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کیدهچ
يفرصت جالب براکیو اقتصادي رابیشغليایجاد و توسعه،ينوآور،يریپذاز انعطافیدر بردارنده منبعینیکارآفر

شدند؛ اما با توجه به تحوالت عنوان محیطی آموزشی شناخته میها در گذشته بهدانشگاه. شودیمیافراد تلقياحرفهيتوسعه
ن نظام کالن، رویکردي پژوهشی پیدا کردند و در واقع؛ یک وظیفه به وظایف دانشگاه اضافه شد که تحصیالت تکمیلی محصول ای

در این تحقیق به بررسی .رودشمار میها بهها دومین انقالب در مأموریت دانشگاهشدن دانشگاهتحوالت بود. در واقع کارآفرین
هاي کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته شده است. جامعه آماري این هاي کارآفرینانه در بین دانشجویان رشتهویژگی

باشند که حداقل دوسال از اسی ارشد، دکتري و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی میتحقیق دانشجویان مقاطع کارشن
تحصیل خود را گذرانده باشند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. روایی 

باخ استفاده جهت تعیین پایایی از ضریب آلفاي کرونیید و و آزمون بارتلت تأKmoمحتوایی پرسشنامه با استفاده از مقدار ضریب 
درصد داشت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و روش 91گیري در حد بودن ابزار اندازهشد، که نشان از پایا

ر از دانشجویان نف98نمونه آماري نفري تعداد1700از جامعه آماري اي با انتساب متناسب بهره گرفته شد گیري طبقهنمونه
هاي توصیفی و استنباطی نظیر درصد فراوانی، میانگین، ها از آمارهتحلیل دادهودانشکده کشاورزي تعیین گردید. جهت تجزیه

99آزمون کروسکال، من ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از رگرسیون استفاده گردید. نتایج آزمون همستگی رابطه 
هاي کارآفرینانه دانشجویان هاي دانشگاه کارآفرین با میزان آگاهی از فعالیتداري را بین متغیرهاي ویژگیدرصد و بسیار معنی

نشان داد. 

، فرصت: نظام آموزشی، کارآفرینی، نوآوريکلیديهايواژه

مقدمه 
ها به شرایط محیط در عصرکنونی، مدیریت بر سازمان
د و تغییر و تحوالت بیرونی و درونی مؤسسات بستگی دار

محیطی باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. مفهوم این تغییر و 
توانند با تکیه ها دیگر نمیتحوالت سریع آن است که سازمان

هاي گذشته، به اهداف خود دست یابند و به رسالت روشبر 
خود عمل کنند. تغییرات پرشتاب، پیچیدگی فزاینده، رقابت 

چه بیشتر درها هرد تا حیات سازمانانروزافزون باعث شده
عنوان دغدغه فکريچاره بهمعرض خطر قرار گیرد و یافتن راه

دنبال ها مطرح شود. مدیران در قرن جدید بهمدیران سازمان
ي تمرکز شدت بر نوآورراهکارهایی سازمانی هستند که به

هاي آموزش عالی سسهمؤدانشجویان از هامروز. )5(دارند
سرعت در شوند که بهشده و وارد محیطی میختهآمودانش

مل مرتبط با آن هر روز دنیاي حال تغییر است. فناوري و عوا
شغلی را تغییر داده و مشاغل جدیدي را ایجاد هاي صتفر

سازي و هاي دولت براي خصوصیسیاست. )8(کنندمی
نیز موجب کاهش استخدام در بخش دولتی و در سازيچککو

،شده است. بنابراینانگآموختهدانشيش بیکارنتیجه افزای
بی به کارآفرینی یااز کارارائه تعریف جدیدي از اشتغال و گذر

بوده و انگآموختهدانشهاي معضل بیکاري حلراهیکی از
ویژه براي دانشجویان دانشگاهی که در مقایسه این موضوع به

اشتغالی خوددنبال ت دانشگاهی بیشتر بهبا افراد بدون تحصیال
.)34(هستند بسیار اهمیت دارد

بهاماهاستدانشگاهدرجدیدرشتهیککارآفرینیآموزش
کارآفرینانهفرهنگتواندمیواست؛بازشناسیحالسرعت در

ودانشمندانعقیدهبه. کندتوزیعیادگیرندگانبینرا
ازکارآفرینانهمهارتکهداردوجودقوياحتمالپژوهشگران

اخیرهايسالدر،بنابراین. یابدافزایشآموزشطریق
کارآفرینیآموزشبرتوجهیقابلدانشگاهیهايتالش

توسعه»کارآفرینی«رشتهکندکمکتااستشدهمتمرکز
کارآفرینی در بیش از ،حال حاضردر. گیردشتابویافته

شود. میتدریسدنیاسراسردردانشگاهوکالج1500
بهوکارآفرینیيتوسعهيعمدهابزارهايیکی از،همچنین

تحصیالتسطحدرویژهبهآموزشاشتغال،ایجادآنتبع
اصوالً بحث بر سر آموزش کارآفرینی .)18(باشدمیعالی

که در باشدمیبیشتر حول محور پرورش منابع انسانی کارآمد 
کننده توسعه محسوب منابع تعیینومحور، جزاقتصاد دانش

تواند مورد تأکید کشورهاي در حال شود. این مطلب مییم
توسعه نیز باشد و دغدغه عدالت اجتماعی و نیاز صنایع را که 
کشورهاي در حال توسعه با آن درگیر هستند، مرتفع سازد. 
بهتر است که کارآفرینان به مسائل زیر بیشتر توجه کنند:

ن براي ها، کسب منابع و مدیریت آچگونگی شناسایی فرصت
ها، به کاربردن خالقیت و رسیدن به برداري از فرصتبهره

شدن شده و شریکهاي حسابهاي مفید، انجام ریسکحلراه
هایی که در کشورهاي یکی از دغدغه.هادر پیامدها و پاداش

