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چکیده
الزمه ی بهبود وضعیت اشتغال در میان دانش موختگان كشاورزی كارآفرین شدن دانشگاه ها و دانشكده های ارایه دهنده ی 
دیدگاه  از  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  كارآفرین  دانشگاه  الگوی  تدوین  پژوهش  این  هدف   پایه  همین  بر  هاست.  آموزش  این 
مدیریت آموزش كشاورزی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است.  جامعه آماری این پژوهش كه در سال 1395 انجام 
شده 305 تن اعضای هیأت علمی دانشگاه های كشاورزی و منابع طبیعی كشور بود كه بر پایه ی روش نمونه گیری تصادفی 
طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول كرجسی و مورگان ، 170 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابـزار پژوهش، 
پرسشنامه ای محقـق ساخت با طیف عددی صفر تا ده، و آزمون دانشگاه كارآفرین گیب )2012(، بود. تجزیه و تحلیل داده ها 
با نرم افزارهای AMOS20 و SPSS20 انجام شد. آزمون های آماری مورد استفاده شامل همبستگی، تحلیل عاملی اكتشافی و 
تأییدی بود. نتیجه ی تحلیل عاملی اكتشافی نیز نشان داد كه ارتباط های سازمانی، تدریس-یادگیری، برنامه ریزی درسی، 
تمایزهای یک دانشگاه كارآفرین كشاورزی و منابع طبیعی با دانشگاه كارآفرین در دیگر رشته ها و فعالیت های فرآیندی، برخی 
از مؤلفه های تشكیل دهنده ی یک دانشگاه كارآفرین كشاورزی و منابع طبیعی می باشند. مؤلفه های مورد بررسی در دو بخش 
راهبردی و فرآیندی با یكدیگر رابطه ی آماری معنی داری داشتند. همچنین، دیدگاه مدرسان در زمینه ی میزان اهمیت هر 
یک از مؤلفه ها برای ایجاد دانشگاه كارآفرین كشاورزی و منابع طبیعی، بیانگر آن بود كه هر چند در اسناد باال دستی توجهی 
جدی به كارآفرینی شده، اما مدیران ارشد وزارتخانه به ویژه، مدیران آموزشی دانشگاه ها حمایت كافی را به عمل نمی آورند. 
یافته های تحلیل عاملی تأییدی نیز، گویای تأیید مدل دانشگاه كارآفرین گیب در جامعه مورد بررسی است و از بین مؤلفه های 
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تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین...

مقدمه
توسـعه ی اقتصـادی بـه عنـوان عمـل كـرد آمـوزش عالی، 
تغییـر در قانـون حـق مالكیـت دارایی هـای فكری دانشـگاه، 
كاهـش در بودجـه دانشـگاه و در نتیجـه كـم بـود منبـع هـای 
در  كـه  باشـند  مـی  ای  اساسـی  فشـارهای  جملـه  از  مالـی 
مسـیر كارآفریـن شـدن دانشـگاه هـا وجـود دارنـد )فیلپـات، 
همچنیـن،  فشـارها  ایـن   .)2011 لپتـون،  و  ٌاریلـی  دولـی، 
فرصـت هایـی ماننـد پـی گیـری همـكاری هـای بیـن المللـی 
در آمـوزش و پژوهـش، سـاخت شـبكه هـای گسـترده تری از 
رابطـه ها شـامل: افزایش فشـار شـایان مالحظه  برای پاسـخ 
گویـی و مسـوولیت پذیـری، با توجـه به ارزش هـای عمومی، 
را بـرای بخـش آمـوزش عالـی در مسـیر كارآفریـن شـدن بـه 

وجـود آورده انـد )كویـل، گیـب، هاسـكین، 2013(. 
تغییــر،  و پیوســته در حــال  ایــن شــرایط پیچیــده  در 
نزدیــک بــه همــه ی ســازمان هــا بــا محیطــی پویــا، كــه تغییــر 
پذیــری هــای ســریع فنــاوری، كوتــاه شــدن چرخــه ی تولیــد 
و جهانــی شــدن از مشــخصه هــای بــارز آن تلقــی مــی شــود، 
ــوزش  ــش آم ــرایط در بخ ــن ش ــی ای ــتند. در پ ــه رو هس رو ب
ــه كارآفرینــی و دانشــگاه هــای كارآفریــن  ــی نیــز توجــه ب عال
در اولویــت  قــرار گرفتــه انــد )قهرمانــی، حاجــی خواجــه 
ــری  ــه تغییرپذی ــی ك ــن معن ــه ای ــاری، 1390(. ب ــو و ابوچن ل
هــای جهانــی در فرهنــگ، ســازمان هــا و نــوع  فعالیــت 
ــی  ــارهای محیط ــه فش ــخ ب ــا در پاس ــگاه ه ــط دانش ــا و رواب ه
ــه  ــورت گرفت ــد، ص ــی كنن ــت م ــا در آن فعالی ــگاه ه ــه دانش ك
ــی  ــت محیط ــن باف ــه ای ــه ب ــخی ك ــن پاس ــت، بهتری و در نهای
جدیــد داده شــد، همانــی اســت كــه كــه كالرک )1998(، 
ــترو  ــیل، كس ــیو اراس ــد )گارس ــن نامی ــگاه كارآفری آن را دانش

مارتینــز، جیمنزســیز و آریوواســكیوز، 2013(. 
ــدود  ــار ح ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــگاه كارآفری واژه ی دانش
بــه نبــود  بیســت ســال پیــش توســط كالرک و در پاســخ 
ــرح  ــی مط ــان كنون ــد جه ــه رش ــای رو ب ــش ه ــت و چال قطعی
ــت  ــرده اس ــدا ك ــی پی ــای فراوان ــروز تغییره ــه ام ــا ب ــد و ت ش
انگلســتان،  عالــی  آمــوزش  كیفیــت  تضمیــن  )ســازمان 
2014(. او بــه عنــوان یكــی از نخســتین كســانی كــه دانشــگاه  
كارآفریــن را در اروپــا مطــرح كــرده انــد، بــاوردارد كــه در 
هایــی  دانشــگاه  پویــا  هــای  دانشــگاه  جدیــد،  ی  هــزاره 
ــت  ــوان گف ــی ت ــع، م ــند. در واق ــن باش ــه كارآفری ــتند ك هس

در اقتصــاد هــای دانــش بنیــان و مبتنــی بــر كارآفرینــی، 
ــش  ــی نق ــوزش عال ــای آم ــه ه ــر مؤسس ــا و دیگ ــگاه ه دانش
برجســته ای دارنــد )نبــی و لینــان، 2011(. بــا توجــه بــه ایــن  
ــت  ــی اس ــه ی كارآفرین ــن جنب ــم تری ــانی مه ــل انس ــه عام ك
ــا  ــگاه ه ــالت دانش ــن رس ــم تری ــوان مه ــه عن ــوزش آن، ب و آم
بــه شــمار مــی آیــد، توجــه بــه ضــرورت ایجــاد دانشــگاه 
كارآفریــن در رونــد پیشــرفت كارآفرینــی در كشــور تأثیــر 
ــانی،  ــری و زرافش ــی، اطه ــت )باران ــد داش ــزایی خواه ــه س ب

 .)1388
ــوزش  ــر آم ــان ب ــیاری از كارشناس ــاس، بس ــن اس ــر همی ب
ــی  ــاد دانش ــاز اقتص ــاخت و س ــر آن در س ــش مؤث ــی و نق عال
تأكیــد  )دموكراتیــک(،   ســاالری  مــردم  هــای  جامعــه  و 
كــرده  و بــاور دارنــد كــه مؤسســه هــای آمــوزش عالــی و 
ــری  ــه بازنگ ــار ب ــا، ناچ ــه ه ــن مؤسس ــران ای ــی آن مدی در پ
اساســی در وظیفــه ی خــود بــرای پاســخ بــه خواســت هــای 
و  جیمنزســیز  مارتینــز،  )كســترو  هســتند  مدنــی  جامعــه 

.)2013 آریوواســكیوز، 
ــكون، 2012(،  ــگ آس ــم و بی ــی )یلدری ــای مال ــران ه  بح
 ، اشــتغال  هــای  برنامــه   ، عالــی  آمــوزش  ســازی  انبــوه 
هــای  مهــارت  ی  توســعه   ، دانشــجویی  هــای  خواســته 
كارآفرینــی، جهانــی ســازی، راهبردهــای بیــن المللی ســازی 
دانشــگاه هــا، پیكــر بنــدی دانــش جهانــی، فرآیندهــای 
تعامــل و انتقــال دانــش، بودجــه  هــای دانشــگاهی، شــركت 
هــای دانشــگاهی، آزادی علمــی و اســتقالل دانشــگاهی و 
خلــق ارزش هــای عمومــی  از جملــه چالــش هــای محیطــی 
كارآفرینانــه ای هســتند كــه امــروزه دانشــگاه هــا بــا آن رو بــه 

