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 مقدمه

اجتمواا ،   دیگور  نهادهوا   هماننود  ،سوم، نهاد دانشگاه و آمووش  اوال    ةدر آستانه ورود به هزار

رو به استقبال نوا  تجدیود   ها و نیاشها  پیش خردمندانه با چالش ةبرا  مقابل ،فرهنگ  و اقتصاد 

ا  این تغییور در  ه ترین جنبه اش مهم. تغییر و تنوع در اهداف، وظایف و كاركردها رفته است ،حیات

آموش  اال  بوا   ةریز  آموش  اال  و نهاد دانشگاه و تعیین رابط سطح جهان ، باشنگر  در برنامه

دنیوا  نونعت  و   (. Greenwood et al., 1999, pp.739–771)فرهنگ و نیاشها  جدید جامعه است 

 مرحلوة باشود، در   «نودانش  ةتولیدكنند» ،نخست مرحلةهایش در  متحول امروش انتظار دارد دانشگاه

نتوای   »سووم   مرحلوة و در  «.ها  جوان انتقوال دهود   ها  الم  قدیم و جدید را به نسل یافته»دوم 

 ،ها  اجرای ، ننعت ، كشاورش ، باشرگوان ، فرهنگو    دستگاه)ها  الم  را در اختیار جامعه  یافته

هوا بایود    كه دانشوگاه  ،است اینها سه كاركرد اساس  نظام آمور  اال  «.قرار دهد( جز آن نظام  و

اش سسات آموش  اوال  كشواورش    ؤها و م دانشگاهاگرچه  ،در این میان. در قبال آن پاسخگو باشند

ولو  بوه دلیول نزدیکو  بوا       ،كنند اش كاركردها  نظام آموش  اال  پیرو  م  ،ماهیت و هدف نظر

. در ارتبوا  باشوند  آن  گوران با بخش كشاورش  و كونش باید دانش و فناور ،  ةكنند مصرف ةجامع

اما این سوه كواركرد   . استسه كاركرد انل  آموش  اال  كشاورش  ، آموش ، پژوهش و خدمات

هوا  كشواورش  تولیود دانوش      هدف پوژوهش  .شیاد  دارندها   ات مختلف تفاوتمؤسسدر میان 

و الوم كاربرد  اسوت كوه مسوارل روسوتای       هدف این تحقیقات ایجاد بلکه ،نظر  و پایه نیست

ایون  . نقوش مسوتقیم دارد  روسوتای  و كشواورش     ةخودمات نیوز در توسوع   . كند كشاورش  را حل

هوا  مبتنو  بور     خوار  اش محوید دانشوگاه  یوا پوژوهش      افراد برا  ها  آموشش  برنامه، خدمات

همچنوین،  . شوود را شامل مو   كنندگان برا  شناسای  مسارل مصرف هاها، ننعت و اجتماع سیاست

هوا  فنو  و    اش قبیول كموک   رسوان ، خودمات ا هودف  بو در حووشة كشواورش    آموش  و پژوهش 

 (.Clark, 1983, p.53) انجام گیردریز  روستای  و كشاورش   برنامه

در  ،غالبوا   ،انسوان  در كشواورش    ةسرمای ةتوسع دنبال آنو به  ،آموش  نیرو  انسان  ،سفانهأمت

 هوا  آموششو    برنامهتناسب  ادم ،نتیجه در. گیرد كشورها قرار نم  ةها  كالن توسع اولویت برنامه
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توانند مشغول به كوار  بآموختگان بخش كشاورش  به سخت   دانش شده است باشار بااثنیاشها  با 

اشوتغال  آموختگان  این دانش ةهمبرا  توانند در دراشمدت  ها نیز نم  دولتسو  دیگر، و اش  ؛شوند

ا  روشافزون تخصص  بخش خصون  هماهنوگ  آموش  كشاورش  با نیاشه در ضمن،. كنند ایجاد

محیط ، تحووتت سورید دانوش     چون مسارل شیستهمو این اامل به همراه اوامل دیگر   نیست

تغییر نظام آموشش  جار  در برخ  كشوورها شوده   بااث  فن  و در حاشیه ماندن مناطق روستای ،

تحووتت   یول لدآموش  اال  بوه  مراكز امروشه، االوه بر این، (. Lindly, 1998, pp.150-171) است

ها   و چالش هاتعارضالم ، فرهنگ ، ارتباط  و اقتصاد  در فرآیند كاركرد و رسالت خویش با 

بوه   به هر حال، .كندنقد م ها و ابعاد مختلف دانشگاه را  جنبه ،ها این چالش. هستندمواجه متعدد  

در این . متعارض مختلف  پاسخگو باشدبه تقاضاها  دانشگاه  رودنتظار م ا ،دلیل تحوتت مختلف

تخصصو ،   ةآموختو  اموم  در برابر دانش ةآموخت تربیت دانش های  مانندتوان به تعارض م  شمینه،

هوا    ها  كواربرد  در برابور پوژوهش    محوریت و توجه به الم در برابر امل، مبادرت به پژوهش

 جوز آن  .هوا و كوردن آن  ا  رشته بین ها  تحصیل  در برابر كردن و جداساش  رشته بنیاد ، تخصص 

و توال  بورا  ایجواد     اسوت ها  ندیدن واقعیت، به معن  ها توجه نکردن به این تعارض. دكراشاره 

هوا در آمووش  اوال      و چوالش  هوا ایون تعوارض   .اسوت هوا ضورور    این تعارضتعادل پویا بین 

برا  دستیاب  بوه آمووش     .شودبیشتر مشاهده م  ،در كشورها  در حال توسعه ویژه به ،كشاورش 

