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  مقدمه

 فاتحان كه ،صنعتي بزرگ كشورهاي.هاست سرمايه و منابع برسر رقابت عصرجديد عرصه

وجود افراد  پرتو در و اند داده قرار كارخود سرلوحه را ها سرمايه و منابع از وري بهره ،اند اين عرصه

 دست هايي نوآوري و به درآورده حركت به را و توسعه رشد هاي متخصص، چرخ تحصيلكرده و

  ،است كرده احيا را يافته توسعه ايـورهـكش صادـاقت كه ،اـه وآوريـن نـاي به يـرسـدست .دـان افتهـي

  استدر ارتباط   يـرينـرآفاصادي و كـاقت ايـه اليتـفع وزهـح ظرانـن احبـص و مندانـديشـان اـب

)Shan et al., 2003( .از يكي كارآفريني به توجه ،امروز ييدانا مبتني بر رقابتي دنياي در 

 تغيير كه با طوريه ب دنياست سراسر در ها دانشگاه ازجمله مختلف و مراكز نهادها مهم هاي دغدغه

 هاي نظام پيشرفته، اقتصاد به دستيابي با هدف كار بازار نيازهاي و مقررات و قوانين در تحول و

 كار بازار و توسعه اقتصادي با خود، هاي برنامه در تغييراتي ايجاد با كوشند مينيز  عالي آموزش

 باشند قادر كه نمايند تربيت دانشجوياني ها، دانشگاه كارآفريني در طرح اجراي با و شوند هماهنگ

 مقدمه تحوالت اين .كنند خالقيت ايجاد و نوآوري با همراه جديدي شغل آموختگي، از دانش پس

 است شده ،كارآفرين دانشگاه عنوان تحت ،جهان در آينده ايه محتوايي دانشگاه گيري شكل

بخش  كارآفريني روز به روز بيشتر تبديل بهي است نگفت). 1390پورسليماني و طالبي كليدبري، (

معقول و بديهي شود   شود و بايد تبديل به يك انتخاب ناپذير توسعه جهاني مي جدايي

)Schramm,2009 .( دانشجويان بايد روش جديدي  ،در بازار كار سختبراي مواجهه با رقابت

خوبي  شايد دانشجويان به.ثير گذار و چالش برانگيز استأكارگيري كارآفريني يك راه ته ب كهبيابند 

هاي كارآفريني و روحيه كارآفريني دانشجويان بايد  توسعه مهارت .ك نكنندرمفهوم كارآفريني را د

اگر دانشجويان ).  Gong & Xie,2009(به يك هدف اساسي در آموزش عالي تبديل شود 

اما موضوع اساسي اين  ،محيط بيروني بسيار اهميت دارد ،بخواهند در تجارت خود موفق باشند

    .)Zang & Zang, 2013 ( ن داراي چه ويژگي هاي شخصيتي هستنداست كه آنا

كمك به . آيد اجتماعي به شمار مي- اي براي توسعه اقتصادي آموزش عالي نيروي محركه

توسعه سرمايه انساني، خلق دانش از راه انجام تحقيقات، ظرفيت سازي با آموزش و تدريس و 
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كه انتظار مي رود  ندستهاز عملكردهاي آموزش عالي ها، بعضي  ها و انجمن ارائه خدمات به گروه

جهاني شدن بازارها تشويق و .  گيرند اجتماعي صورت-در راستاي تقويت توسعه اقتصادي

ايجاد مركز و جايگاهي . ساخته استمبدل پشتيباني از كارآفريني در كشورها را به امري ضروري 

انتقال  موجب ايجاد اين مراكز. به سود جامعه است ،اند كه منابع توليد ثروت ،براي كارآفرينان

ها به بازار و استخدام دانشجويان خالق ايده است كه به اين سبب ايجاد اين  هفناوري از دانشگا

هاي ايجاد دانشگاه كارآفرين ايجاد  يكي از ضرورت. مراكز براي دانشگاهيان نيز سودمند است

از يك سو، . هستند هاي خود با مشكل مواجه ن ايدهكارآفرينان براي عملي ساخت. سرمايه است

سرمايه داران بزرگ فرصت شنيدن ايده هاي كارآفرينان و پرداختن به كارهاي كوچك را ندارند و 

يا  ،وجود دانشگاه ،در نتيجه .نمايند از سوي ديگر سرمايه هاي خود را صرف پروژه هاي كالن مي

داران ضروري  نوان پل ارتباطي بين كارآفرينان و سرمايهبه ع ،مركز پشتيباني از كارآفرينيهمان 

  .)1384پيوندي، ( است

 تغيير نيز ها دانشگاه نقش اطالعاتي، جوامع و صنعتي از سنتي به جوامع پيشرفت با زمان هم 

 يفناور و دانش توليد در ها ملت قدرت منبع به صرف دهنده دانش يك انتقال از ها دانشگاه و يافته

دانند  مي نوآوري و خالقيت پرورش براي سازماني را آينده دانشگاه هاي ،محققان .اند شده تبديل

 نوآوري و خالقيت كه داشت خواهند هايي قالب ساختار و 2050 سال در دانشگاه ها طوري كهه ب

 .شناسيم مي امروزه ما كه باشند هايي از دانشگاه متفاوت بسيار است و ممكن نمايند مي بيشينه را

 در امروزه كنند، مي ياد آينده هاي خصيصه دانشگاه عنوان به آن از كه محققان ،نوآوري و خالقيت

 دانشگاهي كارآفرين دانشگاه .مي شود دنبال كارآفرين دانشگاه و دانشجويان كارآفرين تربيت قالب

آموزشي،  نيازهاي به نسبتبشري  دانش گسترش مرزهاي و علم توليد بر كيدأت با زمان هم است كه

 و خالقيت ايجاد طريق از و است حساس محيط تخصصي اي مشاوره خدمات پژوهشي و

 تا كند مي افراد، كمك نيازهاي به دقيق و سريع پاسخگويي ضمن ،تفكر هوشمندانه هاي شيوه

 گروهي تحقق يا مستقل صورت به جامعه مشكالت ساختن برطرف و فرموله كردن تعريف، توانايي

  .)1390پور سليماني و طالبي كليدبري، ( گردد آماده كشور توسعه پايدار براي زمينه و بديا
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 محيط شتابان و سريع تغييرات و تحوالت با كه كنوني بازارهاي بر مبتني و رقابتي اقتصاد