رو مــی باشــند )گیــب، هاســكین و رابرتســون، 2013(. 
جهانــی شــدن، افزایــش رقابــت مبتنــی بــر فنــاوری بیــن 
كشــورها و كاهــش بودجــه ی دولتــی دانشــگاه هــا، دانشــگاه 
را وادار بــه خودكفایــی مالــی و ایفــای نقــش هــای جدیــد در 
جامعــه هــا كــرده و توســعه ی فعالیــت هــای كارآفرینانــه 
ابــزار حیاتــی راهبــردی و كلیــدی  از  دانشــگاه هــا یكــی 
بــرای رویارویــی بــا ایــن فشــارها ســت )زالــی، رضــوی و 
محمــدزاده پارچیــن،1392(، زیــرا پاســخ گویــی و اســتقالل 
كارآفریــن  دانشــگاه  یــک  از  ناپذیــر  جدایــی  ویژگــی  دو 
ــل  ــن دلی ــه همی ــالیهویک، 2012( و ب ــركا و س ــتند ) پت هس
ــت  ــازمانی اس ــن، س ــگاه كارآفری ــک دانش ــت ی ــوان گف ــی ت م
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ــترک  ــردی مش ــا راهب ــروز ب ــی ام ــای رقابت ــط ه ــه در محی ك
بــرای بهتریــن بــودن در همــه ی زمینــه هــای فعالیــت خــود 
تــالش مــی كنــد و تعریــف خالقانــه و ســازنده تــری از ایجــاد 
ارتبــاط بیــن آمــوزش و پژوهــش را نشــان مــی دهــد )گــوررو 
و اربانــو، 2012(. دانشــگاه كارآفریــن، بــه محــض اســتقرار، 
ــور  ــک كش ــول ی ــب تح ــی، موج ــاد كار و ارزش  آفرین ــا  ایج ب
ــوآوری  ــر ن ــی ب ــاد مبتن ــک اقتص ــه ی ــاد آن ب ــل اقتص و تبدی
ــور و  ــی آن كش ــری جهان ــت پذی ــش رقاب ــبب افزای ــده و س ش
بهبــود كیفیــت زندگــی در آن مــی شــود )زوســا، 2013(. 
دانشــگاه كارآفریــن یــک مركــز رشــد )انكوباتــور(، اســت كــه 
ــود  ــای خ ــت ه ــان مأموری ــم زم ــور ه ــه ط ــد ب ــی كن ــالش م ت
ــام   ــه( را انج ــای كارآفرینان ــت ه ــق و فعالی ــس، تحقی )تدری
ــه ی  ــا در آن جامع ــد ت ــی كن ــاد م ــی ایج ــای كاف ــد و فض ده
ــه  ــه ای را ك ــای خالقان ــر ه ــدگاه و نظ ــد دی ــگاهی بتوانن دانش
ــه ســرمایه گــذاری هــای جدیــد تبدیــل شــوند  مــی تواننــد ب
شناســایی كننــد )فایــول و ردفــورد، 2014 و كیربــی،2011(. 
ــارک هــای علــم و فنــاوری  ــا پ ایــن دانشــگاه هــا همــراه ب
و كانــون هــای پــرورش مركزهــای تحقیقاتــی یكــی از شــكل 
هــای جدیــد ســازمانی انــد كــه بــه عنــوان یــک نیــروی 
ــال  ــی در ح ــی و اجتماع ــای صنعت ــوآوری ه ــرای ن ــه ب محرك
ــاس،  ــن اس ــر ای ــرو، 2015(. ب ــد )رم ــی كنن ــل م ــور  عم ظه
تحــول دانشــگاه هــا از شــكل ســنتی و كهــن بــه خــودی خــود 
موضــوع بســیار حساســی اســت و اهمیــت بســیار زیــادی 
بــرای بررســی دارد )ســالم زاده، یدالهــی فارســی، متوســلی، 
ــا توجــه بــه ضــرورت تبدیــل  ماركوویــک و كســیم، 2015(. ب
ــه دانشــگاه هــای كارآفریــن و در پــی آن نیــاز  دانشــگاه هــا ب
ــژه  ــه وی ــران آموزشــی ب ــی در وظایــف مدی ــه ایجــاد دگرگون ب
ــن،  ــی كارآفری ــع طبیع ــاورزی و مناب ــای كش ــگاه ه در دانش
ایــن پژوهــش بــا هــدف تدویــن الگویــی بــرای دانشــگاه 
ــت  ــدگاه مدیری ــی از دی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــن كش كارآفری

ــت. ــه اس ــام گرفت ــاورزی انج ــوزش كش آم
ایـران دانشـگاه هـا پژوهـش- محـور بـوده  متأسـفانه، در 
و فعالیـت چندانـی در زمینـه ی تجـاری سـازی یافتـه هـای 
پژوهشـی، تربیـت افراد كارآفرین و تبدیل شـدن به دانشـگاه 
درایـی،  و  زاده  سـالم  زاده،  )سـالم  ندارنـد  كارآفریـن  هـای 
بـا نخبـگان و دانشـگاهیان و بـه  2011(. همچنیـن، تعامـل 
كارگیـری ظرفیـت هـای علمـی دانشـگاه هـا، بـه ویـژه تعامل 

صنایـع و شـركت هـا بـا دانشـگاه هـا چندان مـورد توجـه قرار 
نگرفتـه اسـت )پور رشـیدی و شـجاعی فـرح آبـادی،1391(. 
پــرورش دانــش  بــه مقولــه ی كارآفرینــی و  پرداختــن 
آموختگانــی كــه دارای توانایــی هــا و مهــارت هــای الزم 
بــه  باشــند،  یــك كســب و كار مناســب  انــدازی  بــرای راه 
ــرار  ــت ق ــورد غفل ــگاه م ــر دانش ــی ه ــه ی اصل ــوان وظیف عن
كشــور  هــای  دانشــگاه  در  آن  خــالء  متأســفانه  و  گرفتــه 
فتحــی،  و  ثقفــی  )هادیــزاده،  اســت  محســوس  بســیار 
ــای  ــه ج ــور ب ــی كش ــوزش عال ــای آم ــروزه مركزه 1392(. ام
پاســخ گویــی بــه نیازهــای جامعــه، بــه مركزهایــی بــرای 
پاســخگویی بــه نیازهــای كســب مــدرک و اعتبــار دانشــجویان 
تبدیــل شــده انــد )عزیــزی، شــفیع زاده و اكبــرزاده،1392(. 
ــر چــه در حــال  ــران اگ ــد اذعــان كــرد كــه در ای متأســفانه بای
حاضــر، طــرح هــا و برنامــه هــای متفاوتــی بــرای پشــتیبانی 
ســازی  تجــاری  و  هــا  دانشــگاه  در  كارآفرینــی  توســعه  از 
تحقیقــات در داخــل كشــور اجرایــی شــده، امــا بررســی 
هــای مطالعــات اخیــر بیانگــر نامناســب بــودن وضعیــت 
ــار  ــدی می ــت )صم ــور اس ــای كش ــگاه ه ــی در دانش كارآفرین

كالیــی، آقاجانــی و صمــدی میــار كالیــی،1393(. 
دانشــكده هــای كشــاورزی نیــز بــا چالــش هــا و بازدارنــده 
هــای چنــدی روبــه رو هســتند. كــه مهــم تریــن و عمــده 
تریــن آن هــا بازدارنــده هــای آموزشــی مــی باشــند )رضــوی 
ــكاران،1393(. در  ــی و هم ــالح حقیق ــكاران، 1391؛ ف و هم
ــته  ــی داش ــی حیات ــت نقش ــی، مدیری ــای آموزش ــازمان ه س
ــه  ــی ب ــای آموزش ــه ه ــت برنام ــه موفقی ــود ك ــه ش ــر گفت و اگ
توانمنــدی مدیــران آنهــا بســتگی دارد ســخن گزافــی نخواهد 
بــود )غالمحســینی، 1389(. مدیریــت آموزشــی فعالیتــی 
پویاســت كــه بایــد همــه ی وظایــف مربــوط بــه آن را در 
ــوم  ــاری، 1386(. مفه ــی، و بختی ــن بیدخت ــت )امی ــر گرف نظ
مدیریــت آموزشــی و در پــی آن، وظیفــه هــا، كاركردهــا و 
ــژه در  ــه وی ــی، ب ــران آموزش ــاز مدی ــورد نی ــای م ــارت ه مه
ــای  ــا تغییره ــر ب ــای اخی ــی، در ده ه ــوزش عال ــای آم مركزه
ــای  ــرادران، 1385(. تمایزه ــت ) ب ــوده اس ــراه ب ــدی هم چن
در  جــدی  تعریــف  بــاز  نیازمنــد  نیــز  كارآفریــن  دانشــگاه 
كاركردهــای مدیریــت آموزشــی اســت كــه امــروزه بــه عنــوان 

