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شناسایی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از دیدگاه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(مورد مطالعه :دانشکدههای کشاورزی استان تهران)
آصف کریمی  ، 1هادی

جوهری2

 .2استادیار دانشکدة مدیریت ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران
.1کارشناس ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت2932/4/5 :
تاریخ پذیرش2931/1/13 :

چکیده
توسعة کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعة اقتصادی– اجتماعی کشورهای مختلف ایفا م یکن د و م یتوان د
بسیاری از مشکالت این کشورها را برطرف سازد .هدف اصلی ای ن تحقی ق بررس ی و تحلی ل عوام ل بازدارن دة
توسعة کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ب ود و جامع ة آم اری آن را دانش جویان تحص یالت
تکمیلی دانشکدههای کشاورزی دولتی استان تهران ( )N=1176تش کیل دادن د .ب ا اس تفاده از فرم و ک وکران
تعداد  191دانشجو برای نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب ش دند .روای ی
پرسشنامه را خبرگان بررسی و تأیید کردند و برای تعیین میزان پای ایی از ض ریب آلف ای کرونب ا اس تفاده ش د
( .)0/32دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخة  23و  LISRELنسخة  7/5تجزیهوتحلی ل ش دند .ب رای
شناسایی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی شاخص ب رازش نیک ویی
مد تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مد معادالت ساختاری استفاده شد .نت ای نش ان داد ک ه ای ن موان از
شش عامل آموزشی ،حمایتی ،ارتباطی ،نگرشی ،سیاستگذاری و فرهنگی تشکیل شدهاند.
واژههای کلیدی :توسعة کارآفرینی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،عوامل بازدارنده ،کشاورزی.

مقدمه
در بیشتر کشورهای دنیا ،نظام آموزش عالی مسئو تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآم د
مورد نیاز جامعه در سطوح و رشتههای مختل ف اس ت (نظ ری کت ولی و رحم انی2974 ،؛ ص
 نویسندة مسئو :

