج  5، تبيين كل واريانس توسط شود ميهمانطور كه مالحظه 

  .درصد است 88/64بررسي، 
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گويه در عامل اول قرار گرفتند كـه همگـي    7 گويه مورد بررسي، 28شود كه از  مالحظه مي

بنـابراين،  . شـدند  ريزي مربوط مـي  بودند كه به امور آموزشي و برنامهمربوط به موانع و مشكالتي 
درصد از واريانس كل را  925/19نام نهاد كه  "موانع آموزشي"توان تحت عنوان  عامل اول را مي

د، شـ گـذاري   نـام  "موانع فردي ـ شخصـيتي   "متغيرهاي عامل دوم كه تحت عنوان . تبيين كرد
تمامي متغيرهـايي كـه در ايـن عامـل قـرار      . كل را تبيين كرنددرصد از واريانس  392/17حدود 

. شدند هاي فردي و شخصيتي دانشجويان مي گرفتند مربوط به موانعي هستند كه مرتبط با ويژگي
قرار گرفتند، كه همگـي اشـاره بـه موانـع و      "موانع حمايتي ـ قانوني "متغير در عامل  7در ادامه، 
هاي كشـاورزي ايـران در مسـير كـارآفرين      شتند كه دانشكدههاي حمايتي و قانوني دا محدوديت

درصد از واريانس كل  861/15عامل قرار گرفتند،  متغيرهايي كه در اين. شدن با آنها مواجه بودند
  .را تبيين نمودند

درصد از واريـانس كـل، بـا     911/5گروه چهارم از مجموعه متغيرهاي مورد بررسي، با تبيين 
كالتي كه دانشـجويان در دريافـت امكانـات و تسـهيالت مـورد نيـاز بـراي        اشاره به موانع و مش

 "موانـع تسـهيالتي   "اند، تحت عنـوان   هاي كشاورزي ايران با آنها مواجه كارآفريني، در دانشكده
گويه در عامل پنجم قرار گرفتند كه همگي مربوط به موانعي بود كه  4در نهايت . نامگذاري شدند

هاي كشاورزي در  جامعه، بازار، بخش كشاورزي و محيط پيرامون دانشكده به علت عدم ارتباط با
 "موانع ارتباطي "اين موانع تحت عنوان . هاي كشاورزي قرار دارد مسير كارآفرين شدن دانشكده

  .درصد از واريانس كل را تبيين نمود 791/5نامگذاري گرديد كه در كل 

  
  هاي كشاورزي ايران موانع كارآفريني در دانشكده: مدل نهايي تحقيق .1نمودار 



  73ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...هاي كشاورزي ايران تحليل موانع كارآفريني در دانشكده
  

  گيري بحث و نتيجه
در عصر حاضر، زمينه براي توسعه نوآوري و خالقيـت و تلفيـق كـارآفريني در نظـام دانشـگاهي      

هاي دانشگاهي و نوآوري در گسترش  فراهم شده و تجاري كردن دانش، استفاده از نتايج پژوهش
اين در حالي اسـت كـه وجـود    . بشري، به امري الزم و ضروري تبديل شده استمرزهاي دانش 

ها، مانع ايجاد كرده، كـه شناسـايي و رفـع     سازي دانش در دانشگاه برخي عوامل در مسير تجاري
شـده بـه منظـور توسـعه كـارآفريني در       هـا و اقـدامات انجـام    گذاري آنها براي ثمربخشي سرمايه

در راستاي تحقق اين مهم، پژوهش حاضـر، بـراي شناسـايي موانـع     . ها بسيار مهم است دانشگاه
تـرين   كننـده برخـي از مهـم    هاي كشاورزي ايران به انجام رسيد تا روشـن  كارآفريني در دانشكده

هاي پژوهش به آن اشـاره   گونه كه در يافته همان. هايي باشد مشكالت كارآفريني در چنين محيط
هاي كشاورزي، در كار مـرتبط بـا رشـته     ن پاسخگو در دانشكدهدرصد از دانشجويا 6گرديد، تنها 

اين امر بيانگر آن است كه دانشجويان كشاورزي در زمينه اشتغال . تحصيلي مشغول به كار بودند
هاي كشاورزي ايران در ايجاد  و كارآفريني در رشته خود موفق نيستند، يا به عبارت بهتر دانشكده

اند و بايد تدابير اساسي بـراي فـراهم كـردن شـرايط      ن موفق نبودهروحيه كارآفريني در دانشجويا
در اين راسـتا   .براي تشويق و ترغيب دانشجويان به كارآفريني و شروع كسب و كار صورت گيرد

هـاي كشـاورزي بـا برگـزاري جلسـات و سـمينارهايي بـه معرفـي          شود تا دانشـكده  پيشنهاد مي
آنها به ايجاد كسب و كار بپردازند اقدام نمايد و با معرفـي  توانند در  هايي كه دانشجويان مي زمينه