ــن،1387(.  ــود )هاگم ــی ش ــاد م ــول از آن ی ــت تح مدیری
پــور طهماســبی)1387(، در  و  امیــری  میرزامحمــدی، 
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بررســی خــود پیرامــون عامــل هــای مؤثــر بــر كارآفریــن 
شــدن دانشــگاه هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه مهــم تریــن 
عامــل درونــی، نقــش مدیــران ارشــد اســت. الكــس و الگونــا 
قلمــداد  نــوآوری  مدیریــت  متــرادف  را  مدیریــت   )1393(
ــد. احمدپــور داریانــی، جمالــی و قاســمی )1391(،  كــرده ان
ضمــن انتقــاد از افزایــش رده هــای مدیریتــی، پــس از طــرح 
ــترک  ــویگان مش ــا س ــازمان ه ــی در س ــای كارآفرین راهبرده
ــران فهرســت كــرده  ــرای اســتفاده عملــی مدی راهبردهــا را ب
ــر  ــت خط ــادل مدیری ــت را مع ــن، مدیری ــان همچنی ــد. آن ان
دانســته انــد. كیوســاكی )1394(، بــا انتقــاد از چگونگــی 
ــی  ــم م ــا را مته ــی، آن ه ــوزش عال ــی در آم ــت آموزش مدیری
كنــد كــه از مهــم تریــن وظایــف خــود یعنــی ایجــاد محیطــی 
ــای  ــوزش ه ــه ی آم ــوآوری و ارای ــت و ن ــد خالقی ــرای رش ب

ــد.  ــل ان ــب و كار، غاف ــی كس ــط واقع ــا محی ــط ب مرتب
محمودپـور، رحیمیـان، عبـاس پـور و دالور )1391(، نیـز 
بـاور دارنـد كـه امـروزه  مـی بایسـت از اصطـالح؛ آمـوزش بـه 
عنـوان كسـب و كار، اسـتفاده شـود. در ایـن رابطـه یكـی از 
موردهایـی كـه كـم تـر بـه آن توجـه شـده، ضـرورت دگرگونـی 
دانشـگاه  هدایـت  بـرای  آموزشـی،  مدیـران  كاركردهـای  در 
مـی  هـا،  دانشـگاه  سـوم  نسـل  عنـوان  بـه  كارآفریـن،  هـای 
 ،)1384( زاده  حسـین  و  میرزایـی  شـاه  فرهنگـی،  باشـد. 
ضمـن بیـان تغییرهـای به وجـود آمـده در وظیفـه ی مدیران 
بـه نـوآوری و تغییـر در سـازمان ها اشـاره كرده اند كـه همگی 
جـزو وظیفه ی مدیران آموزشـی در دانشـگاه هـای كارآفرین 
بـه شـمار مـی آینـد. افـزون بـر وظیفـه هـای یـاد شـده كـه بر 
قـرار  كارآفریـن  هـای  دانشـگاه  آمـوزش  مدیـران  ی  عهـده 
كارآفریـن  هـای  دانشـگاه  تمایزهـای  بـه  توجـه  بـا  دارد، 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی با دیگر دانشـگاه هـای كارآفرین، 
وظیفـه هـای منحصـر به فـرد و ویـژه ای نیـز بر ایـن مجموعه 

ی كلـی افـزوده مـی شـود. 
نــگاره ی 1، بیانگــر آن اســت كــه یــک مدیــر آموزشــی در 
ــی از  ــات ژرف و دقیق ــت اطالع ــن، الزم اس ــگاه كارآفری دانش
ــگاه  ــک دانش ــای ی ــا و راهبرده ــت ه ــا، مأموری ــم اندازه چش
بــرای  نیــز  باشــد و مهــارت هــای الزم  كارافریــن داشــته 
مدیریــت تبــادل و انتقــال دانــش، تعامــل و همــكاری بــا 
ذینفعــان، بیــن المللــی ســازی و آمــاده ســازی محیــط بــرای 
آمــوزش هــای كارآفرینانــه داشــته باشــد. همچنیــن، وظیفــه 

هایــی ماننــد: توجــه بــه اصــل كیفیــت مــداری، خریــدار 
مــداری، مدیریــت پــروژه، ایجــاد ارتبــاط بــا كشــاورزان 
پیشــرو و كارآفرینــان موفــق بخــش كشــاورزی، ایجــاد زمینــه 
هــای الزم بــرای مشــاركت مولــدان و كارفرمایــان بخــش 
ــت  ــی، مدیری ــی و درس ــزی آموزش ــه ری ــاورزی در برنام كش
ــرای دانشــجویان رشــته  محیــط هــای پیــش رشــد و رشــد ب
كشــاورزی، كمــک بــه دانشــجویان در تأســیس شــركت هــای 
زایشــی و دانــش بنیــان كشــاورزی هنــگام تحصیــل و انتقــال 
ــجویان و  ــط دانش ــده توس ــت ش ــاورزی ثب ــای كش ــركت ه ش
ــاورزی  ــن كش ــای كارآفری ــگاه ه ــی دانش ــأت علم ــای هی اعض
ــژه ی  ــاوری، وی ــم و فن ــای عل ــارک ه ــه پ ــی ب ــع طبیع و مناب

ــتند.  ــی هس ــگاه های ــن دانش ــی در چنی ــران آموزش مدی

تحقیـق عابـدی و همكاران )1395(، كه بیش تر پاسـخ گویان 
آن مدیـران مركزهـای كاراد )مراكـز كارآفرینی دانشـگاه ها(، 
دیگـر  و  آموزشـی  معاونـان  آموزشـی،  هـای  گـروه  مدیـران 
در  دگرگونـی  كـه  داد  نشـان  بودنـد،  علمـی  هیـأت  اعضـای 
دیـدگاه مدیـران آموزشـی بـرای انجـام وظایـف و كاركردهای 
كشـاورزی،  عالـی  آمـوزش  مراكـز  در  آموزشـی  مدیـران 
هـای  دانشـگاه  انـدازی  راه  هـای  ضـرورت  تریـن  مهـم  از 
گویـان  پاسـخ  اسـت.  منابـع طبیعـی  و  كارآفریـن كشـاورزی 
ایـن  ایجـاد  بازدارنـده هـای  تریـن  از مهـم  یكـی  همچنیـن، 
گونـه دانشـگاه هـا را نشـناختن و در نتیجـه، حمایـت نكـردن 
مدیـران ارشـد وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری از ماهیت و 
كاركـرد دانشـگاه هـای كارآفریـن عنـوان كـرده انـد )عابـدی و 

تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین...

چشم انداز،
ماموریت و رهبرد

آموزش كارآفرینی

تبادل وانتقال
دانش

تعامل و همكاری
ذینفعان

بین المللی
سازی

دانشگاه
كارآفرین

نگاره1- مدل مفهومی دانشگاه كارآفرین گیب )2012(
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همـكاران، 1395(. ایـن نبـود شـناخت و حمایـت، در حالـی 
صـورت مـی گیـرد كـه بـر آمـوزش هـای كارآفرینانـه در سـند 
ششـم  برنامـه  نویـس   پیـش   ،)1390( كشـور  علمـی  جامـع 
آمـوزش  ریـزی  برنامـه  و  پژوهـش  مؤسسـه  توسـط  توسـعه 
عالـی )1393( و سـند تحـول راهبـردی نظـام آمـوزش عالـی 

كشـور )1388(، بـه روشـنی تأكیـد شـده اسـت.
ایـن نتیجـه بیانگـر آن اسـت كه در صـورت نهادینه  شـدن 
كارآفرینـی در نظـام آمـوزش عالـی، بـا ایجـاد دانشـگاه هـای 
حـل  بـه  تـوان  مـی  طبیعـی،  منابـع  و  كشـاورزی  كارآفریـن 
ی  توسـعه  و  كشـاورزی  اموختـگان  دانـش  اشـتغال  بحـران 
آنـان  در  كارفرمایـی  خـود  و  اشـتغالی  خـود  هـای  قابلیـت 

