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متغیرهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مرکزآموزش عالی امام خمینی(ره)

عبدا ...مخبردزفولی ،1سید داود حاجی میررحیمی ،2محمدرضا نوتاش
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1و2و  -3اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

چکیده

هدف نظام آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی ایران ،توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی با تربیت دانش آموختگان

کارآفرین است .در این راستا ،مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) با انجام اقدام هایی از جمله برنامه ریزی و اجرای مزرعه

کارآفرینی ،طرح های کارحین تحصیل و کارآفرینی ،برگزاری گردش های آموزشی ،ترویجی و پژوهشی در سطح ملی و ایجاد
پارک علم و فناوری دانشجو ،در جهت تبدیل شدن به یک مرکز آموزش کارآفرین در کشاورزی حرکت و تالش کرده است .در همین

رابطه این تحقیق با هدف شناخت مؤلفه های تأثیرگذار در توسعه کارآفرینی در مراکز علمی -کاربردی جهادکشاورزی انجام شد.
جامعه آماری این تحقیق  72تن عضو هیئت علمی ،مدرس و مدیر این مرکز آموزشی بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار

ی بود که روایی آن توسط هفت نفر از متخصصان آموزشی و پایایی آن با محاسبة محاسبة
گرفتند .ابزار اصلی پژوهش ،پرسشنامه ا 
تتای ترتیبی ( )Ø=>0.87و با بهره گیری از نرم افزار  Rمورد تایید قرار گرفت .نتایج یافته های تحلیل عاملی نشان داد ،هفت عامل
استخراج شده در مجموع  69/5درصد از واریانس متغیرهای توسعه کارآفرینی تبیین می کنند .از سوی دیگر ،نتایج آزمون فریدمن

نشان داد ،بین مؤلفه های هفتگانه شناسایی شده از لحاظ تأثیر بر توسعه کارآفرینی اختالف معنی داری وجود دارد(.)P≥0.05
نتایج تحلیل مسیر نیز مؤید آن بود که سه متغیر "آموزش خالقیت و کارآفرینی"" ،سیاست ها و مأموریت های کارافرینانه" و "اقدام
های نوآورانه" دارای اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم و دیگر عامل ها دارای اثرگذاری های غیرمستقیم بر متغیر میزان توسعه
کارآفرینی می باشند.

نمایه واژگان  :آموزش علمی-کاربردی ،کارآفرینی آموزشی ،آموزش کشاورزی ،توسعه کارآفرینی.

نویسندهی مسئول :سید داود حاجی میررحیمی
رایانامهd.mirrahimi@areeo.ac.ir :

دریافت 96/4/10 :پذیرش96/8/30 :
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مقدمه

عالـی امـام خمینـی(ره) بـوده اسـت.

در جهـان در حـال دگرگونـی امـروزی کـه زندگـی خواسـته

كارآفرینـی فرآینـدی اسـت از ارائـه اندیشـه هـای نـو ،بهـره

بـه موفقیـت دسـت مـی یابـد کـه نیـروی کار ماهـر ،متخصـص،
ّ
خلاق و خودبـاور داشـته باشـد .چرا کـه در عرصه جهانـی افراد

و كار مربـوط بـه آن و پذیـرش خطر كه عامل هـای گوناگون را در

یـا ناخواسـته تحـت تأثیـر علـم و ف ّنـاوری قـرار دارد ،جامعه ای

ّ
خلاق و مبتکـر بـه عنـوان کارآفرینـان ،منشـأ دگرگونـی هـای
بزرگـی شـده اند(رضایـی .)1392،فلسـفه نظـام آمـوزش عالـی

علمی-کاربـردی کشـاورزی ایـران ،توسـعه کارآفرینـی در بخش

کشـاورزی اسـت و توسـعه پایـدار و درون زای بخـش کشـاورزی
نیازمنـد منابـع انسـانی ّ
خلاق ،نـوآور و کارآفریـن اسـت .بـا

گیـری از امكانـات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش ،پیشـه
كنـار هـم قـرار مـی دهـد تا بهـره بـرداری از منابـع و فعال شـدن

آنـان در جهـت بهـره وری و تأمیـن منافـع ملـی میسـر شـده و
مؤسسـه هـای بهـره ور و ّ
خلاق ایجـاد شـوند كـه موجب رشـد و
توسـعه همـه جانبـه باشـند ( .)Anonymous, 2005بـا توجـه

بـه اهمیـت نوآوری و کارآفرینـی ،موضوع دانشـگاه کارآفرین(به

تعبیـر کالرک )1998 ،و دانشـگاه نسـل سـوم (بـه تعبیر ویسـما
 )2009،یـا دانشـگاه سـبک سـه در دهه هـای اخیر مـورد توجه

وجـود رسـالت نظام آمـوزش علمی-کاربـردی در تربیـت نیروی
انسـانی ّ
خلاق و کارآفریـن ،بـه ایـن موضـوع در مراکـز آمـوزش

جـدی قـرار گرفتـه اسـت .جاکـوب و همـکاران ( )2005یـک

میررحیمـی و نـوروزی .)1393 ،بـر همیـن پایـه ،نتایج بررسـی

خدمـات مشـاوره ای و فعالیـت های تحقیق و توسـعه) و کاالیی

عالـی علمـی -کاربـردی کشـاورزی کمتـر توجـه شـد(حاجی

دانشـگاه کارآفریـن بـر پایه تجـاری سـازی (آموزش سفارشـی،

هـای میرزاخانـی و قائـم مقامـی( )1385در مراکـز آمـوزش

کـردن (ثبت اختـراع ،مجوزها یا کسـب و کارهای ایجاد شـده از

توجهـی از دانـش آموختـگان ایـن مراکـز اسـت .نتایـج بررسـی

بـاور اسـت ،در اصـل دانشـگاه کارآفریـن دارای انعطـاف پذیری

علمی-کاربـردی جهادکشـاورزی مؤیـد بیـکاری شـمار شـایان

سـوی دانشـجویان) بنیانگذاری می شـود .گیـب( )2005بر این

هـای دادار و همکاران( )1384در مرکز آموزش جهادکشـاورزی

در پاسـخگویی بـه نیازهـای اجتماعـی اقتصـادی و راهبـرد

مـورد بررسـی بیکارنـد یـا در مشـاغل غیرمرتبـط شـاغل

جسـتجو و اسـتفاده از فرصـت هـا برای نـوآوری و توسـعه آماده

اصفهـان مؤید آن اسـت که بیش از  64درصـد دانش آموختگان

هسـتند .نتایـج بررسـی دیگـری در همیـن مرکـز نشـان داد،
دانـش آموختـگان مـورد بررسـی سرنوشـت شـغلی مطلوبـی

ندارند(پورجـم و همـکاران .)1385 ،بنابـر ایـن ،توجـه بیـش
از پیـش بـه موضـوع توسـعه کارآفرینـی در مراکـز آمـوزش عالی

توجـه و تمرکـز بـر فرصـت هـای محیطـی اسـت و افـراد را بـرای
مـی کنـد .بـا رونـد دگرگونـی هـای ملـی و بیـن المللـی و گـذار از

جامـعۀ صنعتی به جامعۀ دانشـی ،اتخـاذ راهبردهای اثربخش

بـرای اسـتفاده از ارزش هـا و فرصـت هـای جدیـد در دانشـگاه

هـا ضـروری اسـت .ایـده الگوهـای آمـوزش و پژوهـش در نظـام

علمی-کاربردی جهادکشـاورزی کشـور ضروری اسـت .از سـوی

دانشـگاهی دگرگـون شـده و مهـارت هـا و توانایـی هـای جامعۀ

درسـی ( )Hosseini et al., 2008و ضعـف نگرشـی و عملیاتـی

علمـی ،مدیـران و کارکنان) در راسـتای نـوآوری و کارآفرینی در

دیگـر ،کـم توجهـی بـه خود-اشـتغالی و کارآفرینـی در برنامـه
نسـبت بـه مباحـث کارآفرینـی در مباحـث کارآفرینـی در مراکـز
علمی-کاربـردی (حاجـی میررحیمـی و مخبر دزفولـی)1389 ،

از نکاتـی اسـت کـه ضرورت شناسـایی مؤلفـه های تأثیرگـذار بر

توسـعه کارآفرینـی دانشـگاهی را در مراکـز یـاد شـده نشـان می
دهـد .نتایـج برخـی بررسـی ها نیـز نشـان داد ،توسـعه آموزش

دانشـگاهی )دانشـجویان ،دانـش آموختـگان ،اعضـای هیئـت

حـال حرکـت مـی باشـد .همچنیـن مـی تـوان گفـت کارآفرینی
دانشـگاهی تالشـی اسـت بـرای افزایـش منافـع ،نفـوذ و اعتبار

فـردی یـا نهـادی کـه بایـد بـا توسـعه و بازاریابـی دیـدگاه هـای

پژوهشـی یـا به صـورت یكپارچه سـازی نقش هـا و منابع جدید

در بسـتر سـازمانی موجود و ایجاد الگوهای جدید برای بررسـی

کارآفرینـی در مراکـز آمـوزش عالـی علمی-کاربـردی کشـاورزی

هـای پژوهشـگران ضـروری اسـت در حقیقـت ظهـور دانشـگاه

در بخش کشـاورزی اسـت(حاجی میررحیمـی و مخبر دزفولی،

ملی و ناحیه ای نوآوری و شـناخت جدید از دانشـگاه اسـت؛

یکـی از روش هـای کارآمـد در افزایـش بهره وری منابع انسـانی

 )1389بـه طـور کلـی هدف ایـن تحقیق نیـز شناسـایی و تعیین
مؤلفـه هـای تأثیرگـذار در توسـعه کارآفرینـی در مرکـز آمـوزش