ها موفق هستند، آمادگي الزم براي آغاز به كـارآفريني را در دانشـجويان    افرادي كه در اين زمينه
هـاي كشـاورزي ايـران،     در رابطه با اولويت موانع و مشكالت كـارآفريني در دانشـكده  . ايجاد كند

ان به خاطر ترس از دست دادن سرمايه شخصي سـراغ كـارآفريني   دانشجوي"دانشجويان با گويه 
 Puri andهـاي پـژوهش    ايـن يافتـه منطبـق بـر يافتـه     . ، بيشترين توافق را داشـتند "روند نمي

Robinson, (2004) گذاري به اندازه كافي بـراي   بود و بيانگر اين كه مسير كارآفريني و سرمايه
پـذيري الزم بـراي    ين دليـل دانشـجويان، ريسـك   نيست و بـه همـ   دانشجويان كشاورزي روشن

قوانين حمايتي مناسب و كافي براي ". گذاري در ايجاد كسب و كارهاي كارآفرينانه ندارند سرمايه
بنـدي موانـع از ديـدگاه     ، در اولويـت دوم اولويـت  "پشتيباني از دانشجويان كارآفرين وجود نـدارد 

 اولويت Djankov, et al; (2002)هاي  پژوهشدانشجويان قرار گرفت كه منطبق است بر نتايج 
هـاي   هاي قـانوني و پشـتيباني   دادن به اين گويه در ادامه گويه اول شايد تأييد عدم وجود حمايت

شـود تـا    بـر ايـن اسـاس پيشـنهاد مـي     . الزم براي شروع كسب و كار از ديدگاه دانشجويان باشد
سازي قوانين بـراي دانشـجويان ضـمن     فهاي كشاورزي با تدوين قوانين حمايتي و شفا دانشكده

هايي براي ترغيب آنان به كارآفريني، در جهت كمرنگ نمودن و رفع اين موانـع   قرار دادن مشوق
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، بـه عنـوان اولويـت    "گردد مي تأكيدبيش از حد بر دروس نظري و تئوريكي "گويه . گام بردارند

هــاي  گرفــت كــه بــا يافتــههــاي كشــاورزي ايــران قــرار  ســوم موانــع كــارآفريني در دانشــكده
گرايانـه و   گردد با توجه به طبيعت عمل بر اين اساس پيشنهاد مي. منطبق بود) 1386(زاده حيدري

هـاي كشـاورزي بـه تـدوين      ريزان و سياستگذاران در دانشـكده  كابردي دروس كشاورزي، برنامه
يـري تئـوريكي و   گ هايي بپردازند كه در آن تركيب متعادلي از دروس كشـاورزي بـا جهـت    برنامه

هـاي كشـاورزي تجربـه اوليـه الزم بـراي       عملياتي لحاظ شود تا دانشجويان در محيط دانشـكده 
هاي  هاي اين بخش منطبق بر يافته يافته. آشنايي و شروع كسب و كار كارآفرينانه را كسب نمايند

حليـل و  در نهايـت بـراي تعيـين، ت   . بـود ) 1384(و اسكندري ) 1383(، جعفرزاده )1383(عزيزي 
هاي كشـاورزي ايـران از تكنيـك تحليـل      سازي موانع و مشكالت كارآفريني در دانشكده خالصه

موانـع   "عامل زيربنايي تحـت عنـاوين    5با استفاده از تكنيك تحليل عاملي، . عاملي استفاده شد
 "و  "موانع تسـهيالتي   "، "موانع حمايتي ـ قانوني  "، "موانع فردي ـ شخصيتي   "، "آموزشي 

هاي كشاورزي ايران استخراج گرديدند كه  به عنوان موانع كارآفريني در دانشكده "موانع ارتباطي 
شـود   دست آمده پيشنهاد مي بر اساس نتايج به. درصد از واريانس كل بودند 88/64در كل بيانگر 

يس هاي كشاورزي با اصول كارآفرينانه تنظيم و تـدر  هاي آموزشي در دانشكده كه محتوا و روش
هـاي   گردد، به افراد و خصوصيات فردي و شخصيتي آنان توجـه الزم مبـذول گـردد و دانشـكده    

كشاورزي تالش كنند تا روحيـه كـارآفريني را در دانشـجويان ايجـاد نماينـد، قـوانين و مقـررات        
حمايتي از دانشجويان كارآفرين در دستور كار دانشكده قرار گيرد، تسـهيالت مـورد نيـاز اعـم از     

تا حد امكان در دانشكده فـراهم شـود كـه البتـه     ... اي، حماتي، قانوني و  تي، مالي، مشاورهمديري
هاي كشاورزي  هاي علم و فناوري و ايجاد مراكز رشد در دانشكده توجه به ايجاد و گسترش پارك