 اقتصاد به ملي اقتصاد از گذر همچنين و اطالعاتي جامعه به صنعتي جامعه از گذر و المللي بين

 (Gibb, 2005). است داده قرار ثيرأت تحت را ها دانشگاه موريتأم باشد، مي همراه جهاني

 كالن تحوالت به توجه با اما شدند، مي شناخته آموزشي محيطي به عنوان گذشته در ها دانشگاه

 كه شد اضافه دانشگاه وظايف به وظيفه يك واقع در و كردند پيدا پژوهشي يرويكرد  نظام،

 شدن كارآفرين واقع در .)Subotzky, 1999( ه استبود تحوالت اين محصول تكميلي تحصيالت

 .)Yadollahi Farsi et al., 2012( رود مي به شمار ها دانشگاه موريتأم در انقالب هادومين دانشگاه

 نظام اهداف راهبردها، در را تغييراتي و داده قرار تأثير تحت را حيطه آموزش چيز، هر از بيش امر اين

 تدريج به و  (Kozeracki, 1998)ه استبه وجود آورد آموزشي موضوعات و ها روش آموزشي،

 در  (Etzkowitz et al; 2000).روي آوردند كارآفريني به سوي و دادند نقش تغيير ها دانشگاه

انجام  كارآفريني توسعه راستاي در را مختلفي هاي فعاليت ، دنيا سراسر در اه دانشگاه حاضر حال

و دفاتر  مراكز اي، ايجاد مشاوره ترويجي، پژوهشي، آموزشي، هاي فعاليت: اند از عبارتكه  دهند مي

بخش  در ها برخي دانشگاه نيز ما كشور در .برنامه فوق هاي فعاليت و رشد مراكز ايجاد كارآفريني،

 برگزاري :شامل ؛اند انجام داده كارآفريني توسعه خصوص در را اقداماتي غيردولتي و دولتي

مراكز  سيسأت هاي تحقيقاتي، طرح اجراي كارآفريني، زمينه در ترويجي هاي فعاليت سمينارها،

 تجربيات به نگاهي  .اختياري واحدهاي صورت به كارآفريني درسي واحدهاي ارائه كارآفريني و

 هر ،وضعيت مطلوب با را ما فاصله حال توسعه، در و يافته توسعه كشورهاي در ها ساير دانشگاه

 مي تواند كشور يها دانشگاه در وضعيت كارآفريني تحليل ،ينابنابر. سازد مي آشكار بيشتر چه

 در اختيار رو پيش هاي چالش با جهت برخورد را مناسبي راهكارهاي و سازد روشن را مسيرآينده

  ).1388فيض، ( گذارد

 است به "پرور كارجو "كارآفرين باشد، عمالً اينكه جاي به ايران نظام آموزشي سفانهأتم

اين  هدف و موفقيت نقطه .يابند مي پرورش كمتر نظام آموزشي اين در كارآفرين افرادكه  اي گونه

 گردد نهادينه تحصيلكرده قشرً  خصوصا جامعه سطوح مختلف در بايد كارآفريني فرهنگ كه است
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 گذشته دهه چند در ريزي برنامه بدون و رويه بي استخدام هاي نتيجه كه فرهنگ كارمندپروري، و

  ).1384ياري، تقي و  راد فاتح(دهد  و كارآفريني خالقيت فرهنگ به خود را جاي است، بوده

نتايج پژوهشي در رابطه با دانشگاه كارآفرين نشان داد كه توجه به مقوله كارآفريني و 

كسب و كار هاي الزم براي راه اندازي  ها و مهارت تربيت و آموزش دانش آموختگان داراي توانايي

همچنين دانشگاه از طريق آموزش، فرهنگ . مناسب از وظايف اصلي هر دانشگاه محسوب مي شود

آموزي مي تواند در تربيت كارآفرينان نقش مهمي بازي كند و بر اين اساس يك مدل  و علم

ثر ؤمپژوهشي كه در رابطه با عوامل نتايج ). 1387نصرآبادي، كاركنان نيازي و ( دشراهبردي ارائه 

ميان عوامل داخلي دانشگاه، در بر استقرار دانشگاه هاي كارآفرين صورت گرفت نشان داد كه 

، اعمال رهبري تحول بخش و )دانشگاهي(فرايندهاي دانشگاهي و در ميان عوامل احياي سازماني 

ر ثير را دأدر ميان تغييرات اساسي و بنيادي دانشگاه، ايجاد يك محيط پويا و علمي بيشترين ت

  ).1388صفرزاده و همكاران، ( گيري و استقرار دانشگاه هاي كارآفرين دارند شكل

به عقيده  استهاي دانشگاهي براي ترويج كارآفريني نشان داده  بررسي وضعيت آموزش

هاي ارائه شده توسط آموزشگران و محتواي  هاي فعلي دانشگاه، آموزش دانشجويان، آموزش

همچنين به اعتقاد دانشجويان، از . دنباش ويج كارآفريني نامناسب ميآموزشي فعلي دانشگاه براي تر

هاي فعلي دانشگاه، استفاده از روش هاي نوين تدريس به جاي  ترين خصوصيات آموزش مهم

ترين خصوصيات آموزشگران دانشگاه ايجاد انگيزه و عالقه در دانشجويان  هاي سنتي و مهم روش

رين خصوصيات محتواي آموزشي فعلي دانشگاه، تناسب آن ت جهت انجام تحقيق و پژوهش و مهم

 ،در پژوهش ديگر). 1388احمدي و اميدي نجف آبادي، (باشد  ق دانشجويان مييها و عال با توانايي

به الگوي دانشگاه كارآفرين  ،يعني آموزش و تحقيق ،انتقال دانشگاه از نقش اوليه سنتي خود

  ).1388معصوم زاده و انصاري، ( نيازمند ايجاد ساختارهاي جديد و اشاعه فرهنگ كارآفريني است

 ،هاي كارآفرين ها به سوي دانشگاه كه با سوق دادن دانشگاهاست در تحقيق ديگر بيان شده 

 به نياز جامعه پاسخ مناسب تري داده مي شود و ثانياً ،ضمن ايجاد تحول در عملكرد دانشگاهي
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سازي نتايج تحقيقات و عمليات كارآفريني  تر و تجاري زايي و رفاه با توليد فزون زمينه اشتغال

كند  به نهادينه شدن كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين كمك مي شود و ثالثاً فراهم مي

 تيترب كه دانشگاهمشخص شد كارآفرين  هاي هاي دانشگاه يبررسي ويژگدر ). 1389باقرنژاد، (