کارآفریـن پاسـخی بـه اهمیـت روز افـزون دانـش در نظـام

یعنـی نهـادی کـه عامل انتقـال دانش فنـاوری و منبع اختراع
هـا خ ّ
القانـه بـه شـمار مـی رود و از لحاظ اقتصـادی با صرفه
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اسـت (فكـور و حاجـی حسـینی.)1387 ،

سـاختارها مشـارکت می-دهنـد و از ایـن راه بـه دانشـجویان و

کارآفرینـی دانشـگاهی از منظـر مفهومـی هرگونـه برنامـه و

دانـش آموختـگان در ایجـاد و راه انـدازی کسـب و کار کمک می

دانشـجویان و افزایـش توانمنـدی هـای مدرسـان در زمینـه

در اصل دانشـگاه هـای کارآفرین از راه تحـول در برنامه های

تلاش بـرای ارتقـای قابلیـت هـای خالقیـت و کارآفرینـی در

آمـوزش کارآفرینانـه درس های تخصصی خود و تجاری سـازی
نتایـج پروژه هـا و تحقیقات دانشـگاهی تلقی می شـود(نوروزی

و سـریع القلـم .)1388 ،بـه عبارتـی كارآفرینـی دانشـگاهی بـا
تجـاری سـازی دانـش قریـن اسـت و از منظـر عملیاتـی میـزان

موفقیـت مراکـز آمـوزش عالـی در توسـعه رفتـار کارآفرینانـه در
کارکنـان و دانشـجویان و تبدیـل نتایـج تحقیقـات اسـتادان و
دانشـجویان بـه ثـروت بـه عنـوان مفهـوم عملیاتـی «کارآفرینـی

دانشـگاهی» تعریف شده است(شـریف زاده و همکاران)1388 ،

کننـد(.)Schulte, 2004

درسـی و سـاختار نظام آموزشـی ،رسـالت خـود را بـه انجام می
رسـانند .برنامـه ریـزی و توسـعه آمـوزش خ ّ
القیـت ،نـوآوری و
کارآفرینـی و ایجـاد روحیـه و قابلیـت اعتمـاد بـه نفـس بـه ارائه
نظـرات نوآورانـه از جملـه حرکتهـای بنیـادی ایـن مؤسسـه هـا

بویـژه در مراکـز امـوزش عالـی کشـاورزی بـه شـمار مـی آیـد.

دولیسـو ( )2010در بررسـی شـیوه تلفیق کارآفرینی کشـاورزی

در برنامـه درسـی کشـاورزی در سـطح متوسـطه بر پایـه دیدگاه

های آموزشـگران متوسطه کشـاورزی در آیوا ،شیوه های عمده

(آقایـی و همـکاران .)1392 ،تدویـن و تدریـس درس هـای

مشـارکت فراگیـران در فعالیـت کارآفرینانـه را در چهـار زمینـه

کـردن دانشـجویان بـا مشـاغل ،بازارکارهای داخلـی و خارجی،

خدمـات ،فروش محصوالت و خدمات و ارزشـیابی دسـتاوردها

دانشـگاهی همـراه با مباحـث کارآفرینی در حوزه ذیربط ،آشـنا

نحوه تأسـیس شـرکت برای ایجاد و توسـعه کسب وکار ،حمایت

تولیـد محصـوالت ویـژه بـرای فـروش ،بازاریابـی محصـوالت یا
برشـمرده انـد .بیشـتر پژوهـش هـای مـرور شـده بـه بررسـی

از مراکـز رشـد و انجمن های کارآفرینی دانشـجویی ،معیارهای

ویژگـی های کارآفرینانه دانشـجویان و نقش آموزش در توسـعه

كارآفریـن دانشـگاهی ،دارای شایسـتگی و صالحیـت هـای

بـرای سـاماندهی برنامـه هـای توسـعه کارآفرینـی دانشـگاهی

سـنجش کارآفرینـی دانشـگاهی مـی باشـند .از سـوی دیگـر
علمـی كسـب و كار بـوده و در شـرایط مخاطـره آمیـز عمـل كرده

ایـن ویژگـی هـا پرداختـه و هنـوز راهبـرد مشـخص و معینـی

در بسـیاری از مراکـز آمـوزش عالـی کشـور طراحـی و دسـت کم

و علـم را بـه عنـوان كسـب وكار در نظـر مـی گیرد(طالبـی و زارع

اجرا نشـده است(سـلجوقی .)1392،حسـینی و عزیزی()1386

نقـش سـنتی دانشـگاه مشـارکت در دو فعالیـت عمـده

دانشـجویان سـال آخـر كشـاورزی ،تناسـب محتـوای سـرفصل

کـه بـه تازگـی وارد بـازار کار شـده اند و بـا انتشـار در مجله های

انـدک ارزیابـی کـرده انـد .بارانـی و همـکاران( )1389با بررسـی

مـی دهنـد ،انتقـال مـی یابـد .دانشـگاه هـای کارآفریـن نقـش

آمـوزش هـای خودگـردان ،اسـتفاده از آموز شـهای تسـلط یاب

یکتـا.)1387 ،

"آمـوزش" و "پژوهـش" اسـت .دانـش به وسـیله دانشـجویانی
علمـی ،کـه دورۀ زمانـی شـایان توجهـی را بـه خـود اختصـاص

هـای سـنتی یـك دانشـگاه در جامعه را کـه یك نهـاد تولیدکنندۀ
دانـش اسـت ،با تحقیقـات بنیـادی و کاربردی ،به عامـل انتقال

بـا بررسـی روحیـه و مهـارت هـای كارآفرینـی در میـان

درس هـای تخصصـی ،اصلـی ،پایـه و عمومـی بـا کارآفرینـی را

رفتـار کارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاه پیـام نـور اسـتفاده از
و اسـتفاده از تقویـت کننـده هـای مثبـت ،ماننـد معرفـی طـرح
هـای کارآفرینـی موفـق ،نشسـت بـا کارآفرینـان نمونـه و بازدید

دانـش ،فنـاوری ،نـوآوری و حمایـت از توسـعه اقتصـادی بـار

از کسـب و کارهـای موفـق را توصیه کرده اند .احمدپـور داریانی

در واقـع رسـالت دانشـگاه کارآفریـن تربیـت کارآفرینـان آینده )

دسـته عامـل هـای دانشـی ،مهارتـی و کارآفرینـی را بیـان مـی

دیگـر تعریـف مـی کننـد (.)Arnaut, 2010; Gibb, 2012

افـرادی کـه بـرای خـود کسـب و کار ایجـاد خواهنـد کـرد( اسـت
کـه دارای روحـیۀ کارآفرینـی در رشـته هـای تخصصـی خـود

مـی باشـند .ایـن دانشـگاه هـا بـه شـیوۀ کارآفرینانـه عمـل مـی

کننـد و مراکـز رشـد تجـاری و پـارک های علـم و ف ّنـاوری و دیگر
مراکـز مـورد نیـاز را سـازماندهی کـرده و دانشـجویان را در ایـن
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( )1382بـا ارائـه الگـوی راهبـردی کارآفرینـی دانشـگاهی ،سـه

کنـد کـه تعامل آنان مـی تواند متضمن موفقیت دانشـجو پس از

فراغـت از تحصیـل باشـد .بـر پایه این الگو ،دسـته سـوم ویژگی
هایـی مثـل نـوآوری ،خ ّ
القیـت و کارآفرینـی اسـت .به بـاور این

پژوهشـگر هـدف اولیه توسـعه کارآفرینـی در دانشـگاه ،پرورش
افـرادی متکـی بـه نفـس و آگاه بـه فرصـت ها اسـت.

شماره  ،42پاییز 1396

یافتـه های پژوهشـی در اسـتان البـرز نشـان داد ،بین مؤلفه

هـای روش تدریـس ،محتـوای آموزشـی ،فراگیـر ،آموزشـگر و
ارزشـیابی بـا گرایـش بـه خ ّ
القیـت دانشـجویان ،رابطـه مثبـت

و معنـی داری وجـود داشـته و مؤلفـه هـای محتـوای آموزشـی،
ارزشـیابی ،یادگیرنـده ،محیـط فیزیکـی و روش تدریـس 49
درصـد از واریانـس متغیـر "گرایـش بـه خ ّ
القیـت دانشـجویان"

گیـب و هانـن ( )2007یکـی از هـدف هـای کارآفرینـی

در دانشـگاه هـا تمرکـز بـر پـرورش رفتارهـای کارآفرینانـه در
دانشـجویان اسـت ،آنـان بایـد یـاد بگیرنـد کـه افـرادی نـوآور
و ّ
خلاق باشـند و ابتـکار و تفکـر مسـتقل را بیاموزنـد .آمـوزش

عالـی مـی توانـد بـا آمـوزش بـر ویژگـی هـا و توانایـی هـای افراد

تأثیـر مثبت بگذارد .بنابـر نظر ( )Klofstan,2000سـه فعالیت

اند(منـوری فـرد و همـکاران .)1393 ،از سـوی
را تبییـن کـرده
ّ

پایـه ایـی زیـر بـه تشـویق کارآفرینـی در مراکـز آمـوزش عالـی

علمی-کاربـردی کشـاورزی اسـتان البـرز نشـان داد مؤلفـه های

 )1فعالیـت هایـی کـه بـه منظـور ایجـاد و ابقـاء یـک فرهنگ

دیگـر ،بررسـی هـای انجـام شـده در مراکـز آمـوزش عالـی

روش تدریـس ،محتـوای آموزشـی ،آموزشـگر و ارزشـیابی بـا
میـزان خودکارآمـدی کارآفرینانـه دانشـجویان ،رابطـه مثبت و

معنـی داری دارنـد و همچنیـن مؤلفـه های محتوای آموزشـی،

کمـک مـی کنند و بایـد در این مراکز در اولویت قرار داده شـوند:

شـغلی در مراکـز آمـوزش عالی اجرا شـده و بـه ارائۀ یک بخش
کامـل در رشـته هـای تحصیلی می پـردازد.