یافته از گذشته دور تاکنون مطرح در حال توسعه و حتی توسعه
دادهاي نظام زم برونبوده است، عدم انطباق و سازگاري ال

پیامد این عدم انطباق، د. باشآموزشی با نیازهاي بازارکار می
جوانان و انگآموختهدانشانحراف شغلی و یا بیکاري 

ی درونی و بیرونی ایگردد کاردیده است که باعث میآموزش

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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.)31(دنظام آموزشی مورد تردید قرار گرفته و زیر سئوال برو
هاي دانشگاهی را به سه دسته ادایمکارشناسان مجموع پار

کنند:تقسیم می
هاي آموزشی. دانشگاه1
هاي تحقیقاتی. دانشگاه2
کارآفرینهاي. دانشگاه3

طور گاهی است که بهدانشگاه کارآفرین دانش،در واقع
وکارها به نوآوري بپردازد و کند تا درباره کسبفعال تالش می

. )30(ثمر باشدده جامعه مثمره آینبدادن سعی دارد تا در شکل
گوي نیازهاي هاي آموزش عالی باید جوابنظام،همچنین

رسد هدف نظر میجاري و آینده جامعه باشند؛ از این رو به
سازي افراد براي رفتار معقول نهایی نظام آموزش عالی آماده

باشد. دانشگاه، با تربیت افراد کارآفرین نقشدر اجتماع 
ن نتایج کرددر اقتصاد، تکنولوژي، نوآوري و فناوريسزایی هب

دهد که شواهد آماري نشان می.)10(تحقیقات بر عهده دارد
آموختگان دانشگاهی در وضعیت بیکاري در بین دانش

الشتوانستند با کار و تنامناسبی است. متخصصانی که می
باعث پیشرفت، توسعه و خودکفایی کشور شوند نتوانستند در 

اند یا مشغول به کار شوند و بیکار ماندهتخصصی خودبخش
هاي کاذب روي هاي دیگر و شغلبه اشتغال در بخش

ورود به دنیاي بازار کار براي آن دسته از دانشجویانی . اندآورده
شوند فقط از که در چهارچوب نظام آموزش عالی آماده می

زار پذیر نیست. بات نظري امکانالعاطریق کسب دانش و اط
بر دانش نظري نیازمند دانش عملی، تجربه و توان الوهکار ع

). گرچه معضل بیکاري براي 26(ریزي استمدیریتی و برنامه
کلیه اقشار جمعیت فعال کشور آزاردهنده و براي اقتصاد کشور 

گان آموختهدانشبازدارنده است؛ با این حال، بیکاري 
چندان برخوردار و ضریب اهمیتی دوها از حساسیت دانشگاه

عنوان ها بهدانشگاهگانآموختهدانشاست. چراکه از یک طرف 
هاي تحصیلی در هاي انسانی کشور طی سالسرمایه
ها از علم، دانش و مهارت الزم برخوردار شده و با دانشگاه

اشتیاق و آمادگی بسیار داوطلب ورود و مشارکت در 
وند و از طرف شهاي اقتصادي و اجتماعی کشور میفعالیت

اقتصادي و اجتماعی هايدیگر ماشین سازندگی و فعالیت
دلیل ها بهدانشگاهگانآموختهدانشکشور به وجود

میزان و شدت بیشتري هاي انجام گرفته بهگذاريسرمایه
بیشکشوردر کلاکنونهمکهوجوديبا.)20(نیازمند است

طبیعی عضومنابعوکشاورزيآموختهدانشهزار240از
بر. داردوجودطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسینظامسازمان
آموختگاندانشازنفرهزار57تعدادرسمی ًآماراساس

اغلب. )12(هستندکارجویايمنابع طبیعیوکشاورزي

سساتؤمدراستخدامرا برايخودکشاورزيگانآموختهدانش
ازوکنندمیادهشهري آممناطقدرکاروخصوصیودولتی
کهشوندکشاورزي میهايدانشکدهواردکسانیدیگرسوي
ودکشاورزي ندارنباارتباطیهیچوبودهشهرهاساکناغلب
کافی اقدامانگیزهبدونودانشگاهیمدركگرفتنبرايتنها

دولت کهاستواضح. کنندمیکشاورزيهايرشتهانتخاببه
واگذاريوهاگريتصديکاهشبرمبنیهايسیاستدلیلبه

امکانات،درمحدودیتهمچنینوغیردولتیبه بخشامور
ایجادشغلکشاورزيگانآموختهدانشبراي تمامیتواندنمی
ازاستفادههايراهبهترینازکارآفرینی یکی،بنابراین. نماید
هايمهارتبرتکیهتا بااستکردهتحصیلنیروهاياین

).19بپردازند (کاروکسبایجادهبخودآموزشی
ستانشگاهیدافمعروابجذمفهومیفرینرآکاهنشگادا
رمنظوبهرايمنددسويهامحیطوفرهنگهاها،فرصتکه

نموختگاآدانشوننشجویادافرینیرآکاشپذیروترغیب
کهستامکانیفرینرآکاهنشگادادر واقع.مینمایددیجاا

.)13،14(استآندينهاسسااازبخشیفرینیرآکا
. استکردهارائهکارآفریندانشگاهازتعریفدو)7(کالرك

دانشگاهیکارآفریندانشگاهدارد کهاعتقاداولتعریفدر
وکارهاکسبي دربارهتاکندمیتالشفعالطوربهکهاست

يآیندهدادنشکلدرتاکندمیتالشوبپردازدنوآوريبه
کهدارداعتقادخوددومتعریفدروي. باشدثمرمثمرجامعه