 محيط، با مستمر تعامل كارآفرينانه، فرهنگ سازماني جمله از كارآفرين دانشگاه هاي مدرس ويژگي

 استقالل و كارآفرينانه ساختار اما ،دارد را منابع انساني و آينده نگر راهبرد و انداز مشترك چشم

 در پژوهش ديگر بيان شد كه دانشگاه از طريق). 1391كرد نائيج و همكاران، ( ددارن يمناسب مالي

يزدان بخش و ( نمايد ايفا مهمي نقش كارآفرينان تربيت در تواند مي آموزي علم و فرهنگ آموزش،

  ).1389همكاران، 

  

  روش تحقيق

دانشجويي پژوهش حاضر با هدف بررسي ديدگاه دانشجويان عضو و غيرعضو تعاوني 

 .گرفتهاي دانشكده كارآفرين و موانع آن انجام  لفهؤدانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز نسبت به م

 :اند عبارتهاي دانشكده كارآفرين  لفهؤم ،در اين پژوهش. از فن پيمايش استفاده شده اين منظور ب

كارآفرينانه،  مهارتي، آموزش و عملي هاي آموزش بر كيدأكارآفرينانه، ت هاي فعاليت انسجام

 انداز افراد، چشم نوآورانه هاي فعاليت از حمايت براي فضا اجتماعي،  ايجاد محيط بودن كارآفرينانه

 ها، كار فرصت ايجاد و دانشكده، تشخيص در سازماني نگر،  نوآوري آينده هبردار و مشترك

دانشكده،  فرهنگ بودن دانشكده، استقالل، كارآفرينانه مديريت بودن ، كارآفرينانهگروهي

گويه در دو وضعيت شامل  72با تعداد كه  )علمي تئهي اعضاي(آموزشگران  بودن كارآفرينانه

ميزان نيز نيازسنجي و هاي دانشكده كارآفرين در دانشكده كشاورزي و  لفهؤميزان توجه فعلي به م

مورد ) Borich,1980( 1اهميت هريك از مولفه ها از ديدگاه دانشجويان بر اساس مدل بوريچ

                                                           

1. WDS=(I-k)*mI 
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 ندگويه مورد سنجش قرار گرفت 28همچنين موانع ايجاد دانشكده كارآفرين با . سنجش قرار گرفتند

  .نددشبندي  و با انجام تحليل عاملي گروه

جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز بودند 

اي  از آنان با روش نمونه گيري تصادفي طبقه نفر 191مورگان، كرجسي كه با استفاده از جدول 

براي . نامه مورد مطالعه قرار گرفتند و با پرسششدند اي با انتساب متناسب انتخاب  چند مرحله

آزمون شد و سپس از  نامه به صورت تصادفي پيش پرسش 30تعيين پايايي ابزار پژوهش تعداد 

مقدار اين . دانشگاه كارآفرين استفاده گرديدهاي  لفهؤضريب آلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي م

ن ترويج و آموزش انامه نيز توسط متخصص روايي پرسش. به دست آمد 9/0تا  69/0ب بين يضر

ها با استفاده از  ها، تجزيه و تحليل داده نامه پس از تصحيح و تكميل پرسش. دشييد أكشاورزي ت

 . انجام گرفت Spss19نرم افزار 

  

  و بحث نتايج

رشته تحصيلي  5دانشجويان پاسخگو از  ،شود مالحظه مي 1طور كه در جدول  همان 

درصد بيشترين  2/24دانشجويان رشته ترويج و آموزش كشاورزي با  ،در اين ميان. مختلف بودند

نفر  152وتعاوني دانشجويي نفر از دانشجويان عضو  39. تعداد پاسخگويان را تشكيل دادند

د از دانشجويان در كارگاه هاي كارآفريني شركت كرده بودند در حالي كه درص 24. غيرعضو بودند

تعاوني از ديگر متغيرها سال ورود دانشجويان . درصد آنان در اين كارگاه ها شركت نكرده بودند76

 ،عالوه بر اين. بودند 88نفر ورودي سال  110و  90نفر ورودي سال 89است كه بوده دانشجويي 

 .درصد غير عضو بودند 75يان عضو انجمن هاي دانشجويي و درصد از دانشجو 25
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و  ها و انجمن به تفكيك رشته، سال ورود، عضويت در تعاوني  توزيع فراواني دانشجويان .1جدول

   ينيرآفكار شركت در كارگاه

 هاي تحقيق يافته: مأخذ   

همچنين  .بوده است 97/16ز نظر وضعيت تحصيلي نيز ميانگين معدل ديپلم دانشجويان ا 

  .بود 06/15 ميانگين معدل كل آنان در زمان تحقيق 

  

  كارآفرين ةهاي دانشكد لفهؤآمار توصيفي م

در  هاي دانشكده كارآفرين از ديدگاه دانشجويان لفهؤميانگين ميزان اهميت هريك از م 

، ايجاد فضا براي 92/3با ميانگين گروهي كار ،دهد كه از ديدگاه دانشجويان نشان مي 2جدول 

و كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده با  9/3حمايت از فعاليت هاي نوآورانه افراد با ميانگين 

  درصد  فراواني  گروه ها  متغيرها

  رشته تحصيلي

  ترويج و آموزش كشاورزي

  اقتصاد كشاورزي

  باغباني

  ماشين آالت كشاورزي

  محيط زيست

43  

32  

35  

30  

38  

2/24  

18  

7/19  

9/16  

3/21  

  عضويت در تعاوني
  عضو

  غير عضو

39  

152  

4/20  

6/79  

شركت در كارگاه 

  كارآفريني

  شركت

  عدم شركت

42  

133  

24  

76  

  سال ورود
90  

88  

89  

102  

6/43  

4/56  

  عضويت در انجمن ها
  عضو

  غير عضو

38  

114  

25  

75  
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كارآفرينانه بودن به ترتيب باالترين اهميت را براي ايجاد دانشكده كارآفرين دارند و  89/3ميانگين 

پايين ترين اهميت را براي تبديل دانشكده كشاورزي به دانشكده  29/3محيط اجتماعي با ميانگين 

 . دكارآفرين دار

  مطالعه مورد ةنمون در كارآفرين ةهاي دانشكد لفهؤم توصيفي آمار. 2جدول

 هاي تحقيق يافته: مأخذ 

  كارآفرين از نظر دانشجويان ةهاي دانشكد لفهؤثير مأميزان اهميت و ت ةمقايس

هاي دانشكده كارآفرين از ديد دانشجويان عضو و غيرعضو  لفهؤبراي مقايسه ميزان اهميت م