 )2فراهم سازی رشته های جداگانه در علوم کارآفرینی

آموزشـگر ،روش تدریـس و ارزشـیابی در مجمـوع  56درصـد از

 )3طراحی و اجرای برنامه های آموزشـی ویژه برای افرادی که

را تبییـن کردند(صالحـی و همـکاران .)1395 ،ایـن موضـوع

اوشـا و همـكاران)  )2008بدنـه و سـاختار یـك دانشـگاه

واریانـس متغیر وابسـته خودکارآمـدی کارآفرینانه دانشـجویان

نشـان داد ،ورود بـه حـوزه آمـوزش هـای کارآفرینـی و حمایـت
علمـی از دانشـجویان نقـش مهمـی در کارآفرینـی دانشـگاهی

شغلشان را آغاز می کنند (.)Rasmussen & sorheim, 2005

كارآفریـن را شـامل منابـع انسـانی ،مالـی ،فیزیكـی ،تجـاری،
وضعیـت و اعتبـار ،شـبكه هـا و بومـی سـازی دانسـتند .نیـك

ایفـاء مـی کنـد .از سـوی دیگـر ،بررسـی هـا نشـان داد آمـوزش

فرجـام و همـكاران ( )2013سـاختار سلسـله مراتبـی ارزیابـی

قالـب چارچـوب كارآفرینـی پایـدار مـی توانـد بـه اثربخشـی

عنـوان کـرده اسـت شـامل سـاختار حاكمیتـی كارآفریـن و

هـای كارآفرینـی در دانشـگاه هـا بـا انتقـال صالحیـت هایـی در
كسـب و كارهـا ،بـه ویـژه بـرای كارآفرینـان نوپـا كمـك شـایان

دانشـگاه كارآفریـن را افـزون بـر مـواردی كـه اوشـا و همـكاران

سـازماندهی دانشـگاه بـا رویكـرد كارآفرینـی ،اقـدام هـای

توجهـی کـرد .در همیـن راسـتا ،انجام اقـدام هایی بـرای ایجاد

پشـتیبان بـرای كارآفرینـی ،آمـوزش كارآفرینـی ،نظـام پاداش

دسـتیابی بـه پایـداری کارآفرینـی در آنـان شـده و مـی توانـد

هیـات علمـی ،دانشـجویان و كاركنان بـه كارآفرینی مـی دانند.

"شایسـتگی مدیریت راهبـردی" در دانـش آموختگان ،موجب

سـبب بهبـود امـور مربـوط بـه كارآفرینـی دانـش آموختـگان بـا

نگـرش پایـداری شـود(پای خسـته و همـکاران .)1396 ،نتایـج

بررسـی حاجـی میررحیمـی و مخبـر دزفولـی( )1389نیـز

و الگوهـای ایفـای نقـش ،نگـرش جامعـه دانشـگاه (اعضـای

نتایج بررسـی صیف و همـکاران( )1392نشـان داد ،متغیرهای

هنجارهـای ذهنی ،هنجارهـای اجتماعی ،تجربـه کارآفرینانه،
خودکارآمـدی کارآفرینانـه و گرایـش بـه خطرپذیـری بـه طـور

نشـان داد ،ضـرورت هـای توسـعه آمـوزش کارآفرینـی در نظـام

غیرمسـتقیم بـه وسـیله متغیرهـای واسـطهای بـر متغیـر قصـد

هـای علمی-کاربـردی ،پرورش فکر نـوآور و کارآفریـن در دانش

دیگـری كـه یدالهـی و همـكاران( )2014در ایـران انجـام دادند

آمـوزش علمی-کاربـردی کشـاورزی بـه ترتیب :فلسـفه آموزش
آموختـگان و آشـنایی آنـان بـا بـازار کار و راه انـدازی کسـب و
کار اسـت .بنابـر ایـن از جملـه مؤلفـه هـای مهـم تأثیرگـذار بـر

کارآفرینانـه دانشـگاهی اثـر معنـادار دارنـد .در نتایـج تحقیـق

عامـل هـای سـازمانی مؤثـر بـر كارآفرینـی دانشـگاهی را بـه دو
گـروه رسـمی (قوانیـن ،سـاختار و حاكمیـت دانشـگاه ،برنامـه

توسـعه کارآفرینـی دانشـگاهی در ایـن مراکـز می توانـد آموزش

هـای آمـوزش كارآفرینـی و كسـب و كار ،ارتبـاط صنعـت و

منظـور آشـنایی آنـان با شـیوه هـای راه اندازی کسـب و کارهای

فكـری ،سـاختار آموزشـی  -پژوهشـی دانشـگاه) و غیررسـمی

آموزشـی میدانـی و مزرعـه ای مـی باشـد.

الگوهـای ایفای نقش دانشـگاهی ،نگرش دانشـگاهیان نسـبت

خالقیـت و کارآفرینـی ،و پیـش بینـی اجـرای فعالیـت هایـی به

کارآفرینانـه ماننـد ایجـاد مراکـز رشـد و اجـرای طـرح هـای

دانشـگاه ،سیاسـت هـا و مقـررات دولتـی ،قوانیـن مالكیـت

(روش اجـرای قوانیـن ،مالحظـات سیاسـی ،نظـام پـاداش،
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متغیر های موثر بر توسعه ...

بـه كارآفرینـی) تقسـیم نمودنـد .كانـو ( )2007نیـز دانشـگاه

راهبـردی كارآفرینـی در آموزش عالی هسـتند.كندو ،اسـتون،

بررسـی و تحلیـل کـرده اسـت و عامـل هـای دانشـگاهی را به دو

انگیـزه بـرای تبدیل شـدن به یـك كارآفرین ،تشـخیص فرصت،

بارسـلونای اسـپانیا را از منظـر كارآفرینـی بـه صـورت مـوردی

گروه رسـمی (سـاختار سـازمانی و حكمرانی دانشـگاه ،مكانیزم

بلك و لوكاس زو وسـكی ( )2014در پژوهشـی در کشـور اسپانیا،
كسـب منابـع مالـی و انسـانی ضـروری ،ارزش هـای فرهنگـی،

هـای حمایتـی ،آموزش هـای كارآفرینی) و غیررسـمی (نگرش

آمـوزش و مهارت ها ،شـبكه های اجتماعی (خانـواده و اعضای

تقسـیم کرده اسـت .قهرمانی و همـكاران ( )2011در پژوهشـی

كارآفرینـی شناسـایی نمودنـد .قایاضی و همـکاران در پژوهش

كارآفریـن (مطالعـه مـوردی :دانشـگاه شـهید بهشـتی)" تبدیل

در دانشـگاه پیـام نـور اندیمشـك" عامل های فـردی ،اجتماعی

هـای دانشـگاه نسـبت بـه كارآفرینـی ،الگوهـای نقـش آفریـن)

بـا عنوان "نقـش رهبری تحولی در ارتقای دانشـگاه به سـازمان

دانشـگاه بـه سـازمان كارآفریـن را ،تحـت تأثیـر انگیـزش الهـام
بخـش رهبـران تحولـی بیـش از دیگـر متغیرهای بررسـی شـده

شـبكه هـای قومـی) را به عنـوان مهم تریـن عامل هـای مؤثر در
"عامـل های مؤثـر بر كارآفرینی دانشـجویان مدیریت آموزشـی

و اقتصـادی ،فرهنگـی ،مدیریتـی ،بازاریابـی ،روانشناسـی را

مؤثـر شـناختند .ایجـاز و همـکاران ( )2012در تحقیقـی بـا

دانسـته و بیـان نمودنـد هرچـه مدیـران دارای ویژگـی هـای

عنـوان "عامـل هـای مؤثـر فرهنگـی بـر رفتـار كارآفرینانـه در

سـازمان كارآفریـن زیادتـر خواهـد بـود .نتایج بررسـی عابدی و

نتیجـه رسـیدند ،بیـن فرهنـگ و كارآفرینـی رابطـه وجـود دارد

کشـور نشـان داد ،ارتبـاط هـای سـازمانی ،تدریس-یادگیـری

فرهنـگ توسـعه یافته اسـت .هنجارهـا و ارزشـهای فرهنگی به

کشـاورزی و منابـع طبیعی با دانشـگاه کارآفرین در دیگر رشـته

و ایـده هـای جدیـد بدهنـد .بـه همیـن نحـو در بررسـی هـای

انگیـزش الهـام بخـش باشـند ،احتمـال ارتقـای دانشـگاه بـه

همـکاران( )1396در دانشـگاه هـای کشـاورزی و منابـع طبیعی

و برنامـه ریـزی درسـی ،تمایزهـای یـک دانشـگاه کارآفریـن
هـا و فعالیـت هـای فرآینـدی ،برخـی از مؤلفـه هـای تشـکیل
دهنـده یـک دانشـگاه کارآفریـن کشـاورزی و منابـع طبیعی می
باشـند .همچنیـن ،میـزان اهمیـت هـر یـک از مؤلفـه هـا بـرای
ایجـاد دانشـگاه کارآفریـن کشـاورزی و منابـع طبیعـی ،بیانگـر

آن بـود کـه هـر چنـد در اسـناد بـاال دسـتی توجهـی جـدی بـه

میـان كارآفرینـان :مطالعـه مـوردی مولتـان ،پاكسـتان" به این
و گرایـش بـه كارآفرینـی در بیـن كارآفرینـان از طریـق تعامـل با
كارآفرینـان پاكسـتان كمـك مـی كنـد تـا مخاطـرات را بپذیرنـد

چندبخشـی در تحقیق روی دانشـگاه ها یی كـه دوره ی دكتری
دارنـد پـاورز و مـك داگال ،رابطـه مثبت معنـی داری بین هزینه

هـای سـاالنه تحقیـق و توسـعه در گسـتره دانشـگاه و كارآفرینی
دانشـگاهی یافتـه انـد ( . )Powers & Mcdougall,2005اگـر

چـه تحقیقـات مختلفـی در زمینـه دانشـگاه كارآفریـن ،عامـل

کارآفرینـی شـده ،امـا مدیـران ارشـد آمـوزش عالـی کشـور و

هـای و عنصرهای تشـكیل دهنده آن انجام شـده ،بـا این وجود

عمـل نمـی آورند .بنابـر این ،نقـش ورود به حوزه آمـوزش های

شناسـایی عامـل هـای مؤثـر بـر كارآفریـن شـدن مراکـز آموزش

ارزیابـی بـاال نشـان داده شـده اسـت.