Email: asef.karimi@ut.ac.ir
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 .)99امروزه ،معضل بیکاری دانشآموختگان نظام آموزش عالی یکی از مس الل اجتم اعی روز
بسیاری از کشورهای دنیا به شمار میرود و مه ت رین چ الش اجتم اعی چن د ده ة آین دة نی ز
خواهد بود (تاجآبادی)2971 ،؛ بنابراین حل ای ن معض ل سیاس تگ ذاران اکث ر کش ورها را ب ا
چالشهای بزرگی روبهرو کرده است (صالحی و برادران ،2975 ،ص .)79
یکی از راهکارهای مه توسعة اقتصادی کشورها ایجاد اشتغا است و مه ترین سازوکار
و ابزار در این زمینه توسعة کارآفرینی است (زرنگار ،2972 ،ص .)24
امروزه ،توسعة کارآفرینی محرك توسعه و افقی نوین در مطالعات سازمان و مدیریت است که
بسیاری از کشورها به آن توجه کردهاند (زال ی ،2976 ،ص  .)1در ای ن ب ین ،یک ی از چ الشه ای
اساسی نظام آموزش عالی دانشآموختگانی هستند که توانایی و مهارتهای الزم ب رای راهان دازی
کسبوکار را ندارند و قابلیتهای کارآفرینی پایینی دارند (امیری و مرادی ،2971 ،ص .)46
در نظام آموزش عالی ،شاید تغییر رویکرد دانشجویان و دانشآموختگ ان از ک ارجویی ب ه
کارآفرینی به این دلیل باشد که در شرایط فعلی دانشآموختگانی ک ه پ ا را از ح وزة دان ش و
محفوظات فراتر گذاشته و در حل مسالل عملی حیطة تخصصی مورد نظر مه ارته ای الزم را
داشته باش ند نس بت ب ه دیگ ران مزی ت رق ابتی دارن د (ط البی و زارع یکت ا ،2971 ،ص .)221
ضرورت توسعة کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا آم وزش
عالی کشاورزی کمت رین س ه را از اش تغا دان شآموختگ ان ب ه خ ود اختص اص داده اس ت
(اس کندری ،2975 ،ص  .)20ب ه ط وری ک ه آماره ا نش ان م یده د از ح دود  260ه زار
دانشآموختة کشاورزی در کشور 95 ،هزار نفر هنوز به دنبا کار میگردند و  55هزار نفر ه
در بخشهای غیر مرتبط به فعالیت مشغولند (سلیمانپور.)2975 ،
برخی از دستاندرکاران بخش کشاورزی معتقدند که بسیاری از دانشآموختگان رش تهه ای
کشاورزی مهارتهای عملی کافی ندارند؛ بنابراین میتوان با توس عة ک ارآفرینی معض الت ای ن
بخش را تا حدود بسیار زیادی مرتف کرد (خسرویپور و سلیمانپور ،2977 ،ص .)10
با توجه به مطالب ذکرشده ،باید سیاستگذاری مناسبی در زمینة توسعة کارآفرینی ب هوی ژه
در آموزش عالی کشاورزی صورت پذیرد.
اما پرسشی که مطرح میشود این است که از دیدگاه دانشجویان چه عوامل بازدارندهای در
زمینة توسعة کارآفرینی وج ود دارد در پ ژوهش حاض ر ،ای ن عوام ل از دی دگاه دانش جویان
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تحصیالت تکمیلی کشاورزی بررسی شده است که این امر میتواند س بب ارال ة راهکاره ایی
مناسب برای رف این موان باشد.
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
ب ا توج ه ب ه اهمی ت ک ارآفرینی ،ام روزه رویک رد بس یاری از دانش گاهه ای جه ان پ رورش
دانشجویان و دانشآموختگان کارآفرین است (زالی و همکاران ،2976 ،ص )79؛ اما در زمین ة
توسعة کارآفرینی موانعی وجود دارد که در تحقیقات مختل ف ب ه برخ ی از آنه ا اش اره ش ده
است .در ادامه به مه ترین این تحقیقات اشاره میشود:
بدری ( )2974اعتقاد دارد آموزشهای دانشگاهی در پرورش ویژگیهای دانشجویان مؤثر
نبوده است .مرادنژادی و همک اران ( )2976دریافتن د ک ه عوام ل سیاس تگ ذاری ،اقتص ادی،
پشتیبانی ،آموزشی ،زیرساختی و فرهنگی عمدهترین موان توسعة کارآفرینی هستند.
نت ای تحقی ق حج ازی و میرش کاری ( ،2971ص  )43نش ان داد ک ه از ب ین ویژگ یه ای
محیطی ،مخاطرهآمیزب ودن س رمایهگ ذاری در بخ ش کش اورزی و مح دودیته ای ق انونی و
اداری از عوامل مه بازدارندة کارآفرینی هستند .یافتههای جوادیان صراف و ش جی نش ان داد
که بیشتر دانشجویان مورد بررسی ناتوانی در پذیرش خطر مالی را اصلیترین م ان ک ارآفرینی
تلقی میکنند و پس از آن مشکل تأمین سرمایه قرار دارد ( ،2977ص .)72
حسینپور و رضایی بیان داشتند که نداشتن سرمایه و مناب مالی کافی و نداش تن اطالع ات
دربارة راهاندازی کسبوکار ،مه ت رین موان تمای ل دانش جویان ب ه ک ارآفرینی ب وده اس ت
( ،2973ص  .)295از دیدگاه نوروززاده و رضایی ( ،2973ص  )15ناآگاهی دانش جویان ،نب ود
استادان ماهر و خالق و محتوای نامناس ب دورهه ای آموزش ی مه ت رین بازدارن دهای ایج اد
روحیة کارآفرینی در دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی بوده است.
یعقوبی ( ،2973ص  )290مه ترین موان آموزش عالی کشاورزی در تربیت دانشآموختگان
کارآفرین را مدركگرایی افراطی در بین دانشجویان و توجهنکردن به یادگیری مهارتهای عملی
و توسعة کمّی دانشکدههای کشاورزی بدون توجه به کیفیت علمی دانسته است.
حسینی و همکاران ( ،2973ص  )953سیاستگذاری نامناسب و کمبود حمای ت دولت ی از
مشاغل کشاورزی را مه ترین موان توسعة کارآفرینی در دانشگاهها برشمردهاند.
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یعقوبی و همکاران ( ،2930ص  )21بیان کردند که نبود حمایت کافی دولت ،توانایی مالی
محدود دانشآموختگان برای فراه آوردن مقدمات اشتغا در بخش کشاورزی و ک ارانبودن
دانشگاه در تربیت دانشآموختگان کارآفرین مه ت رین م ان ه ای اش تغا دان ش آموختگ ان
کشاورزی را تشکیل میدهند.
خسرویپور و منج زاده ( ،2930ص  )205سطح نامناسب دان ش و مه ارته ای تجرب ی و
شغلی دانشآموختگ ان کش اورزی و ب یاطالع ی از ب ازار ک ار متناس ب ب ا رش تة تحص یلی را
مه ترین موان کارآفرینی و اشتغا دانشآموختگان کشاورزی برشمردهاند.
التین و همکاران ( ،1000ص  )35و مک موالن و گیلین ( ،1002ص  )51تأکی د داش تند
که محیط نامناسب آموزشی دانشگاهها س بب ازب ینرف تن احتم ا توس عة موف ق کارآفرین ان
میشود.