مقايسه ميانگين نشان داد كه بين دو گروه از نظر . بهره گرفته شد tدر تعاوني دانشجويي از آزمون 

  انحراف معيار  ميانگين اهميت  ها لفهؤم

  98/0  92/3  گروهيكار 

  1  9/3  براي حمايت از فعاليت هاي نوآورانه افرادايجاد فضا 

  26/1  89/3  كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده

  17/1  82/3  ها تشخيص و ايجاد فرصت

  02/1  81/3  كيد بر آموزش هاي عملي و مهارتيأت

  98/0  79/3  كارآفرينانه بودن مديريت دانشكده

  96/0  78/3  )ت علميئاعضاي هي(كارآفرينانه بودن آموزشگران

  98/0  75/3  آموزش كارآفرينانه

  04/1  74/3  )كشاورزي و صنعت(تعامل مستمر با محيط

  11/1  74/3  هاي كارآفرينانه انسجام فعاليت

  94/0  7/3  آينده نگر راهبردچشم انداز مشترك و 

  54/1  67/3  نوآوري سازماني در دانشكده

  03/1  63/3  استقالل

  73/0  29/3  اجتماعيكارآفرينانه بودن محيط 
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هاي كارآفرينانه، كارآفرينانه بودن محيط اجتماعي دانشكده، تشخيص و  هاي انسجام فعاليت لفهؤم

ها و كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده تفاوت معناداري وجود دارد به طوري كه  ايجاد فرصت

از  را بيشتر) 2/12(هاي كارآفرينانه  لفه انسجام فعاليتؤزان اهميت مدانشجويان عضو تعاوني مي

عضو بر اين باورند كه حمايت و  به عبارتي دانشجويان. مي دانند) 93/10(دانشجويان غير عضو

همچنين ايجاد تحول در ارزش ها و و رشد استعدادهاي خالق، ايجاد و تقويت يادگيري سازماني 

د و دانشكده را نشو هاي كارآفريني در دانشكده مي باعث انسجام فعاليتباورها عواملي هستند كه 

دانشجويان عضو تعاوني ميزان اهميت  ،عالوه بر اين. دنبه سمت دانشكده كارآفرين سوق مي ده

) 6/9( از دانشجويان غيرعضورا بيشتر ) 65/10(لفه كارآفرينانه بودن محيط اجتماعي دانشكده ؤم

تجربه فعاليت هاي كارآفرينانه را دارند و مي دانند كه اگر محيط  يان عضوزيرا دانشجودانند  مي

از . هاي خود ادامه دهند دانشجويان قادر نخواهند بود به فعاليت ،اجتماعي دانشكده كارآفرين نباشد

نسبت به ) 22/21(هايي كه از ديد دانشجويان عضو تعاوني از اهميت باالتري لفهؤديگر م

بدين معنا كه اگر  ،هاست تشخيص و ايجاد فرصت ،برخوردار است) 52/18( عضودانشجويان غير 

ها تشخيص داده شوند و در اختيار دانشجويان قرار گيرند مي توان اميدوار بود  در دانشكده فرصت

لفه ديگري كه از ديد دانشجويان عضو تعاوني ؤم. رود كه دانشكده به سمت كارآفريني پيش مي

در ايجاد دانشكده كارآفرين دارد، ) 77/18( نسبت به دانشجويان غيرعضو) 83/21(اهميت بيشتري

فرهنگ كارآفريني در بين اعضاي دانشكده بدين معنا كه كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده است 

توسعه يابد و فرهنگ كار گروهي نيز در دانشجويان به وجود آيد چرا كه اگر دانشجويان  يداب

بايست فرهنگ  كارآفرينانه را به صورت گروهي در دانشكده انجام دهند ميهاي  بخواهند فعاليت

 ). 3جدول( كارآفرين شدن دانشكده مي شود موجب كار گروهي را داشته باشند كه اين

  



  27                                                                                     ..... ها و موانع مؤلفه

   

 عاونيت عضو غير و عضو دانشجويان ديدگاه تفاوت بررسي منظور به t آزمون نتايج .3جدول 

 كارآفرين ةدانشكد هاي لفهؤم تاثير و اهميت ميزان نظر از  دانشجويي

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

بودن  نانهيكارآفر ي،فرهنگ-يعاجتما طيبودن مح نانهيكارآفر كارآفرينانه منسجم،فرهنگ : دامنه متغيرها

هاي عملي و  كيد بر آموزشأت ؛)3-15( )يعلم تئيه ياعضا( بودن آموزشگران نانهيكارآفر ،استقالل ،دانشكده تيريمد

نوآوري در  ؛)7-35( )كشاورزي و صنعت( تعامل مستمر با محيط ؛)10-50( آموزش كارآفرينانه ؛)8- 40( مهارتي

بودن فرهنگ  نانهيكارآفر ها، تشخيص و ايجاد فرصت ؛)6-30( نگر ندهيآ هبردارچشم انداز مشترك و  دانشكده،

  )4-20(يگروهكار  ؛)5-25( نوآورانه افراد يها تياز فعال تيحما يفضا برا جاديا ،دانشكده

  

 كارآفرين با وضعيت تحصيلي دانشجويان ةدانشكد  هاي لفهؤميزان اهميت م  ميان ةرابط

  )براساس مدل كل(

داري ميان  معني ةرابط درصد 1آماري  همبستگي اسپيرمن نشان داد كه در سطح آزموننتايج 

كيد بر آموزش هاي عملي و مهارتي، أهاي كارآفرينانه، ت هاي انسجام فعاليت لفهؤمعدل كل و م

  ها لفهؤم
  غير عضو  عضو

t Sig  
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  01/0  4/2  5/3  93/10  77/2  2/12  هاي كارآفرينانه انسجام فعاليت
  06/0  87/1  71/8  45/29  69/7  12/32  هاي عملي و مهارتي تأكيد بر آموزش

  06/0  86/1  21/10  58/36  5/9  40  آموزش كارآفرينانه
  009/0  65/2  22/2  6/9  04/2  65/10  كارآفرينانه بودن محيط اجتماعي دانشكده

  14/0  45/1  44/7  48/25  63/7  47/27  )كشاورزي و صنعت(تعامل مستمر با محيط
  09/0  66/1  9/5  95/22  2/6  78/24  هاي نوآورانه افراد ايجاد فضا براي حمايت از فعاليت