وخطرپذیرنوآور،استدانشگاهیکارآفریندانشگاه
.ي رفتارهاي کارآفرینانهدهندهپرورش

مبانی نظري 
دیکرروفرینیرآکاتوسعهدرمهميهادیکرروازیکی

ستاگرفتهشکلضفریناباکهستاشخصیتیهايگییژو
ريشمابایدجامعهدرنفرینارآکایشافزاوورشپرايبرکه
ینادر. دکرتقویتادفرادرراشخصیتیهايگییژواز
درفرینیرآکاشگسترايبرکهستاینابروربادیکررو

فرینیرآکاشخصیتیهاي گییژوکهرااديفرابایدیاجامعه
ورهمشاوزشموآباینکهایادکرجووجستجامعهدرنددار
).25(دداورشپرادفرادررافرینیرآکاشخصیتیهايگییژو

، زالی و )21(افراد زیادي همچون کرناییج و همکاران
هاي گییژو)25(، میرآقایی و همکاران)33(همکاران

ند: دکرانعنونفرینارآکاايبررایرزشخصیتی
ت نیاز به موفقیت، سالسپذیري، مرکز کنترل درونی، ریسک

که طلبی، تحمل ابهام.ؤیاپردازي، چالشفکري، عملگرایی، ر
در این پژوهش نیز از این متغیرها براي سنجش شخصیت 

.استفاده شدافراد مخاطب 
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کارآفرینانروانشناختیهايمدل مفهومی ویژگی-1شکل
Figure 1. Conceptual Model of the Psychological Characteristics of Entrepreneurs

هاي مدل ري سازهتعریف نظ
نیاز به موفقیت- 1

انجام کارهاي سخت، سرآمد و عبارت است از میل براي
منظور کردن نسبت به سایرین بهبودن و بهتر عملبرتر

عالوه نیاز هب).9(دستیابی به یک احساس پیشرفت شخصی
عبارت است از تمایل به انجام کار در سطح به موفقیت 

هاي رقابتی. به قصد موفقیت در موقعیتاستانداردهاي عالی
افراد برخوردار از نیاز به توفیق، تمایل دارند همواره در چالش 
باشند و در راه رسیدن به اهداف، همچنین نسبت به عملکرد 
خود، به بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند. این افراد 

ف دهند تا خود مسئولیت حل مشکالت، تعیین اهداترجیح می
و دستیابی به آنها را از طریق تالش شخصی بر عهده گیرند

)2.(
کانون کنترل درونی- 2

افراد با مرکز کنترل درونی معتقدند که وقایع خارجی 
که کنند، در حالیها را تعیین میقابل کنترل، سرنوشت آدمغیر

خود ایمان دارند و (کارآفرینان) بهافراد با مرکز کنترل درونی
یا شکست را به سرنوشت، شانس، یا نیروهاي مشابه موفقیت

ها و دهند و خود را عامل اصلی شکستنسبت نمی
.)15(دانندهاي خود میپیشرفت

فرد نسبت يعبارت است از عقیدهکانون کنترل درونی 
ها، اش، نتیجه مهارتبه اینکه رویدادها و وقایع زندگی

امل محیطی همچون ها و رفتارهاي خودش و نه عوویژگی
).6(باشدشانس و تقدیر می

پذیريریسک- 3
دادن خطر یا دوري از عبارت است از تمایل فرد در نشان

.)17(شودهاي خطرناك مواجه میکه با موقعیتخطر هنگامی
است که فرد هاییمشتمل بر ویژگیپذیري رسیک،همچنین

مال شکست در براي انجام کاري یا پذیرش مسئولیتی که احت
).8(کندآن وجود دارد، اعالم آمادگی می

سالست فکري- 4
البداهه و حل اینگونه عبارت است از توانایی انجام امور فی

يعنوان حوزهآمیز. این عامل بهصورت موفقیتمسائل به
فکري متغیر خالقیت در افراد کارآفرین معرفی و مورد 

).33(شودشناسایی قرار گرفته می

عملگرایی- 5
گیرند، بالفاصله و وقتی که کارآفرینان تصمیم به عمل می

این عامل به ).1(کننددر اولین فرصت ممکن آن را اجرا می
دادن کارها و داشتن پشتکار و امید به توانایی خوب انجام

).33(موفقیت در امور محوله به فرد اشاره دارد
تحمل ابهام- 6

ل ابهام عبارت است از پذیرش عدم قطعیت قدرت تحم
عنوان یک هنجار در زندگی، توانایی ادامه حیات با دانش به

آنکه ي محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بیناقص درباره
توانایی عالوه ه). ب2(بداند آیا موفق خواهد شد یا خیرشخص

تحت گیري هاي مبهم و تصمیمواکنش مثبت به موقعیت
.)17(باشدیط مبهم و اطالعات ناکافی میشرا

دازيیاپررؤ- 7
جدیديهاهیدارويبردخوقتوفصرازنفرینارآکا

شتهاندپیدریاییامزهاهیدایناگراحتی،میبرندتلذ
ومیکنندصحبتانیگردبادخويهاهیدارهبادرنهاآ.باشند

،هددمنجااستانستهانتوکسهیچکههاییرکاصخصودر
هردادنمنجااحلامردرنهاآ.ندآورمیرويتخیلبهغلبا

غلبالیلدهمینبهشایدوهستندجدیديهاهیدادارايريکا
.ندارمیپندنایافتنیستدوديغیرعارانهاآيهاهیدادممر
هیندآهايواقعیتانبهعنورازارباهايصتفرنفرینارآکا

).25(کشندد به تصویر میکنند و آنها را با اعمال خومیدرك
طلبیچالش- 8

اي که افراد در عملیات روزانه درگیر درجهطلبی چالش
شوند و کار آنها را مجبور به رویارویی با چالش و سختی می
کند. افرادي که داراي روحیه کارآفرینی هستند به وضع می

دنبال انجام بهتر کارها موجود راضی نیستند و همیشه به
).1(تندهس

عنوان یک سازمان کارآفریندانشگاه به
فرین مکانی است که مشاغل جدید در آن آدانشگاه کار

کند. شوند. این مراکز از افراد کارآفرین حمایت میخلق می
است.هاي آموزشی، مالی و بازاریابی این حمایت شامل حمایت

ها، در نتیجه کارآفرینان امکان دسترسی به کتابخانه
هایی براي کنند. در چنین دانشگاهها و ... را پیدا میآزمایشگاه

شود تا مراکز جدید کسب و گذاران امکاناتی فراهم میسرمایه
شود تا با آنها همکاري می،کار را فراهم آورند. همچنین

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
5.

