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  دگاهیاز د ینیکارآفر توسعة بازدارندة عوامل ییشناسا

  یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 (استان تهران یکشاورز یهادانشکده: مطالعه مورد)

یجوهر یهاد  1 ، 2یمیکر آصف 
 

2. 

 مشهد یدانشگاه فردوس ،یاقتصاد علوم ارشد کارشناس
 

1. 
 دانشگاه تهران  ،یفاراب سیپرد ت،یریمد دانشکدة اریاستاد

 5/4/2932 :افتیدر خیتار

 13/1/2931 :رشیپذ خیتار

 

 چکیده
 توان د یم   و کن د یم   فایا مختلف یکشورها یاجتماع –یاقتصاد توسعة در یمهم اریبس نقش ینیکارآفر توسعة

 بازدارن دة  عوام ل  لی  تحل و یبررس   قی  تحق نی  ا یاصل هدف. سازد برطرف را کشورها نیا مشکالت از یاریبس

 التیتحص   انیدانش جو  را آن آم اری  جامع ة  و ب ود  یلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهید از ینیکارآفر توسعة

 ک وکران  فرم و   از اس تفاده  ب ا . دادن د  تش کیل ( =1176N) تهران استان یدولت یکشاورز یهادانشکده یلیتکم

 روای ی . ش دند  انتخاب متناسب انتساب با ای طبقه گیری نمونه روش از استفاده با و نمونه یبرا دانشجو 191 تعداد

 ش د  اس تفاده  کرونب ا   آلف ای  ض ریب  از پای ایی  میزان تعیین برای و کردند دییتأ و بررسی خبرگان را پرسشنامه

 یب را . ش دند  وتحلی ل تجزیه 5/7 نسخة LISREL و 23 نسخة SPSS یافزارهانرم از استفاده با هاداده(. 32/0)

 نیک ویی  ب رازش  شاخص بررسی یبرا و اکتشافی عاملی تحلیل از ینیکارآفر توسعة بازدارندة عوامل شناسایی

 از موان    نی  ا ک ه  داد نش ان  نت ای  . شد استفاده ساختاری معادالت مد  و یدییتأ عاملی تحلیل از تحقیق مد 

 . اندشده لیتشک یفرهنگ و یگذار استیس ،ینگرش ،یارتباط ،یتیحما ،یآموزش عامل شش

 .یکشاورزعوامل بازدارنده،  ،یلیتکم التیتحص انیدانشجو ،ینیکارآفر توسعةکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه
 کارآم د  و متخصص انسانی نیروی تربیت مسئو  عالی آموزش نظام ،ایدن یکشورها شتریب در

 ص ؛2974 ،یو رحم ان  یکت ول  ی)نظ ر  اس ت  مختل ف  هایرشته و سطوح در جامعه نیاز مورد

                                                 

مسئو  سندةینو:  Email: asef.karimi@ut.ac.ir
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 روز یاجتم اع  مس الل از  یکی ینظام آموزش عال آموختگاندانش یکاریمعضل ب ،امروزه .(99

 زی  ن ن دة یآ ده ة چن د   یچ الش اجتم اع   نیت ر  مه    و رودیم شمار به ایدن یهاکشوراز  یاریبس

اکث ر کش ورها را ب ا     گ ذاران  اس ت یسمعض ل   نی  حل ا نیبنابرا ؛(2971 ،یآباد)تاج بود خواهد

 (. 79 ص ،2975و برادران،  ی)صالح است کرده روهروب یبزرگ یهاچالش

 سازوکار نیتر مه  و است اشتغا  ایجاد کشورها اقتصادی توسعة مه  راهکارهای از یکی

 (.24 ص ،2972)زرنگار،  است کارآفرینی توسعة هنیزم نیا در ابزار و

 است که مدیریت و سازمان مطالعات در نوین افقی و توسعه محرك کارآفرینی توسعة امروزه،

 یه ا چ الش  از یک  ی ،نیب   نی  ا در (.1 ص ،2976 ،ی)زال   اندکرده توجه آن به کشورها از بسیاری

 یان داز راه یب را  الزم یهامهارت و ییتوانا که هستند یآموختگاندانش ینظام آموزش عال یاساس

 (. 46 ص ،2971 ،یمراد و یری)ام دارند ینییپا ینیکارآفر یهاتیقابل و ندارندرا  وکارکسب

 ب ه  ییک ارجو  از آموختگ ان دانش و انیدانشجو کردیرو رییتغ دیشا ،یعال آموزش نظام در

و  دان ش  ح وزة ک ه پ ا را از    یآموختگاندانش یفعل طیباشد که در شرا لیدل نیبه ا ینیکارآفر

الزم را  یه ا مه ارت  نظر مورد یتخصص طةیح یمحفوظات فراتر گذاشته و در حل مسالل عمل

 (.221 ص ،2971 کت ا، یو زارع  ی)ط الب  دارن د  یرق ابت  تی  مز گ ران یب ه د  نس بت داشته باش ند  

 آم وزش  رایز دارد؛ یدوچندان تیاهم یکشاورز یدر آموزش عال ینیکارآفر توسعة ضرورت

 اس ت  داده اختص اص  خ ود  ب ه  آموختگ ان دان ش  اش تغا   از را س ه   نیکمت ر  یکشاورز یعال

ه  زار  260 ح  دود از ده  دیم   نش  ان آماره  ا ک  ه یط  ور ب  ه(. 20 ص ،2975 ،ی)اس  کندر

 ه  نفر هزار 55 و گردندیکار م دنبا  به هنوزهزار نفر  95 ،کشور در یکشاورز آموختة دانش