گیب ( ،1001ص  )295بیان میکند که یکی از چالشهای کارآفرینی در س طح دانش گاه،
نب ود حمای ت س ازمانی از آن در دانش گاه اس ت .رابرتس ون و همک اران ( ،1009ص ) 907
مه ترین موان توسعة کارآفرینی از دیدگاه دانش جویان را موان م الی ،انگی زش و نب ود ای ده
برشمردهاند .گیب و هانن ( ،1004ص  )2بر توسعة دفاتر کارآفرینی و انتقا فن اوری ،حمای ت
از فرایندهای نوآورانه ،تقویت تحقیق و توسعة دانشگاهی ،توس عة ت ی ه ای ک ارآفرین ،تعام ل
استادان و دانشجویان و تعامل صنعت و دانشگاه تأکید میکنند.
گالوی و همکاران ( ،1005ص  )1نیز بیان داشتند که پویانبودن دورههای آموزشی ب ر پای ة
نیاز بازار کار و مناسبنبودن محتوای آموزشی مه ترین مان در زمینة توسعة کارآفرینی ب وده
اس ت .از دی دگاه دب اکر و وگل رز ( ،1005ص  )912نب ود درك ک افی ص نعت و دانش گاه از
فرهنگ یکدیگر و وجود اهداف متعارض بین آنها ممکن است مان از توسعة روابط مناسب و
اثربخش شود .رایت و همکاران ( ،1001ص  )211نیز در بررسی موان کارآفرینی دانش گاهی،
نبود مناب مالی مود نیاز (شکاف مالی) و نبود دانش و مهارت (شکاف دانش) را عوام ل عم ده
در این زمینة برشمردهاند.
در پ ژوهش دِکت ر و همک اران ( ،1001ص  ،)912تف اوته ای فرهنگ ی ب ین دانش گاه و
کسبوکار و نیاز به سرمایهگذاریهای بیشتر برای توسعة فناوری عم دهت رین موان شناس ایی
شدند؛ بنابراین بر اساس ادبیات نظری و پیشنة تحقیق ،موان توس عة ک ارآفرینی در قال ب ش ش
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عام ل آموزش ی ،ارتب اطی -اطالع اتی ،زیرس اختی -حم ایتی ،اقتص ادی -م الی ،ق انونی-
سیاستگذاری و فرهنگی به شرح شکل  2طبقهبندی شدند:
 محدوديتهاي قانونی و اداري سياستگذاري نامناسب بوروكراسی و بیانعطافی سيستم مدديريتدانشگاه
 قددوانين ضددعيف حفازددت از دارايددیهددايفکري
 -وابستگی دانشگاه به بودجة دولتی

 ضعف حمايت دولت از مشاغل كشاورزي ضعف حمايت دولت از دانشآموختگان نبود حمايت سازمانی از كارآفرينی در دانشگاه -نبود انجمن و يا تشکل دانشآموختگان

 نگرش منفی در دانشجويان نسبت به حضور دربخش كشاورزي
 عالقه و انگيزة پايين دانشجويان نبود فرهنگ كار گروهی و تيمی در دانشگاه نبود فرهنگسازي مناسب در زمينة كارآفرينی -تفاوتهاي فرهنگی بين دانشگاه و دانشگاه

حمایتی
قانونی – سیاستگذاری

فرهنگی -انگیزشی

عوامل بازدارندة توسعة
کارآفرینی

ارتباطی -اطالعاتی

آموزشی
 برگزارنکردن دوره و كارگاههاي آموزشی روشهاي تدريس ناكارآمد محتواي و كيفيت آموزش نامناسب نبود استادان ماهر و خالق محيط نامناسب آموزشی -پويانبودن دورههاي آموزشی

اقتصادی -مالی
 ناتوانی در پذيرش خطر مالی مشکل تأمين سرمايه دولت تسهيالت مالی نمیپردازد -دانشگاه طرحهاي مالی را حمايت نمیكند

 ضعف دفاتر كارآفرينی و انتقال فناوري ضعف تعامل استادان و دانشجويان ضعف تعامل صنعت و دانشگاه نبود مراكز مشاوة شغلی در دانشگاه -ضعف تعامل دانشگاه و مراكز تحقيقاتی

شکل  .1عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی در دانشکدههای کشاورزی