10
.1

0 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
97

.5
.1

0.
6.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jea.5.10.10
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1397.5.10.6.2
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-180-en.html


13................................................................................................................1397پاییز و زمستان/ 10راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال پنجم/ شماره 

دست آمده هاي بهبینی کرده و از فرصتمشکالت آنها را پیش
اي ارزشمند در حیطه مالی تجربهاستفاده کنند و بدین ترتیب

هاي صنعتی که با یک دانشگاه و بازاریابی کسب کنند. شرکت
کارآفرین در ارتباط باشند از مزایاي فناوري آن نیز بهره 

ها فرآیندهاي علمی و صنعتی دانشگاه،جویند. به این جهتمی
هاي ها از دل پژوهشباید تکمیل شده و ایجاد شرکت

ها دانشجویان باید در این مجموعه. دهدیدانشگاهی رخ م
اي از دانش و مدیریت کارآفرین را تواماً آموخته و با مجموعه

دهد، شروع امکانات الزمی که دانشگاه در اختیار آنها قرار می
).29(دبه فعالیت در عرصه صنعت نماین

فرینرآکاهنشگادايهربادربحثبهديمتعدانندیشمندا
سیرساختند. برمنتشررادخوتتحقیقانتایجوختهداپر

يپیامدهابرنمحققابیشترکههددمیننشاتتحقیقا
ازبرخینین میادر اماا،نددکرتأکیدهنشگادانشدفرینرآکا
رافرینرآکاهنشگادايمؤلفههاها وگییژونیزانهشگروپژ

ینايلهجمند. ازدکرامقدالمديارائهبهودادهارقرمدنظر
2005،2004،2001(ركکالنتوربابهانمیتوانندیشمندا
)، 2004()، اتزکویتز2001)، اسپورن (1998، روپکه ()1998،

) 2012) و گیب (2007(و همکارانترمل )، رو2006(کربی
د.کررهشاا

)7(کالركمدل دانشگاه کارآفرین بارتون
بااردخوکهستامانیزسافرینیرآکاهنشگادایک

درکالركبارتون.)7(کندمیمنطبقمحیطیاتتغییر
شد،ارائهآنپایانیگزارش1998سالدرکهخودتحقیقات

دانشگاهپنجچگونهکهبودمسئلهاینفهمجستجويدر
درمختلفکشورهايدرومتفاوتموقعیتپنجدراروپایی،

یرتغیچنانراخودهايویژگیندتوانست1990و 1980دهه 
ایندراوسازند؟سازگارتغییراتباراخودبتوانندکهدهند

اجتماعیهايسیستمویژگیکارآفرینی،کهدریافتتحقیق
مانندهاآنداخلیهايبخشوهادانشگاهاینکلکهاست

گرفتهبردرراآموزشیهايگروهوتحقیقمراکزها،دانشکده
نتیجهاینبهونامیدنکارآفریدانشگاهراخودمدلاو. است
باسازگاريسمتبهتحولمسیردرهادانشگاهکهرسید

پنجازکارآفرین،دانشگاهیکبهشدنتبدیلوبیرونیمحیط
عبارتندکالركنظرمطابقکهکندمیپیروياساسیمولفه

:از
ي رهبري قوي: دانشگاه کارآفرین داراي ایجاد هسته- 1

انداز و تنظیم راهبردها داشتن چشممدیریتی قوي است که با 
گسترش مرزهاي ساختاري (مانند - 2کند؛ آن را اداره می

ایجاد دفتر انتقال فناوري) و ایجاد سازوکارهایی جهت تعامل 
ایجاد -3با محیط خارج از دانشگاه (یعنی صنعت و منطقه)؛ 

وابسته به بودجه تنوع در منابع مالی: دانشگاه کارآفرین کامالً
هاي درآمدي چندگانه و لتی نیست. بلکه داراي جریاندو

ي دانشگاهی قوي؛ جهت ایجاد پایه- 4متوازنی است؛ 
ها، داشتن تحقیقات ر دانشگاهبودن در بین سایبهترین

ایجاد فرهنگ -5اي ضروري است؛ اي و مابین رشتهرشتهچند
کالرك). 7(کارآفرینی یکپارچه در کل مؤسسه دانشگاهی

پانزدهبهاروپایی،پیشرودانشگاهپنجازراخودقیقتحنمونه
قبلی،موردپنجبهاو. دادافزایشدنیاسراسردرموفقدانشگاه

ششهمچنینواسترالیاوشیلیاوگاندا،ازدانشگاهسه
برايکهرسیدنتیجهاینبهاو. افزودمتحدهایاالتازدانشگاه

باشد،داشتهرآفرینیکااثربخشیطوربهدانشگاهیکاینکه
بهکهکندانتخابراسازمانیساختارازصحیحیشکلباید

وشودسازگاراجتماعیتغییراتبابدهداجازهمؤسسه
قبلازبیشترکهبدهداجازههاگروهوافرادبههمچنین

وکندتغییربایدهادانشگاهسنتیساختار. داشته باشندفعالیت
هاينگرشکهشودآنینجایگزسازمانیچارچوبی

هايدانشگاهدر. کندتشویقرامداريتغییروبودنسیال
وکنندحرکتآزاديسمتبهبایدناچاربهساختارهاسنتی