 . (2975 مانپور،ی)سل مشغولند تیفعال به مرتبط ریغ یهابخش در

 یه ا رش ته  آموختگاندانش از یاریبس که معتقدند یکشاورز بخش اندرکاراندست از یبرخ

 نی  معض الت ا  ینیک ارآفر  توس عة با  توانیم نیبنابرا ندارند؛  یکاف یعمل یهامهارت یکشاورز

 (. 10 ص ،2977 مانپور،یسل و پوری)خسرو کردمرتف   یادیز اریبخش را تا حدود بس

 ژهی  وب ه  ینیکارآفر توسعة نةیزمدر  یمناسب یگذار استیس دیباتوجه به مطالب ذکرشده،  با

 . ردیپذ صورت یکشاورز یعال آموزش در

در  یاچه عوامل بازدارنده انیدانشجو دگاهیاست که از د نیا شود یمکه مطرح  یپرسش اما

 انیدانش جو  دگاهی  د از عوام ل  نی  اپ ژوهش حاض ر،    دروج ود دارد    ینیکارآفر توسعة نةیزم
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 ییراهکاره ا  ارال ة س بب   تواندیامر م نیکه ا است شده یبررس یکشاورز یلیتکم التیتحص

 .باشد موان  نیا رف  یبرامناسب 

 

 تحقیق پیشینة و ادبیات بر مروری
 پ رورش  جه ان  ه ای از دانش گاه  یاریبس   ک رد یام روزه رو  ،ینیک ارآفر  تی  اهم ب ه  توج ه  ب ا 

 ن ة یزمدر  اما ؛(79ص  ،2976و همکاران،  ی)زال است کارآفرین آموختگاندانش و دانشجویان

اش اره ش ده    ه ا  ن  آاز  یمختل ف ب ه برخ     قاتیتحق دروجود دارد که  یموانع ینیکارآفر توسعة

 :شود یماشاره  قاتیتحق نیا نیتر مه در ادامه به  .است

 مؤثر انیدانشجو یهایژگیو پرورش در یدانشگاه یهاآموزش اعتقاد دارد (2974) یبدر

، اقتص ادی،  یگ ذار  اس ت یسک ه عوام ل    افتن د یدر( 2976)و همک اران   ی. مرادنژاداست نبوده

 .هستندکارآفرینی  توسعةترین موان  پشتیبانی، آموزشی، زیرساختی و فرهنگی عمده

ه  ای ک  ه از ب  ین ویژگ  ی داد( نش  ان 43، ص 2971) یرش  کاریو م یحج  از قی  تحقنت  ای  

ه ای ق انونی و   اری در بخ ش کش اورزی و مح دودیت   ذگ  آمیزب ودن س رمایه  محیطی، مخاطره

 دادهای جوادیان صراف و ش جی  نش ان   . یافتههستندکارآفرینی  ةبازدارنداداری از عوامل مه  

ترین م ان  ک ارآفرینی   ناتوانی در پذیرش خطر مالی را اصلی یبررس مورد انیدانشجو شتریکه ب

 . (72 ص، 2977) داردسرمایه  قرار  نیتأمکنند و پس از آن مشکل تلقی می

 اطالع ات  نداش تن  و یکاف مالی مناب و  سرمایه داشتند که نداشتن انیو رضایی ب پورحسین

 اس ت  ب وده  ک ارآفرینی  ب ه  دانش جویان  تمای ل  موان    نیت ر  مه  وکار،کسب اندازیراه ةدربار

آگاهی دانش جویان، نب ود   نا (15 ص، 2973)نوروززاده و رضایی  دگاهی. از د(295 ص، 2973)

بازدارن دهای ایج اد    نیت ر  مه   ه ای آموزش ی   محتوای نامناس ب دوره  و استادان ماهر و خالق

 .بوده استدانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی در کارآفرینی  ةروحی

 آموختگاندانش تربیت در کشاورزی عالی آموزش موان  نیتر مه  (290 ص، 2973) یعقوبی

عملی  هایمهارت یادگیری به نکردنتوجه و دانشجویان بین در افراطی گراییرا مدرك کارآفرین

 علمی دانسته است.  کیفیت به توجه بدون کشاورزی هایدانشکده یکمّ توسعةو 

و کمبود حمای ت دولت ی از    نامناسب یگذار استیس (953 ص، 2973)حسینی و همکاران 

 . اندبرشمرده هادر دانشگاه ینیکارآفر توسعة موان  نیتر مه مشاغل کشاورزی را 
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 یمال ییتوانا دولت، یکاف تیحما نبود که کردند انیب (21 ص، 2930)و همکاران  یعقوبی

 نبودناک ار  و کشاورزی بخش در اشتغا  مقدمات آوردنفراه  برای آموختگاندانش محدود

 آموختگ ان  دان ش  اش تغا   ه ای م ان   نیت ر  مه  نیکارآفر آموختگاندانش تیترب در دانشگاه

 . دهندیم لیتشک را کشاورزی

ه ای تجرب ی و   نامناسب دان ش و مه ارت   سطح (205 ص، 2930)زاده پور و منج خسروی

تحص یلی را   ةرش ت از ب ازار ک ار متناس ب ب ا      یاطالع   یب  آموختگ ان کش اورزی و   دانششغلی 

 . اندبرشمردهآموختگان کشاورزی موان  کارآفرینی و اشتغا  دانش نیتر مه 

 داش تند  دی  تأک (51، ص 1002مک موالن و گیلین ) و( 35، ص 1000همکاران ) و التین 

 ن ان یکارآفر موف ق  توس عة  احتم ا   رف تن نیازب   س بب  هادانشگاه یآموزش نامناسب طیمح که

  .شود یم

در س طح دانش گاه،    ینیکارآفر یهاچالش از یکی که کندیم انیب( 295، ص 1001گیب )