مرکـز آمـوزش عالـی امـام خمینـی(ره) به عنـوان مرکـز آموزش

مدیـران آموزشـی دانشـگاه هـا حمایـت کافـی از ایـن رونـد بـه
کارآفرینـی و حمایـت علمی نظری از دانشـجویانی در بررسـی و

بسـیار کـم تحقیقـی را مـی تـوان یافـت كـه بـه طورمنسـجم بـه
علمـی – کاربـردی بـه عنـوان نهـاد دانشـگاهی پرداخته باشـد.

كتكیـدز  ،وروریدز وكفلز( )2012پژوهشـی را با موضوع "یك

علمـی – کاربـردی ملـی کشـور ،بـا در نظـر داشـتن نقـش مهـم

آمـوزش عالـی :مطالعـه ای در دانشـكده بیـن الملـل دانشـگاه

بسـتری مناسـب برای ارتقـای کارآفرینـی در بین دانشـجویان،

الگـوی كارآفرینـی دانشـگاهی بـرای مؤسسـه های بیـن المللی

شـفیلد "بـه انجـام رسـاندند كـه نتایـج آن نشـان داد ،چهـار
مفهـوم سـاختار اثربخـش مدیریـت و عملیـات ،ارائـه آمـوزش

کارآفرینـی در تربیـت نیـروی انسـانی کارآمـد ،همـواره ایجـاد
کارکنـان و حتـی بهـره بـرداران کشـاورزی را از اولویـت هـای

اصلـی خـود قرار داده اسـت و اقـدام های هدفمنـدی را طراحی

هـای توزیـع شـده ،كارآفرینـی و روح نوآورانـه و بیـن المللـی

و اجـرا کـرده اسـت .از سـال  1387همـگام بـا در نظـر گرفتـن

دانشـگاه اسـت آنـان همچنیـن دریافتنـد ،سـاختار سـازمانی

هـای اجرایـی خـود را از سـال  1388بـا تأسـیس پـارک علـم و

سـازی بـه عنـوان روح و هسـته راهبـردی در كارآفریـن شـدن
دانشـگاه و فرهنـگ كارآفرینـی در سراسـر آن آسـانگر تحـوالت
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رونـد اجـرای دیـدگاه هـای کارآفرینانـه ایـن مرکـز نیـز اقـدام
فنـاوری دانشـجو و آغـاز بـه کار گـروه کارآفرینـی آغـاز نمـود .به
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عبارتـی ایـن مرکـز در آغـاز سـعی نمـود تـا ویژگـی ها سـازمانی

را بـه صـورت عملـی به فراگیـران آمـوزش می دهند .هـم اکنون

در رویدادهـای کارآفرینـی مرکـز تسـریع ایجاد شـود. .در ادامه

توسـط دانشـجویان و دانـش آموختـگان حرفـه ای کارآفریـن

و تجـاری سـازی و بـه دنبـال آن تشـکیل کمیتـه کارآفرینـی

و نظریـه پـردازی فعالیـت هـای یـاد شـده نیازمنـد شناسـایی و

خـود را بـه سـمت سـازمانی کارآفرین تغییـر دهد تا بدینوسـیله
بـا تشـکیل معاونـت پژوهشـی و کارآفرینـی و گـروه کارآفرینـی

متشـکل از هیئت رئیسـه مرکز ،کارشناسـان مربوطـه و نماینده
کارآفرینـان بخـش خصوصـی و دانشـجویان کارآفریـن ،حرکـت
سـاختاری و زیربنایـی بـرای توسـعه کارآفرینـی در مرکـز یـاد

شـده آغـاز شـد .تأسـیس انجمـن کارآفرینـی ویژه دانشـجویان

بیـش از  20پـروژه کارآفرینـی و کارحیـن تحصیـل در ایـن مرکز
در حـال اجـرا مـی باشـد .در چنیـن شـرایطی کیفیـت بخشـی

تبییـن مؤلفـه هـای کارآفرینـی در این نهاد دانشـگاهی اسـت و
انجـام ایـن تحقیق در جهت پاسـخگویی به نیازهـا و هدف های

تبییـن شـده انجـام شـد .بـا عنایـت بـه نتایـج تحقیقـات مـورد

بررسـی و تجربیـات موجـود ،حـوزه هـای :تحـول در هـدف ها،

و دانـش آموختـگان کارآفریـن از دیگـر اقـدام هـا در ایـن مسـیر

حمایـت های علمـی نظری ،حمایـت از تولید نـوآوری ،ورود به

ریـزی امکان کسـب و کار کارآفرینانه ،تأسـیس مزرعه آموزشـی

کارآفرینـی ،ورود بـه حـوزه آمـوزش هـای کارآفرینـی و توجه به

بـود .یکـی از اقـدم هـای اساسـی ایـن مرکـز بـه منظـور برنامـه

حـوزه آمـوزش های بین المللی ،پشـتیبانی مالـی از فعالیتهای

کارآفرینی
توسـعه
اجتماعـی ،در
فرهنگی و
علمیبـود.
های1388
سـال
هکتـار در
وسـعتدرپنـج
کارآفرینـی بـه
و
بین المللی،
روند های
آموزش
ورود به حوزه
هـاینوآوری،
موضـوعتولید
ایـنحمایت از
نظری،
حمایت
هدفها،
های :تحول
موجود ،حوزه

در مراکـز آمـوزش عالـی علمی-کاربـردی کشـاورزی مـی توانند

مزرعـه دارای سـه بخـش آموزشـی گلخانـه ،گیاهـان زراعـی
پشتیبانی مالی از فعالیتهای کارآفرینی ،ورود به حوزه آموزشهای کارآفرینی و توجه به موضوع های فرهنگی و اجتماعی ،در روند
و باغـی و گیاهـان دارویـی اسـت کـه بـه منظـور آشناسـازی نقـش تأثیرگذاری داشـته باشـند .بر ایـن پایه چارچـوب نظری
توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی میتوانند نقش تأثیرگذاری داشته باشند .بر این پایه چارچوب
دانشـجویان بـا فعالیـت هـای تولیـدی و کارآفرینـی ،بـه طـور تحقیـق در قالـب شـکل ( )1ترسـیم شـد.
ترسیم شد.
کاشـت)2(،
قالب شکل
کامـلتحقیق
نظری
برداشـت انـواع محصوالت
داشـت و
درفنی
مسـائل
دگرگونی در هدفها

حمایتهای علمی نظری

توجه به موضوعهای

حمایت از تولید نوآوری

فرهنگی و اجتماعی

توسعه کارآفرینی
در مرکز آموزش
عالی امام خمینی

(ره)

ورود به حوزه آموزشهای

ورود به حوزه آموزشهای

کارآفرینی

بینالمللی

پشتیبانی مالی از فعالیت-
های کارآفرینی

روش تحقیق

تحقیق
نظرینظری
چارچوب
شکل .1
تحقیق
چارچوب
نگاره-1

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ روش توصیفی – همبستگی ،از نظر زمان ،مقطعی و از نظر راهبرد اصلی تحقیق
روش تحقیق
مراکز
در
دانشگاهی
کارآفرینی
توسعه
با
آن
ارتباط
و
گذار
تأثیر
های
مؤلفه
شناسایی
تحقیق
هدف
است.
پیمایشی
تحقیق)
تحقیـق از لحـاظ هـدف کاربـردی ،از لحـاظ روش راهبـرد اصلـی تحقیـق (طـرح تحقیق) پیمایشـی اسـت .هدف
(طرحایـن
آموزش علمی – کاربردی بود .از ابزار پرسشنامه به عنوان اصلیترین ابزار گردآوری اطالعات استفاده شد .متغیر وابسته تحقیق
توصیفـی – همبسـتگی ،از نظـر زمـان ،مقطعـی و از نظـر

"میزان توسعه کارآفرینی" بود که با با استفاده از  6گویه در قالب طیف لیکرت (خیلی کم=  2تا خیلی زیاد= )5مورد سنجش قرار
نوآوری،
آموزشاز تولید
مدیریتحمایت
پژوهش نظری،
های علمی
حمایت
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کشاورزی
نامه
گرفت .همچنین ،شمار  20گویه در بخشهای :دگرگونی در رسالت و مأموریت ،فصل
ورود به حوزه آموزش های بینالمللی ،پشتیبانی مالی از فعالیتهای کارآفرینی ،ورود به حوزه آموزش های کارآفرینی و توجه به

موضوع های فرهنگی و اجتماعی ،تدوین شد که پس از سنجش روایی آن با نظرخواهی از متخصصان و تعیین پایایی آن از راه

متغیر های موثر بر توسعه ...