تغییربهنسبتچگونهبدانندبایدافرادسایرواستادان
).7(نمایند رفتارهوشمندانه

)11(اتزکویتز مدل دانشگاه کارآفرین 
مدلی را براي دانشگاه کارآفرین 2004تز در سال اتزکوی

اي از معرفی کرده است که این مدل در قالب مجموعه
پیوسته قابل تبیین است. وي معتقد است این همهاي بهویژگی
ها از تحلیل کارآفرینی دانشگاهی در آمریکا، اروپا و ویژگی

آمریکاي التین حاصل شده است. این پنج ویژگی که از نظر 
اي با هم قرار دارند، براي نوآوري بسیار وي در تنش خالقانه

ي یک دانشگاه کارآفرین، این مهم هستند و در فرم بهینه
ها عبارتند از:عناصر در تعادل با هم قرار دارند. این ویژگی

سازي دانش از دیدگاه وي سازي دانش: سرمایهسرمایه- 1
قش دانشگاه را اجتماعی و اقتصادي است و نياساس توسعه

همبستگی: دانشگاه کارآفرین از -2دهد. در جامعه ارتقا می
نزدیک با صنعت و دولت تعامل دارد و یک برج عاج منزوي از 

مؤسسه استقالل: دانشگاه کارآفرین نسبتاً- 3جامعه نیست. 
مستقلی است و یک وابسته براي مؤسسه دیگري محسوب 

هاي بین رفع تنشاشکال سازمانی پیوندي:- 4شود. نمی
هاي همبستگی و استقالل باعث ایجاد انگیزه جهت ویژگی
هاي سازمانی هیبریدي (پیوندي) براي داشتن همزمان شکل

(نوسازي نهادي): پذیريبازتاب- 5گردد. هر دو ویژگی می
منظور نوسازي دائمی ساختار داخلی دانشگاه به لحاظ ارتباط 

) به 11(مدل اتزکویتزآن با تغییرات صنعت و دولت است.
هاي کارآفرینانه نگریستهدانشگاه کارآفرین از منظر فعالیت

.است
)28(روترمل و همکارانمدل دانشگاه کارآفرین 

ي دانشگاهی مقاله146ررسی روترمل و همکاران با ب
تالش ارزشمندي را جهت 2005-1981شده در فاصله منتشر

ي دانشگاه کارآفرین هینهاي تحقیقاتی در زمبازشناسی جریان
ند، آنها معتقدند، جریان تحقیقاتی در موضوع دانشگاه داشت

عنوان هاي کارآفرینانه در دانشگاه را بهکارآفرین، فعالیت
بیند که بر اي از تکامل طبیعی سیستم دانشگاهی میمرحله
هاي سنتی آموزش و اموریتي اقتصادي عالوه بر متوسعه

اغلب مقاالت در این جریان ،در نتیجهورزد.کید میتحقیق تأ
هاي ساختارهاي تحقیقاتی سعی در پرداختن به ویژگی

ها دارند که این ساختارها باعث ارتقاء یا مانع سازمانی دانشگاه
شوند. بر اساس سازي اختراعات دانشگاهی میاز تجاري

هاي شده اغلب حول سیستمبررسی آنها، مطالعات انجام
گاه، وضعیت دانشگاه، مکان آن، فرهنگ تشویقی در دانش
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يحاکم بر دانشگاه، کارگزاران واسط در دانشگاه، تجربه
شده براي دانشگاه و هویت دانشگاه در این زمینه، نقش تعریف

باشند. عالوه بر ساختار سازمانی، سایر مطالعات ها میدانشگاه
شده به مشخصات و نقش اساتید و ماهیت فناوري مورد انجام

شده فوق سازي متمرکز شدند. عوامل یادجاريت
دانشگاهی مؤثر بر کارآفرینی در ي عناصر دروندهندهتشکیل
ند که فرآیند کارآفرینی باشند. اما محققین دریافته میدانشگا

ها و قوانین، دانشگاهی تحت تاثیر عوامل خارجی نظیر سیاست
د. در اي نیز قرار دارنوضعیت صنعت محیطی و شرایط ناحیه

اثیرگذار مورد تحلیل عنوان عوامل تعوامل زیر به،این راستا
هاي همکاري، نامههاي رسمی، توافقند. وجود برنامهقرار گرفت

هاي دهی، فعالیتپشتیبانی تحقیقاتی، استفاده از لیسانس
ها)، ها و پتنت(لیسانسهاي تجاريبازاریابی، کیفیت خروجی

تحقیقاتی، وجود مراکز رشد، هاي وجود مشارکت در همکاري
.)28(هاپارك

)15(ن گیبآالمدل دانشگاه کارآفرین 
هاي معمول در کارآفرینی را نیز مدل)2004گیب و هانن (

دانند و براي دستیابی به اهداف دانشگاه کارآفرین مناسب نمی
دفاتر کارآفرینی يهاي کارآفرینی، توسعهآموزشيعهبر توس

حمایت از فرآیندهاي نوآوري، آموزش و انتقال فناوري،
هی، حمایت از مالکیت مستمر، تقویت تحقیق و توسعه دانشگا

هاي تیميکردن استادان دانشگاه، توسعهفکري، درگیر
کارآفرین، تعامل اجتماعی دانشجویان و استادان و تعامل 

مدل دانشگاه .)13(کید کردندأجانبه صنعت و دانشگاه تهمه
عد به این مؤلفه و یا ب11)، داراي 15گیب (کارآفرین آالن

اندازه، ماموریت و استراتژي دانشگاه؛ چشم- 1باشد: شرح می
ساختار و طرح سازمانی؛ -3ي دانشگاه؛ حاکمیت و اداره- 2
قدرت نفوذ و استفاده از -5اي؛ اي، فرا رشتهچند رشته- 4

- 7هاي جامعه؛مدیریت ذینفعان و ارزش-6منابع متنوع؛ 
مین مالی مرکز رشد، تأ- 9انتقال دانش؛ - 8آموختگان؛دانش