 ( 907، ص 1009) رابرتس  ون و همک  اران . اس  ت دانش  گاه دراز آن  یس  ازمان تی  حما نب  ود

 دهی  و نب ود ا  زشی  انگ ،یرا موان   م ال   انیدانش جو  دگاهیاز د ینیکارآفر توسعةموان   نیتر مه 

 تی  حما ،یو انتقا  فن اور  ینیدفاتر کارآفر توسعةبر ( 2، ص 1004گیب و هانن ). اندبرشمرده

تعام ل   ن،یک ارآفر  یه ا  یت   توس عة  ،یدانشگاه توسعةو  قیتحق تیتقو نوآورانه، یندهایفرااز 

 . کنندیم دیتأکو تعامل صنعت و دانشگاه  انیو دانشجو استادان

 ةی  پا ب ر  یآموزش هایدوره نبودنایداشتند که پو انیب زین( 1، ص 1005گالوی و همکاران )

ب وده   ینیکارآفر توسعة نةیزمدر  مان  نیتر مه  یآموزش یامحتو نبودنمناسب و کار بازار ازین

ص  نعت و دانش  گاه از  یک  اف درك نب  ود (912، ص 1005دب  اکر و وگل  رز ) دگاهی  اس  ت. از د

روابط مناسب و  توسعةممکن است مان  از  ها ن  آ نیو وجود اهداف متعارض ب گریکدیفرهنگ 

 ،یدانش گاه  ینیموان  کارآفر یدر بررس زین( 211، ص 1001رایت و همکاران )اثربخش شود. 

و مهارت )شکاف دانش( را عوام ل عم ده    دانش نبود( و ی)شکاف مال ازیمود ن یمال مناب  نبود

  . اندبرشمرده نةیزم نیدر ا

 و دانش  گاه نیب   یفرهنگ   یه  اتف  اوت (،912، ص 1001)کت  ر و همک  اران دِپ  ژوهش  در

 ییشناس ا  موان    نیت ر عم ده  یفناور توسعة یبرا شتریب یهایگذارهیسرما به ازین و وکار کسب

ک ارآفرینی در قال ب ش ش     توس عة تحقیق، موان   ةپیشن و نظری ادبیات اساس بر نیبنابرا ؛شدند
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 -یق  انون ،یم  ال -اقتص  ادی ،یتیحم  ا -زیرس  اختی ،یاطالع  ات -ارتب  اطی ،آموزش  یعام  ل 

 :شدند بندیطبقه 2شرح شکل  بهو فرهنگی  یگذار استیس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 یکشاورز یهادر دانشکده ینیکارآفر توسعة بازدارندة عوامل. 1 شکل

 

 شناسی تحقیق روش
 یک اربرد  قاتیتحق جزءاز نظر هدف  و یشیمایپ –یفیتوصاز نوع  ت،یپژوهش از نظر ماه نیا

 سیدر پ رد  لیش اغل ب ه تحص     یل  یتکم التیتحص   انیدانش جو  شامل آن یآمارجامعة  .است

 یکش اورز  ةدانش کد  نیدانش گاه ته ران و هم ن     حانیابور سیو پرد یعیو مناب  طب یکشاورز

 دانش جو  191تع داد   و ک وکران  فرمو  از استفاده با که( بود =1176Nمدرس ) تیدانشگاه ترب

)ج دو    ش د   ی  توز ای با انتساب متناسب گیری طبقه و با روش نمونه نمونه انتخاب شدند یبرا

طبقه در نظر گرفته شد و متناسب با حج  هریک  کیمراکز  نیاز ا کیترتیب که هر بدین ؛(2

 توسعة بازدارندة عوامل
 ینیکارآفر

 آموزشی

 یمال -اقتصادی

 

 یاطالعات -ارتباطی

 

 گذاریسیاست – یقانون یزشیانگ -فرهنگی
 

 یتیحما

 حمايت دولت از مشاغل كشاورزي ضعف -
  آموختگاندانش از دولت تيحما ضعف  -
 دانشگاه در ینيكارآفر از یسازمان تيحما نبود  -
 آموختگاندانش تشکل اي و انجمن نبود -

 ناتوانی در پذيرش خطر مالی -
 مين سرمايهأمشکل ت  -
 پردازدینم یمال التيتسه دولت -
 كندینم تيحما را یمال يهاطرح دانشگاه -

 در حضور به نسبت انيدانشجو در یمنف نگرش -
 يكشاورز بخش

  انيدانشجو نييپا زةيعالقه و انگ -
 دانشگاه در یميت و یگروه كار فرهنگ نبود -
  ینيكارآفر نةيمناسب در زم يسازفرهنگ نبود -
 دانشگاه و دانشگاه نيب  یفرهنگ يهاتفاوت -

  یآموزش  يهاو كارگاه دوره  برگزارنکردن -
 ناكارآمد سيتدر يهاروش -
 نامناسب آموزش تيفيك و يمحتوا -
 نبود استادان ماهر و خالق -
  یآموزش نامناسب طيمح -
 یآموزش هايدوره انبودنيپو -

 يفناور انتقال و ینيكارآفر دفاتر ضعف -
 انيدانشجو و استادان تعامل ضعف -
 ضعف تعامل صنعت و دانشگاه   -
 دانشگاه در یشغل مشاوة مراكز نبود -
 یقاتيتحق مراكز و دانشگاه تعامل ضعف -
 

 هاي قانونی و اداريمحدوديت -
 نامناسبگذاري سياست -
سيستم مدديريت   یانعطافیببوروكراسی و  -