تحقیـق شناسـایی مؤلفـه های تأثیرگـذار و ارتباط آن با توسـعه

هـای توزیـع شـده  57پرسشـنامه کامـل و بـدون نقـص وارد

کارآفرینـی دانشـگاهی در مراکـز آمـوزش علمـی – کاربـردی

فراینـد تحلیـل قرار گرفـت .بنابر این ،ضریب تکمیـل حدود 80

اطالعات اسـتفاده شـد .متغیر وابسـته تحقیق "میزان توسـعه

داده هـا و آمـاره های مربـوط مانند میانگین ،انحـراف معیارها،

بـود .از ابـزار پرسشـنامه بـه عنـوان اصلی تریـن ابزار گـردآوری
کارآفرینی" بود که با با اسـتفاده از  9گویه در قالب طیف لیکرت

(خیلـی کـم=  1تـا خیلـی زیـاد= )5مـورد سـنجش قـرار گرفـت.

همچنیـن ،شـمار  70گویه در بخـش های :دگرگونی در رسـالت
و مأموریـت ،حمایـت هـای علمـی نظـری ،حمایـت از تولیـد

درصـد بـود .در ایـن تحقیـق از آمـار توصیفی بـرای طبقه بندی

واریانـس و غیـره و از آمـار اسـتنباطی بـرای تحلیـل عامل های

مؤثـر بـر توسـعه کارآفرینـی با کمک نـرم افـزار  SPSSاسـتفاده
شد .

یافته های تحقیق

نـوآوری ،ورود بـه حـوزه آمـوزش هـای بیـن المللی ،پشـتیبانی

مالـی از فعالیـت هـای کارآفرینـی ،ورود بـه حوزه آمـوزش های
کارآفرینـی و توجـه بـه موضـوع هـای فرهنگـی و اجتماعـی،

تدویـن شـد که روایـی آن با نظرخواهـی از متخصصـان و پایایی
آن نیـز از راه محاسـبة تتـای ترتیبـی ( ) Ø => 0.87و بـا بهـره

گیـری از نـرم افـزار  Rمـورد تاییـد قـرار گرفـت .جامعـه آمـاری
شـامل همـه ی اعضـای هیئت علمی ،مدرسـان و مدیـران مرکز

آمـوزش عالـی امـام خمینـی(ره) بود که به شـیوه تمام شـماری
مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد( .)N=n=72از بیـن پرسشـنامه

دامنـه سـنی افـراد مـورد بررسـی  29تا  69سـال بـا میانگین

 46/3سـال بـوده و بیشـتر آنـان متعلـق بـه گـروه سـنی 46-55

سـال بودنـد( 49/21درصـد) 83/3 .درصـد از آزمودنـی هـای

تحقیق "مرد" بوده و میانگین پیشـینه کار ایشـان  20/73سـال

مـی باشـد .از سـوی دیگر ،غالب آنـان در گروه پیشـینه کار 16تا

 20سـال قـرار داشـتند( 32/5درصـد) .مـدرک تحصیلـی 77/2

درصـد مدرسـان مـورد بررسـی " کارشناسـی ارشـد" و 21/05
درصـد "دکتـری" بود(جـدول .)1

جدول  :1توزیع آماری ویژگی های فردی و حرفه ای افراد مورد بررسی
متغیر

سن

جنسیت

میزان تحصیالت

پیشینه کار

94

طبقه های سنی(سال)

فراوانی

درصد

زیر 35
36-45
46-55
56-65
باالتر از 65
بدون پاسخ
مجموع

3
17
28
4
1
4
57

5/3
30
49/12
7/01
1/7
7/01
100

زن
مرد
مجموع

9
48
57

16/7
83/3
100

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مجموع

1
44
12
57

1/75
77/2
21/05
100

تا  5سال
10-6
15-11
20-16
25-21
30-26
تا  5سال
مجموع

3
2
10
19
10
13
3
57

5/3
3/5
17/5
32/5
17/5
23/7
5/3
100

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

.
میانگین46/83 :
انحراف معیار6/9 :
کمینه29 :
بیشینه69 :

نما = زن

نما :کارشناسی

میانگین20/73 :
انحراف معیار6/9 :
کمینه2 :
بیشینه30 :
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بررسـی نتایـج تحقیق در زمینـه "میزان توسـعه کارآفرینی"

در مرکـز آمـوزش مـورد بررسـی نشـان داد ،میانگیـن توسـعه

بررسـی قـرار گیرنـد.

از جانـب دیگـر ،بـه منظور کاهش شـمار متغیرهـای تحقیق

کارآفرینـی در مرکـز آموزش مورد بررسـی کمتـر از حد میانگین

و تبدیـل آنـان بـه شـماری عامـل کالن و تعییـن سـهم هریـک

تـا  1/8مـی باشـد .بـا توجـه بـه میانگیـن هـای بـه دسـت آمده،

بدسـت آمـده از تحلیـل عاملـی مؤلفه هـای تأثیرگذار بر توسـعه

بـوده( )Mean=2/8و دامنـه ضریـب تغییـرات آن نیـز 1/07

"پشـتیبانی از تشـکل هـای دانشـجویی کارآفریـن"" ،توسـعه

از عامـل هـا ،از تحلیـل عاملـی اسـتفاده شـد .بنابـر یافتـه های

کارآفرینـی مقـدار  KMOبرابـر اسـت بـا  0/70و مقـدار بارتلـت

بانـک هـای اطالعاتـی کارآفرینـان در راسـتای افزایـش امـکان

آن  3915/337مـی باشـد کـه در سـطح  0/01معنی داری اسـت

کارآفرینـی" در موقعیـت مناسـب تـری قـرار داشـتند .در عیـن

تحلیـل عاملی اسـت .به منظور دسـته بندی عامل هـا ،از معیار

دسترسـی بـه آنـان" و "شناسـایی ظرفیـت هـای موجـود

محاسـبه ضریـب تغییـرات ایـن گویـه هـا مؤیـد آن بـود کـه گویـه
هـای « توسـعه طـرح هـای کارآفرینـی و کار حیـن تحصیـل»،

و گویـای مناسـب بـودن همبسـتگی متغیرهای وارد شـده برای

"مقـدار ویژه" اسـتفاده شـد و عامل هایی که مقدار ویـژه آنان از
یـک بزرگتـر بود ،بهـره برداری شـد .همچنین با توجه به سـطح

« اجـرای فعالیـت هـای تشـویقی در حـوزه کارآفرینـی» و «

بـار عاملـی شـایان پذیـرش  ،0/5شـمار  5متغیـر کـه بـار عاملی

ضریـب تغییـرات  0/382و  0/388و  0/418الزم اسـت در اولویت

اسـتخراج شـده همـراه با مقـدار ویـژه ،درصد واریانـس و درصد

شناسـایی ظرفیـت هـای موجـود کارآفرینـی» بـه ترتیـب بـا

برنامـه ریـزی در روند توسـعه کارآفرینـی در مرکز آمـوزش مورد

کمتـر از ایـن مقدار داشـتند از تحلیل حذف شـدند .عامل های
واریانـس تجمعـی آنان در جـدول( )3آمده اسـت.

جدول  .2اولویت بندی گویه های توسعه کارآفرینی با استفاده از شاخص ضریب تغییرات
گویه

توسعه طرح های کارآفرینی و کار حین تحصیل
اجرای فعالیت های تشویقی در حوزه کارآفرینی
شناسایی ظرفیت های موجود کارآفرینی
پشتیبانی از تشکل های دانشجویی کارآفرین
جهت دهی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی به سمت تحقیقات کارآفرینی
مورد نیاز بخش کشاورزی
بهره گیری از مشارکت اعضای هیئت علمی و کارشناسان در تدوین سیاست ها و
مأموریت های کارآفرینانه
توسعه بانک های اطالعاتی کارآفرینان در راستای افزایش امکان دسترسی به آنان
حمایت از بکارگیری فناوری ها و روش های جدید آموزشی
همکاری در تأسیس و شکل گیری تشکل های کارآفرینی

همـان گونـه کـه در جـدول( )3مشـاهده می شـود در مجموع

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات
()CV

رتبه

2/80
2/39
2/87
3/00
2/66

1/07
1/13
1/20
1/42
1/32

0/382
0/388
0/418
0/476
0/495

1
2
3
4
5

2/85

1/44

0/508

6

2/96
2/81
2/86

1/51
1/70
1/80

0/512
0/606
0/630

7
8
9

تأثیرگـذار بـر توسـعه کارآفرینـی بـوده و عامـل های دوم و سـوم

هفت عامل(مؤلفه) شناسـایی شـد کـه 69/50واریانس تغییرات

نیـز بـا مقادیـر ویـژه  10/71و  10/47در مجمـوع  45/97درصـد

اول بـا مقـدار ویـژه ای در حـدود  13/28در رأس عامـل هـای

داده اسـت.