هاي مشتق از دانشگاه؛مخاطرات در شرکت
آموزش کارآفرینانه و - 11سازي، و در نهایت، المللیبین- 10

).14(گذاريآموزش سرمایه
مختلف هايمدلمطالعهوبررسیازپسپژوهش،ایندر

نظريمدلعنوانبه)15(بگیمدلازکارآفرین،دانشگاه
دیگرهايمدلبهنسبتچراکهاست،شدهاستفادهپژوهش

تمامدرهمچنینوجدیدترتر وکاربرديتر وکاملتر،جامع
.استاستفادهقابلسازمانیسطوح

دانشگاه کارآفرین هاي مدل مفهومی تعریف نظري سازه
)15آلن گیب (

مؤلفه به 11مؤلفه از 8ن با توجه به شرایط دانشگاه کارآفری
گیرد:شرح زیر مورد بررسی قرار می

انتقال دانش- 1
هاي شده در بستر پروژهمبادله دانش ایجادانتقال دانش 

تحقیقاتی مشترك میان دانشگاه و صنعت است که از طریق 
). 4(آن، صنعت و دانشگاه قادرند مزیت رقابتی کسب نمایند

منظور انتقال یی است که بههامجموعه فعالیت،همچنین
).3(گیرددانش سازمان میان اعضا صورت می

مرکز رشد یا انکوباتورها- 2
شود و نهادها یا هاي فنی محسوب میجزء ساخت

وکارهاي هایی هستند که براي پرورش یا ایجاد کسبچارچوب
شوند. انکوباتورها با تأمین تسهیالت سازمان کوچک ایجاد می

گذاران بیرونی و مشاوران وکار، جذب سرمایهدر کسبیافته
هاي کوچک جدید کمک اي، به دوام و رشد شرکتحرفه

مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهاي رشد ).24(کنندمی
اقتصادي است که براي حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده 

شود و با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی، تأسیس می
کند. در هاي جدید را فراهم میي تأسیس شرکتینهزم

اي با عنوان پرورش کارآفرینی، سازمان همکاري گزارش تازه
ها نیاز به کند که دانشگاهي اقتصادي اروپا تأکید میو توسعه

هاي رسمی براي تسهیل ي ساختاري و سیاستتوسعه
).18(گذاري جدید دارندسرمایه

شدنالمللیبین- 3
ها دارد، ملت- شدن اشاره به روابط میان دولتالمللیبین

ها را تشویق ها و سنتاي که شناخت و احترام به تفاوتگونهبه
کند.می
ذینفع- 4

)، ذینفعان را هر فرد یا گروهی تعربف نمودند 16فریمن (
عبارتی د. بهگیرکه در دستیابی سازمان به اهدافش اثر می

داند که براي بقاء و موفقیت هایی میا گروهذینفعان ر،دیگر
ها الزم و ضروري هستند.شرکت

آموزش کارآفرینی- 5
کار (اعم از هاي کسب و منظور آموزش مهارت

ي سطوح باشد که براهاي تخصصی و عمومی) میآموزش
).4(شودمختلف جامعه ارائه می

استراتژي- 6
عیت آتی و ن براي تعیین موقبرنامه و الگوي رفتاري سازما

).27(اهونگی تحقق هدفارائه شماي کلی از چگ
اندازچشم- 7

انداز ها ترسیم چشمنقطه آغازین تعیین هدف در سازمان
مدت گرایانه و بلندورت اهدافی آرمانصاست که اغلب به

ی و مهمی است شامل جمالت اساسداز انشمچشود.تدوین می
چشم سازمان بهها، آمال و اهداف آتی که در آن ارزش

دانشگاه منچستر در انگلستان: تبدیل انداز چشمخورد.یم
هاي جهان در شگاهندانشگاه منچستر به یکی از بهترین دا

ی و تحقیقاتی و اي که از نظر آموزشهگونبه2015سال 
دانشگاه 25خگویی به نیاز منطقه، کشور و جهان در بین پاس
).27(دار داشته باشر جهان قربرت
ايفرارشته- 8

اي نوعی آموزش و پژوهش مسئله رشتهادگار مورن: فرا
باشد که با گرفتن از طیف وسیعی از دانش میمحور با یاري

ها که ویژه دانشگاههاي آموزشی، بهریزي کنونی نظامبرنامه
د، بسیار متفاوت باشنتخصصی میشدت تخصصی و فوقبه

هاي مختلف تفکر شدن، یافتن روشايرشتهاز فرااست. هدف 
اي فرمی فرارشتههاي متفاوت سازماندهی دانش است. و شیوه

يت در حوزهاي را هنگامی که سؤاالرشتهجدید از میان
).22(دهدها مطرح هستند، ارائه میرشتهبین
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هامواد و روش
استان رگبزدانشگاه از دویکی دانشگاه صنعتی اصفهان

ترین دانشگاه کشور از لحاظ وسعت است.و بزرگاصفهان 
درتی ايي دانشگاه اماین دانشگاه مستقیماً بر اساس الگو

اکنون این دانشگاه ده هزار . هم)32(الگوبرداري گردیدامریکا  
ارشد و دکتري دارد. دانشجو، در سه پایه کارشناسی، کارشناسی

هاي کشاورزي ویان رشتهجامعه آماري این تحقیق دانشج
باشد. از این می1396- 97دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 

با استفاده از اطالعات موجود در بخش آموزش دانشگاه ،رو
نفر 1700برابر با دانشکده کشاورزي فعالتعداد دانشجویان

درصد 90که با استفاده از فرمول کوکران با دقت احتمالی بود 
)d=0.1 نمونه آماري براي تحقیق انتخاب و به 100) تعداد

هاي مختلف توزیع و روش انتساب متناسب بین رشته
ابزار اصلی تحقیق آوري گردید.نان جمعآاطالعات الزم از 

هاي پرسشنامه بود که براساس که بر حسب اهداف و فرضیه
پرسشنامه ها تهیه شده، اجرا شد. تحقیق و با توجه به شاخص

2اس اصول کلی تنظیم پرسشنامه در جدول شده براستدوین
پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی و قابل مالحظه است. 