بـود. امیـدوار 
 نتیجـه ی پژوهـش كردنائیـچ، احمـدی، قربانـی و نیـكان 
الهیجـی )1391(، بـا عنـوان بررسـی ویژگـی هـای دانشـگاه 
كارآفریـن در دانشـگاه تربیـت مـدرس، نشـان داد، دانشـگاه 
از  كارآفریـن  دانشـگاه  هـای  ویژگـی  برخـی  مـدرس  تربیـت 
بـا  مسـتمر  تعامـل  كارآفرینانـه،  سـازمانی  فرهنـگ  جملـه 
محیـط، چشـم انـداز مشـترک و راهبـرد آینـده نگـر و منبـع 
میاركالیـی،  صمـدی  دارد.  را  لـزوم  مـورد  انسـانی  هـای 
بررسـی  در  نیـز   ،)1393( میاركالیـی  صمـدی  و  آقاجانـی 
كارآفریـن  دانشـگاه  هـای  شـاخص  ارزیابـی  عنـوان  بـا  خـود 
در دانشـگاه مازنـدران، دریافتنـد كـه ویژگـی هـا و شـاخص 
مؤلفـه  شـامل:  دانشـگاه  ایـن  در  كارآفریـن  دانشـگاه  هـای 
هـای چشـم انـداز، مأموریـت و راهبـرد دانشـگاه، حاكمیـت 
و اداره ی دانشـگاه، سـاختار و طـرح سـازمانی چنـد رشـته 
از منبـع هـای  نفـوذ و اسـتفاده  ای و فرارشـته ای، توانایـی 
ارزش  بـه  توجـه  و  ذینفعـان  نیازهـای  مدیریـت  گوناگـون، 
هـای جامعـه، دانـش آموختـگان، انتقال دانش، مركز رشـد، 
تأمیـن و حمایـت مالـی شـركت هـای وابسـته بـه دانشـگاه در 
زمینـه ی خطرهـای پیـش روی احتمالی، بین المللی سـازی 
و در نهایـت آمـوزش كارآفرینانـه و آمـوزش سـرمایه گـذاری، 

در سـطح نامناسـبی قـرار دارنـد. 
تقـی پـور ظهیـر و حسـن مـرادی )1385(، در پژوهشـی، 
الگویـی بـرای دانشـگاه كارآفریـن ارایـه دادنـد كـه شـامل 9 
مؤلفـه ی هـدف هـا، زمینـه ، درونـداد ، فرآینـد ، بـرون داد، 
ارزیابـی و توسـعه، پیامـد، زیرسـاخت هـا و پایـه هـای نظری 
مـی باشـد. آنـان  در مؤلفـه ی پایـه هـای نظـری بـه مدیریـت 

خالق، سـازمان كارآفریـن و مدیریت كیفیـت جامع به عنوان 
ضـرورت هـای انـكار ناپذیـر یـک دانشـگاه كارآفریـن اشـاره 
كـرده انـد. یافتـه هـای پژوهـش بهـزادی، رضـوی و حسـینی 
)1393(، نیـز نشـان داد كـه الگـوی یـک دانشـگاه كارآفریـن 
شـامل مؤلفـه های؛ كیفیـت دانـش آموختگان، جـذب منابع 
مالـی، قراردادهـای پژوهشـی، ثبـت اختـراع، ایجـاد كسـب 
فرهنـگ  وفنـاوری،  علـم  پـارك  ایجـاد  زایشـی،  وكارهـای 
سـازمانی كارآفرینانـه، سـاختار سـازمانی منعطـف، رویكـرد 
كارآفرینانـه اعضـای هیـأت علمـی، مدیریـت كالن و محتوای 
پژوهـش  باشـد.  مـی  دانشـجویان  هـای  ویژگـی  و  هـا  درس 
مهـدوی مـزده، بانک، زاهدی و پورمسـگری )1392(، نشـان 
و  تجـاری  نهادهـای  و  صنعـت  بـا  ارتبـاط  عامـل   10 كـه  داد 
هیـأت  اعضـای  آشـنایی  تجهیـزات،  و  امكانـات  مدیریتـی، 
علمـی بـا كارآفرینی، دوره هـای آموزشـی )كارآفرینی و دوره 
و  روش  و  دانشـگاهی  هـای  درس  محتـوای  مرتبـط(،  هـای 
چگونگـی ارایـه آن هـا، نشـریه هـای مرتبـط بـا كارآفرینـی، 
همایـش هـای علمـی و ترویجـی كارآفرینـی، فعالیـت جامعه 
برنامـه  فـوق  و  ی دانـش آموختـگان، فعالیـت هـای صنفـی 
دانشـگاه  اصلـی  هـای  شـاخص  دانشـگاه،  هـای  راهبـرد  و 

كارآفریـن مـی باشـند. 
جیمسـون و ٌادونـل )2015(، در تحقیقـی كـه در زمینـه ی 
شـناخت مؤلفـه هـای دانشـگاه كارآفریـن انجـام دادنـد چهار 
بخـش مأموریـت و ارزش هـا، توسـعه ی مجموعـه مهارتـی و 
ذهنـی، مركـز فرماندهـی قـوی و سـازماندهی و منبـع های را 
بـه عنـوان بخـش هـای مختلـف فرآینـد تحقـق یک دانشـگاه 
كارآفریـن شناسـایی كردنـد. نتایج پژوهش گراهـام )2014(، 
كـه در دانشـگاه هـای كارآفریـن پیشـرو در 19 كشـور جهـان 
در  مهـم  ی  هـا  مؤلفـه  كـه  داد  نشـان  اسـت،  گرفتـه  انجـام 
ایجـاد دانشـگاه كارآفریـن عبـارت انـد از؛ تعامـل كارآفرینـان 
و نـوآوران در سراسـر جامعـه هـای دانشـگاهی و منطقـه ای، 
توانمنـدی در تحقیقاتـی كه به وسـیله ی صنعـت تأمین مالی 
مـی شـوند و صـدور پروانـه از دانشـگاه های صاحـب فناوری، 
دسـتور كار نـوآوری و كارآفرینـی دانشـگاهی منعكـس شـده 
در سیاسـت هـا، مأموریـت هـا، تخصیـص بودجه، مشـوق ها 
و برنامـه  هـای درسـی. پژوهـش والشـوک و شـپیرو )2014(، 
متحـده  ایـاالت  در  كارآفریـن  هـای  دانشـگاه  زمینـه-ی  در 
بـه  نـوآوری و كارآفرینـی منطقـه ای  نشـان داد كـه اگرچـه، 
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تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین...
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روش هـای بسـیاری بـه وسـیله ی دانشـگاه هـا قابـل افزایش 
اسـت، امـا سـنجه هـای اصلـی موفقیـت، اختـراع هـای، نرخ 
صـدور پروانـه و شـركت های زایشـی دانشـگاهی می باشـند. 
گارسـیا اراسـل و همـكاران )2013(، نیـز در پژوهـش خود به 
ایـن نتیجـه رسـیدند كـه شـاخص هـای محیطـی، تدریـس، 
مدیریـت،  و  دولـت  مالـی،  منابـع  كاركنـان،  دانـش،  انتقـال 

تشـكیل دهنـده ی دانشـگاه كارآفریـن مـی باشـند. 
چارچـوب  یـک   ،)2012( اینویـت  اچـی.ای.  سـازمان 
كارآفرینـی نوآورانـه بـرای مؤسسـه هـای آمـوزش عالـی ارایه 
كـرده اسـت و در آن بـه بخـش هایـی مانند؛ رهبـری و دولت، 
توسـعه كارآفرینـی در آمـوزش و یادگیری، ایجاد مسـیرهایی 
بـرای تبـادل  بـا كارآفرینـان، روابـط خارجـی  ارتبـاط  بـرای 
بـه عنـوان  تأثیـر دانشـگاه كارآفریـن  انـدازه گیـری  و  دانـش 
اسـت.  كـرده  توجـه  كارآفریـن  دانشـگاه  اجـزای  مهمتریـن 
و  آمریـكا  در  كـه  خـود  تحقیـق  در   ،)2011( پروثـی  و  میـرز 
اروپـا انجـام گرفـت، به ایـن نتیجـه رسـیدند كه یک دانشـگاه 
كـه  اسـت  شـده  تشـكیل  كلیـدی  عنصـر  پنـج  از  كارآفریـن 
یادگیـری  هـای  هـدف  روشـن  تعریـف  رهبـری،  عبارتنـداز: 
كارآفرینـی كـه بـه برنامـه درسـی جهـت مـی دهنـد، شـبكه 
هـای داخلـی و خارجـی توانمنـد، وجـود فرهنـگ نـوآوری، 
گیـب  دانـش.  انتقـال  هـای  فرصـت  و  تجربـی  یادگیـری 
انگلسـتان  كـه در دانشـگاه هـای  )2012(، در تحقیـق خـود 
مأموریـت،  كـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  اسـت،  شـده  انجـام 