اش جملوه  . تحووتت  ایجواد شوود   ها  این نهاد  در رویکردها و برنامه بایداال  كشاورش  متناسب 

بوا   ،در كشوورها  درحوال توسوعه   ویوژه  هها  كشاورش  ب ها و دانشگاه ها  درس  دانشکده برنامه

هوا   بته باشنگر  در این برنامهال. دشوآموختگان منطبق و ساشگار  شغل  دانش ةنیاشها  كنون  و آیند

 همچنوین، . كنود كیود  أگیر  اش فناور  اطالاوات ت  ها  بهره له و نیز مهارتئمس بر رهیافت حل دبای

 تأكیود كنود  بر توانمندساش  فراگیران بورا  جو د در بواشار كوار بخوش خصونو         دها بای برنامه

(Lindly, 1998, pp.150-171 .) در نظام آموش  اال ، توجوه   مناسب برا  دستیاب  به نتای بنابراین

اتزكوویتز   .استضرور  ها  كارآفرین  ها  كنون  به دانشگاه به فرآیند كارآفرین  و تبدیل دانشگاه

سواختارها  حموایت  تجوار  و     شوامل  كند كه دانشگاه كارآفرین را مركز رشد  طبیع  فرض م 
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تواننود بوا اتکوا بوه ایون       جویان مو  كوه اسوتادان و دانشو    ه طور ب ؛ها استیا تركیب  اش آن ،فکر 

یکو  اش  گیوب  (. Etzkowitz, 2003, pp.109-121)انوداش  كننود    را راه ها  جدید شركت ساختارها

اش  ساشمان  مؤسسات آموش  اال  نکردن ها  كارآفرین  در سطح آموش  اال  را حمایت چالش

هوا و   ن  و آمووش  آن در دانشوگاه  اش كارآفری ناكاف حمایت  ، دلیلواقد در .كندكارآفرین  بیان م 

-Gibb, 2002, pp.213) ددانو م ریز  آموشش  مناسب برا  آن  مراكز آموش  اال  را فقدان برنامه

سواش ، فراتور اش تمركوز     تجوار   ةكارآفرین  دانشگاه  توسع كنندبیان م  رایت و همکاران. (231

فنواور  و   كارگیر  با به مولدها   شركت اقدام به ایجادو  ها  فکر  سنت  بر ااطا  امتیاش دارای 

هوا  كوارآفرین    دانشگاه(. Wright et al., 2007, pp.172-173)است ها  دانش تولید شده در دانشگاه

مودت و فوور  كارخانجوات و مراكوز      كوتاه نیاشها  باید بیش اش همه به نیاشها  نناید كوچک و

دانشوگاه  نتیجة تحقیقو  در  (. Muske & Stanforth, 2000, pp.6-10) تولید  و خدمات  پاسخ دهند

فعل  شغل  ااتقاد داشتندالتحصیالن دانشگاه   نشان داد بیش اش نیم  اش فارغ 0222پالومار در سال 

تورین   نودارد و ایون اش مهوم    ،انود   های  كه در دانشگاه كسوب كورده   ارتبا  مستقیم  با مهارت هاآن

ها  خود به ایون نتیجوه    در پژوهش( 0222)برادل  . اندجهموا ها با آن های  است كه دانشگاه چالش

كسب و كار كوچوک   ،آموششگران مراكز آموش  اال  بایدكارآفرین   ةرسید كه در آموش  به شیو

كمبوود مودر     .(Menzies & Gassie, 1999) ارتبا  داشوته باشوند   ننعت  ةو با جامع داشته باشند

كارآفرین  در مراكز آمووش   ة برا  توسع ا  ین  ماند امدهآموش  كارآفر ةشایسته و توانا در شمین

و مركز آموش  اال  كشاورش  بوه ایون نتیجوه    ه دانشکد 00در بررس  ( 0222)جونز . استاال  

هوا    توانای  و دانش شغل ، آمووش  اش نظر  این مراكز التحصیالن آموختگان و فارغ رسید كه دانش

 جهوت   و بدین در سطح پایین  قرار دارند ،دیریت باشاریاب انداش  شركت و م ثبت و راه برا تشم 

بزرگتورین مواند   كتوز   .داند ها  كارآفرین  را در مراكز آموش  اال  كشاورش  ضرور  م  آموش 

ة آموش  آن در سطح آموش  اال  را كمبود مدر  شایسته در شمین ةبرا  رشد كارآفرین  و توسع

هوا، موانود    پویوای  دانشوگاه  در شمینوة  ا   در مطالعه. (Katz, 2003, pp.283-300) داند كارآفرین  م 

نتای  ایون مطالعوه نشوان داد روابود     . بررس  شدها ها و چگونگ  غلبه بر آن كارآفرین  در دانشگاه
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هوا      خوالق فنواور    هوا  هوا و واگو ار  نقوش شوركت     سیاس  متقابل در نظام حاكم بر دانشوگاه 

 ,Vestergaard, 2005)اسوت  هوا   اند انل  كارآفرین  در دانشگاهمحور به محققان ارشد، دو م دانش

pp.37-49) .تحقوق رویکورد    جو و رفود موانود  و جستچیز  كه اهمیت دارد آنچه گفته شد،  بنابر

با توجه به شراید موجوود آمووش    . است در بخش كشاورش ویژه ، بهكارآفرین  در آموش  اال 

ریوز  آموششو     نامناسب، كمبود بودجوه، فقودان برناموه    محتوا  درس  ماننداال  كشور، اوامل  

ترین مواند كارآفرین  در نظام آمووش    مهم ها  حاكم كمبود مدرسان كارآفرین  و سیاست ،مناسب

پوژوهش حاضور    بنابراین،. (221 – 263، ص 9231،همکارانحسین  و )شود م اال  كشور تلق  