روششناسی تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت ،از نوع توصیفی– پیمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات ک اربردی
است .جامعة آماری آن شامل دانش جویان تحص یالت تکمیل ی ش اغل ب ه تحص یل در پ ردیس
کشاورزی و مناب طبیعی و پردیس ابوریحان دانش گاه ته ران و هم ن ین دانش کدة کش اورزی
دانشگاه تربیت مدرس ( )N=1176بود که با استفاده از فرمو ک وکران و تع داد  191دانش جو
برای نمونه انتخاب شدند و با روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب توزی ش د (ج دو
)2؛ بدین ترتیب که هریک از این مراکز یک طبقه در نظر گرفته شد و متناسب با حج هریک

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان 2931

256

از آنها نمونهگیری صورت پذیرفت .دادههای مورد نظر با اس تفاده از پرسش نامة محق قس اخته
گردآوری شد که بر اساس پیشینة تحقیق تدوین شده بود و شامل دو بخش ویژگیهای ف ردی
و حرفهای دانشجویان ( 6پرسش) و عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی ( 95گویه) بود که برای
اندازهگیری بخش دوم از طیف لیکرت ( 5سطحی از خیلی ک تا خیلی زیاد) استفاده شد.
جدول  .1جامعة آماری مورد بررسی و حجم نمونة اختصاصیافته به هریک از طبقات
ردیف

نام دانشکده

حجم جامعه

حجم نمونه

1

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

1281

151

8

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

083

82

0

دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

545

50

8825

808

کل

روایی محتوایی پرسشنامه را چند تن از استادان رشتههای کشاورزی و کارآفرینی ب ازنگری
و تأیید کردند .برای بررسی اعتبار سازهای پرسشنامه و برازش الگوی اندازهگیری و ساختاری
مربوط به عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونبا محاسبه شد که میزان آن ب رای
مقیاس اصلی پرسشنامه یعنی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی 0/32 ،محاسبه ش د .اطالع ات
موجود در پرسشنامهها کدگذاری شد و با استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخه  23و LISREL

نسخه  7/5مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .ب رای تجزی هوتحلی ل دادهه ا از روشه ای آم اری
توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین ،ضریب تغیی رات ،تحلی ل ع املی اکتش افی،
تحلیل عاملی تأییدی و مد معادالت ساختاری استفاده شد .مد معادالت ساختاری فنی ب رای
تحلی ل چن دمتغیری از خ انوادة رگرس یون چن دمتغیری و رویک ردی آم اری ب رای آزم ون
فرضیههایی دربارة روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است (هومن.)2974 ،
یافتهها
برای کاهش تعداد متغیرهای مربوط به عوامل بازدارندة توس عة ک ارآفرینی ب ه عوام ل کمت ر و
تعیین سه هریک از عاملها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .بدین منظ ور  95متغی ر وارد
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تحلیل عاملی اکتشافی شد .برای مناسببودن دادهه ا ب رای تحلی ل ع املی از ض ریب  KMOو
آزمون بارتلت استفاده شد .مقدار  0/323 KMOو مقدار بارتلت  7104/245به دست آم د ک ه
در سطح یک درصد معنیدار بود که این ام ر نش اندهن دة مناس بب ودن همبس تگی متغیره ای
واردشده برای تحلیل عاملی است.
هم نین ب رای ب االبردن تفس یر گوی هه ا از روش چ رخش واریم اکس اس تفاده ش د و در
مجموع تعداد  6عامل و بر اساس مقادیر ویژه و نیز معیار عام ل پیش ین اس تخراج ش دند ک ه در
جدو  1اراله شدهاند .این عوامل  10/21درصد از واریانس کل متغیرها را بیان کردهاند .س ه
هرکدام از این عاملها در این جدو مشخص شده است .نامگذاری عاملها با توجه به ماهی ت
متغیرهای موجود در هر عامل انجام پذیرفت و بر این اساس این عوامل به صورت "آموزش ی"،
"حمایتی"" ،ارتباطی""،نگرشی"" ،سیاست گذاری" و "فرهنگی" نام گذاری شدند .وض عیت
قرارگیری متغیرها در عوامل با فرض واق شدن متغیرهای با بار عاملی ب زر ت ر از  ،0/5بع د از
چرخش عاملها به روش وریماکس و نامگذاری عاملها به شرح جدو  9است.
جدول  .8عاملهای استخراجشده در زمینة عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی
درصد واریانس

درصد واریانس تجمعي

عاملها

5/01

12/34

12/34

حمایتی

4/13

11/80

82/82

ارتباطی

0/25

11/01

41/32

نگرشی

0/24

11/88

58/05

سیاستگذاری

0/51

13/38

58/02

فرهنگی

8/88

8/82

83/18

آموزشی

مقدار ویژه
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جدول  .0متغیرهای مربوط به هریک از عاملها و میزان ضرایب بهدستآمده
نام عامل