اطمینان از پایایی و روایی آن مورد استفاده قرار گرفت. 

پرسشنامهدرسؤاالت- 1جدول 
Table 1. Questions in the questionnaire

تعداد گویهسؤاالت
ارتباطییق کانالمیزان آگاهی کارآفرینانه از طر

فهوم کارآفرینی از دید دانشجویانم
هاهاي دانشکدهمفهوم آگاهی از فعالیت

هاي روانشناختی افرادویژگی
هاي دانشگاه کارآفرینویژگی

8
5
10
38
39

منظور سنجش اعتبار و اعتماد ابزار تحقیق از روش به
استفاده اعتبار صوري و عاملی و همچنین آلفاي کرونباخ 

پیش آزمون گردد.ارائه می2صورت جدول گردید و نتایج به
شد.91/0پرسشنامه انجام گرفت و مقدار آلفاي کرونباخ 30با 

پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ- 2جدول 
Table 2. Reliability of the research tool using Cronbach's alpha coefficient

آلفاي کرونباخمتغیر
کارآفرینی مفهوم
هاي اطالعاتیکانال

هاهاي دانشکدهآگاهی از فعالیت
هاي روانشناختیویژگی
هاي دانشگاه کارآفرینویژگی

69/0
75/0
79/0
72/0
77/0

نتایج و بحث
درصد 20دهد که کمتر از هاي تحقیق نشان مییافته

درصد 18و همچنین کمتر از کار هستند دانشجویان مشغول به
اندازي یک کسب و کار مستقل را داشتند البته انان سابقه راه

اندازي یک کسب و درصد اذعان نمودند که در راه30نزدید به 

ترین کانال ارتباطی براي کار با دیگران همکاري داشتند مهم
هاي دریافت اطالعات مرتبط با کارآفرینی از دیدگاه آنان شبکه

،  قابل ارائه است.3ي بوده است که به صورت جدول مجاز

یارتباطهايکانالشاخصهاي مورد بررسی در گویه- 3جدول 
Table 3. The survey items for communication channel index

رتبهCvانحراف معیارمیانگینهاکانال
تلویزیون

رادیو
هاها و نشریهمجله

روزنامه
يهاي مجازشبکه

دوستان و آشنایان
کتاب

هاي رسمیآموزش

49/2
55/1
21/2
12/2
73/3
65/3
97/2
23/3

139/1
747/0
079/1
138/1
966/0
008/1
210/1
185/1

0/457
0/482
0/488
0/536
0/258
0/276
0/407
0/366

5
6
7
8
1
2
4
3

توان بیان نمود که شناختی نیز میهاي روانلحاظ ویژگیبه
شناختی دانشجویان در شاخص میزان هاي روانصشاخ

، سالست 66طلبی ، چالش70، تحمل ابهام 69پذیري ریسک
، رؤیاپردازي 73، کانون کنترل درونی 84، عملگرایی 68فکري

،همچنینورد شده است.آدرصد بر76و نیاز به موفقیت67
هاي میانگین آگاهی کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته

برآورد گردید.100از 58دانشکده کشاورزي مختلف 
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میزآن آگاهی دانشجویان ایی میانگین رتبه- 4جدول 
Table 4. Average rankings of students' awernance

واحد200از اییمیانگین رتبهتعداد افرادهادانشکده

9877/117کشاورزيکارآفرینانه دانشجویانآگاهی

ی میزان ارتباط آگاهی کارآفرینانه منظور بررسبه
هاي هاي کشاورزي با خصوصیات و ویژگیدانشجویان رشته

.شناختی آنان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدروان
شناختی دانشجویان در هاي رواننتایج نشان داد که ویژگی

ثیر داشته است تأایجاد مفهوم مناسب از آگاهی کارآفرینانه
درصد مثبت و بسیار 99ین ارتباط در سطح که اطوريبه

). 5دار گزارش گردیده است (جدول معنی

شناختیهاي روانآزمون همبستگی پیرسون بین آگاهی کارآفرینانه دانشجویان با ویژگی- 5جدول
Table 5. Pearson Correlation Test between Students' Entrepreneurial awernance and Psychological Characteristics

0Hضریب همبستگی پیرسونداريسطح معنیفرضیه

رد213/0**001/0نیستمرتبطآنانشناختیروانهايویژگیبادانشجویانکارآفرینانهآگاهی

باشد.دار میدرصد معنی99بین دو متغیر در سطح رابطهاست که ) به این معنی**(عالمت

که باشدنیز میزگوکننده این موضوع اگرچه نتایج تحقیق با
هاي فردي مانند با ویژگیدانشجویانمیزان آگاهی کارآفرینانه

هل، مقطع تحصیلی و شغل والدین هیچ ارتباط جنسیت، تأ
داري نشان نداده است. معنی

تردید کسب موقعیت شغلی مناسب از سويبی
ونها، بیش از هر چیز مرهگان دانشگاههآموختدانش
هاي الزم و نیز ها و شایستگیمندي آنها از قابلیتبهره

باشد. دانشی هاي مزبور میگیري دیگر از قابلیتظرفیت بهره
کنند، که دانشجویان طی دوره آموزشی خود کسب می

شود. در چنین شرایطی، آموزش سرعت کهنه و قدیمی میبه
ي آموزشی و هاعد محیط درونی با بهبود برنامهعالی باید از ب

سازي فرآیندهاي آموزشی محتواي دروس دانشگاهی و به
مبتنی بر الگوهاي تضمین کیفیت زمینه را براي پرورش و 