چشـم انـداز و راهبـرد، حمایـت از انتقـال و تبـادل دانـش، 
بیـن المللـی سـازی، آمـوزش كارآفرینی و اشـتغال ذینفعان، 
پنـج جنبـه ی مختلـف یـک دانشـگاه كارآفریـن هسـتند كـه 
در صـورت وجـود در هـر دانشـگاهی سـبب ایجـاد قابلیـت و 

ظرفیـت بـرای كارآفریـن شـدن آن دانشـگاه  مـی شـوند. 
در ایـن پژوهـش بـر ایـن مـدل تأكیـد شـده زیـرا چالـش 
اصلـی در آن، شـناخت روابـط هـم افزایـی بیـن ایـن فعالیـت 
یـک  در  هـا  آن  كشـیدن  تصویـر  بـه  دیگـر  معنـی  بـه  و  هـا 
منظـور  بـه  یكپارچـه،  دانشـگاه  عنـوان  بـا  نگـر  كل  رهیافـت 
دانشـگاه  مفهـوم  مـدل،  ایـن  در  اسـت.  كارآفرینـی  توسـعه 
كارآفریـن تنهـا بـه حـوزه هـای معمـول ماننـد تجاری سـازی 
دانـش و سـرمایه گـذاری هـای خطرپذیـر كـه در بحـث هـای 
مربـوط بـه دانشـگاه كارآفریـن بـه آن هـا پرداختـه می شـود، 
محـدود نگردیـده بلكـه، حوزه هـای كلیدی توسـعه دانشـگاه 
كارآفریـن شـامل؛ حـوزه  ی مأموریـت هـا، راهبردهـا و روش 
همـكاری  سـازمان،  توسـعه  و  طراحـی  دانشـگاه،  مدیریـت 
ارزش  مالـی،  هـای  اهـرم  آموزشـی،  هـای  گـروه  بیـن  هـای 
هـای عمومـی، ملـی و بیـن المللـی، تعامـل ذینفعـان محلـی 
برنامـه  ی  توسـعه  دانـش،  انتقـال  و  تبـادل  ای،  منطقـه  و 
تعامـل  و  ارتبـاط  اشـتغال،  و  كارآفرینـی  آمـوزش  درسـی، 
نیـز شـامل مـی  را  المللـی سـازی  بیـن  و  دانـش آموختـگان 

.)2013 هاسـكین،  و  گیـب  )كیـل،  شـود 
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روش شناسی
ایـن پژوهـش از نظـر هـدف كاربـردی و از جهـت گرد آوری 
داده هـا میدانـی اسـت. جامعـه آمـاری پژوهـش كـه در سـال 
1395 انجام شـده 305 تن اعضای هیأت علمی سـه دانشـگاه  
كشـاورزی و منابـع طبیعـی دولتی كشـور )رامین خوزسـتان، 
گـرگان و سـاری( مـی باشـند. نمونـه آمـاری بـر حسـب نیـاز 
از  اسـتفاده  بـا  پژوهـش  بـه هـدف هـای  توجـه  بـا  و  تحقیـق 
بـه شـمار 170تـن تعییـن شـد.  جـدول كرجسـی و مـورگان 
روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب 
بـوده. بـه منظـور شناسـایی هـر یـک از مؤلفـه های دانشـگاه 
كارآفریـن كشـاورزی و منابـع طبیعـی و تعییـن میـزان تأثیـر  
منابـع  و  كشـاورزی  كارآفریـن  دانشـگاه  ایجـاد  در  هـا  آن 
طبیعـی از یـک پرسشـنامه ی محقـق سـاخت، در دو بخـش 
مأموریـت،  هـای  مؤلفـه  شـامل؛  راهبـردی  هـای  فعالیـت 
بـا  همـكاری  و  تعامـل  گویـه(،   32( راهبـرد  و  انـداز  چشـم 
ذینفعـان )11 گویـه(، تبـادل و انتقال دانـش )15 گویه(، بین 
كارآفرینـی)11 گویـه( و  المللـی سـازی)15 گویـه(، آمـوزش 
فعالیـت هـای فرآینـدی شـامل؛ فعالیـت هـای آموزشـی)53 

گویـه( و ارتباطـی- عملیاتـی)32 گویـه( اسـتفاده شـد. 
های  بررسی  از  فرآیندی  بخش  در  ها  گویه  اصلی  محور 
هیأت  اعضای  از  چند  تنی  بـا  مصاحبـه  و  پژوهی  پیشین 
رامین  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  های  )دانشگاه  علمی 
در  نظر  صاحب  زنجان(  و  اهواز  چمران  شهید  خوزستان، 
از  یكی  در  تخصص  دارای  و  كارآفرینانه  های  فعالیت  انجام 
گرایش های رشته ی كشاورزی و منابع طبیعی به دست آمد 
دانشگاه  الگوی  از  گرفته  بر  نیز  راهبردی  متغیرهای بخش  و 
با  پرسشنامه  روایی  باشند.  می   )2012( گیب  كارآفرین 
استفاده از نظر اعضای هیات علمی یاد شده به تأیید رسید. 
به منظور محاسبه پایایی ابزار پژوهش 30 نسخه پرسشنامه 
به  پایایی  و  توزیع شد  رازی  دانشگاه  دانشكده كشاورزی  در 
دست آمده برای هر یک از بخش های آن با استفاده از ضریب 
 ،0/831  ،0/811 از:  بودند  عبارت  ترتیب  به  ترتیبی  آلفای 

در  دهی  امتیاز   .0/787  ،0/821  ،0/892  ،0/791  ،0/886
صفر  عددی  طیف  یک  صورت  به  ساخت  محقق  پرسشنامه 
ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  و  توصیف  برای  است.  بوده  ده  تا 
و  فراوانی  درصد  و  فراوانی  مانند  توصیفی  شاخص  های  از 
دسته  منظور  به  اكتشافی  عاملی  تحلیل  آماری  های  آزمون 
روایی  برای  و  اثرگذار  و شناسایی عامل های  بندی متغیرها 
سازه یا ساختاری و تعیین نقش هر یک از متغیرها در تعیین 
سنجش  قابلیت  متغیرها  آیا  كه  این  و  اصلی  متغیر  واریانس 
متغیر اصلی را دارند یا خیر از تحلیل عاملی تأییدی استفاده 
و   SPSS20 افزار  نرم  از  استفاده  با  ها  داده  پردازش  شد. 

AMOS20 انجام شد.

یافته ها
مبنـای  بـر  را  پاسـخگویان  فروانـی  توزیـع   ،1 جـدول 
بـا  ارتبـاط  تدریـس،  ی  پیشـینه  خدمـت،  محـل  دانشـكده 
كارآفرینانـه  هـای  فعالیـت  ی  پیشـینه  و  كارآفرینـی  مركـز 
 30 از  بیـش  اندكـی  دانشـكده،  پایـه  بـر  دهـد.  مـی  نشـان 
درصـد در دانشـكده مهندسـی زراعـی و عمـران روسـتایی، 
25/9، درصـد دانشـكده علـوم دامـی و صنایع غذایـی، 32/9 
دانشـكده  در  درصـد،   10/6 و  كشـاورزی  دانشـكده  درصـد 

بودنـد.  طبیعـی  منابـع 
همچنیـن پراكندگـی بـر اسـاس سـال هـای تدریـس كم تر 
از شـش سـال، 17/6 درصد، بین 15- 6 سـال، 37/1 درصد، 
بیـن 24- 15سـال، 21/8 درصـد و بیشـتر از 24 سـال، 23/5 
درصـد سـابقه داشـتند. ایـن جـدول، نشـانگر آن اسـت كـه 
انجـام  ی  پیشـینه  علمـی  هیـأت  اعضـای  از  درصـد   21/76
كارآفرینانـه داشـتند و 78/23 درصـد  هیـچ- فعالیـت هـای 
هـای  فعالیـت  انجـام  زمینـه  در  ی  ا  تجربـه  و  پیشـینه  گونـه 
كارآفرینانـه نداشـتند . بیـش تـر اعضـای هیـأت علمـی مورد 
بررسـی )62/94 درصـد(، بـا مركـز كارآفرینـی دانشـگاه هـای 
در  هـا  آن  درصـد   37/05 تنهـا  و  نیسـتند  ارتبـاط  در  خـود 
دانشـگاه هـای مـورد مطالعـه بـا ایـن مركزهـا در ارتبـاط اند.