فرهنگی

سیاستگذاری

نگرشی

ارتباطی

حمایتی

آموزشی

متغيرها

بار عاملي

توجهنکردن کافی به دروس کارآموزی و کارورزی

3/858

توجهنکردن به معیارهای مناسب در گزینش دانشجو

3/802

استفاده از روشهای تدریس سنتی و آموزشگر محور

3/838

توجهنکردن به بهبود کیفیت آموزش عالی

3/525

برگزارنکردن دورهها و کارگاههای آموزشی مناسب و با کیفیت در زمینة کارآفرینی

3/525

به روز نبودن محتوای دروس دانشگاهی

3/581

پایینبودن سطح دانش مدیریتی و ارتباطی دانشجویان

3/502

تئوریبودن دروس و توجهنکردن به مباحث عملی در دروس دانشگاهی

3/505

بیاعتمادی بخش کشاورزی و صنعت به توانمندیهای دانشآموختگان

3/234

ضعف مراکز کارآفرینی در دانشگاه

3/828

نبود حمایت کافی از طرحها و ایدههای دانشجویی از سوی دانشگاه

3/812

نبود انجمن یا تشکل دانشآموختگان در دانشگاه

3/522

دیدگاه نامناسب جامعه به بخش کشاورزی

3/528

انجامندادن پژوهشهای کاربردی در زمینة توسعة کارآفرینی

3/528

حمایت ناکافی دولت از دانشآموختگان

3/512

ضعف ارتباطات بینالمللی دانشگاه برای تبادل دانشجو و استاد

3/855

برقرارنکردن ارتباط مناسب و مداوم بین دانشجویان و اعضای هیئتعلمی

3/855

نبود مراکز مشاورة شغلی در دانشگاه

3/505

بهرهگیری نامناسب از فناوریهای نوین مانند فناوری اطالعات و ارتباطات

3/581

نبود ارتباط مناسب بین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

3/532

نبود ارتباط مناسب بین دانشگاه و بخشهای صنعت و کشاورزی

3/500

نگرش منفی در دانشجویان در مورد حضور در بخش کشاورزی

3/523

عالقه و انگیزة پایین دانشجویان به رشتة تحصیلی

3/585

نبود خودباوری و اعتمادبهنفس در دانشجویان

3/555

گرایش دانشجویان به اشتغال در مشاغل دولتی به جای خوداشتغالی

3/515

شناخت پایین دانشگاه از نیازها و اولویتهای بخش کشاورزی و صنعت

3/835

توجه ناکافی به کارآفرینی در سیاستگذاریهای کالن دانشگاه

3/525

توجهنکردن به پرورش خالقیت و نوآوری در دانشجویان

3/545

نبود برنامة جامع توسعة کارآفرینی در دانشگاهها

3/528

نبود فرهنگ کار گروهی و تیمی در دانشگاه

3/552

دشواری فعالیتهای کشاورزی در مقایسه با سایر زمینههای شغلی

3/508

نبود فرهنگسازی مناسب در زمینة کارآفرینی در سطح دانشگاه

3/535
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در ش کل  ،2الگ وی ب رازشش دة عوام ل بازدارن دة توس عة ک ارآفرینی ،باره ای ع املی
استانداردشدة گویهها بیانگر این هستند که ابزار اندازهگیری در وضعیت مناسبی از لحاظ اعتبار
سازهای قرار دارد .در جدو  ،4شاخصهای برازندگی بیانگر برازش خوب مد مورد بررسی
با دادههای مشاهده شده است .شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیلشده نیک ویی ب رازش
هرچه به یک نزدیکتر باشد ،بیانگر برازش مناسب مد است؛ هم نین معی ار ریش ة می انگین
باقیماندهها که شاخصی برای اندازهگیری متوسط باقیماندههاست ،هرچه کوچ کت ر باش د،
نشاندهندة برازش خوب مد است و مجذور کا و سطح معنیداری و کمیتهای ( tدر س طح
معنیداری  0/50درصد) بیانگر نبود تفاوت معنیداری دادههای مش اهده ش ده ب ا م د هس تند
(.)Hair et al., 2006, p. 75
با توجه به نتای جدو  5میتوان نتیجه گرفت که عاملهای آموزشی ،حمایتی ،ارتب اطی،
نگرشی ،سیاستگذاری و فرهنگی تا حدود زیادی ابع اد مس تقل و مج زای عوام ل بازدارن دة
توسعة کارآفرینی را اندازهگیری میکنند و این موارد به ترتیب اولویت رتبة او تا شش را در
تدوین این سازوکارها به خود اختصاص دادند.
جدول  .4نتایج میزان تطابق مدل پژوهش با شاخصهای برازندگی
معيار پيشنهادشده