شودن   هوای  در مسویر كوارآفرین    د و چوالش منظور پاسخ به ایون سوؤال اساسو  كوه چوه موانو       به

قشور آگواه و   نظرات  كارگیر  بهبا شد و قصد دارد آغاش  ،ها  كشاورش  ایران وجود دارد دانشکده

و مسارل و مشکالت آن را بوا   اند ها  دانشگاه  اساتید دانشگاه، كه در بطن فعالیتیعن   ،فرهیخته

بوه طوور دقیوق،     آموش  اال  كشواورش  كشوور  ة در ارنرا كنند، این مواند  تمام وجود درك م 

 :كند اهداف اختصان  ذیل را دنبال م بنابراین، . شناسای  كند

هوا  كشواورش     الم  دانشوکده هیئت ا  و شغل  ااضا   ها  فرد ، حرفه  شناسای  ویژگ  و

 ؛ایران

  هوا  كشواورش  ایوران اش دیودگاه ااضوا      ها  كوارآفرین  در دانشوکده   بند  چالش اولویت و

 ؛الم  تئهی

هوا  كشواورش  ایوران اش دیودگاه ااضوا        شدن دانشوکده  ها  كارآفرین تحلیل اامل  چالش و

 .الم  تئهی

 روش پژوهش

اش نوع تحقیقوات  تونیف  و  ،ها گردآور  دادهنحوة كاربرد  و اش نظر  ،این پژوهش اش لحاظ هدف

( هوا  كوارآفرین   چالش)فرین  كارآ ةاوامل باشدارندة كلی شامل متغیرها  پژوهش. استپیمایش  

. دشو  كار گرفتوه  بهاامل  اكتشاف    تحلیل فنها،  برا  تحلیل داده .ها  كشاورش  استدر دانشکده

ها  چندمتغیره است كوه در آن متغیرهوا  مسوتقل و وابسوته مطور        تحلیل اامل  اش جمله رو 
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متغیرها   استخرا برا   فناین . شونددر نظر گرفته م  همتغیرها نسبت به هم وابست ةنیست و كلی

كوار   بوه هوا   تعداد شیاد  اش متغیرها در تعداد محدود  اش اامول كردن  شیربنای  یک پدیده یا خالنه

تحلیول اوامل  همبسوتگ      ،در واقود . هاسوت  و هدف انل  آن خالنه كوردن داده  شود گرفته م 

هوا  امووم     ا را در قالوب اامول  هآن ،در نهایت .كند را بررس  م درون  تعداد شیاد  اش متغیرها 

 .كند بند  و تبیین م  محدود  دسته

پژوهش و مطالعات قبل   متونكه با مرور  است ساخته محققة ها پرسشنام ابزار گردآور  داده

الم  و اساتید پردیس  تئنظر ااضا  هی كارگیر  بهبا  ابزار تحقیقروای  . ه استدش طراح 

پایای  ابزار . بررس  و تأیید شدكارآفرین  دانشگاه تهران ة كشاورش  دانشگاه تهران و دانشکد

بیانگر  آمده دست هب 12/2ضریب آلفا  .گیر  شدانداشهضریب آلفا  كرونباخ ة پژوهش نیز با محاسب

  .استمورد نظر  ها قابل ااتماد بودن پرسشنامه برا  سنجش ساشه
 

 اورزی منتخبهای کشهای کشور و دانشکدهبندی دانشگاهقطب. 1جدول

 ها  كشاورش  منتخبدانشکده ها  دارا  دانشکدة كشاورش دانشگاه ها  كشوراستان قطب

9 
تهران، شنجان، سمنان، قزوین، 
قم، گلستان، گیالن، ماشندران، 

 مركز 

تهران، تربیت مدر ، شاهد، شنجان، ننعت  
شاهرود، الوم كشاورش  و منابد طبیع  

كشاورش  و  گرگان، گیالن، دانشگاه الوم
 منابد طبیع  سار ، اراك

پردیس كشاورش  كر ، پردیس كشاورش  
 ابوریحان، دانشکدة كشاورش  دانشگاه گیالن

 
0 
 

خراسان شمال ، خراسان 
رضو ، خراسان جنوب ، 
 كرمان، سیستان و بلوچستان

فردوس  مشهد، بیرجند، شهید باهنر كرمان، 
ول  اصر رفسنجان، سیستان و بلوچستان 

 ، شابل(وانسرا)

دانشکدة كشاورش  دانشگاه فردوس  مشهد، 
 دانشکدة كشاورش  دانشگاه شهید باهنر كرمان

 
2 
 

آذربایجان شرق ، آذربایجان 
غرب ، اردبیل، كردستان، 

 كرمانشاه، همدان

تبریز، مراغه، ارومیه، محقق اردبیل ، 
كردستان، راش  كرمانشاه، بوال  سینا همدان، 

 مالیر

 ش  دانشگاه كردستان،دانشکدة كشاور
 دانشکدة كشاورش  دانشگاه راش  كرمانشاه

 
4 

انفهان، یزد، چهارمحال و 
بختیار ، لرستان، ایالم، 

 خوشستان

ننعت  انفهان، شهر كرد، لرستان، ایالم، 
شهید چمران اهواش، دانشگاه الوم كشاورش  

 و منابد طبیع  رامین

 دانشکدة كشاورش  دانشگاه لرستان،
 لوم كشاورش  و منابد طبیع  رامیندانشگاه ا

2 
فار ، بوشهر، كهگیلویه و 
 بویر احمد، هرمزگان

 شیراش، خلی  فار  بوشهر، یاسو 
 دانشکدة كشاورش  دانشگاه شیراش،

 دانشکدة كشاورش  دانشگاه خلی  فار  بوشهر

د تعودا . اسوت سراسور ایوران    ها  كشاورش  الم  دانشکده  تئجامعة آمار  تحقیق ااضا  هی
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تقسویم  ة نقشو  آموار ،  ةبه منظور انتخاد نمونو . شدنفر برآورد  9206 افراد جامعه محدود و معادل