متغیـر وابسـته را بـه خـود اختصـاص داد .در عیـن حـال عامـل

واریانـس تغییـرات عامـل هـای تأثیرگـذار را به خـود اختصاص

جدول -3عامل های استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس
عامل ها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

عامل اول
عامل دوم

13/28
10/71

17/71
14/28

درصد انباشته واریانس
17/71
32
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ادامه جدول3
عامل ها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد انباشته واریانس

عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم
عامل ششم
عامل هفتم

10/47
5/43
5/35
4/02
2/01

13/96
7/24
7/14
5/36
3/78

45/97
53/21
60/35
65/71
69/50

متغیرهایـی وارد شـده در تحلیـل بـه روش واریماکـس

مالـی تقویـت کننـده» « ،انتقال و پشـتیبانی دانش»« ،سیاسـت

نـام گـذاری شـدند(جدول  .)4بـر ایـن پایـه نـام هـای «آمـوزش

تعامـل بـا ذینفعـان» و « بیـن المللی سـازی برنامه هـا و فعالیت

چرخـش یافتنـد و عامـل هـای مربـوط بـه هر گـروه شناسـایی و

خالقیـت و کارآفرینـی»« ،اقـدام هـای نوآورانـه»« ،هسـته هـای

هـا و مأموریـت هـای کارآفرینانـه» « ،ارزش هـای عمومـی و
هـا» بـه ترتیـب بـه عامـل هـای اول تـا هفتـم اختصـاص یافـت.

جدول -4گویه های مربوط به هریک از عامل های و میزان ضریب های به دست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل

متغیر

آموزش خالقیت و
کارآفرینی

استفاده از روش های نوین آموزش خالقیت و کارآفرینی
تربیت مربیان کارآفرین ویژه رشته های کشاورزی ،اقتصادی و اجتماعی
افزایش و بهبود نشریه ها و اطالع رسانی کارافرینی
ارائه مشاوره های عمومی و تخصصی به دانشجویان کارآفرین
توسعه آموزش های مجازی کارآفرینی
تغییر برنامه های آموزشی ( درس های تخصصی -یادگیری بر مبنای حل مسئله و مشارکت -تقویت
قدرت نظریه پردازی در دانشجویان )
برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی
برگزاری دوره های تخصصی و تکمیل کننده زنجیره مدیریت کارآفرینی
حمایت از برگزاری کارگاه های اموزشی و پژوهشی و همایش های علمی در سطح ملی ،منطقه ای
و بین المللی
توجه به رشته های خاص کارآفرینی درعرصه کشاورزی
حمایت از برگزاری همایش های علمی در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی
استفاده از روش های نوین آموزش پیاده سازی نوآوری

0/549
0/529
0/536

شرکت در نمایشگاه ها و بازدید از فناوری ها
توسعه پروژه های نوآوری های عملگرا در معرفی به مراکز رشد
آینده نگری،کشف و خلق فرصت های فناورانه
ایجاد و افزایش گروه های تحقیق برای ارزیابی فرصت های کارآفرینی
تشویق همكاری بین مؤسسه ها و مراكز کارآفرینی
تولید دانش تخصصی کارآفرینی
توجه به جذب سرمایه های خصوصی از پروژه های کارآفرینی
زمینه سازی برای تبادل اطالعات کارآفرینی بین مدیران و کارشناسان

0/733
0/725
0/700
0/687
0/617
0/584
0/579
0/499

افزایش کمک مالی به تشکل های کارآفرینی
عملیات نمودن تفاهم نامه های منعقده مرکز به دیگر نهادها و سازمان ها
ایجاد و تأسیس نهادها و شبکه های حمایت از کارآفرینان
حمایت از صندوق های مالی کارآفرینی
فراهم آوردن منابع مالی برای هسته های کارآفرینی
ارائه وام های ویژه برای ابتکارهای دانش آموختگان یا کارکنان
درآمد بدست آمده از فعالیت های بین المللی

0/769
0/702
0/697
0/646
0/570
0/530
0/511

اقدام های نوآورانه

هسته های مالی
تقویت کننده
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بار عاملی
0/765
0/757
0/751
0/728
0/721
0/679
0/676
0/672
0/567

شماره  ،42پاییز 1396

ادامه جدول4
نام عامل

انتقال و پشتیبانی
دانش

سیاست ها و
مأموریت های
کارآفرینانه

ارزشهای عمومی و
تعامل با ذینفعان

بین المللی سازی
برنامه ها و فعالیت ها

متغیرها

بار عاملی

ایجاد تحول در طراحی شیوه های مناسب پرورش کارآفرینی و نوآوری
حمایت از فعالیت پارک و مراکز رشد علم و فناوری
انعکاس فعالیت های کارآفرینانه از راه اطالع رسانی مناسب در دستگاه های اجرایی در سطوح ملی
گسترش شرکت های دانش بنیان با محوریت اعضاء هیئت علمی
گسترش تفاهم نامه ها و قراردادها با سازمان ها و نهاد ها در جهت تجهیز آزمایشگاه ها در مراکز
آموزشی
شناسایی و جذب نخبگان به کادر هیئت علمی مرکز

0/640
0/553
0/551
0/534
0/503
0/498

تدوین چشم انداز مطلوب توسعه کارآفرینی
تعهد راهبردی به توسعه فعالیت های کارآفرینانه بخش کشاورزی
تسهیل و حمایت از رفتار کارآفرینانه کارکنان و کارشناسان
برنامه ریزی و اجرای سیاست های توسعه زیربناهای الزم برای کارآفرینی
ایجاد بستر مناسب در راستای اشاعه فرهنگ کار گروهی

0/767
0/734
0/622
0/533
0/512

افزایش فرصت های کارآفرینی
افزایش عالقه مدیران و کارشناسان برای انجام فعالیت های کارآفرینانه
توانمندسازی مدیران،کارشناسان و دانشجویان برای موفقیت در اجرای فرآیند کارآفرینی
انجام ساز و کارهای حمایتی و هدایتی کارآفرینان
جلب مشارکت بخش خصوصی در راستای توسعه فعالیت های کارآفرینی

0/737
0/647
0/612
0/570
0/514

شناسایی و زمینه سازی استفاده از امکانات و فرصت های بین المللی
توسعه و تقویت زیرساخت های آموزش های بین المللی
گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی

0/821
0/777
0/629

در بخـش دیگـری از تحلیـل هـای آمـاری ،بـا هـدف تعییـن

هـای یـاد شـده از لحـاظ تأثیـر بـر توسـعه کارآفرینـی اختلاف

نقش هرکدام از عامل های اسـتخراج شده در توسعه کارآفرینی

معنـی داری در سـطح  5درصـد اطمینـان وجـود دارد .ضمـن

صفـر یکسـان بـودن میانگیـن رتبـه ها و فـرض مقابل نایکسـان

در توسـعه کارآفرینـی در مراکـز آمـوزش عالی علمـی  -کاربردی

از آزمـون رتبـه ای فریدمـن اسـتفاده شـد .در ایـن آزمون فرض
بـودن میانگیـن رتبه مؤلفه های شناسـایی شـده در نظـر گرفته

شـد .نتایـج نشـان داد ،بـا توجـه به معنـی دار بـودن آزمـون کار
اسـکوئر ( )X2 = 14.72مـی تـوان بیـان داشـت کـه بیـن مؤلفـه

ایـن که ،مؤلفه آمـوزش خالقیت و کارآفرینی بیشـترین نقش را

کشـاورزی بـه خـود اختصـاص داد .پـس از آن نیـز اقـدام هـای

نوآورانـه و هسـته هـای مالـی تقویت کننـده در رتبه دوم و سـوم
قرار گرفتند(جـدول .)5

جدول  .5نتایج آزمون رتبه ای فریدمن برای عامل های  7گانه مؤثر بر توسعه کارآفرینی
مؤلفه های اثرگذار

آموزش خالقیت و کارآفرینی
اقدام های نوآورانه
هسته های مالی تقویت کننده
انتقال و پشتیبانی دانش
سیاست ها و مأموریت های کارآفرینانه
ارزش های عمومی و تعامل با ذینفعان
بین المللی سازی برنامه ها و فعالیت ها

میانگین
رتبه

فراوانی
نمونه

4/43
4/29
4/14
3/76
3/62
3/76
3/44

57

df

6

X2

14/72

P

*0/023
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در ایـن قسـمت از تحقیـق به منظور بررسـی اثرگـذاری های

از متغیرهـای بیرونـی و متغیرهـای درونـی اسـت(کالنتری،

کارآفرینی از روش تحلیل مسـیر اسـتفاده شـد .تکنیک تحلیل

هریک از متغیرهای مسـتقل و متغیر توسـعه کارآفرینی ،برپایه

مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـای تحقیـق بـر میـزان توسـعه

مسـیر برپایـه مجموعـه ای از تحلیـل رگرسـیون چندگانـه و
برپایـه فـرض ارتبـاط بین متغیرهای مسـتقل و وابسـته اسـتوار

 .)1395در تحقیـق حاضـر ،جهـت بررسـی ضرایـب مسـیر بین
الگـوی اسـتخراج شـده از چارچـوب تدویـن شـده و همچنیـن

نتایـج رگرسـیون چندگانـه ،تـک تـک متغیرهـای مسـتقل را به

اسـت .ایـن روش بر اسـتفاده ابتـکاری از نمودار تصویـری که به

عنـوان متغیـر وابسـته در هـر مرحلـه در نظـر گرفتـه و پـس از

بـه منظور بیـان تصویری روابـط بین مجموعه متغیرهـای مورد

مسـتقیم و غیرمسـتقیم (ارزش  )βمتغیرهای مسـتقل بر متغیر

دیاگـرام مسـیر معروف اسـت ،تاکید خاص دارد .دیاگرام مسـیر
نظـر در تحلیل مسـیر بکار می رود .ایـن دیاگرام معموال ترکیبی