  18/0  33/1  92/5  77/21  08/5  18/23  چشم انداز مشترك و راهبرد آينده نگر
  55/0  58/0  2/6  16/21  8/6  15/20  نوآوري سازماني در دانشكده

  01/0  53/2  14/5  52/18  9/7  22/21  ها تشخيص و ايجاد فرصت
  16/0  39/1  06/4  43/15  51/3  44/16  كار گروهي

  09/0  68/1  02/3  15/11  87/2  08/12  كارآفرينانه بودن مديريت دانشكده
  28/0  07/1  11/3  7/10  04/3  4/11  استقالل

  009/0  64/2  91/4  77/18  98/9  83/21  كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده
  12/0  64/1  79/2  16/11  25/3  94/11  )اعضاي هيئت علمي(آموزشگران كارآفرينانه بودن 
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كشاورزي و (آموزش كارآفرينانه، كارآفرينانه بودن محيط اجتماعي دانشكده، تعامل مستمر با محيط

رابطه  درصد 5آماري همچنين در سطح . و كارآفرينانه بودن مديريت دانشكده وجود دارد) صنعت

انه هاي نوآور هاي ايجاد فضا براي حمايت از فعاليت لفهؤمعناداري ميان معدل كل دانشجويان و م

، استقالل، كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده و گروهيها، كار  افراد، تشخيص و ايجاد فرصت

دانشجويان داراي وضعيت در واقع . وجود دارد) ت علميئاعضاي هي(كارآفرينانه بودن آموزشگران

 ).4دولج( ها را در ايجاد دانشكده كارآفرين بيشتر مي دانند لفهؤتحصيلي بهتر، ميزان اهميت اين م

  ة كارآفرينهاي دانشكد لفهؤهمبستگي اسپيرمن بين ميزان اهميت م نتايج آزمون .4جدول

  مورد بررسي با معدل كل در نمونة

  درصد 1معني داري در سطح   **درصد 5داري در سطح  معني*  هاي تحقيق يافته: مأخذ               

  

  

  ها لفهؤم

  

r sig  

  001/0  26/0  انسجام فعاليت هاي كارآفرينانه

  004/0  23/0  تاكيد بر آموزش هاي عملي و مهارتي

  004/0  24/0  آموزش كارآفرينانه

  005/0  23/0  ي دانشكدهكارآفرينانه بودن محيط اجتماع

  004/0  23/0  )كشاورزي و صنعت(تعامل مستمر با محيط

  01/0  19/0  هاي نوآورانه افراد ايجاد فضا براي حمايت از فعاليت

  06/0  15/0  آينده نگرو راهبرد چشم انداز مشترك 

  31/0  08/0  نوآوري در دانشكده

  03/0  17/0  تشخيص و ايجاد فرصت ها

  01/0  21/0  گروهيكار 

  009/0  21/0  كارآفرينانه بودن مديريت دانشكده

  01/0  2/0  استقالل

  05/0  16/0  كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده

  01/0  19/0  )ت علميئاعضاي هي( كارآفرينانه بودن آموزشگران
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  كارآفرين از ديدگاه دانشجويان بر اساس مدل بوريچ ةهاي دانشكد لفهنيازسنجي مؤ

هاي دانشكده كارآفرين از ديدگاه دانشجويان كل  لفهؤميزان نياز به هريك از م 5جدول 

. دهد نشان ميبراساس ميانگين بوريچ محاسبه شده براي آنان را ) عضو و غيرعضو تعاوني(نمونه 

 و پايه تعريف، اين. نياز مي نامد را مقبول هنجارهاي و موجود شرايط بين تفاوت )1971( تيلور

 توانند مي مخاطبان كه است اين بوريچ نيازسنجي مدل فرض. باشد مي) 1980( بوريچ مدل اساس

 اهميت ميزان بيننمره  اختالف پايه بر مدل اين .ارائه دهند عملكردها مورد بهتري در نيازسنجي

 رايج هاي روش بوريچ بر نيازسنجي مدل .است شده نهاده بنا زمينه آن در وضعيت فعلي و موضوع

وضعيت  موضوعات، اهميت تعيين بر عالوه مخاطبان مدل، اين در زيرا، دارد برتري نيازسنجي

انجام  بايد آنچه و انجام شده آنچه بين فاصله افراد ترتيب بدين .مي نمايند مشخص نيز را فعلي

 و موجود وضعيت بين نياز، فاصله تعريف اساس بر ،بوريچ مدل در .مي زنند تخمين را شود

 وسيله و بدين آمده دسته ب وضعيت موجود و اهميت نمره تفاوت وسيلهه ب مطلوب، وضعيت

  .)1390زرافشاني و همكاران، (شود  مي مشخص نيازها

 ها فرصت ايجاد و لفه تشخيصؤسه م ،از ديد كل دانشجويان مورد مطالعه ،بر اساس نتايج

 فرهنگ بودن و كارآفرينانه) 2/6( )علمي تئهي اعضاي( آموزشگران بودن ، كارآفرينانه)75/6(

هاي با اهميت در ايجاد دانشكده كارآفرين  لفهؤم هاي اول تا سوم رتبهبه ترتيب ) 16/6( دانشكده

معني است كه از ديد دانشجويان اگر دانشكده بتواند فرصت هاي كارآفريني را اين بدان . هستند

همچنين اگر آموزشگران داراي روحيه  و ها را در اختيار دانشجويان قرار دهد و آن دتشخيص ده

هاي كارآفرينانه كنند و محيط دانشكده نيز از  و آنان را تشويق به انجام فعاليت باشندكارآفريني 

توان گفت كه دانشكده  د و فرهنگ كار در آن ترويج شود مياشي كارآفرينانه بلحاظ فرهنگ

 . كارآفرين است و يا حداقل به سوي كارآفريني پيش مي رود
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ان بر اساس مدل بوريچ در كل كارآفرين از ديدگاه دانشجوي ةهاي دانشكد لفهؤنيازسنجي م. 5جدول

  مورد بررسي نمونة

 هاي تحقيق يافته: مأخذ      

از ديد دانشجويان عضو تعاوني براساس ميانگين  ،شود ديده مي 6طور كه در جدول  همان 

اما . اند هدكركيد أها ت بوريچ نيز اولويت اول همانند كل نمونه بوده و بر تشخيص و ايجاد فرصت