در ایون  . شود  كوار گرفتوه   هبو گانه بر اسا  نزدیک  جغرافیای   ها  پن ها  كشور به قطب دانشگاه

ها  مختلف را بر اسا  همجوار  با یکدیگر  بند ، ساشمان سنجش آموش  كشور دانشگاه تقسیم

 (.9233ساشمان سنجش آموش  كشور، )است  كردهتقسیم  9به پن  قطب به شر  جدول

 بوه ایون منظوور،   . اسوت تصادف  با انتساد متناسب  و ا  ا  چندمرحله گیر ، طبقهرو  نمونه

اش میان این طبقوات،   ،سپس .شد مختلف  تقسیم ها هها  كشور به طبق ها  استان ابتدا كل دانشگاه

ها  كشاورش  منتخب،  اش دانشکده ،در ادامه. كشاورش  انتخاد شدندة ا  دانشکدها  دار دانشگاه

و متناسب با تعوداد ااضوا     انتخاد شدها  مورد نظر  گیر  متناسب با حجم نمونه به رو  نمونه

بور  . ها در اختیار آنان قرار گرفوت  و پرسشنامه شدتعیین  نمونهالم  در هر دانشکده، تعداد  تئهی

تعداد . ها انتخاد شدند ها  مورد نظر اش این دانشکدهاش هر قطب، دو دانشکده و نمونه ،این اسا 

بیوان شوده    0الم  منتخب در جدول هیئت  الم  هر دانشکده و تعداد ااضا  هیئتكل ااضا  

 .است
 نمونة تحقیق به تفکیک دانشکده و اعضای هیئت علمی. 2جدول

 های مورد مطالعهدانشکده قطب
 یتعداد اعضا

 هیئت علمی
 تعداد اعضای

 هیئت علمی منتخب

9 
 12 914 (دو دانشکده)و پردیس ابوریحان ( پن  دانشکده)پردیس كشاورش  كر  

 26 39 دانشکدة كشاورش  دانشگاه گیالن
 906 022 جمد

 
0 

 42 920 دانشکدة كشاورش  دانشگاه فردوس  مشهد
 29 21 دانشکدة كشاورش  دانشگاه شهید باهنر كرمان

 26 949 جمد
 
 
2 

 09 42 دانشکدة كشاورش  دانشگاه راش  كرمانشاه
 92 22 دانشکدة كشاورش  دانشگاه كردستان

 26 32 جمد
 
4 
 

 93 23 دانشکدة كشاورش  دانشگاه لرستان
 02 22 (سه دانشکده)دانشگاه الوم كشاورش  و منابد طبیع  رامین 

 42 12 جمد

2 
 41 923 شگاه شیراشدانشکدة كشاورش  دان

 90 94 دانشکدة كشاورش  دانشگاه خلی  فار  بوشهر
 69 900 جمد

 244 292 جمد كل 
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نفور   292ها  كشاورش  مورد مطالعه  الم  دانشکده هیئتتعداد ااضا   ،0با توجه به جدول 

ش اش اطالاوات موورد نیوا    .كردنود هوا  تحقیوق را تکمیول     نفر پرسشونامه  244 ،اش این تعداد. است

 تجزیوه و تحلیول    SPSSافوزار  نرم كارگیر  ها  گردآور  شده با بهداده. ها استخرا  شد پرسشنامه

 .دش

 ها یافته

 .دهدشناخت  را نشان م نتای  آمار تونیف  متغیرها  جمعیت 2جدول 
 

های مورد مطالعه توزيع فراوانی اعضای هیئت علمی بر اساس دانشگاه. 3جدول

 درصد فراوانی انیفراو نام دانشگاه
 0/06 12 دانشگاه تهران
 2/92 26 دانشگاه گیالن

 9/92 42 دانشگاه فردوس  مشهد
 1 29 دانشگاه شهید باهنر كرمان
 9/6 09 دانشگاه راش  كرمانشاه
 4/4 92 دانشگاه كردستان

 3/2 02 دانشگاه كشاورش  و منابد طبیع  رامین
 0/2 93 دانشگاه لرستان
 0/94 41 اشدانشگاه شیر

 2/2 90 دانشگاه خلی  فار  بوشهر
 922 244 كل

میوانگین سون    . هسوتند سوال   22توا   49 اش نظور سون، افوراد بوا سونین      نمونهبیشترین فراوان  

انحراف معیوار نیوز   . استسال  22و حداكثر سن  01سال، حداقل سن پاسخگویان  46پاسخگویان 

 . دشبرآورد  106/3

بور  . ندشدكشاورش  در سراسر ایران انتخاد ة دانشکد 92طالعه اش الم  مورد مهیئت ااضا  

درنود اش دانشوگاه    2/92المو  اش دانشوگاه تهوران،    هیئوت  درند ااضا   0/06، 2 اسا  جدول

درنود   9/6درند اش دانشگاه شهید باهنر كرموان،   1درند اش دانشگاه فردوس  مشهد، 9/92گیالن، 

درنود اش دانشوگاه كشواورش  و     3/2اش دانشگاه كردسوتان،   درند 4/4اش دانشگاه راش  كرمانشاه، 



 666                  های کشاورزی ایران       شدن دانشکده های کارآفرین ی دربارة چالشسنجی اعضای هیئت علم دیدگاه  

 