 دانشگاه  
هدداي قددوانين ضددعيف حفازددت از دارايددی  -

 فکري
 دولتی ةدانشگاه به بودج یگوابست -
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س اخته  محق ق  پرسش نامة های مورد نظر با اس تفاده از   گیری صورت پذیرفت. داده نمونه ها ن  آاز 

 یف رد  یهایژگیو شامل دو بخش و بود شده نیتدو قیتحق نةیشیپکه بر اساس  شدگردآوری 

 برای که( بود هیگو 95) ینیکارآفر توسعة بازدارندةپرسش( و عوامل  6) انیدانشجو یاحرفه و

 .شد استفاده( زیاد خیلی تا ک  خیلی از سطحی 5) لیکرت طیف از دوم بخش گیریاندازه

 
 طبقات از هریک به یافتهاختصاص ةو حجم نمون یبررس مورد آماری. جامعة 1 جدول

 نمونه حجم جامعه حجم دانشکده نام فیرد

 151 1281 تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد 1

 82 083 تهران دانشگاه حانیابور سیپرد 8

 50 545 مدرس تیدانشگاه ترب یکشاورز ةدانشکد 0

 808 8825  کل
 

 یب ازنگر  ینیکارآفر و یکشاورز یهارشته استادان از تن چند را پرسشنامه ییمحتوا ییروا

 ساختاری و گیریاندازه الگوی برازش و پرسشنامه ایسازه اعتبار بررسی یبرا .کردند دییتأو 

 .شد استفاده یدییتأ عاملی از تحلیل ینیکارآفر توسعة بازدارندةعوامل  به مربوط

 یآلفای کرونبا  محاسبه شد که میزان آن ب را  بیبرای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه، ضر 

. اطالع ات  ش د  محاسبه 32/0 ،ینیکارآفر توسعة بازدارندةعوامل  یعنیپرسشنامه  یاصل اسیمق

 LISREL و 23نسخه  SPSS یافزارهاشد و با استفاده از نرم یکدگذار هاپرسشنامهموجود در 

 یآم ار  یه ا روش از ه ا داده لی  وتحلهی  تجز یب را قرار گرفتند.  لیوتحلهیتجز مورد 5/7 نسخه

 ،یاکتش اف  یع امل  لی  تحل رات،یی  تغ بیضر میانگین، درصد، فراوانی، نظیر یو استنباط توصیفی

 یب را  یمد  معادالت ساختاری فن استفاده شد. و مد  معادالت ساختاری یدییتأ یعامل لیتحل

آم  اری ب  رای آزم  ون   یرویک  رد ورگرس  یون چن  دمتغیری  ةخ  انواددمتغیری از ن  تحلی  ل چ

  (. 2974روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است )هومن،  ةدربارهایی  فرضیه

 

 ها یافته
ب ه عوام ل کمت ر و     ینیک ارآفر  توس عة  بازدارندةکاهش تعداد متغیرهای مربوط به عوامل  یبرا

وارد  ری  متغ 95منظ ور   نیاستفاده شد. بد یها از تحلیل عاملی اکتشاف تعیین سه  هریک از عامل
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و  KMO بیاز ض ر  یع امل  لی  تحل یب را  ه ا داده بودنمناسب یبرا. شد یاکتشاف یعامل لیتحل

آم د ک ه    دست به 245/7104و مقدار بارتلت  KMO 323/0آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار 

همبس تگی متغیره ای    ب ودن مناس ب  دهن دة نش ان  ام ر  این که بود داریدرصد معن کیدر سطح 

 . استواردشده برای تحلیل عاملی 

اس تفاده ش د و در    م اکس یاز روش چ رخش وار  ه ا هی  گو ریب االبردن تفس    یب را  نیهم ن

ک ه در   ندش د اس تخراج   نیش  یعام ل پ  اریمع زیو ن ژهیو ریو بر اساس مقاد عامل 6مجموع تعداد 

 س ه  . اندکرده انیبرا  رهایکل متغ انسیدرصد از وار 21/10عوامل  نی. ااندشده اراله 1جدو  

 تی  ماه به توجه با هاعامل یگذار نامجدو  مشخص شده است.  نیدر ا هاعامل نیا از هرکدام

، "یآموزش  " صورت به عوامل این اساس نیا بر و رفتیپذ انجام عامل هر در موجود یرهایمتغ

 وض عیت . شدند گذاری نام "یفرهنگ" و "یگذار استیس"، "ینگرش"،"یارتباط"، "یتیحما"

، بع د از  5/0از  ت ر ب زر   عاملی بار با متغیرهای شدنواق  فرض با عوامل در متغیرها قرارگیری

 . است 9ها به شرح جدو   گذاری عامل ها به روش وریماکس و نام چرخش عامل

 
  ینیکارآفر توسعة بازدارندةعوامل  نةیزمدر  شدهاستخراج های عامل. 8 جدول

 تجمعي واریانس درصد واریانس  درصد ویژه مقدار  ها عامل

 34/12 34/12 01/5 یآموزش

 82/82 80/11 13/4 یتیحما

 32/41 01/11 25/0 یارتباط

 05/58 88/11 24/0 ینگرش

 02/58 38/13 51/0 یگذار استیس

 18/83 82/8 88/8 یفرهنگ
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 آمدهدستبهها و میزان ضرایب  مربوط به هریک از عامل متغیرهای. 0 جدول
 عاملي بار متغيرها عامل نام