انجـام آزمـون مربوط ،ضریب مسـیر که بیانگر مجمـوع تأثیرات

وابسـته مـی باشـد ،به دسـت آمد(جـدول .)6

جدول  .6اثرگذاری های مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر توسعه کارآفرینی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

نوع تأثیر بر متغیر وابسته

متغیر

مستقیم

آموزش خالقیت و کارآفرینی
سیاست ها و مأموریت های کارآفرینانه
اقدام های نوآورانه
انتقال و پشتیبانی دانش
هسته های مالی تقویت کننده
ارزش های عمومی و تعامل با ذینفعان
بین المللی سازی برنامه ها و فعالیتها

β

غیرمستقیم

0/502
0/380
0/131
-

0/604
0/543
0/131
0/167
0/254
0/377
0/077

0/102
0/163
0/167
0/254
0/377
0/077

متغیرهای
مستقیم
اقدام های
کارآفرینانه و
مربوط به
توسعه
تغیر وسیاستها و
نوآورانه) است .م
کارآفرینی (0/901
خالقیت و
هایمتغیر آموزش
متغیر مربوط به
کارآفرینی
کارآفرینیبر توسعه
بیشترین تأثیر
بر پایه،
تأثیراین
بر این پایه ،بیشترین بر

ارزش
دانش،
انتقال و
کل(ها
سیاست
نیز بامتغیر
است.
()0/604
آموزش خالقیت و کارآفرینی
کننده،زان
تقویت نیز با می
مالی ذینفعان
هایتعامل با
هستهمتغیر
همچنین
پشتیبانیگرفت.
اولویت دوم قرار
 )0/519در
میزان تأثیر
کارآفرینانه
مأموریتهای
مأموریت
المللیها و
بین سیاست
کارآفرینی،
خالقیت و
متغیرهای وآموزش
سوی دیگر،
تأثیرسوم قرار دارد.
میزانجایگاه
با )0/در
922
کارآفرینانهکل(
تأثیر
هایها و
برنامه
سازی
ذینفعان و
تعامل با
های عمومی
کل()0/543ازدر
نیز
و مأموریت های

توسعه عمومی و
متغیرارزشهای
تقویتبرکننده،
هستههای مالی
پشتیبانیبهدانش،
متغیرهای انتقال و
نوآورانهبامستقیم و
همچنین اقدام
اولویت دوم قرار گرفت.کارآفرینانه و
کارآفرینی
غیرمستقیم
صورت
فعالیتها نیز
ذینفعان نیز با
هایتعامل
متغیر

داشته است.
کارآفرینی تأثیر
توسعه
تأثیرصورت
فعالیتها نیز به
سازیاز برنامه
المللی
سومبین
ذینفعان و
تعامل با
تحقیقبردراینقالب
کاربردی
چارچوب
متغیرپایه
غیرمستقیمبربراین
داشته است.
سویها ودیگر،
دارد.
قرار
جایگاه
میزان تأثیر کل( )0/377در

شد(شکل .)7
تحلیل مسیر
قالبو نمودار
کارآفرینی ،تحقیق در
چارچوب کاربردی
پایه
مسیر ترسیم شد(نگاره .)2
ترسیمتحلیل
نمودار
مأموریت
سیاست ها
خالقیت و
متغیرهای آموزش
0/999
0/507

آموزش خالقیت و
کارآفرینی

توسعه کارآفرینی

0/763
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نتیجه گیری و بحث

کیفیت پایین مهارتهای میدانی دانشآموختگان کشاورزی و تناسب محدود توانمندیهای آنان با نیازهای بازار کار ،در کنار
سیاست کوچکسازی دولت و کاهش استخدامهای دولتی ،موجب معرفی "خوداشتغالی و کارآفرینی" به عنوان یکی از گزینههای

شماره  ،42پاییز 1396

بحث و نتیجه گیری

کارآفرینـی ،دیجیتـال و اینترنـت( )E-D-Iمراکـز آمـوزش

کیفیـت پاییـن مهـارت هـای میدانـی دانـش آموختـگان

عالـی را در صحنـه رقابـت ملـی و بیـن المللـی ناچـار بـه تغییـر

بـازار کار ،در کنـار سیاسـت کوچـک سـازی دولـت و کاهـش

هـای دانشـجویان و کارآفرین شـدن آنان کرده اسـت .بنابراین،

کارآفرینـی" بـه عنـوان یکـی از گزینههـای مهـم بـرای بهبـود

مراکـز مطرح میشـود؛ این اسـت که چـه مؤلفه هایی بر توسـعه

کشـاورزی و تناسـب محـدود توانمنـدی هـای آنـان بـا نیازهای
اسـتخدام هـای دولتـی ،موجـب معرفـی "خوداشـتغالی و

آینـده شـغلی دانـش آموختـگان کشـاورزی شـد .در همیـن
زمینـه ،تربیـت دانـش آموختـگان کارآمـدّ ،
خلاق و سـازگار

الگوهـای آموزشـی و پژوهشـی و تغییـر مهارتهـا و توانمنـدی
یکـی از پرسـشهایی که بـرای برنامهریـزی ارتقـای کیفیت این

کارآفرینـی در ایـن مراکـز تأثیرگذارنـد ،کـه در ایـن پژوهـش بـه
بررسـی ایـن موضـوع پرداختـه شـد.

بـا نیازهـای بـازار کار و تولیدکننـده کسـب و کارهـای نوآورانـه،

نتایـج اولویـت بندی گویه هـای مربوط به توسـعه کارآفرینی

زمانـی یـاد شـده بـوده اسـت .تربیـت و تجهیـز منابـع انسـانی

توسـعه طرح هـای کارآفرینی و کار در حیـن تحصیل» « ،اجرای

فلسـفه اصلی ایجـاد نظام آمـوزش علمـی -کاربـری در محدوده

بـا اسـتفاده از شـاخص ضریب تغییـرات نشـان داد ،گویه های «

متخصـص و ماهـر برای دو بخش آموزشـی و مزرعـه ای ،کارکرد

فعالیـت هـای تشـویقی در حـوزه کارآفرینـی» و « شناسـایی

مزرعـه ای دانـش آموختـگان ایـن نظـام وظیفـه برنامـه ریـزی،

تـا سـوم را بـه خـود اختصـاص دادنـد .نتیجـه تحلیـل عاملـی

اصلـی نظـام یاد شـده در حوزه کشـاورزی بـوده اسـت .در حوزه

ظرفیـت هـای موجـود کارآفرینـی» بـه ترتیـب از اولویـت اول

اجـرا ،ارزشـیابی و اصلاح برنامـه هـا و فرایندهـای تولیـدی در

اکتشـافی نشـان داد ،بیشـترین مقـدار ویـژه مربـوط بـه عامـل

اجتماعـی جامعه کشـاورزی بر عهـده دارند و در حوزه آموزشـی

افـزون بر آموزش خالقیـت و کارآفرینی ،عامل هـای اقدام های

محیـط های کشـاورزی را برای تحول و توسـعه امور اقتصادی و
نیـز وظیفـه آمـوزش دیگـر کشـاورزان را بـر عهـده دارنـد .بدون

آمـوزش خالقیـت و کارآفرینـی و در حـدود  13/28مـی باشـد
نوآورانه،هسـته هـای مالـی تقویت کننـده ،عامل هـای انتقال و
پشـتیبانی دانـش ،سیاسـت هـا و مأموریـت هـای کارآفرینانـه،

شـک آنچـه ایـن حـوزه کاری را بـر محـور پیشـرفت و تحـول
مـداوم باقـی مـی دارد ،خ ّ
القیـت ،نـوآوری و کارآفرینـی اسـت.

ارزش هـای عمومـی و تعامـل بـا ذینفعـان و بیـن المللی سـازی

از دانـش آموختـگان دیگـر رشـته هـای کشـاورزی اهمیـت

درصـد واریانـس کل را تبییـن کنند .ایـن نتایج با نتایج بررسـی

در اصـل کارآفرینـی دانـش آموختـگان کشـاورزی ،شـاید بیش
داشـته باشـد ،چـون هـدف اولیـه ایجـاد نظـام آمـوزش علمـی-

هفـت عامـل اسـتخراج شـده ای بودنـد کـه توانسـتند 69/50

هـای عابـدی و همـکاران( )1396و حاجـی میررحیمـی و مخبر

کاربـردی ،تجهیز کنشـگران فعال در بخش کشـاورزی به دانش

دزفولـی( )1389نیـز همخوانـی دارد.

هـای توسـعه بخـش کشـاورزی بـوده اسـت .نتایـج بررسـی هـا

تقویـت کننـده در توسـعه کارآفرینی در مراکز علمـی – کاربردی

و اطالعـات علمـی و در نهایت باال بردن سـطح بهـره وری برنامه

نتیجـه آزمـون فریدمن نشـان داد ،مؤلفه هسـته هـای مالی

نیـز نشـان داد ،توسـعه آموزش خالقیـت و کارآفرینـی در مراکز

تأثیـر دارد دیگر محققـان از جمله کردنایچ و همـکاران ()1391

کارآمـد در افزایش بهره وری منابع انسـانی در بخش کشـاورزی

چندگانـه نشـان داد ،از بیـن متغیرهـای مـورد نظـر "آمـوزش

آمـوزش عالـی علمی-کاربـردی کشـاورزی یکـی از روش هـای
اسـت و ایـن موضـوع تأکیـدی بـر ضـرورت آمـوزش خالقیـت و

ایـن نتیجـه را مـورد تأییـد قـرار مـی دهنـد .نتایـج رگرسـیون

خالقیـت و کارآفرینـی" بیشـترین تأثیـر را بر توسـعه کارآفرینی

در مراکـز آمـوزش عالـی علمـی – کاربـردی کشـاورزی دارد.