نتایج در پژوهش

شاخص برازش

≤0

8/584

سطح معنیداری

≤ 3/35

3/333

شاخص نرمشدة برازندگی

≤ 3/23

3/28

شاخص نرمنشدة برازندگی

≤ 3/23

3/23

شاخص برازندگی تطبیقی

≤ 3/23

3/21

شاخص نیکویی برازش

≤ 3/23

3/23

شاخص تعدیلشدة نیکویی برازش

≤ 3/23

3/20

میانگین مجذور پسماندها

≤ 3/35

3/305

معیار ریشة میانگین باقیماندهها

≤ 3/13

3/358

درجة آزادی
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جدول  .5تحلیل عاملی تأییدی ساختار نظری پرسشنامه
متغيرها

آموزشی

حمایتی

ارتباطی

نگرشی

سیاستگذاری

فرهنگی

گویهها

بار عاملي استاندارد شده

مقدار t

آموزشی 1

3/882

-

آموزشی 8
آموزشی 0
آموزشی 4
آموزشی 5
آموزشی 5
آموزشی 8
آموزشی 2
حمایتی 1
حمایتی 8
حمایتی 0
حمایتی 4
حمایتی 5
حمایتی 5
حمایتی 8
ارتباطی 1
ارتباطی 8
ارتباطی 0
ارتباطی 4
ارتباطی 5
ارتباطی 5
نگرشی 1
نگرشی 8
نگرشی 0
نگرشی 4
سیاستگذاری 1
سیاستگذاری 8
سیاستگذاری 0
سیاستگذاری 4
فرهنگی 1

3/232
3/228
3/231
3/822
3/884
3/822
3/235
3/228
3/280
3/855
3/821
3/881
3/881
3/845
3/832
3/818
3/204
3/248
3/280
3/213
3/883
3/282
3/238
3/528
3/228
3/234
3/822
3/222
3/245

2/114
2/181
2/551
2/238
2/580
2/434
2/828
2/052
11/833
2/451
11/555
18/548
13/232
2/445
2/221
2/883
2/255
2/254
11/012
11/412
11/552
13/258
8/280
2/555
-

فرهنگی 8

3/858

18/115

فرهنگی 0

3/823

11/455

آلفاي کرونباخ

3/221

3/248

3/213

3/282

3/222

3/208
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0/087
0/056

0/098

0/056

0/122

آموزشی 1

0/198

آموزشی 2

0/160

آموزشی 3

0/034

آموزشی 4

0/167

آموزشی 5

0/179

آموزشی 6

0/190

آموزشی 7

0/179

آموزشی 8

0/231

حمايتی 1

0/345

حمايتی 2

0/098

حمايتی 3

0/499

حمايتی 4

0/254

حمايتی 5

0/109

حمايتی 6

0/189

0/00
0/038
0/038

حمايتی 7
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0/779
0/809
0/887
0/901
0/789
0/774
آموزشی