آموزش
 ی

 858/3 یو کارورز یبه دروس کارآموز یکاف نکردنتوجه 

 802/3 دانشجو نشیمناسب در گز یارهایبه مع نکردنتوجه

 838/3 محور آموزشگر و یسنت سیتدر یهاروش از استفاده

 525/3  یآموزش عال تیفیبه بهبود ک نکردنتوجه

 525/3 ینیکارآفر نةیزمدر  تیفیمناسب و با ک یآموزش یهاکارگاه و هادوره نکردنبرگزار

 581/3 یدانشگاه دروس یمحتوا نبودن روز  هب

 502/3 انیدانشجو یارتباط و یتیریمد دانش سطح بودننییپا

 505/3 یدر دروس دانشگاه یبه مباحث عمل نکردنتوجه و دروس بودنیتئور

حما
تی

 ی

 234/3 آموختگاندانش یهایو صنعت به توانمند یبخش کشاورز یاعتمادیب

 828/3 در دانشگاه  ینیمراکز کارآفر ضعف

 812/3 دانشگاه یسو از ییدانشجو یهادهیا و هاطرح از یکاف تیحما نبود

 522/3 دانشگاه در آموختگاندانش تشکل ای انجمن نبود

 528/3 یکشاورز بخش به جامعه نامناسب دگاهید

 528/3 ینیکارآفر توسعة نةیزمدر  یکاربرد یهاپژوهش ندادنانجام

 512/3  آموختگاندانش از دولت یکافنا تیحما

ارتباط
 ی

 855/3 تبادل دانشجو و استاد یبرادانشگاه  یالمللنیب ارتباطات ضعف

 855/3 یعلمئتیه یو اعضا انیدانشجو نیارتباط مناسب و مداوم ب نکردنبرقرار

 505/3 دانشگاه در یشغل مشاورة مراکز نبود

 581/3 ارتباطات و اطالعات یفناور مانند نینو یهایفناور از مناسبنا یریگبهره

 532/3 یقاتیدانشگاه و مراکز تحق نیارتباط مناسب ب نبود

 500/3 یکشاورز و صنعت یهابخش و دانشگاه نیب مناسب ارتباط نبود

نگرش
 ی

 523/3 یکشاورز بخش در حضورمورد  در انیدر دانشجو یمنف نگرش

 585/3 یلیتحص ةرشت به انیدانشجو نییپا زةیانگو  عالقه

 555/3 انیدانشجودر   نفسهاعتمادب و دباوریوخ نبود

 515/3 یخوداشتغال یجا به یدولت مشاغل در اشتغال به انیدانشجو شیگرا

یس
ت

اس
 

گذار
 835/3 صنعت و یکشاورز بخش یهاتیاولو و ازهاین از دانشگاه نییپا شناخت ی

 525/3 دانشگاه کالن یهایگذار استیسدر  ینیبه کارآفر یکافنا توجه

 545/3 دانشجویان در نوآوری و به پرورش خالقیت نکردنتوجه

 528/3 هادر دانشگاه ینیکارآفر توسعة جامع برنامة نبود

فرهنگ
 552/3 دانشگاه در یمیت و یگروه کار فرهنگ نبود ی

 508/3 یشغل یهاهنیزم ریبا سا سهیدر مقا یکشاورز یهاتیفعال یدشوار

 535/3 در سطح دانشگاه ینیکارآفر نةیزممناسب در  یسازفرهنگ نبود
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 ع  املی باره  ای ،ینیک  ارآفر توس  عة بازدارن  دة عوام  ل ةش  دالگ  وی ب  رازش ،2 ش  کل در

 اعتبار لحاظ از مناسبی وضعیت در گیریاین هستند که ابزار اندازه انگریب هاگویه شدةاستاندارد

 یبررس مورد مد  خوب برازش انگریب برازندگی هایشاخص ،4قرار دارد. در جدو   ایسازه

 ب رازش  نیک ویی  شدهتعدیل شاخص و برازش نیکویی شاخص. است شده مشاهده هایداده با

 می انگین  ریش ة  معی ار  هم نین ؛است مد  مناسب برازش انگریب باشد، ترنزدیک یک به هرچه

 باش د،  ت ر کوچ ک  هرچه ست،ها ماندهباقی متوسط گیریاندازه برای شاخصی که هاماندهباقی

)در س طح   t هایکمیت و یدار یمعن سطح و کا مجذورو  است مد  خوب برازش دهندةنشان

 هس تند  م د   ب ا  ش ده  مش اهده  هایداده داریمعنی تفاوت نبود انگریب (درصد 50/0 یداریمعن

(Hair et al., 2006, p. 75.) 

 ،یارتب اط  ،یتیحما ،یآموزش هایعامل که گرفت نتیجه توانمی 5 جدو  نتای  به توجه با 

 ةبازدارن د  عوام ل  مج زای  و مس تقل  ابع اد  زیادی تا حدود یو فرهنگ یگذار استیس ،ینگرش

او  تا شش  را در  ةرتب تیاولو بیترت به موارد نیا و کنندمی یریگاندازه را ینیکارآفر توسعة

 سازوکارها به خود اختصاص دادند.  نیا نیتدو

 برازندگی هایشاخص با پژوهش مدل تطابقمیزان  نتایج. 4 جدول
 پژوهش در نتایج شدهپيشنهاد معيار برازش شاخص

 584/8 ≥0 یآزاد درجة

 333/3 ≥ 35/3 یداریمعن سطح

 28/3 23/3 ≥ برازندگی شدة نرم شاخص

 23/3 23/3 ≥ برازندگی نشدة نرم شاخص

 21/3 23/3 ≥ تطبیقی برازندگی شاخص

 23/3 23/3 ≥ برازش نیکویی شاخص

 20/3 23/3 ≥ برازش نیکویی شدةلتعدی شاخص

 305/3 ≥ 35/3 ماندها پس مجذور میانگین

 358/3 ≥ 13/3 هاماندهباقی میانگین ریشة معیار
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 پرسشنامه نظری ساختار یدییتأعاملی  تحلیل. 5 جدول
 کرونباخ آلفاي t مقدار شده استاندارد عاملي بار هاگویه متغيرها