درنود اش   2/2درند اش دانشوگاه شویراش و    0/94درند اش دانشگاه لرستان،  0/2منابد طبیع  رامین، 

 .فار  بوشهر بودند دانشگاه خلی 
 

 توزيع فراوانی اعضای هیئت علمی بر اساس رتبة علمی. 4جدول

 درند فراوان  رتبة الم 
 2/92 26 مرب 
 1/66 022 استادیار
 0/91 66 دانشیار
 2/2 90 استاد
 922 244 كل

مربو  بودنود،   المو ،  ة نمونه اش نظر رتبو الم  هیئت درند ااضا   2/92، 4بر اسا  جدول 

بیشوترین توشیود    بنوابراین، . درنود اسوتاد بودنود    2/2درند دانشیار و  0/91درند استادیار،  1/66

 .استادیار  بوده است درجةالم ، ة   اش لحاظ رتبالمهیئت فراوان  ااضا  

هوا  كشواورش  ایوران     مواند و مشکالت دانشکده بارةالم  درهیئت دیدگاه ااضا   ادامه،در 

توشید فراوان  دیودگاه ااضوا  هیئوت المو  در     . شودم شدن، بررس  و تونیف  برا  كارآفرین

سوطح و در   2یه میزان موافقت افوراد در  هر گوبارة در. ذكر شده است 2گویه در جدول  03 قالب

بر اسا  میزان ضریب پراكندگ  ها  مورد بررس  گویه. بند  شده استدرجهقالب طیف لیکرت 

وپواگیر   قوانین و مقررات دسوت »ة الم  گویهیئت نظر ااضا   طبق. نداهاولویت قرار گرفت 02در 

، در اولویوت اول موانود و مشوکالت    «.دكنو  شان منصورف مو    ها  خالقانه گیر  ایده افراد را اش پ 

مقودمات   كوردن دانشوگاه بورا  فوراهم    »ة گویو . ها  كشاورش  قرار گرفت شدن دانشکده كارآفرین

و  ،، اولویت دوم را به خوود اختصواص داد  «.داردمنابد مال  محدودیت در خوداشتغال  دانشجویان 

، در «.كننود  مو  ف  كوارآفرین  ن مناسوب و كوا  ة نداشتن مهوارت و تجربو   دلیلدانشجویان به »ة گوی

 .الم  قرار گرفتهیئت اش دیدگاه ااضا   ،اولویت سوم مواند

مورد بررس  در شناخت موانود و مشوکالت   ة گوی 03در این پژوهش، به منظور تعیین شیربنا  

 فون دهود،   ها  كشاورش  ایران، كه انوت  چند اامل انول  را تشوکیل مو     كارآفرین  در دانشکده
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  هوا  شیربنوای   و بوه منظوور تشوخیا اامول     انجام گرفت، SPSSافزار  ل ، با كمک نرمتحلیل اام

الم  و همچنین تعیوین سواختار سوادة آن، رو     هیئت متغیرها  مورد بررس  اش دیدگاه ااضا  

در  2/2در تحلیول اوامل     Suppress Absolute Valuesمقدار . شد كار گرفته بهچرخش واریماكس 

گویوه در تحلیول    02موورد بررسو ،    ةگویو  03ن معیار، اش ، طبق ایذكر است نشایا. نظر گرفته شد

 .اامل  پ یرفته شد

كوه در   ؛بوه دسوت آمود    322/1921و مقدار آشمون بارتلت  KMO ،324/2، مقدار در این تحلیل

هوا بورا     دهود داده  ، و نشوان مو   دار بوود  معن  درند 11 و سطح اطمینان یک درند خطا  سطح

بوا  . شوده اسوت   در  6نتای  تحلیل اامل  در جودول . ندمناسبدر حد بسیار خوب ، تحلیل اامل ، 

 .  استدرند  212/22اامل،  2، تبیین كل واریانس توسد این 6 توجه به جدول

گویه وارد تحلیل اامل  شود و در   02گویة مورد بررس ،  03شود، اش  طور كه مالحظه م   همان

گویه در اامل اوّل قرار گرفت، كه همگ  به موانود و   3گویه،  02اش میان این . اامل قرار گرفت 2

بنوابراین، اامول   . شدند ها  كشاورش  مربو  م  ریز  در دانشکده مشکالت امور آموشش  و برنامه

درند اش واریوانس   612/04، 6گ ار  كرد، كه بر اسا  جدول  نام« مواند آموشش »توان  اوّل را م 

موانود فورد  و    »گویوه اسوت بوا انووان      2رهوا  اامول دوم، شوامل    متغی. كل را تبیین كرده است

طوور كوه    هموان . درند اش واریانس كول را تبیوین كورد    423/00نامگ ار  شد و حدود « شخصیت 

هوا    بوه موانود مورتبد بوا ویژگو       شود، تمام  متغیرهای  كه در این اامل قرار گرفتند مالحظه م 

قورار  « مواند حمایت  و قانون  »متغیر در اامل  2ادامه،  در. شوندفرد  و شخصیت  افراد مربو  م 

ها  كشاورش  ایران در  ها  حمایت  و قانون  كه دانشکده گرفت، كه همگ  به مواند و محدودیت

 226/92متغیرهای  كه در این اامل قرار گرفتند، . اند، اشاره داشتندمواجه شدن با آن مسیر كارآفرین

گروه چهارم اش مجمواة متغیرها  موورد بررسو ، بوا تبیوین     . بیین كردنددرند اش واریانس كل را ت

درند اش واریانس كل، با اشاره بوه موانود و مشوکالت  كوه افوراد در دریافوت امکانوات و         312/6

انود، بوا انووان     ها مواجهها  كشاورش  ایران با آن تسهیالت مورد نیاش برا  كارآفرین  در دانشکده