ند چرا كه با فعاليت در قالب تعاوني ندا مياولويت دوم را كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده 

سختي انجام خواهد  هاي كارآفريني به فعاليت ،فرينانه نباشددريافته اند كه اگر فرهنگ دانشكده كارآ

باشد  مهارتي مي و عملي هاي آموزش بر كيدأهمچنين اولويت سوم از ديد اين دانشجويان ت. شد

هاي كارآفريني بوده و بر اين  دهد دانشجويان خود به طور عملي درگير فعاليت ميكه اين نشان 

هاي عملي و مهارتي  در ايجاد دانشكده كارآفرين تقويت آموزش هاي مهم لفهؤباورند كه يكي از م

ها را نداشته باشند نخواهند توانست در  به دانشجويان است چرا كه اگر دانشجويان اين مهارت

  .ثر باشندؤفعاليت هاي كارآفريني م

  اولويت  ميانگين بوريچ  ميانگين اهميت   ها مؤلفه

  1  75/6  82/3  تشخيص و ايجاد فرصت ها

  2  2/6  78/3  )ت علميئاعضاي هي(كارآفرينانه بودن آموزشگران

  3  16/6  89/3  كارآفرينانه بودن فرهنگ دانشكده

  4  15/6  92/3  كار گروهي

  5  11/6  79/3  كارآفرينانه بودن مديريت دانشكده

  6  06/6  74/3  )صنعتكشاورزي و (تعامل مستمر با محيط

  7  6  9/3  هاي نوآورانه افراد ايجاد فضا براي حمايت از فعاليت

  8  88/5  81/3  تأكيد بر آموزش هاي عملي و مهارتي

  9  82/5  7/3  چشم انداز مشترك و راهبرد آينده نگر

  10  75/5  75/3  آموزش كارآفرينانه

  11  69/5  63/3  استقالل

  12  64/5  67/3  نوآوري سازماني در دانشكده

  13  56/5  74/3  هاي كارآفرينانه انسجام فعاليت

  14  5/2  29/3  كارآفرينانه بودن محيط اجتماعي
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  بوريچ مدل اساس بر تعاوني عضو دانشجويان ديد از كارآفرين ةدانشكد هاي لفهؤم نيازسنجي. 6ل جدو

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

هاي دانشكده كارآفرين از ديدگاه دانشجويان غيرعضو  لفهؤنيز ميزان اهميت م 7در جدول

همانند نيز اولويت اول و دوم  ،براساس ميانگين بوريچ .نشان داده شده استدر تعاوني دانشجويي 

ه دشكيد أكل دانشجويان بوده و بر تشخيص و ايجاد فرصت ها و كارآفرينانه بودن آموزشگران ت

كه  دليلاين د به  شايبوده است  گروهي كار ،اما اولويت سوم از ديد اين گروه از دانشجويان. است

اند يا اينكه  موفق را مانند دانشجويان عضو تعاوني نداشته گروهيتجربه كار عضو غيردانشجويان 

به همين و اند  از عضويت در تعاوني سر باز زده گروهيبه دليل نداشتن مهارت در انجام كارهاي 

در  گروهي ترين عوامل در ايجاد دانشكده كارآفرين را تقويت مهارت كار يكي از مهم ،دليل

اين دانشجويان بر اين باورند كه اگر مديريت  ،از طرف ديگر. توسط دانشكده مي داننددانشجويان 

هاي كارآفريني و فرهنگ كارآفريني در تمام  دانشكده كارآفرين باشد موجب مي شود تا فعاليت

  . قسمت هاي دانشكده گسترش يافته و دانشكده به سمت كارآفرين شدن پيش رود

 اولويت بوريچ ميانگين اهميت ميانگين ها مؤلفه

 1 41/9 24/4 ها فرصت ايجاد و تشخيص

 2 12/9 38/4 دانشكده فرهنگ بودن كارآفرينانه

 3 28/8 08/4 مهارتي و عملي هاي آموزش بر كيدأت

 4 1/8 98/3 )علمي تهيئ اعضاي(آموزشگران بودن كارآفرينانه

 5 03/8 02/4 دانشكده مديريت بودن كارآفرينانه

 6 02/8 01/4 كارآفرينانه آموزش

 7 96/7 03/4 )صنعت و كشاورزي(محيط با مستمر تعامل

 8 9/7 17/4 افراد نوآورانه هاي فعاليت از حمايت براي فضا ايجاد

 9 84/7 13/4 گروهي كار

 10 66/7 06/4 منسجم كارآفرينانه فرهنگ

 11 5/7 86/3 نگر آينده هبردار و مشترك انداز چشم

 12 13/7 8/3 استقالل

 13 51/6 54/3 دانشكده در نوآوري سازماني

 14 09/4 58/3 اجتماعي محيط بودن كارآفرينانه
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  بوريچ مدل اساس بر عضو غير دانشجويان ديدگاه از كارآفرين ةدانشكد هاي لفهؤم نيازسنجي. 7جدول

  هاي تحقيق يافته: مأخذ 

  كارآفرين به روش تحليل عاملي ةبررسي موانع ايجاد دانشكد

در اين قسمت با استفاده از تكنيك تحليل عاملي به بررسي موانع ايجاد دانشكده كارآفرين 

بدين منظور براي تعيين ساختار سادة آن روش چرخش واريماكس مورد . پرداخته شده است

گيري از تكنيك تحليل عاملي با  ها براي بهره گيري انسجام دروني داده اندازه. استفاده قرار گرفت

محاسبات انجام شده نشان داد كه . و آماره بارتلت صورت پذيرفت KMOده از آزمون استفا

و ) =89/0KMO(است گيري از تكنيك تحليل عاملي مناسب  ها براي بهره انسجام دروني داده

با  ،در اين بررسي. باشد دار مي در سطح يك درصد معنيو  075/1663آماره بارتلت نيز معادل 

مالك پذيرش بار . ندباالتر از يك استخراج شد 1عامل داراي مقدار ويژه 6 توجه به مالك كيسر،

هاي استخراج شده به همراه بار  عامل 8در جدول . در نظر گرفته شد 50/0ها نيز  عاملي متغير

 .شده است آورده عاملي و درصد واريانس مربوطه 

                                                           