 یآموزش

 - 882/3 1 یآموزش

221/3 

 114/2 232/3 8 یآموزش
 181/2 228/3 0 یآموزش
 551/2 231/3 4 یآموزش
 238/2 822/3 5 یآموزش
 580/2 884/3 5 یآموزش
 434/2 822/3 8 یآموزش
 828/2 235/3 2 یآموزش

 یتیحما

 - 228/3 1 یتیحما

248/3 

 052/2 280/3 8 یتیحما
 833/11 855/3 0 یتیحما
 451/2 821/3 4 یتیحما
 555/11 881/3 5 یتیحما
 548/18 881/3 5 یتیحما
 232/13 845/3 8 یتیحما

 یارتباط

 - 832/3 1 یارتباط

213/3 

 445/2 818/3 8 یارتباط
 221/2 204/3 0 یارتباط
 883/2 248/3 4 یارتباط
 255/2 280/3 5 یارتباط
 254/2 213/3 5 یارتباط

 ینگرش

 - 883/3 1 ینگرش

282/3 
 012/11 282/3 8 ینگرش
 412/11 238/3 0 ینگرش
 552/11 528/3 4 ینگرش

 یگذار استیس

 - 228/3 1 یگذاراستیس

222/3 
 258/13 234/3 8 یگذار استیس
 280/8 822/3 0 یگذار استیس
 555/2 222/3 4 یگذار استیس

 یفرهنگ
 - 245/3 1 یفرهنگ

 115/18 858/3 8 یفرهنگ 208/3
 455/11 823/3 0 یفرهنگ
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771/0 

712/0 

770/0 

687/0 

879/0 

804/0 

842/0 

823/0 

810/0 

834/0 

 1 یتيحما

435/0 

121/0 

342/0 

192/0 

211/0 

423/0 

297/0 

228/0 

122/0 

111/0 

069/0 

098/0 

234/0 

345/0 

 توسعة
 ینیکارآفر

 یآموزش

 ینگرش
 

 یفرهنگ

 یارتباط

303/0 

232/0 

224/0 

247/0 

00/1 

278/0 

256/0 

 ياستگذاريس

 یتيحما

902/0 

882/0 

788/0 

888/0 

087/0  

056/0  

098/0  

038/0  

234/0 

231/0 

098/0 

499/0 

254/0 

109/0 

189/0 

122/0 

198/0 

034/0 

167/0 

179/0 

190/0 

179/0 

160/0 

 5 یتيحما

 
 6 یتيحما

 
 7 یتيحما

 

 1 ياستگذاريس

 

 2 ياستگذاريس

 

 3 ياستگذاريس
 

 4 ياستگذاريس

 

1 ینگرش  
 

2 ینگرش  

 

3 ینگرش  

 

4 ینگرش  
 

5 یارتباط  

 

6 یارتباط  

 

 1 یارتباط

 

 2 یارتباط

 

 3 یارتباط
 

 4 یارتباط

 

 1 یآموزش

2 یآموزش  

 
3 یآموزش  

 
4 یآموزش  

 
5 یآموزش  

 
6 یآموزش  

 
7 یآموزش  

 
8 یآموزش  

 

 2 یتيحما

 
 3 یتيحما

 

709/
0 

 4 یتيحما

 

098/0  

823/0 

765/0 

791/0 

721/0 

745/0 

431/0 

209/0 

090/0 

846/0 

757/0 

790/0 

 1 یفرهنگ

 

 2 یفرهنگ

 

 3 یفرهنگ
 

779/0  

809/0  

887/0  

901/0  

789/0  

774/0  

798/0  

805/0  

056/0  

038/0  

035/0  

00/0 

 ینیکارآفر توسعة بازدارندة عوامل یدییتأ یعامل لیتحل. 8 شکل
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 گیرینتیجه و بحث
 التیتحص   انیدانش  جو دگاهی  از د ینیک  ارآفر توس  عة بازدارن  دةعوام  ل  ،حاض  ر پ  ژوهش در
 لی  حاص ل از تحل  یه ا افت ه ی. ش د  یاستان تهران بررس   یدولت یکشاورز یهادانشکده یلیتکم
 ،یتیحم ا  ،یدر ش ش عام ل آموزش     ینیکارآفر توسعة بازدارندةنشان داد که عوامل  زین یعامل
 نیش تر یب ک ه  یع امل  نیاول  . هستند یبندقابل طبقه یو فرهنگ یگذار استیس ،ینگرش ،یارتباط
-یعلم   تیماهبا وجود  ،متأسفانهبود.  یآموزش عامل داد اختصاص خود به را انسیوار درصد
 یتئ ور  ص ورت  ب ه  ش تر یب ه ا دوره نی  ا در شدههارالدروس  ،یکشاورز یهاآموزش یکاربرد
 . ستهاآموزش نیا یهاضعف از یکی امر نیا که هستند
از  نک  ردندروس و اس تفاده  یب ه روز نب ودن محت وا    هن  یزم نی  موان   موج ود در ا   گ ر ید از

 .است سیاطالعات و ارتباطات در امر تدر یهایفناور از یریگبهره و نینو یآموزش یها وهیش
 نامناسب طیمح (51، ص 1002مک موالن و گیلین ) و  (35، ص 1000همکاران ) و التین

. ن وروززاده و رض ایی   ان د دانس ته  ینیک ارآفر  ن ة یزمدر  شکس ت را عام ل   هادانشگاه یآموزش
ه ای آموزش  ی را  نب ود اس  تادان م اهر و خ الق و محت  وای نامناس ب دوره     زی  ( ن15، ص 2973)