 .مگ ار  شدنا« مواند تسهیالت »



 

 توزيع فراوانی میزان موافقت اعضای هیئت علمی با موانع و مشکالت موجود در زمینة ايجاد دانشکدة کشاورزی کارآفرين. 5جدول 
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 كامالً موافقم وافقمم نظری ندارم مخالفم كامالً مخالفم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

بط  با نیاشها  جامعه و باشار كار بمواد آموشش  و محتوا  درس  هیچ ر

 .ندارد
20 9/92 920 4/23 43 2/94 12 0/03 92 4/4 0 63/0 969/9 422/2 02 

 04 221/2 213/9 04/2 4 6/1 22 6/49 942 4/92 62 2/06 19 1/4 92 .شود روش نم  و محتوا  درس  بهمواد آموشش  

 00 224/2 963/9 22/2 4 3/91 63 42/ 943 4/3 01 2/02 32 2/2 90 .شود بیش اش حد بر درو  نظر  تأكید م 

 02 226/2 220/9 91/2 4 1/1 24 26 904 1/02 20 1/01 922 0/2 99 .مند و هدفمند ندارند مطالب آموشش  ارتبا  نظام

 04 221/2 212/9 02/2 4 0/90 40 2/24 993 0/09 22 9/01 922 0/2 99 .ریز  آموشش  و درس  متناسب با بخش كشاورش  نیست برنامه

ریز  آموشش  و درس  هماهنگ و متناسب با تغییرات جهان   برنامه

 .نیست
0 6/2 22 4/00 46 4/92 920 22 42 2/92 4 24/2 224/9 034/2 94 

 92 013/2 906/9 23/2 4 2/22 922 3/21 922 4/3 01 3/91 63 2/9 2 .كنند و درك امیق  اش آن ندارند دانشجویان محتوا  درو  را حفظ م 

 91 292/2 924/9 60/2 4 2/00 23 3/44 924 0/2 93 0/06 12 0/9 4 .دانشجویان مشاركت شیاد  در كال  در  ندارند

 1 043/2 199/2 62/2 2 2/02 22 0/22 909 3/22 902 9/3 03 6/2 0 .شود ها  مشاركت ، تیم  و گروه  در تدریس استفادة كم  م  اش رو 

امکانات كاف  برا  ارارة مقوتت امل  و كاربرد  به دانشجویان وجود 

 .ندارد
94 9/4 03 9/3 02 3/2 926 0/29 11 3/03 4 10/2 202/9 060/2 99 

 90 262/2 002/9 23/2 0 2/02 39 0/06 12 6/93 64 6/02 12 9/4 94 .شود كار گرفته م  ها  سنت  به در تدریس محتوا  آموشش  رو 

ها  كشاورش  و شراید كار  آینده آگاه   دانشجویان اش ماهیت رشته

 .ندارند
2 2/9 02 2/2 34 4/04 921 4/42 19 2/06 4 32/2 129/2 043/2 1 
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 كامالً موافقم وافقمم نظری ندارم مخالفم كامالً مخالفم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

ن اش شراید تولید محصول آگاه  ندارند و در دانشگاه هم دانشجویا

 .كنند این آگاه  را كسب نم 
2 2 22 2/02 23 2/00 992 2/24 21 2/02 4 62/2 224/9 012/2 96 

دانشجویان قبال  كار كشاورش  انجام نداده و با محید روستای  

 .آشنای  ندارند
2 2 02 2/2 926 3/22 922 6/42 26 2/96 4 29/2 304/2 000/2 4 

دانشگاه در فراهم كردن مقدمات خوداشتغال  دانشجویان محدودیت 

 ..منابد مال  دارد
2 2 94 ¼ 42 6/99 921 2/20 999 2/20 4 92/4 262/2 936/2 0 

دولت دانشگاه را برا  فراهم كردن تسهیالت خوداشتغال  حمایت 

 .كند نم 
2 2 42 2/92 22 2/96 949 2/49 929 4/01 4 36/2 110/2 022/2 92 

 02 293/2 922/9 60/2 4 0/06 12 2/26 902 2/99 21 2/02 32 1/2 2 ..ربد رابطه نداردها  اجرای  ذ  دانشگاه با ساشمان

ها  اولیة مورد نیاش شروع به كار به دانشجویان  در دانشگاه مهارت

 .شودآموش  داده نم 
2 2 922 9/01 24 2/09 19 2/06 21 2/02 0 42/2 926/9 229/2 09 

ها   گیر  ایده وپاگیر افراد را اش پ  قوانین و مقررات دست

 .كند شان منصرف م  خالقانه
0 6/2 2 1/2 64 6/93 919 2/22 34 4/04 4 20/4 202/2 921/2 9 

دانشجویان به دلیل تر  اش دست دادن سرمایة شخص  كارآفرین  

 .كنند نم 
0 6/2 20 2/1 41 0/94 924 3/44 922 9/29 4 12/2 123/2 026/2 2 



 

 توزيع فراوانی میزان موافقت اعضای هیئت علمی با موانع و مشکالت موجود در زمینة ايجاد دانشکدة کشاورزی کارآفرين. 5جدول ادامة 

 ها گويه

 توزيع فراوانی سطح گويه

ما
ن

 

تبه
ن ر

گی
یان

م
 

ار ای
معی

ف 
حرا

ان
 

 
گی

ند
راك

ب پ
ضري

 

ت
وي

اول
 

 كامالً موافقم وافقمم نظری ندارم مخالفم كامالً مخالفم

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

قوانین حمایت  مناسب و كاف  برا  پشتیبان  اش دانشجویان كارآفرین 

 .وجود ندارد
2 2 91 2/2 12 2/02 926 2/21 16 1/02 4 12/2 322/2 004/2 2 

 93 223/2 996/9 60/2 4 1/96 23 6/20 939 2/94 22 2/2 02 2/3 22 .گ ار  بسیار مشکل است دستیاب  به منابد مال  برا  سرمایه