0/798
0/805

0/098
0/823
0/303

0/771
0/765
0/791
0/721
0/745

0/234

ارتباطی 1

0/069

ارتباطی 2

/709
0

0/098

ارتباطی 3

0/712

0/435

ارتباطی 4

0/834

0/035
0/121

ارتباطی 5

0/234

ارتباطی 6

0/342

نگرشی 1

0/192

نگرشی 2

0/211

نگرشی 3

0/423

نگرشی 4

حمايتی

0/278

توسعة
کارآفرینی

0/842
0/247

0/823
0/810

0/224

ارتباطی

0/770
0/256

0/879
0/687

0/297
0/228
0/122
0/111

0/431

0/902

نگرشی

0/232

سياستگذاري 1
سياستگذاري 2
سياستگذاري 3
سياستگذاري 4
فرهنگی 1

0/209

فرهنگی 2

0/090

فرهنگی 3

0/882
0/804
0/788
0/888

سياستگذاري

0/846
0/757

فرهنگی

0/790
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بحث و نتیجهگیری
در پ ژوهش حاض ر ،عوام ل بازدارن دة توس عة ک ارآفرینی از دی دگاه دانش جویان تحص یالت
تکمیلی دانشکدههای کشاورزی دولتی استان تهران بررس ی ش د .یافت هه ای حاص ل از تحلی ل
عاملی نیز نشان داد که عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی در ش ش عام ل آموزش ی ،حم ایتی،
ارتباطی ،نگرشی ،سیاستگذاری و فرهنگی قابل طبقهبندی هستند .اول ین ع املی ک ه بیش ترین
درصد واریانس را به خود اختصاص داد عامل آموزشی بود .متأسفانه ،با وجود ماهیت علم ی-
کاربردی آموزشهای کشاورزی ،دروس ارالهشده در ای ن دورهه ا بیش تر ب ه ص ورت تئ وری
هستند که این امر یکی از ضعفهای این آموزشهاست.
از دیگ ر موان موج ود در ای ن زمین ه ب ه روز نب ودن محت وای دروس و اس تفادهنک ردن از
شیوههای آموزشی نوین و بهرهگیری از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در امر تدریس است.
التین و همکاران ( ،1000ص  )35و مک موالن و گیلین ( ،1002ص  )51محیط نامناسب
آموزشی دانشگاهها را عام ل شکس ت در زمین ة ک ارآفرینی دانس تهان د .ن وروززاده و رض ایی
( ،2973ص  )15نی ز نب ود اس تادان م اهر و خ الق و محت وای نامناس ب دورهه ای آموزش ی را
مه ترین بازدارندهای ایجاد روحیة کارآفرینی در دانشجویان دانستهاند.
دومین عاملی که پاسخگویان به آن اشاره داش تند عام ل حم ایتی اس ت .دان شآموختگ ان
دانشگاهها زمانی میتوانن د در عرص ة کس بوک ار موف ق باش ند ک ه از چت ر حم ایتی دول ت،
دانشگاهها و بخشهای خصوصی و غیر دولتی برخوردار باشند .ب ه اعتق اد حس ینی و همک اران
( ،2973ص  )953سیاس تگ ذاری نامناس ب و کمب ود حمای ت دولت ی از مش اغل کش اورزی
مه ترین موان توسعة کارآفرینی در دانشگاهها به شمار میروند.
گی ب ( ،1001ص  )295نی ز یک ی از چ الشه ای ک ارآفرینی در س طح دانش گاه را نب ود
حمای ت س ازمانی از آن در دانش گاه دانس ته اس ت .ای ن قش ر ب ا وج ود برخ ورداری از دان ش
تخصص ی بنی ة م الی مناس بی ندارن د ک ه بای د ت ا زم ان دس تیابی ب ه اس تقال نس بی از آنه ا
حمایتهای الزم به عمل آید؛ این امر باید در داخل دانشگاه و در سطح جامعه ادامه یابد.
عامل سوم ،عامل ارتباطی است .یکی از ایراداتی که به نظام آموزش عالی گرفت ه م یش ود
این است که این نظام به صورت منزوی و در جزیرهای جدا از جامعه است ک ه ب ا ای ن ش رایط
نمیتوان امید داشت که دانشآموختگان این نظام متناسب با نیاز بازار و برخوردار از قابلیته ا
و مهارتهای الزم باشند؛ هم نین دانشجویان زمانی میتوانند از توانمندی الزم در زمین هه ای
علمی و تخصصی برخوردار شوند که با سایر دانشگاهها و مجام علم ی مل ی و ب ینالملل ی در
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ارتباط باشند و از دانش روز آگاه شوند و این مشکل زمانی حل میش ود ک ه درک ی مش ترك
بین دانشگاه و سایر بخشهای جامعه ایجاد شود .در این زمینه ،مراکز کارآفرینی و پاركه ای
عل و فناوری میتوانند نقش مه و محوری ایفا کنند .ارتباط مؤثر دانشگاه ب ا دیگ ر بخ شه ا
میتواند زمینة تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را ک ه ب ی ت وجهی ب ه آن یک ی از مش کالت
آموزش عالی کشاورزی است تا حدود زیادی مرتف سازد.
گیب و هانن ( )1004نیز در تحقیق خود بر توسعة دفاتر کارآفرینی و انتقا فناوری ،تعام ل
استادان و دانشجویان و تعامل صنعت و دانشگاه تأکید داشتهاند.
یکی دیگر از عوامل ،عامل نگرشی و روانشناختی است .نگرش افراد میتواند تعیینکنن دة