 .اندکارآفرینی در دانشجویان دانسته ةروحیبازدارندهای ایجاد  نیتر مه 
 آموختگ ان دان ش . اس ت  یتیبه آن اشاره داش تند عام ل حم ا    انیکه پاسخگو یعامل نیدوم
 دول ت،  یتیحم ا  چت ر  از ک ه  باش ند  موف ق  وک ار کس ب  عرص ة در  توانن د یم یزمان هادانشگاه
 حس ینی و همک اران  اعتق اد   ب ه برخوردار باشند.  یدولت ریغ و یخصوص یهابخش و هادانشگاه

و کمب  ود حمای  ت دولت  ی از مش  اغل کش  اورزی  نامناس  ب یگ  ذار اس  تیس( 953 ص، 2973)
 . روندیبه شمار م هادر دانشگاه ینیکارآفر توسعة موان  نیتر مه 
 نب  وددر س  طح دانش  گاه را  ینیک  ارآفر یه  ااز چ  الش یک  ی زی  ن (295، ص 1001گی  ب ) 
از دان ش   یبرخ وردار وج ود   ب ا قش ر   نی  . ااس ت  دانس ته  دانش گاه  دراز آن  یس ازمان  تی  حما

 ه  اآن از یاس  تقال  نس  ب ب  ه یابیدس  ت زم  انت  ا  دی  باک  ه  ندارن  د یمناس  ب یم  ال ةی  بن یتخصص  
 . ابدیدر داخل دانشگاه و در سطح جامعه ادامه  دیباامر  نیا ؛دیآ عمل به الزم یها تیحما

 ش ود یم   گرفت ه  یعال آموزش نظام به که یراداتیا از یکی. است یسوم، عامل ارتباط عامل
 طیش را  نی  ک ه ب ا ا   استجدا از جامعه  یارهیجز در و یمنزو صورت به نظام نیا که است نیا
 ه ا تیقابل از برخوردار و بازار ازین با متناسب نظام نیا آموختگاندانش که داشت دیام توانینم
 یه ا هن  یزمالزم در  یاز توانمند توانندیم یزمان انیدانشجو نیهم ن ؛باشند الزم یهامهارت و

در  یالملل  نیب   و یمل   یعلم   مجام  و هادانشگاه ریسا با که شوندبرخوردار  یو تخصص یعلم
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مش ترك   یک ه درک    ش ود  یمحل  یمشکل زمان نیا وشوند  آگاهارتباط باشند و از دانش روز 
 یه ا پارك و ینیکارآفر مراکز ،نهیزم نیا در. شود جادیجامعه ا یهابخش ریدانشگاه و سا نیب

 ه ا بخ ش  گ ر یدانشگاه ب ا د  مؤثر. ارتباط کنند فایا ینقش مه  و محور توانندیم یفناور و عل 
از مش کالت   یک  یب ه آن   یت وجه  یب   ک ه  را یدانشگاه قاتیتحق یسازیتجار نةیزم تواندیم

 مرتف  سازد.  یادیاست تا حدود ز یکشاورز یآموزش عال
تعام ل   ،یو انتقا  فناور ینیدفاتر کارآفر توسعةخود بر  قیدر تحق زین (1004گیب و هانن )

 .اندداشته دیتأکو تعامل صنعت و دانشگاه  انیو دانشجو استادان
 کنن دة نییتع تواندیم افراد نگرش. است یشناختو روان یعامل نگرش ،عواملاز  گرید یکی
 عالقه، زه،یانگ لیقب از مختلف یشناختروان مسالل. دهندیاز خود بروز م ها ن  آباشد که  یرفتار
و  ینیک ارآفر  توس عة  نةیزمدر  توانندیم موارد ریسا و انیاطراف نگرش ،یخودباور نفس، عزت

 و ه ا مه ارت  تی  و تقو یبرخ وردار  نیهم ن   کنن د؛  ف ا یا ییس زا ب نق ش  اف راد  بودننیکارآفر
 از زین کند فایا یو اساس ینقش محور نهیزم نیدر ا تواندیم دانشگاه که ینیکارآفر یها تیقابل
 یدانش   بع د  ب ه  تنها ،یکشاورز یعال آموزش نظام در سفانهأمت. است برخوردار یفراوان تیاهم
 ریت أث ام ر   نی  ا .شودیم یکمتر توجه افراد یمهارت و ینشیب بعد دو به و شودیم توجه رانیفراگ

 دارد.  یکشاورز آموختگاندانش نانةیکارآفر یهاتیبودن قابل نییپا در ییسزاب
 ،واق    در. اس  ت یگ  ذار اس  تیسعام  ل  ،ینیک  ارآفر توس  عة ن  ةیزم درعام  ل  نیپنجم  

 ای   بازدارن ده  توانن د یم   ش وند یماتخاذ  یدر سطح دانشگاه و سطوح کالن مل که ییها استیس
 دیش ا  ثی  ح نی  از ا ؛ق رار دهن د   ریت أث امور را تحت  ریباشند و سا ینیکارآفر توسعة برندةشیپ

( عام ل  215، ص 2976و همک اران )  یعوام ل دانس ت. مرادن ژاد    گریاز د تررا مه  ها ن  آبتوان 
 . انددانستهکارآفرینی  توسعةترین موان  از عمده یکیرا  یگذار استیس

و کمبود حمای ت دولت ی    نامناسب یگذار استیس زین( 953، ص 2973حسینی و همکاران )
. دانش گاه  ان د برش مرده  هادر دانشگاه ینیکارآفر توسعة موان  نیتر مه  از مشاغل کشاورزی را