كارآفرینی  مركز  با  ارتباط  تدریس،  های  سال  خدمت،  محل  دانشكده  پایه  بر  پاسخگویان  فراوانی  توزیع  جدول1- 
دانشگاه و پیشینه ی انجام فعالیت های كارآفرینانه  

سطوح متغیر 
 

مهندسی زراعی و عمران روستایی
علوم دامی و صنایع غذایی

فراوانی

52
44

درصد فراوانی
 

30/6
25/9

متغیر

دانشكده



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 130

جدول3- متغیرهای مربوط به هر یك از عامل ها و میزان ضریب های به دست آمده از ماتریس دوران یافته

متغیرها 
 

ارتباط منسجم دفتر دانش آموخته گان با گروه های آموزشی دانشگاه و همه ی بخش های دانشگاه به منظور رصد كردن 
وضعیت دانش آموخته گان

ارتباط فعال با كارآفرینان محلی و استفاده از آنان در فرآیندهای تدریس و پژوهش
ایجاد ارتباط بین دانشجویان و سازمان های اجتماعی و كسب و كارهای منطقه ای

ارتباط منسجم بین دانشگاه با دانشگاه های داخل كشور برقرار شود و تبادل دانشجو و عضو هیأت علمی صورت گرفته  
از امكانات همه ی دانشگاه ها به صورت شبكه ای استفاده  شود.

بارعاملی

0/757

0/723
0/716
0/716

نام عامل

ارتباطات سازمانی

ادامه جدول1

سطوح متغیر 
 

كشاورزی
منابع طبیعی

كمتر از 6 سال
15- 6 سال

24- 15سال
بیشتر از 24 سال

بلی
خیر

دارای سابقه
فاقد سابقه

فراوانی

56
18
30
63
37
40
63

107
37

133

درصد فراوانی
 

32/9
10/6
17/6
37/1
21/8
23/5

37/05
62/94
21/76
78/23

متغیر

سال های تدریس

ارتباط با مركز كارآفرینی

پیشینه انجام فعالیت كارآفرینانه

بـه منظـور آگاهـی از ایـن كـه داده هـا بـرای تحلیـل عاملی 
KMO اسـتفاده شـد و بـرای  مناسـب می باشـند، از آزمـون 
آزمـون  از  متغیرهـا   همبسـتگی  بـودن  مناسـب  ارزیابـی 
و   KMO=0/578 نتیجـه  در  كـه  گردیـد.  اسـتفاده  بارتلـت 
مقـدار آمـاره ی بارتلـت 2010/840، بـود كـه در سـطح یـک 
همبسـتگی  بـودن  مناسـب  گویـای  و  شـد  معنـی دار  درصـد 
عاملـی می باشـد. تحلیـل  ایـن  بـرای  وارد شـده  متغیرهـای 
بـرای تعییـن شـمار عامل هـا در ایـن تحلیـل نیـز از مـالک 
كیسـر و درصـد واریانـس اسـتفاده شـده اسـت. بر پایـه ی این 
مـالک، عامل هایـی كـه مقـدار ویـژه آنهـا بزرگتـر از یـک بـود 
انتخـاب شـدند. در ایـن مرحلـه بـا توجـه بـه مالک هـای یـاد 
شـده پنـج عامـل اسـتخراج شـدند كـه در مجمـوع 438 /64 
درصـد از واریانـس متغیرهـا را تبییـن می كننـد )جـدول 2(. 
تفسـیرپذیر  و  عامل هـا  سـاختار  كـردن  سـاده  منظـور  بـه 
چرخـش  از  عامل هـا  نام گـذاری  همچنیـن  و  آنهـا  كـردن 
عاملـی بـه روش واریماكـس اسـتفاده شـد. نتایـج جـدول 3، 
نشـان مـی دهـد كـه هـر یـک از متغیرهـا همبسـتگی شـایان 
پذیرشـی بـا عامـل مربوطـه بـه خـود دارنـد زیـرا بـار عاملـی 
آنهـا بیـش از 50 درصـد می باشـد. متغیرهـای گـروه اول كـه 
در جمـع 18/091 درصـد از واریانـس كل متغیرهـا را تبییـن 

كرده انـد، بـه عنـوان عامـل ارتبـاط هـای سـازمانی نام گذاری 
شـد. متغیرهـای گـروه دوم كـه 14/786 درصـد از واریانـس 
كل متغیرهـا را تبییـن كـرد بـه عنـوان عامل فرآینـد آموزش- 
عامـل  ترتیـب  همیـن  بـه  انـد.  شـده  نام گـذاری  یادگیـری 
سـوم بـا تبییـن 12/659 درصـد از واریانـس كل متغیرهـا بـه 
عنـوان برنامـه ریـزی درسـی و عامـل گـروه چهـارم بـا تبییـن 
11/2 درصـد از واریانـس كل متغیرهـا بـه عنـوان تمایزهـای 
بـا یـک دانشـگاه كارآفریـن و  دانشـگاه كارآفریـن كشـاورزی 
سـرانجام عامـل پنجـم بـا تبییـن 7/702 درصـد از واریانـس 
نام گـذاری  عملیاتـی،  هـای  فعالیـت  عامـل  عنـوان  بـه  كل 

شـدند.

جدول2- عامل های استخراج شده همراه با مقدار ویژه، 
درصد واریانس  و  درصد انباشته واریانس

مقدار ویژه 
 

5/441
3/954
3/897
3/697
3/030

درصد واریانس

18/091
14/786
12/659
11/200
7/702

درصد انباشته واریانس
 

18/091
32/877
45/536
56/736
64/438

عامل 

1
2
3
4
5

تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین...
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ادامه جدول 3

متغیرها 
 

طرح استمرار ارتباط دانشگاه با دانش آموخته گان اجرا شده و وضعیت شغلی آنان به طور مرتب رصد شود.
ارتباط منسجم بین دانشگاه با دانشگاه های خارج از كشور برقرار شده، تبادل دانشجو و عضو هیًات علمی صورت گرفته و از 

امكانات همه ی دانشگاه ها به صورت شبكه ای استفاده  شود.
طرح های پژوهشی مشترک میان دانشگاه با دیگر دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی انجام  شود.

معاونت كارآفرینی به نمودار تشكیالت سازمانی دانشگاه افزوده  شود.
سطح اعتماد متقابل و ارتباط دو جانبه و فعال بین كاركنان اجرایی و اعضای هیأت علمی دانشگاه 

وجود رابطه منسجم كاری بین  مسئوالن توسعه كسب و كار و استخدام در سطوح محلی و منطقه ای با دانشگاه به منظور اقدام 
جمعی هماهنگ و حساب شده برای به كارگیری دانش اموختگان

میزان ارتباط و ارایه خدمات دو جانبه بین دانشگاه و شركت های فردی )بنگاه های كوچک و متوسط راه اندازی شده توسط 
افراد(

توانایی دفتر دانش آموخته گان در زمینه شناسایی و ایجاد رابطه با كارآفرینان در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی
توانایی مبادله دانش و انتقال فناوری  درون و بیرون دانشگاه  و به ویژه در سطح گروه های آموزشی 

میزان ارتباط فعال و منسجم بین شركت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و كاركنان و دانشجویان دانشگاه
از اعضای هیأت علمی كه خود مدیر شركت های تولیدی موفق باشند استفاده  شود.

اصل كیفیت مداری، در همه ی فعالیت های دانشگاهی به  ویژه در تدریس و یادگیری مد نظر قرار گیرد. 
در ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان بیشتر بر كیفیت یادگیری تأكید به عمل  آید.

برای تدریس از كشاورزان پیشرو و موفق به ویژه در بخش عملی استفاده  شود.
برای تدریس از كارشناسان خبره ی سازمان های ذی ربط استفاده  شود.

به پرورش ذهن خالقانه بها داده  شود تا دانشجویان بتوانند ایده پردازی كنند.
روش های تدریس نوین در كنار روش های تدریس سنتی به گونه ای تلفیقی مورد استفاده قرار گیرند.

از روش های تدریس مشاركتی مانند: بحث گروهی، طوفان اندیشه و مناظره برای پرورش ذهنیت خالق و تفكر انتقادی در 
دانشجویان استفاده  شود.