باط ترين موانع كارآفريني يعني عدم ارت در نهايت يكي از مهم. تواند از جمله اين اقدامات باشد مي
با محيط پيرامون، جامعه، بخش كشاورزي، صنعت و بخش اجرايي نيز بايد مرتفع گردد كـه ايـن   

سازي جهت آمـوزش عملـي و عينـي دروس در محـيط واقعـي       ريزي براي زمينه امر نيز با برنامه
تر، برگـزاري   كشاورزي، قرار دادن واحدهاي كارآموزي در دروس مختلف و با مدت زمان طوالني

ي علمي در محيط روستايي، دعوت از فعاالن بخش صنعت و كشاورزي بـراي تـدريس   ها گردش
هايشان و بـه طـور كلـي ايجـاد يـك       بخشي از دروس كشاورزي و بيان تجربيات عيني و ديدگاه

سـازي دانشـجويان    توانـد در آمـاده   محيط فعال و پويا براي برقراي ارتباط با محيط پيرامون، مـي 
عاليت در زمينه كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي كوچك مؤثر واقع هاي كشاورزي جهت ف رشته
بود كه موانع ) 1389(هاي حسيني و ديگران  هاي اين بخش منطبق بر نتايج پژوهش يافته. گردد



  75ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...هاي كشاورزي ايران تحليل موانع كارآفريني در دانشكده
  

ــاورزي را در   ــالي كش ــوزش ع ــارآفريني در آم ــه  5ك ــي، برنام ــتيباني، آموزش ــل پش ــزي،  عام ري
در اين پژوهش نيز از تكنيك تحليـل عـاملي اسـتفاده     نمود، گذاري و انساني خالصه مي سياست
 . شده بود

هـاي   با توجه به راهبرد عملي و كاربردي اين پژوهش، ايـن كـه نتـايج آن از كـل دانشـكده     
آوري گرديده و  كشاورزي ايران، با شرايط مختلف جغرافيايي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جمع

شده بودند، كه خود در بطن مشكالت قرار دارنـد و   قشر دانشجويان پاسخگوي پرسشنامه تدوين
تواند راهگشـاي   هاي اين تحقيق مي با اين موانع دست به گريبان هستند؛ توجه و بكارگيري يافته

ريزان در سطوح مختلف مديريتي براي رفع موانع و مشكالت كارآفريني در  سياستگذاران و برنامه
ن راستا پيشنهادهايي براي ادامه كـار پژوهشـي در ايـن    در اي. هاي كشاورزي ايران باشد دانشكده

يابي و علـل وجـود موانـع     تحقيق در مورد ريشه -1: گردد كه عبارتند از زمينه تخصصي ارائه مي
شناسايي موانع ديگري كه ممكن است بـر كـارآفريني    -2هاي كشاورزي،  كارآفريني در دانشكده

تواند در ايجاد فرهنگ  نقشي كه محيط پيرامون مي هاي كشاورزي اثرگذار باشند مثل در دانشكده
تحقيق در مـورد راهكارهـاي رفـع موانـع      -3هاي كشاورزي داشته باشد،  كارآفرينانه در دانشكده
صورت كيفي و مطالعه موانع كارآفريني  انجام تحقيق به -4هاي كشاورزي  كارآفريني در دانشكده

  .رديهاي كشاورزي به صورت مطالعه مو در دانشكده

  منابع
، بررسـي راهكارهـاي توسـعه كـارآفريني در نظـام آمـوزش عـالي        )1384(اسكندري، فرزاد  .1

كشاورزي ايران، رساله دكتري رشته ترويج و آموزش كشاورزي، دانشكده اقتصـاد و توسـعه   
  .كشاورزي، دانشگاه تهران

ــي   .2 ــرزاده، مرتض ــيش  )1383(جعف ــراي پ ــويي ب ــين الگ ــي و تبي ــارآفريني   ، طراح ــي ك بين
، رسـاله دكتـري رشـته مـديريت، دانشـكده مـديريت،       )مورد دانشگا تهران(آموختگان  دانش

 .دانشگاه تهران

، جزوه درسي آموزش كشاورزي؛ پـرديس كشـاورزي دانشـگاه    )1384(حسيني، سيدمحمود  .3
  .تهران

بررسي عوامل مؤثر بـر توسـعه روحيـه و    "، )1384(حسيني، سيد محمود و عزيزي، بهارك  .4
. "رآفريني در ميان دانشجويان سال آخر دانشكده كشاورزي دانشـگاه تهـران  هاي كا مهارت

  .241-251ص  ، ص2، شماره 38-2سال . مجله علوم كشاورزي ايران
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