آموختگان فراهم آورد و هاي دانشها و قابلیتبروز شایستگی
عد محیط بیرونی رابطه خود را با محیط کسب و کار و در ب

طبق .)27(نیازهاي پس از فراغت از تحصیل حفظ کند
تلویزیون، (یارتباطهاي چارچوب نظري تحقیق از بین کانال

هاي مجازي، ها، شبکهها، روزنامهیهنشرو هامجلهرادیو، 
هاي رسمی)، خانواده، دوستان آشنایان، کتاب، آموزش

داراي258/0معادلc.vي مجازي  با مقدار هاشبکه
و آفرینانه هستندبر روي آگاهی کارکنندهعیینتبیشترین اثر 

و 276/0معادلc.vخانواده، دوستان و آشنایان با 
ترتیب در رتبه به366/0معادلc.vهاي رسمی با آموزش

دوم و سوم قرار دارند.
ها نشان داد که بین آگاهی کارآفرینانه از بررسی

ها با آگاهی شخصی دانشجویان، عوامل هاي دانشکدهفعالیت
ي  و وکاراندازي کسبابقه همکاري در راهروانشناختی با س

ها با رشته تحصیلی هاي دانشکدهآگاهی کارآفرینانه از فعالیت
داري وجود دارد. در این پژوهش دانشجویان ارتباط معنی

پذیري، تحمل هاي ریسکداري از لحاظ ویژگیتفاوت معنی
طلبی، عملگرایی، کانون کنترل درونی و ابهام، چالش

هاي لبی بین زنان و مردان وجود ندارد ولی ویژگیطتوفیق
فکري و رؤیاپردازي زنان بیشتر از مردان نمونه آماري سالست

بررسی شده بودند. در این بررسی میانگین عوامل 
، 13/71شناختی در بین دانشجویان مقطع کارشناسیروان

نتایج ،شد. همچنین45/74و دکتري 78/71کارشناسی ارشد
هاي روانشناختی دانشجویان دانشگاه د که ویژگینشان دا

،دیگرعبارتیباشند، بهقبول میمناسب و در حد قابل
هايدانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از ویژگی

) نیز در 23مردانشاهی (روانشناختی خوبی برخوردار هستند.
پژوهش خودنشان داد که دانشجویان مورد مطالعه، در ویژگی 

و خالقیت ضعف جدي دارند. بین پسرها و پذیري ریسک
داري شجو، در ویژگی خالقیت اختالف معنیدخترهاي دان

پذیري دختران باالتر از پسران وجود ندارد، اما ویژگی ریسک
وجود دارد و بین داري معنیبوده و بین آنها اختالف 

هاي مورد مطالعه، از نظر ویژگی دانشجویان رشته
گردد. در ویژگی مشاهده نمیداري یمعنپذیري اختالف ریسک

داري، هاي مرتعخالقیت دانشجویان رشته زراعت نیز با رشته
خاکشناسی و صنایع غذایی اختالف نداشته ولی با بقیه 

ها اختالف دارند.رشته
از آنجایی که نتایج تحقیق نشان داد که میزان آگاهی 

، لذا پیشنهاد باشددرصد می60کارآفرینانه دانشجویان کمتر از 
هاي ، آموزشمرتبط با کارآفرینیهاي درسیشود برنامهمی

عنوان یک اولویت جدي در هاي غیررسمی بهرسمی و آموزش
ریزان عالی ایران قرار گیرد.اران و برنامهگزدستور کار سیاست

هاي کارآفرینانه در با توجه به اینکه فعالیت،همچنین
باشد لذا اي دانشگاه کارآفرین میهثر از ویژگیها متأدانشکده

هاي جدي از سوي متولیان و شود که تالشپیشنهاد می
در سطح در جهت افزایش این ویژگیااران دانشگاهگزسیاست

و کیارتباط نزديبرقرارطور مثال:به. دانشگاه صورت بگیرد
يهو ارائبیو ترغقیتشو،آموختگانفعال با دانش
يهاينوآورو يابتکاری،قاتی، تحقیوهشپژيپاداش به کارها

منظميهاییگردهمايبرگزار،آموختگاندانش
و جلسات با هاشیهمايبرگزار،یآموختگدانش
ادانشگاه،همچنین.یتیخدمات حمايهآموختگان و ارائدانش

يدر فضادیابتکارات جدجادیو اهاينوآورقیاز طردیبا
با انیو دانشجویعلمتأیهيادانشگاه، تحرك و  تبادل اعض

يهو توسعجادیا،ایسراسر دنيها و کشورهادانشگاه
یخارجانیدانشجورشیبه منظور پذیشناختزبانيهابرنامه

دانشگاه کوشش کند.يسازیالمللنیدر ب
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Abstract
Entrepreneurship is a source of flexibility, innovation, job creation for the economy, and an

interesting opportunity for professional development. In this research, the role of the university
in creating entrepreneurship awareness among the students of Isfahan University of Technology
has been studied. The statistical population of this study is graduate, postgraduate, and
undergraduate students who have completed at least two years of study. The research method
was descriptive and analytic and a questionnaire was used. Content validity of the questionnaire
was confirmed by using the Kmo coefficient and Bartlett's test and the reliability of the
Cronbach's alpha coefficient was used, indicating that the instrument was stable at 91%. Sample
size was determined using Cochran formula and stratified sampling method with proportional
assignment was used. As a sample, 98 students were selected in faculty of agricultural
engineering. To analyze the data, descriptive and inferential statistics such as frequency, mean,
Kruskal test, Mann-Whitney, Pearson correlation coefficient and regression were used. The
results of the crolation analysis showed that thera are 99 percent significant relationship
between the variables of the characteristics of the entrepreneurial university and the level of
awareness of the entrepreneurial activities of the colleges.

Keywords: Educational System, Entrepreneurship, Innovation
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