طراحی و اجرای برنامه های درسی كارآفرینانه در همه ی گروه های آموزشی
تأكید برنامه آموزشی بر مهارت خود اشتغالی و كارآفرینی به منظور افزایش قابلیت خود كارفرمایی

اصل خریدار مداری، در تمام فعالیت های دانشگاهی به  ویژه در تدریس و یادگیری مد نظر قرار گیرد. 
در تدریس بر رهیافت خلق مسئله تأكید به عمل آمده و دانشجویان برای رویارویی با موقعیت های ابهام آمیز و مشكل آفرین 

تشویق می شوند، تا روحیه خطر پذیری و تحمل ابهام شان افزایش یابد.
مهارت های مربوط به مدیریت پروژه برای ایجاد توانایی مدیریت پروژه های آینده به دانشجویان آموزش داده  شود.

نهادینه سازی كارآفرینی از طریق تدوین راهبردهای كارآفرینانه در فرآیند تدریس- یادگیری در مجموعه راهبردهای دانشگاه
میزان استفاده از فناوری های نوآورانه در فرآیندهای تدریس، یادگیری و خدمات برون دانشگاهی با بهره گیری از آموزش های 

راه دور )مجازی(
طراحی و اجرای برنامه های درسی كارآفرینانه در همه ی گروه های آموزشی

تأكید برنامه آموزشی بر مهارت خود اشتغالی و كارآفرینی به منظور افزایش قابلیت خود كارفرمایی
برنامه ریزی درسی انعطاف پذیری و پویایی بسیار باالیی دارد.

در برنامه ریزی درسی از مشاركت كارفرمایان بخش كشاورزی با هدف هماهنگی آموزش ها با نیازهای جامعه به گونه ای مستمر، 
استفاده  شود.

در برنامه ریزی درسی از مشاركت مولدان بخش كشاورزی استفاده  شود.
در برنامه ریزی درسی از مشاركت دانش آموخته گان سال های پیش با هدف كاربردی تر كردن برنامه های درسی استفاده  شود.

در برنامه ریزی درسی بر فناوری تفكر بیش از فناوری اطالعات و ارتباط ها تأكید به عمل  آید و دانشجویان چگونگی تفكر 
درست را بیاموزند.

دانشجویان در عمل به بازاریابی برای فروش محصوالت دانشگاه پرداخته و به  صورت عملی و در محیط واقعی بازاریابی موفق را 
تجربه  كنند.

دانشجویان با اصول بسته بندی و تبلیغات برای فروش آشنا شده و برای فروش محصوالت تولید شده توسط خودشان در عمل از 
آموخته های خود برای تبلیغات استفاده  كنند.

دانشجویان با مشاركت فعال در همه ی مراحل تولید، لذت واقعی كشاورزی را احساس  كنند.
دانشجویان در همه ی مراحل تولید محصوالت شركت كرده و در درآمدهای حاصله سهیم باشند.

هدف دانشگاه پرورش دانش آموخته گانی است كه خود كارفرما بوده و قادر به خود اشتغالی  باشند.
به پرورش حیطه ی مهارتی بها داده  شود تا دانشجویان بتوانند به حد اعالی مهارت های مورد نیاز  خود دست یابند.

بخش عمده ای از آزمون ها به صورت مصاحبه انجام  شود تا به جای تكیه ی صرف بر دانش نظری و محفوظات، مدرسان 
بصیرت و جامعیت دیدگاه دانشجویان را شناسایی كنند.

فناوران آموزشی در دانشگاه حضوری فعال داشته و با شناخت مسایل و تنگناهای موجود در نظام آموزشی، به صورتی مستمر 
سبب ارتقای كیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی شوند.

دانشجویان پس از گذراندن مراحل تولید محصول و فروش آن، درآمدزا بودن رشته كشاورزی را در عمل تجربه كرده و انگیزه 
الزم برای یادگیری هرچه بیشتر را به دست  آورند.

بارعاملی

0/715
0/662

0/648
0/673
0/658
0/621

0/602

0/714
0/620
0/664
0/763
0/749
0/734
0/702
0/722
0/717
0/714
0/524

0/705
0/792
0/657
0/707

0/686
0/672
0/557

0/705
0/792
0/618
0/511

0/502
0/587
0/645

0/811

0/802

0/796
0/785
0/778
0/751
0/772

0/763

0/748

نام عامل

تدریس- یادگیری

برنامه ریزی درسی

تمایزات دانشگاه 
كارآفرین كشاورزی
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ادامه جدول 3

متغیرها 
 

در كنار دانشگاه و یا در محوطه آن پارک علم و فناوری قرار داشته و دانشجویان از امكانات آن استفاده كنند.
با انجام بازی های خالقانه، ویژگی خالقیت دانشجویان تقویت  شود.

دانشجویان مهارت های بازاریابی و فروش را در عمل و به صورت واقعی فرا  گیرند.
اعتبار مدارک اخذ شده از لحاظ زمانی محدود بوده و تمدید آن منوط به حضور دانش آموختگان در دوره های بازآموزی ارایه 

شده توسط دانشگاه  باشد.
آموزش های آزاد در زمینه فعالیت های درآمد زای كشاورزی با هدف درآمد زایی برای دانشگاه و درگیری دانشجویان برای 

آشنایی با این فعالیت ها، فعال باشد.
دفتر كارآفرینی و ارتباط با جامعه در دانشگاه فعال باشد.

انتخاب عنوان پایان نامه های كارشناسی ارشد و رساله های دكتری تنها براساس نیازهای سازمان های ذی ربط و به سفارش و 
با نظارت آن ها انجام  شود.

از كارآفرینان بخش كشاورزی به صورتی نظام مند و مستمر برای انتقال آموزه هایشان به دانشجویان بهره گیری  شود.
جهت به روز كردن دانش سازمانی و به  منظور چرخش اطالعات در فرآیند تولید، ذخیره، انتشار و به كارگیری و فروش اطالعات 

از اصول و روش های مدیریت دانش استفاده  شود.
شعار"همیشه راه بهتری برای انجام امور وجود دارد شاید این تو باشی كه آن را پیدا می كنی" در عمل پیاده شده و به افرادی كه 

این راه ها را پیدا كنند جوایزی اعطا شده و از نظر و دیدگاه های آنان تا مرحله اجرا حمایت  شود.
گروه های كنترل كیفیت با هدف تضمین كیفیت در نظام آموزش عالی كشاورزی، در سطح گروه های آموزشی، دانشكده و 

دانشگاه تشكیل  شود.
در دانشگاه مركز مشاوره شغلی راه اندازی شود.

به اصل بهبود مستمر، در همه ی اركان دانشگاه در عمل توجه شود. 
اعضای هیأت علمی با سابقه و با مرتبه علمی باال پا به پای كارشناسان و دانشجویان همیشه در حیطه های میدانی )مزرعه، باغ 

ها، دامپروری و غیره( حاضر شده و در حال آموزش باشند.
سعی شود مواد غذایی مورد استفاده برای غذاخوری دانشجویان همگی در محیط دانشگاه تولید  شوند.

محصوالت تولید شده در محیط دانشگاه فرآوری و آن گاه به بازار ارایه  شوند.
در دانشگاه تعاونی تولید و مصرف وجود دارد و محصوالت تولید شده بدون واسطه برای كاركنان، دانشجویان، اعضای هیأت 

علمی و عامه مردم با قیمتی تعادلی به فروش  رسد.
دانشجویان، كاركنان و اعضای هیأت علمی در سود محصوالت دانشگاه سهیم باشند.

دانشجویان پس از موفقیت در مركز پیش رشد به مركز رشد دانشگاه معرفی  شوند.
همه ی دانشجویان در عمل با نحوه ی تهیه طرح كسب و كار آشنا  شوند و پس از شركت در كارگاه های آموزشی ایده پردازی، 

ایده  های خود را در مراكز پیش رشد مطرح و تا مرحله ثبت ایده ادامه  دهند.
در جذب دانشجویان صرفًا به معدل و رتبه های كنكور آنان اكتفا نشده و قابلیت های دیگر آنان مانند توانایی كار عملی، خالق و 

با انرژی بودن نیز مورد توجه واقع شود.
به صورتی فصلی بازارچه ی كارآفرینی در دانشگاه توسط دانشجویان برقرار شده، دانشجویان در عمل با كسب و كار آشنا شده و 

به غرفه های برگزیده جایزه هایی اعطا  شود. خرید عموم از این بازارچه ها آزاد باشد.
دانشجویان با انجام كار گروهی در عمل با اصول تقسیم وظایف و مسئولیت پذیری و كارگروهی در خالل فعالیت های كشاورزی آشنا  شوند.

دانشجویان در مركز پیش رشد دانشگاه ایده های خود را در عمل پیاده  كنند.
دانشجویان تا هنگامی كه عماًل شركتی تولیدی یا خدماتی را به طور رسمی ثبت نرسانند دانش آموخته نشوند.