کارآفرینـی در آمـوزش عالی کشـاورزی اسـت .روشـن اسـت که
انتظـار خ ّ
القیـت ،نـوآوری و کارآفرینـی مؤثر دانـش آموختگان

بررسـی پیشـینه تحقیـق در ایـن زمینـه نشـان داد ،نتایـج ایـن

هـای مناسـب مهارتـی و آموزشـی در ایـن مراکـز بـرای ایجـاد

كتكیـدز  ،وروریـدز وكفلـز( )2012و باسـیو ( )2008همخوانـی

کشـاورزی مراکـز علمـی  -کاربـردی ،بـدون فراهم سـازی زمینه

توانمندیهـای کارآفرینانـه در آنـان ،واقع-بینانـه نیسـت .در
اصـل جامعـه اطالعاتـی و جامعـه دانشـی امـروزه پیـش نیـاز

اسـتمرار حرکـت فـرا توسـعه جامعـه هـا شـده انـد و سـه انقالب

تحقیـق بـا نتایـج تحقیقـات بلـك و لـوكاس زو وسـكی (، )2014
دارد .سـانچز( )2011نیـز در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه

رسـید ،دوره هـا و برنامـه هـای آموزشـی کارآفرینـی مـی توانند
خودباوری ،خطرپذیری و قصد خوداشـتغالی را در دانشـجویان
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متغیر های موثر بر توسعه ...

پـرورش دهنـد .بنابـر ایـن دوره هـای آموزشـی بـر پـرورش

فراینـد توسـعه توانمنـدی هـای کارآفرینانـه دانـش آموختگان

بـه نتایـج تحقیق پیشـنهادهای زیر بـرای اجرای الگوی توسـعه

آموزشـی و کارآفرینی(توسـعه زیرسـاخت هـا و منابـع آموزشـی

روحیـه کارآفرینـی در دانشـجویان تأثیـر مثبـت دارد .بـا توجـه

کارآفرینـی در مراکـز آمـوزش علمی-کاربـردی کشـاورزی ارائـه

می شـود:

 .1تدویـن و اجـرای برنامـه جامـع آمـوزش خالقیـت و

از جملـه :توسـعه و تجهیـز آزمایشـگاه هـا ،کارگاه هـا و مزرعـه

مراکـز) ،توسـعه پـروژه هـای کارحیـن تحصیـل و کارآفرینـی در

حـال اجـرا و بازنگری مسـتمر در فرآینـد اجرای پـروژه های یاد
شد ه

کارآفرینـی شـامل :کارگاه هـای آموزشـی بـا حضـور کارآفرینان

 .3شناسـایی و سـازماندهی دانـش آموختـگان کارآفریـن و

بـا بـازار کار کشـاورزی ایـران ،بازدیـد از واحدهـای شـغلی

 .4تقویـت تشـکل هـای موجـود کارآفرینـی و حمایـت از

برتـر بخـش کشـاورزی و اسـتفاده از مدرسـان توانمنـد و آشـنا

کارآفرینـان ،شـرکت هـای در نمایشـگاه هـای تخصصـی و

همایـش هـای علمی کارآفرینـی و کشـاورزی ،تشـکیل کارگروه

جلـب مشـارکت آنـان در راه انـدازی هسـته هـای کارآفرینـی

تشـکل هـای کارآفرینـی تـازه تأسـیس در رشـته هـای مختلـف
تحصیلـی

هـای مشـاوره کارآفرینـی با حضور دانـش آموختـگان کارآفرین

 .5بازنگـری مأموریـت هـا ،رسـالت و کارکردهـای مراکـز

 .2برنامه ریزی اقدام های نوآورانه برای تسـریع و آسـانگری

بـه مراکـز کارآفریـن بـر پایـه الگـوی دانشـگاه هـای نسـل سـوم

مراکـز و ...

علمـی -کاربردی برای تسـریع و آسـانگری فرایند تبدیل شـدن

منبع ها

 .1آقایـی ،ت ،.تیمـور نـژاد ،ک .و اخـوان هـزاوه ،ف .)1392(.بررسـی کارآفرینـی دانشـگاهی از دیـد اعضـای هیئت علمی

دانشـگاه شـهید بهشـتی بـه عنوان نمونه ای از دانشـگاه هـای بزرگ .مجله برنامـه ریزی رفاه و توسـعه اجتماعی ،شـماره ،26 ، 14

صص .183-208

 .2احمدپـور داریانـی ،م . )1382(.آیـا کارآفرینی اسـتراتژی دانشـگاه را تغییر می دهد؟ .مجله رهیافت ،شـماره  ،29صص

.15-25

 .3بارانـی ،ش ،.زرافشـانی ،ک ،.دل انگیـزان ،س .و حسـینی لرگانـی ،س .م .)1389( .تأثیـر آمـوزش کارآفرینـی بر رفتار

کارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاه پیـام نور کرمانشـاه :رویکـرد مدل سـازی معادله سـاختاری .فصلنامه پژوهش و برنامـه ریزی در

آمـوزش عالی ،شـماره  ،57صـص .85-105

 .4پـای خسـته ،پ ،.علـم بیگـی ،ا .و بطحائـی ،س .س .)1396(.بررسـی شایسـتگی هـای مـورد نیـاز توسـعه كارآفرینـی

پایـدار در آمـوزش عالـی کشـاورزی .فصلنامـه پژوهـش مدیریـت آمـوزش کشـاورزی ،شـماره ،40صـص.32 – 43

 .5پورجـم ،م.؛ مسـتقیمی ،م.ر ،.قلـی زاده ،آ .و محمـدی ،ر .)1385(.ارزیابی درونی کیفیت رشـته پرورش گاو و گاومیش

مرکـز آمـوزش جهادکشـاورزی اصفهان .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشـاورزی ،شـماره  ،2ص  ،33-47تهران.

 .6حاجـی میررحیمـی ،س .د .و مخبـر دزفولـی ،ع .)1389(.بررسـی موانـع توسـعه آمـوزش کارآفرینـی در نظـام آمـوزش

عالـی علمـی – کاربـردی کشـاورزی .اولیـن کنفرانـس سـاالنه مدیریـت ،نـوآوری و کارآفرینی ،شـیراز.

 .7حاجـی میررحیمـی ،س .د .و مخبـر دزفولـی ،ع .)1389( .آمـوزش کارآفرینی و توسـعه آن در نظـام آموزش عالی علمی

– کاربـردی کشـاورزی در ایـران ،دالیـل و ضـرورت ها .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشـاورزی ،شـماره ،8صـص.67 – 76

 .8حاجـی میررحیمـی ،س .د .و نـوروزی ،ع .)1393( .بررسـی توانمنـدی هـای کارآفرینانه دانشـجویان دوره های علمی-

کاربـردی کشـاورزی؛ مطالعـه مـوردی؛ مرکـز آمـوزش عالـی امام خمینـی(ره) .مجلـه علوم ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ،دوره ،10

شـماره  ،2صص .90-67

 .9حسـینی ،م ،.و عزیـزی ،ب .)1386( .بررسـی عامـل هـای مؤثـر در توسـعه روحیـه و مهارتهـای كارآفرینـی در میـان
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دانشـجویان سـال آخـر دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه تهـران .مجلـه علـوم كشـاورزی ایـران )38(2 ،صـص.241-251

 .10فكـور ،ب .و حاجـی حسـینی ،ح. )1387( .كارآفرینـی دانشـگاهی و تجـاری سـازی نتایـج تحقیقـات در دانشـگاه های

ایـران ،مطالعـه مـوردی هفـت دانشـگاه مهم كشـور .فصلنامه سیاسـت علم و فنـاوری ،)2(1 ،صـص.59-70

 .11رضایـی ،ب .)1392( .ارائـه الگـوی کارآفرینی دانشـگاهی با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشـگاه .رسـاله دکتری مدیریت

آموزشـی ،دانشـکده روانشناسـی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

 .12سلجوقی ،خ .)1392( .جایگاه مراکز رشد در توسعه کارآفرینی .نشریه ثافا ،سال چهارم ،شماره دوم ،صص.20-27
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Abstract
The philosophy of applied-science higher education of Iran is development of entrepreneurship in agriculture sector thought training of entrepreneurs graduated student. In this regard, Imam Khomeini Higher
Education Center (IHEC) has tried to become an entrepreneurial center in agriculture by design and implementing programs such as; entrepreneurship farm, learn and earn project, entrepreneurship plan, farm field
school, education, extension and research tour, science and technology park and workshops on entrepreneurship education. So this study aimed to identify the effective factors and its relationship with the development of entrepreneurship in Applied Scientific Centers of Jihad-e-Agriculture. The statistical population
of this study consisted of all faculty members, instructors and managers of Imam Khomeini Higher Education Center (IHEC) equal to 72 people which by the census method data gathered. The main instrument of
the research was a questionnaire which its validity was confirmed a panel of educational specialists and its
reliability was approved by calculating the Cronbach's alpha coefficient over 0.7. Based on result of factor
analysis of factors effecting on entrepreneurship development, 7 extracted factors explained about 70% of
total variance. Finding of Friedman test showed that there were significance difference between factors and
education of entrepreneurship factor was the most important factor of entrepreneurship development. Also
based on pathway analysis three factors including “education of entrepreneurship”, “entrepreneurship policies and missions” and “innovative practices” had significant direct and indirect effect and 4 other factors
had significant direct effect on dependent variables of level of entrepreneurship development.
Index Terms: Applied-Scientific Educational centers, Educational Entrepreneurship, Agricultural Ed-

ucation, and Entrepreneurship Development.
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