1. Eigen Value 

  اولويت  ميانگين بوريچ  ميانگين اهميت  مؤلفه ها

 1 04/6 71/3 ها فرصت ايجاد و تشخيص

 2 7/5 73/3 )علمي تئهي اعضاي( آموزشگران بودن كارآفرينانه

 3 69/5 86/3 گروهي كار

 4 61/5 73/3 دانشكده مديريت بودن كارآفرينانه

 5 55/5 66/3 )صنعت و كشاورزي(محيط با مستمر تعامل

 6 51/5 83/3 افراد نوآورانه هاي فعاليت از حمايت براي فضا ايجاد

 7 41/5 7/3 دانشكده در نوآوري سازماني

 8 39/5 76/3 دانشكده فرهنگ بودن كارآفرينانه

 9 39/5 65/3 نگر آينده هبرديار و مشترك انداز چشم

 10 33/5 59/3 استقالل

 11 21/5 73/3 مهارتي و عملي هاي آموزش بر كيدأت

 12 15/5 68/3 كارآفرينانه آموزش

 13 5 65/3 منسجم كارآفرينانه فرهنگ

 14 02/2 21/3 اجتماعي محيط بودن كارآفرينانه
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  كارآفرين ةنتايج تحليل عاملي موانع و مشكالت موجود در زمينه ايجاد دانشكد .8جدول

  ها عامل
نام 

  عامل

  گويه ها
  
  

  بار عاملي

درصد 

واريانس 

  تبيين شده

درصد 

واريانس 

  تجمعي

  اقتصادي  1

 8/0  عدم دسترسي كافي به منابع براي معرفي ايده و شروع كار جديد

 77/0  كافي براي شركت هاي جديد و در حال رشدنبود حمايت مالي   599/12  599/12

 68/0  عدم حمايت دولت از دانشگاه براي فراهم نمودن تسهيالت خود اشتغالي

  آموزشي  2

 7/0  روز نبودن مواد آموزشي و محتواي درسي به

761/10  360/23  
 67/0  متناسب  نبودن برنامه ريزي آموزشي و درسي با بخش كشاورزي

 58/0  هماهنگ و متناسب  نبودن برنامه ريزي آموزشي و درسي با تغييرات جهاني

  53/0  استفاده از روش هاي سنتي در تدريس محتواي آموزشي

  حمايتي  3

 71/0  نبود قوانين حمايتي مناسب و كافي براي حمايت از دانشجويان كارآفرين

617/10  977/33  

 68/0  مورد نياز براي شروع كار به دانشجويان در دانشگاه هاي اوليه و ارائه  نشدن مهارت

 63/0  شان به دليل قوانين و مقررات دست و پاگير گيري ايده هاي خالقانه افراد از پي شدن منصرف

 57/0  نبود امكانات كافي براي ارائه دروس عملي و كاربردي به دانشجويان

 50/0  ي ذيربطيهاي اجرا نبود رابطه بين دانشگاه و سازمان

4  

ودن ب سنتي

سيستم 

  آموزشي

 76/0  حفظ آن  عدم درك عميق محتواي دروس توسط دانشجويان و صرفاً

 67/0  حداقل مشاركت دانشجويان در كالس درس  349/44  372/10

 63/0  و گروهي در تدريس تفاده  اندك از روش هاي مشاركتياس

5  

درك 

محدود 

كشاورز

  ي

  75/0  آگاهي كم دانشجويان از ماهيت رشته هاي كشاورزي و شرايط كاري آينده

929/7  278/52  
  54/0  آگاهي كم دانشجويان از شرايط توليد محصول و عدم كسب اين آگاهي در دانشگاه

  52/0  آشنايي كم دانشجويان با محيط روستايي

6  
-رواني

  نگرشي

  69/0  به دليل نداشتن مهارت و تجربه مناسب و كافيتمايل كم دانشجويان به كارآفريني 

657/7  936/59  
  61/0  تمايل كم دانشجويان به كارآفريني به دليل ترس از موانع اداري

  57/0  محدوديت منابع مالي جهت خود اشتغالي دانشجويان

  55/0  تمايل كم دانشجويان به كارآفريني به دليل ترس دست دادن سرمايه شخصي

Bartletts test = 075/1663                             sig = 0001/0                                                 KMO= 89/0  

 هاي تحقيق يافته: مأخذ

عامل  6تحليل عاملي صورت گرفته نشان داد كه مقدار ويژه  ،شود طور كه مالحظه مي همان

جدول درصد واريانس هر عامل مشخص شده است و نهايتاً اين در . تر از يك بوده است بزرگ

درصد از كل واريانس مشاهده شده  93/59عامل شناسايي شده مجموعاً  6توان استدالل كرد كه  مي
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ها نيز محاسبه شده است كه  هاي هر يك از عامل بار عاملي متغير ،عالوه بر اين. ندكن يتبيين مرا 

هاي داراي بار  تر را شناسايي و متغير اي داراي ارزش باالتر و مهمه توان متغير بدين ترتيب مي

  .شود در ادامه به تشريح اين عوامل پرداخته مي. را حذف نمود 50/0عاملي كمتر از 

گذاري شده اند باالترين بار عاملي  گويه هايي كه به نام عامل اقتصادي نام: عامل اقتصادي

موانع و مشكالت موجود در زمينه ايجاد دانشكده كارآفرين عدم ترين  را دارند بدين معنا كه مهم

، نبود حمايت مالي كافي براي )8/0( دسترسي كافي به منابع براي معرفي ايده و شروع كار جديد

و عدم حمايت دولت از دانشگاه براي فراهم نمودن ) 77/0( شركت هاي جديد و در حال رشد

  . باشند مي) 68/0(تسهيالت خود اشتغالي

اند  گذاري شده پس از عامل اقتصادي گويه هايي كه با نام عامل آموزشي نام: عامل آموزشي

متناسب  و )7/0(محتواي درسي ،روز نبودن مواد آموزشي به ،يعني ؛باالترين بار عاملي را دارند

استفاده از  و )58/0(تغييرات جهاني  ،)67/0( هاي آموزشي با بخش كشاورزي نبودن برنامه

از جمله موانع آموزشي بر سر راه ايجاد دانشكده كارآفرين ) 53/0(هاي سنتي در تدريس روش

  . است

و مانع سوم در ايجاد دانشكده كارآفرين از ديد دانشجويان موانع حمايتي : عامل حمايتي

هاي  ارائه نشدن مهارت، )71/0(كارآفرين ،نبود قوانين حمايت از دانشجويان: موارد زير استشامل 

شدن افراد از پيگيري  منصرف ،)68/0(گاه شداندر اوليه و مورد نياز براي شروع كار به دانشجويان 