 3 044/2 332/2 62/2 4 0/92 21 2/23 922 2/24 992 0/92 22 2 2 .كنند دانشجویان به دلیل تر  اش مواند ادار  كارآفرین  نم 

دانشجويان به دلیل نداشتن مهارت و تجربة مناسب و كافي كارآفريني 

 .كنند  نمي
0 0 61 7/4 661 4/33 613 1/44 10 4/67 4 71/3 791/0 262/0 3 

ها  جدید و در حال رشد وجود  حمایت مال  كاف  برا  شركت

 .ندارد
2 2 29 2/1 22 0/09 964 2/42 26 9/00 4 32/2 322/2 003/2 6 

 3 044/2 323/2 62/2 4 2/96 26 9/23 929 2/22 900 0/92 22 2 2 .كار است ها محافظه گیر  مدیریت در تصمیم

كار جدید دسترس  كاف  به منابد تشم برا  معرف  ایده و شروع 

 .وجود ندارد
2 2 46 4/92 921 2/29 991 6/24 22 2/02 4 60/2 122/2 064/2 92 

هنجارها  مختلف اجتماا  و فرهنگ  در دانشگاه اش كارآفرین  

 .كند حمایت نم 
3 2/0 26 2/92 966 2/43 64 6/93 22 2/02 2 44/2 222/9 019/2 92 
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مربو  بود كه به الت ادم  كه همگ  به موانع  ،ویه در اامل پنجم قرار گرفتگ 2 ،در نهایت

در مسویر   ،هوا  كشواورش    ارتبا  با جامعه، باشار، بخوش كشواورش  و محوید پیراموون دانشوکده     

نامگو ار    «موانود ارتبواط   »انووان   بااین مواند . ها  كشاورش  قرار دارد شدن دانشکده كارآفرین

 .دكردرند اش واریانس كل را تبیین  112/2 ،كه در كل شد،

، «مواند آموشش »اناوین  بااامل شیربنای   2، هگرفتاش تحلیل اامل  انجام  ،در مجموع ،بنابراین

استخرا   «مواند ارتباط »و  «مواند تسهیالت »، «مواند حمایت  و قانون  »، «مواند فرد  و شخصیت  »

ایون موضووع را نشوان     9نموودار  . استد اش واریانس كل درن 212/22بیانگر  مجموع،كه در  ،دش

 .دهد م 

 های کشاورزی ايران از ديدگاه اعضای هیئت علمی موانع کارآفرينی در دانشکده. 1نمودار 

مواند كارآفرین  در 
ها  كشاورش   دانشکده
اش دیدگاه ااضا    ایران

 الم  هیئت

 مواند آموشش 

 (درند 61/04)

 مواند حمایت  و قانون 

 (درند 22/92)

 

 
 موانع ارتباطی

 (درصد 99/5)

 مواند فرد  و شخصیت 

 (درند 42/00)

 مواند تسهیالت 

 (درند 312/6)
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 های کشاورزی ايران از ديدگاه اعضای هیئت علمی تحلیل عاملی موانع کارآفرينی در دانشکده. 6جدول 
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 649/2 .شود روش نم  مواد آموشش  و محتوا  درس  به

192/6 612/04 612/04 

 622/2 .شود بیش اش حد بر درو  نظر  تأكید م 

 226/2 .مند و هدفمند ندارند مطالب آموشش  ارتبا  نظام

 212/2 .دانشجویان مشاركت شیاد  در كال  در  ندارند

 232/2 .شود ها  مشاركت ، تیم  و گروه  در تدریس استفادة كم  م  اش رو 

 264/2 .شود كار گرفته م  ها  سنت  به در تدریس محتوا  آموشش  رو 

كار به دانشجویان آموش  ها  اولیه و مورد نیاش برا  شروع  در دانشگاه مهارت

 .شود داده نم 
229/2 

 222/2 .كنند و درك امیق  اش آن ندارند دانشجویان بیشترمحتوا  درو  را حفظ م 

ت 
صی
شخ
 و 
 
رد
د ف
وان
م

 

 222/2 .ها  كشاورش  و شراید كار  آینده آگاه  ندارند دانشجویان اش ماهیت رشته

014/6 423/00 924/42 

شراید تولید محصول آگاه  ندارند و در دانشگاه هم این آگاه  را دانشجویان اش 

 .كنند كسب نم 
292/2 

 669/2 .دانشجویان قبال  كار كشاورش  انجام نداده و با محید روستای  آشنای  ندارند

 222/2 .كنند دانشجویان به دلیل تر  اش دست دادن سرمایة شخص  معموت  كارآفرین  نم 

 240/2 .كنند نشجویان به دلیل نداشتن مهارت و تجربة مناسب و كاف  كارآفرین  نم دا

ن 
انو
و ف
  
ایت
حم
د 
وان
م

 

 633/2 .شود دانشگاه برا  فراهم كردن تسهیالت خوداشتغال  اش سو  دولت حمایت نم 

314/0 226/92 292/22 

شان  ها  خالقانه یدهگیر  ا وپاگیر معموت  افراد را اش پ  قوانین و مقررات دست

 .كند منصرف م 
212/2 

 334/2 .قوانین حمایت  مناسب و كاف  برا  پشتیبان  اش دانشجویان كارآفرین وجود ندارد

 662/2 .كنند دانشجویان به دلیل تر  اش مواند ادار  كارآفرین  نم 

 242/2 .كار است ها محافظه گیر  مدیریت در تصمیم

د ت
وان
م

ت 
یال
سه

 