 نظام نیا ابعاد و ارکان همة مندنظام صورتبه ینیکارآفر نةیزمخود در  یگذار استیسدر  دیبا
 ریو سا یو امکانات آموزش طیآموزشگران، شرا ران،یانتخاب فراگ ،یآموزش یامحتو)اهداف، 

 . کند ینیموارد( را بازب
ب  ه  یت  وجهیب  . اس  ت یعام  ل فرهنگ   زی  ن هن  یزم نی  در ا ش  دهییشناس  ا عام  ل نیآخ  ر
از  یک  یدانش گاه و جامع ه    نیدر سطح دانشگاه و نبود فرهنگ مشترك ب مناسب یساز فرهنگ
 (912، ص 1005دباکر و وگلرز ). ستهادانشگاه شدنیو منزو ینیکارآفر توسعة یموان  اصل
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و  ه ا  ن  آ نیو وجود اهداف متع ارض ب    گریکدیصنعت و دانشگاه از فرهنگ  یکاف درك نبود
 را وک  ارکس  ب و دانش  گاه نیب   یفرهنگ   یه  اتف  اوت (912، ص 1001همک  اران ) دکت  ر و
 .کردند ییشناسا ینیکارآفر توسعةموان   نیتر عمده

 
 شنهادهایپ
 :شود یم هارال ریز یشنهادهایپ قیتحق یهاافتهی به توجهاساس و با  نیا بر

 ب ه  توج ه  و روز عل    درنظرگرفتن با یدانشگاه دروس یهاسرفصل در یاساس یبازنگر. 2
 ب ه  ش تر یب توج ه  نیهم ن   ؛رمحو شغل یآموزش یابر محتو دیتأکو  ینیکارآفر مباحث
 ؛ینظر مباحث به پرداختن کنار در یعمل دروس

از طرق  هادر دانشگاه ینیفرهنگ کارآفر توسعة و ینیبه امر آموزش کارآفر شتریب توجه. 1
 ب ا  مرتبط یآموزش یهادوره یبرگزار ،نمونه نیکارآفر افراد از دعوت لیمختلف از قب

 و یعلم  ئ ت یه یو اعض ا  انیدانش جو  یب را  یمج از  ای یحضور صورت به ینیکارآفر
 توج ه و  یک  یالکترون یه ا آم وزش  و ارتباط ات  و اطالع ات  یهایاورنف از یریگبهره

ب ر   ش تر یب دی  تأکبا  آن سیتدر یبرا مجرب افراد از استفادهو  ینیدرس کارآفر هب شتریب
  ؛یو کاربرد یعمل یهاجنبه

 ج اد یا قیطر از یمجاز و یحضور صورت به ینیکارآفربارةدر یاخدمات مشاوره ارالة. 9
 ؛هادانشگاه در یشغل مشاورةمرکز  جادیو ا ینیکارآفر نةیزمدر  یرساناطالع گاهیپا

حض ور   یب را  ی ی اجرا یه ا بخش و یقاتیتحق – یدانشگاه و مراکز علم نیب شتریب تعامل. 4
مراک ز   ش تر یهرچ ه ب  تی  تقو و توسعهتجارب الزم و  کسب یبرا استادانو  انیدانشجو
امک ان انج ام    نیهم ن   ؛ه ا دانش گاه  در یفن اور  و عل    یه ا پارك و ینیکارآفررشد، 
 ؛ییاجرا یهاطیمح در انیدانشجو حضور و هابخش ریسا با مشترك قاتیتحق

 از تی  حما و یع ال  آم وزش  ک الن  یه ا یگ ذار  استیسدر  ینیبه مباحث کارآفر توجه. 5
 دورةو  نییپ ا  به رة ب ا   یب انک  التیتس ه  یاعط ا  قیاز طر آموختگاندانش و انیدانشجو

 یارتق ا  یب را الزم در دانش گاه   یه ا رساختیز و امکانات بهبودو  یطوالن بازپرداخت
 ق  اتیب  ر انج  ام تحق ش  تریب دی  تأک نیهم ن   ؛انیدانش  جو یعمل   و یعمل   یه  امه  ارت
نوآوران ه   یه ا دهی  ا از ش تر یب تی  حما و توج ه و  ب ازار ک ار   ازی  ب ر ن  یو مبتن   یکاربرد
 .یعلمئتیه یو اعضا انیدانشجو
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 . 60-43 :26، کشاورزی دانشگاه تهران ةمجلموردی: استان بوشهر(،  ةمطالعالتحصیالن کشاورزی )

 ک ارآفرینی،  ب ه  کش اورزی  دانشجویان نگرش بررسی(. 2973) مسعود رضایی، و ابوطالب پور،حسین
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پ  ژوهش م  دیریت آم  وزش  ةفص  لنام ،آموختگ  ان مجتم    آم  وزش جه  اد کش  اورزی خوزس  تان 
 .17-23: 3 ،کشاورزی

اه (. دی  دگاه دانش  جویان تحص  یالت تکمیل  ی دانش  گ2930زه  ره ) ،زادهپ  ور، بهم  ن و م  نج خس  روی
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259 :99-97. 
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م  دیریت آم  وزش پ  ژوهش  ،    ک  اربردی کش  اورزی دانش  جویان مراک  ز آم  وزش ع  الی علم  ی 
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 .293-212 ،(7)1 ،کارآفرینی توسعة آن، تقویت برای سازوکارهایی

 دانش کدة  در ک ارآفرینی  تقوی ت  ه ای مان (. 2930) مسعود پناه، زدانی و نوذر منفرد، جعفر؛ ،یعقوبی

 آم وزش  م دیریت  پژوهش فصلنامة تکمیلی، تحصیالت دانشجویان دیدگاه از زنجان کشاورزی

 .12-21: 26 ،کشاورزی
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