نبود امكانات كافي براي ، )63/0(شان به دليل قوانين و مقررات دست و پا گير ههاي خالقان ايده

هاي  و نبود رابطه بين دانشگاه و سازمان ،)57/0(ارائه دروس عملي و كاربردي به دانشجويان

  .است) 5/0( ي ذيربطياجرا

از ديگر عواملي هستند كه از ايجاد يك دانشكده  :عامل سنتي بودن سيستم آموزشي

حفظ  عدم درك عميق محتواي دروس توسط دانشجويان و صرفاً. كارآفرين جلوگيري مي كنند

و استفاده اندك از روش هاي مشاركتي و ) 67/0(، حداقل مشاركت دانشجويان در كالس)76/0(آن

عواملي هستند كه با نام عامل سنتي بودن سيستم آموزشي به عنوان ) 63/0(گروهي در تدريس

  . ندچهارمين مانع ايجاد دانشكده كارآفرين از ديدگاه دانشجويان مشخص شده ا
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هاي كشاورزي  رشتهماهيت شامل آگاهي كم دانشجويان از  :عامل درك محدود كشاورزي

، آگاهي كم دانشجويان از شرايط توليد محصول و عدم كسب اين )75/0(و شرايط كاري آينده

  .است )52/0(و آشنايي كم دانشجويان با محيط روستايي )54/0(آگاهي در دانشگاه 

و مهارت تمايل كم دانشجويان به كارآفريني به دليل نداشتن شامل  :نگرشي - رواني عامل

تمايل كم دانشجويان به كارآفريني به دليل ترس از موانع ، )69/0(و كافي تجربه مناسب 

و تمايل كم دانشجويان ) 57/0(، محدوديت منابع مالي جهت خوداشتغالي دانشجويان )61/0(اداري

   .است) 55/0(به كارآفريني به دليل ترس از دست دادن سرمايه شخصي

  

 اهنتيجه گيري و پيشنهاد

دانشجويي اين پژوهش با هدف بررسي ديدگاه دانشجويان عضو و غيرعضو تعاوني 

هاي دانشكده كارآفرين و شناخت موانع آن انجام  لفهؤدانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز نسبت به م

 هاي فعاليت هاي انسجام لفهؤدانشجويان عضو تعاوني ميزان اهميت م ،بر اساس نتايج پژوهش .شد

 كارآفرينانه و ها فرصت ايجاد و تشخيص دانشكده، اجتماعي محيط بودن كارآفرينانه كارآفرينانه،

پيشنهاد  ،به همين دليل .زيرا خود درگير آن هستند ،دانشكده  را بيشتر مي دانند فرهنگ بودن

هاي  تعاوني ،باشد و كار مي اندازي كسب شود از آنجا كه عضويت در تعاوني با هدف راه مي

اين كار نه  .ها شركت كنند تقويت گردند تا دانشجويان با تمايل بيشتري در اين فعاليتدانشجويي 

هاي كارآفريني شده و فرهنگ و  بلكه باعث انسجام فعاليت ،تنها موجب ايجاد فرصت مي شود

 .محيط اجتماعي كارآفرينانه را در دانشكده ايجاد مي كند

 كه ددا نشان نتايج بوريچ مدل اساس بر رينكارآف دانشكده هاي لفهؤم بندي اولويت نظر از

 كارآفرين دانشكده يك در لفهؤم ترين مهم را ها فرصت ايجاد و تشخيص دانشجويان تمامي

 و دانشجويان از حمايت براي فناوري و علم هاي پارك و رشد مراكز شود مي پيشنهاد. دانند مي

 در  كارآفرينانه هاي فعاليت انجام براي دانشجويان به همچنين. شود ايجاد دانشكده در اندااست

  .گردد ارائه اي مشاوره خدمات شود، مي ايجاد دانشكده در كه كارآفريني آموزش و مشاوره مراكز
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 كارآفريني دانشكده ايجاد در ثرؤم دوم اولويت ،دانشجويان ديد از اينكه به توجه با

 و تقويت انادتاس در بين كارآفريني پيشنهاد مي شود كه روحيه ،است آموزشگران بودن كارآفرينانه

 تئهي اعضاي همچنين ارتباط. شود گرفته نظر در هايي مشوق آنان كارآفرينانه هاي فعاليت براي

 اندااست ،يعني ؛شود بيشتر كنند مي تربيت آنجا در كار براي را دانشجويان كه محيطي با علمي

هاي كارآفرينانه كشاورزي  به طور عملي نيز در فعاليت ،عالوه بر انجام كارهاي پژوهشي تئوريك

  .دكننفعاليت 

 موانع ،دارد وجود كارآفرين دانشكده ايجاد راه سر بر كه موانعي ميان از ،دانشجويان ديد از

پيشنهاد  ،در همين راستا .دندار قرار دوم اولويت در آموزشي موانع و اول اولويت در اقتصادي

 سود افزايش و دانشكده در كارآفريني هاي فعاليت استمرار جهت مناسب شود سازوكارهايي مي

از جمله اين سازوكارها مي توان به فعاليت دانشجويان در . دانشگاه به كار گرفته شود اقتصادي

 ،كند كارآفرينانه در آينده آماده ميهاي  قالب تعاوني ها اشاره كرد كه نه تنها آنان را براي فعاليت

آمد روز ،از طرف ديگر. دآور ميو دانشكده به همراه  دانشجويانسود اقتصادي را نيز براي بلكه 

كارآفريني مي تواند راه حلي  سمت به ها آموزش و دروس دهي جهت و دانشگاهي دروسكردن 
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the students’ attitude toward 

components and barriers to establish the Entrepreneurship College at Shiraz University. 

The study carried out among undergraduate students of the College of Agriculture at 

Shiraz University. A multi-stage stratified random sampling was used to collect data 

from 191 students using questionnaire. The Face Validity of the questionnaire was 

confirmed by agricultural extension and education experts. The results showed that 

there were significant differences between the members and non-members of 

cooperative in components of an entrepreneurship college, so that cooperative members 

showed components integrated entrepreneurial activity, college social entrepreneurial 

environment, identify and create opportunities and entrepreneurial culture of college 

was more important to create Entrepreneur College. According to Borich model, 

identifying and creating opportunities for entrepreneurs was an important component in 

creating Entrepreneurship College. Science and technology parks and incubators were 

suggested to support the students and teachers in order to the improvement of 

entrepreneurship and entrepreneurial activities. Providing counseling services centers in 

entrepreneurship education for students were suggested as well. 
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