رفتاری باشد که آنها از خود بروز میدهند .مسالل روانشناختی مختلف از قبیل انگیزه ،عالقه،
عزت نفس ،خودباوری ،نگرش اطرافیان و سایر موارد میتوانند در زمینة توس عة ک ارآفرینی و
کارآفرینبودن اف راد نق ش بس زایی ایف ا کنن د؛ هم ن ین برخ ورداری و تقوی ت مه ارته ا و
قابلیتهای کارآفرینی که دانشگاه میتواند در این زمینه نقش محوری و اساسی ایفا کند نیز از
اهمیت فراوانی برخوردار است .متأسفانه در نظام آموزش عالی کشاورزی ،تنها ب ه بع د دانش ی
فراگیران توجه میشود و به دو بعد بینشی و مهارتی افراد توجه کمتری میشود .ای ن ام ر ت أثیر
بسزایی در پایین بودن قابلیتهای کارآفرینانة دانشآموختگان کشاورزی دارد.
پنجم ین عام ل در زمین ة توس عة ک ارآفرینی ،عام ل سیاس تگ ذاری اس ت .در واق ،
سیاستهایی که در سطح دانشگاه و سطوح کالن ملی اتخاذ میش وند م یتوانن د بازدارن ده ی ا
پیشبرندة توسعة کارآفرینی باشند و سایر امور را تحت ت أثیر ق رار دهن د؛ از ای ن حی ث ش اید
بتوان آنها را مه تر از دیگر عوام ل دانس ت .مرادن ژادی و همک اران ( ،2976ص  )215عام ل
سیاستگذاری را یکی از عمدهترین موان توسعة کارآفرینی دانستهاند.
حسینی و همکاران ( ،2973ص  )953نیز سیاستگذاری نامناسب و کمبود حمای ت دولت ی
از مشاغل کشاورزی را مه ترین موان توسعة کارآفرینی در دانشگاهها برش مردهان د .دانش گاه
باید در سیاست گذاری خود در زمینة کارآفرینی بهصورت نظاممند همة ارکان و ابعاد این نظام
(اهداف ،محتوای آموزشی ،انتخاب فراگیران ،آموزشگران ،شرایط و امکانات آموزشی و سایر
موارد) را بازبینی کند.
آخ رین عام ل شناس اییش ده در ای ن زمین ه نی ز عام ل فرهنگ ی اس ت .ب یت وجهی ب ه
فرهنگسازی مناسب در سطح دانشگاه و نبود فرهنگ مشترك بین دانش گاه و جامع ه یک ی از
موان اصلی توسعة کارآفرینی و منزویشدن دانشگاههاست .دباکر و وگلرز ( ،1005ص )912
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نبود درك کافی صنعت و دانشگاه از فرهنگ یکدیگر و وجود اهداف متع ارض ب ین آنه ا و
دکت ر و همک اران ( ،1001ص  )912تف اوته ای فرهنگ ی ب ین دانش گاه و کس بوک ار را
عمدهترین موان توسعة کارآفرینی شناسایی کردند.
پیشنهادها
بر این اساس و با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهادهای زیر اراله میشود:
 .2بازنگری اساسی در سرفصلهای دروس دانشگاهی با درنظرگرفتن عل روز و توج ه ب ه
مباحث کارآفرینی و تأکید بر محتوای آموزشی شغل محور؛ هم ن ین توج ه بیش تر ب ه
دروس عملی در کنار پرداختن به مباحث نظری؛
 .1توجه بیشتر به امر آموزش کارآفرینی و توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهها از طرق
مختلف از قبیل دعوت از افراد کارآفرین نمونه ،برگزاری دورههای آموزشی مرتبط ب ا
کارآفرینی به صورت حضوری یا مج ازی ب رای دانش جویان و اعض ای هیئ تعلم ی و
بهرهگیری از فناوریهای اطالع ات و ارتباط ات و آم وزشه ای الکترونیک ی و توج ه
بیشتر به درس کارآفرینی و استفاده از افراد مجرب برای تدریس آن با تأکی د بیش تر ب ر
جنبههای عملی و کاربردی؛
 .9ارالة خدمات مشاورهای دربارةکارآفرینی به صورت حضوری و مجازی از طریق ایج اد
پایگاه اطالعرسانی در زمینة کارآفرینی و ایجاد مرکز مشاورة شغلی در دانشگاهها؛

 .4تعامل بیشتر بین دانشگاه و مراکز علمی – تحقیقاتی و بخشه ای اجرای ی ب رای حض ور
دانشجویان و استادان برای کسب تجارب الزم و توسعه و تقوی ت هرچ ه بیش تر مراک ز
رشد ،کارآفرینی و پاركه ای عل و فن اوری در دانش گاهه ا؛ هم ن ین امک ان انج ام
تحقیقات مشترك با سایر بخشها و حضور دانشجویان در محیطهای اجرایی؛
 .5توجه به مباحث کارآفرینی در سیاستگ ذاریه ای ک الن آم وزش ع الی و حمای ت از
دانشجویان و دانشآموختگان از طریق اعط ای تس هیالت ب انکی ب ا به رة پ ایین و دورة
بازپرداخت طوالنی و بهبود امکانات و زیرساخته ای الزم در دانش گاه ب رای ارتق ای
مه ارته ای عمل ی و عمل ی دانش جویان؛ هم ن ین تأکی د بیش تر ب ر انج ام تحقیق ات
کاربردی و مبتن ی ب ر نی از ب ازار ک ار و توج ه و حمای ت بیش تر از ای دهه ای نوآوران ه
دانشجویان و اعضای هیئتعلمی.
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