 232/2 .گ ار  بسیار مشکل است دستیاب  به منابد مال  برا  سرمایه

129/9 312/6 422/64 

 631/2 .ها  جدید و در حال رشد وجود ندارد حمایت مال  كاف  برا  شركت

دانشگاه برا  فراهم كردن مقدمات خوداشتغال  دانشجویان محدودیت منابد مال  

 .دارد
213/2 

 664/2 .عرف  ایده و شروع كار جدید دسترس  كاف  به منابد تشم وجود نداردبرا  م

ط 
تبا
 ار
ند
موا

 

 226/2 .مواد آموشش  و محتوا  درس  هیچ ربط  با نیاشها  جامعه و باشاركار ندارد

622/9 112/2 212/22 

 222/2 .ریز  آموشش  و درس  متناسب با بخش كشاورش  نیست برنامه

 202/2 .ریز  آموشش  و درس  هماهنگ و متناسب با تغییرات جهان  نیست برنامه

 602/2 .كند هنجارها  مختلف اجتماا  و فرهنگ  در دانشگاه اش كارآفرین  حمایت نم 

 206/2 .ا  ندارد ها  اجرای  ذیربد رابطه دانشگاه با ساشمان
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 گیری بحث و نتیجه

التحصیالن توانمند برا  ورود به ارنوة بواشار،    رش  در تربیت فارغضعف نظام آموش  اال  كشاو

در ایون  . لزوم توجه به كارآفرین  را در آموش  اال  كشاورش  بیش اش پویش نمایوان كورده اسوت    

آموش  اال  كشاورش  وجوود   نظام شدن كارآفرین در راه كه های  چالش و مواند شناسای ، راستا

طبوق نتوای    . نظام ضرور  اسوت  ا  كارآفرین  در ایندر تدوین راهبرد مناسب و مقتض  بر ،دارد

وپواگیر افوراد را اش    قوانین و مقوررات دسوت  » پژوهش حاضر، اش دیدگاه ااضا  هیئت الم  گویة

، بوه انووان اولویوت اول موانود و مشوکالت      «كنود  شوان منصورف مو     ها  خالقانوه  گیر  ایده پ 

كوردن مقودمات خوداشوتغال      بورا  فوراهم  دانشگاه »ها  كشاورش ، گویة  شدن دانشکده كارآفرین

دانشوجویان بوه خواطر    »، بوه انووان اولویوت دوم و گویوة     «.دانشجویان محدودیت منابد مال  دارد

. در اولویت سوم موانود قورار گرفوت   « .كنند نداشتن مهارت و تجربة مناسب و كاف  كارآفرین  نم 

واند قانون ، موانود مربوو  بوه كمبوود     این امر بیانگر آن است كه اش دیدگاه ااضا  هیئت الم ، م

تورین   ا  و مال  و نداشتن تجربه و مهارت كاف  برا  شروع كسب و كوار اش مهوم   امکانات بودجه

در ایون پوژوهش، بوه منظوور شوناخت      . ها  كشواورش  اسوت   شدن دانشکده ها  كارآفرین چالش

اامول   2فن تحلیول اوامل ،    كارگیر  ها  كشاورش  ایران، با به ها  كارآفرین  در دانشکده چالش

بوا  )« موانود فورد   »، (درند 612/04شدة  با واریانس تبیین)« مواند آموشش »ها   شیربنای  با انوان

 226/92شودة   بوا واریوانس تبیوین   )« مواند حموایت  و قوانون    »، (درند 423/00شدة  واریانس تبیین

بوا واریوانس   )« مواند ارتبواط  »، و (درند 312/6شدة  با واریانس تبیین)« مواند تسهیالت »، (درند

. درنود اش واریوانس كول بودنود     212/22، استخرا  شد كه در كل، بیانگر (درند 112/2شدة  تبیین

؛ كوولینز و ویکون   (9113)؛ آرگریس و لیبرسکیند  (9112)ریتان  ،(9112)دیردونک و همکاران  ون

 (0222)؛ شمیمن و دورو   (0222)، فلدمن و دسروچرش (0229)؛ هنریکسون و روشنبرگ (0222)

اند كه دربارة موانود   اش جمله پژوهشگران  ،(0222) و موور  و سمپات( 0222)؛ شیگل و همکاران 

در این راستا، توجه ویژه بوه موانود آموششو     . اندها تحقیق كرده شدن دانشگاه و مشکالت كارآفرین

ا  حركوت بوه سوو  رویکورد     ها  كشاورش  ایران و تال  بورا  رفود آن، راهگشو    در دانشکده
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روش نبوودن   در ضمن، بر اسا  نظر ااضا  هیئت الم ، مشکالت مربو  بوه بوه  . كارآفرین  است

تناسوب محتووا  آموششو  بوا      محتوا و مواد آموشش ، تأكید بیش اش حد بور درو  نظور  و اودم   

شودن   كوارآفرین ها   ترین چالش نیاشها  باشاركار و جامعه اش جمله موارد  است كه به انوان مهم

ها  محمدشاده نصرآباد   شود؛ كه این یافته با نتای  پژوهش ها  كشاورش  ایران تلق  م  دانشکده

هوا  تودوین    شوود سیاسوت   ل ا، در این شمینه پیشنهاد م . مطابقت دارد( 9234)و ازیز  ( 9232)

شوراید   درو  دانشگاه  انال  شود و بیشتر درو  به نورت املو  و كواربرد  و منطبوق بوا    

واقع  باشار كار آموش  داده شوود، توا گوام  اساسو  در جهوت آشونای  افوراد بوا نحووة كواربرد           

 .هایشان در نحنة امل برداشته شود آموخته
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