هنگام ورود دانشجویان به دانشگاه، روحیه كارآفرینی آنان به تفكیک ویژگی های شخصیتی تشكیل دهنده این روحیه توسط 
آزمون های استاندارد، اندازه گیری گردد.

آزمون روحیه كارآفرینی به منظور تعیین میزان تأثیر دانشگاه بر رشد روحیه كارآفرینی دانشجویان به صورتی مستمر، هرساله انجام  شود.
برای پرورش ویژگی های شخصیتی كارآفرینانه به صورتی مستمر برای دانشجویان كارگاه های آموزشی برگزار شود.

برای پرورش ویژگی های شخصیتی كارآفرینانه به صورتی مستمر برای كاركنان كارگاه آموزشی برگزار   شود.
برای پرورش ویژگی های شخصیتی كارآفرینانه به صورتی مستمر برای اعضای هیأت علمی كارگاه آموزشی برگزار  شود.

مسابقات ایده پردازی همراه با جایزه های ارزنده برای رشد خالقیت دانشجویان به طور مستمر برگزار شود.
مسابقات ایده پردازی همراه با جایزه های ارزنده برای رشد خالقیت كاركنان به طور مستمر برگزار  شود.

مسابقات ایده پردازی همراه با جایزه های ارزنده برای رشد خالقیت اعضای هیأت علمی به طور مستمر برگزار  شود.
از برندگان مسابقات ایده پردازی در عمل با اعطای وام بدون بهره و صدور مجوز برای استفاده از امكانات و فضای دانشگاه، 

حمایت گردد.

بارعاملی

0/727
0/645
0/599
0/583

0/578

0/576
0/665

0/647
0/657

0/655

0/652

0/620
0/628
0/616

0/561
0/521
0/518

0/509
0/792
0/787

0/786

0/751

0/745
0/705
0/678
0/695

0/653
0/599
0/539
0/568
0/585
0/513
0/658
0/724

نام عامل

فعالیت های عملیاتی

جدول 4، نشان می دهد كه همه ی متغیرهای پژوهش 
در دو بخش فرآیندی و راهبردی با یكدیگر همبستگی مثبت 
و معنی داری در سطح یک درصد دارند. این یافته نشان می 
متخصصان  عنوان  به  علمی  هیأت  اعضای  دیدگاه  از  كه  دهد 

به  طبیعی،  منابع  و  كشاورزی  رشته  مختلف  های  گرایش 
منظور تبدیل دانشگاه های كشاورزی و منابع طبیعی كنونی 
كشور به دانشگاه  كارآفرین توجه هم زمان به ایجاد و یا بهبود 
هر یک از این مؤلفه ها امری ضروری است زیرا بهبود هر یک 

تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین...
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كه  گونه  همان  بود.  خواهد  همراه  دیگری  بهبود  با  ها  آن  از 
این جدول نشان می دهد، بیش ترین میزان همبستگی بین 
مؤلفه های تعامل و همكاری ذینفعان و ارتباط های سازمانی 

ذینفعان  همكاری  و  تعامل  دهد،  می  نشان  یافته  این  است. 
در یک دانشگاه كارآفرین كشاورزی و منابع طبیعی با افزایش 

ارتباط های سازمانی برای دانشگاه همراه است.

جدول4- خالصه ی همبستگی مؤلفه های فرآیندی و راهبردی دانشگاه كارآفرین كشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه 
اعضای هیأت علمی  

تعامل ذینفعان 
 

0/723**
0/577**
0/674**
0/805**
0/671**

انتقال دانش

0/698**
0/495**
0/724**
0/773**
0/649**

آموزش کارآفرینی

0/645**
0/582**
0/742**
0/682**
0/620**

مأموریت و چشم انداز

0/692**
0/558**
0/753**
0/727**
0/675**

بین المللی سازی
 

0/386**
0/422**
0/461**
0/421**
0/394**

راهبردی     فرآیندی

دیدگاه نسبت به میزان تأثیر تمایزها
دیدگاه نسبت به میزان تأثیر برنامه ریزی درسی

دیدگاه نسبت به میزان تأثیر فرآیند تدریس- یادگیری
دیدگاه نسبت به میزان تأثیر ارتباط های سازمانی
دیدگاه نسبت به میزان تأثیر فعالیت های عملیاتی

P=01/0

مقیاس  سازه  روایی  برآورد  منظور  به  پژوهش،  این  در 
مدل  در  شد.  استفاده  اول  مرتبه  تاییدی  عاملی  تحلیل  از 
های  نمره  كه  است  این  بر  فرض  اول  ی  مرتبه  عاملی  های 
منعكس  واقع  در  متغیر،  یک  در  ارزیابی  و  بررسی  مورد  هر 
كه  است  تر  بنایی  زیر  عامل  یک  در  مورد  آن  وضعیت  كننده 
به دلیل پنهان بودنش امكان اندازه گیری آن به طور مستقیم 
متغیرهای  بین  این مدل ضریب همبستگی  در  ندارد.  وجود 
زمینه  در  است.  شده  محاسبه  استاندارد  صورت  به  پژوهش 
همكاری  و  )تعامل  مدل  ی  شده  مشاهده  متغیرهای  ی 
المللی سازی، آموزش  انتقال دانش، بین  ذینفعان، تبادل و 
گفت  توان  می  راهبرد(  و  انداز  چشم  مأموریت،  كارآفرینی، 

نشان  كه  است  رگرسیونی  وزن  نوعی  )پارامتر(  فراسنجه  این 
مشاهده  متغیر  هر  همبستگی  ضریب  یا  كواریانس  ی  دهنده 
است  كارآفرین(  دانشگاه  ایجاد  )قابلیت  پنهان  متغیر  با  شده 
های  مؤلفه  بین  از  شود.  می  خوانده  نیز  بارعاملی  نام  به  كه 
دارای   0/83 ضریب  با  دانش،  انتقال  و  تبادل  بررسی،  مورد 
كارآفرین  دانشگاه  ایجاد  قابلیت  با  همبستگی  بیشترین 
كشاورزی و منابع طبیعی در ایران است و برای تبیین متغیر 
پنهان بیشترین وزن را دارد، اّما بین المللی سازی، با ضریب 
0/30 درصد، دارای كمترین همبستگی با این متغیر می باشد 
متغیر  به  مربوط  محاسبات  در  تری  كم  وزن  اساس  این  بر  و 

پنهان داشته است.

نگاره 3- مدل اندازه گیری ایجاد دانشگاه كارآفرین كشاورزی و منابع طبیعی 

قابلیت ایجاد 
دانشگاه 
كارآفرین

تعامل 
ذینفعان

تبادل و
انتقال

بین المللی 
سازی

آموزشی 
كارآفرینی

ماموریت و 
چشم انداز

e5

e4

e3

e2

e1

0.72

0.21

0.35

0.14

0.7

0.83

0.30

0.64

0.69
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جدول5- شاخص های كلی برازش الگوی قابلیت ایجاد دانشگاه كارآفرین كشاورزی  و منابع طبیعی  

x2/df 
 

1/883

RMSEA  
 

0/072

AGFI

0/934

CFI 

0/998

NFI 

0/996

NNFI 

0/99

GFI 
 

0/996

شاخص 

مقدار 

بـرای بررسـی بـرازش ایـن مـدل از شـاخص هـای بـرازش 
اسـتفاده  شـد. از میـان شـاخص هـای پرشـماری كـه در ایـن 
زمینـه وجـود دارنـد، شـاخص χ2/df اسـت كـه اگـر بیـن 2 تـا 
3 باشـد نشـانگر برازندگـی مـدل اسـت )بهـادری و همـكاران، 
1394؛ ابراهیمـی و همكاران،1391(. شـاخص هـای؛ نكویی 
 ،)AGFI( شـده  تعدیـل  بـرازش  نكویـی   ،)GFI( بـرازش 
برازندگـی  تطبیقـی )CFI(، نـرم شـده برازندگـی )NFI(  نـرم 
نشـده برازندگـی )NNFI(، بـرای مـدل های خوب بیـن 0/90 

تـا 0/95 تفسـیر می-شـوند. همچنیـن در صورتی كه شـاخص 
 ،)RMSEA( ریشـه ی خطـای میانگیـن مجـذورات تقریـب
 0/1 خـوب،  برازندگـی  نشـانگر  باشـد،   0/08 از  تـر  كوچـک 
-0/08، نشـانگر برازندگی شـایان پذیرش و باالتر از 0/1 نشـان 
دهنـده ی مقـدار ضعیف برازش اسـت )لوهیـن 2004(. مقدار 
شـاخص هـای بـرازش مدل كـه در جدول 5، نشـان داده شـده 

نتایـج تحلیـل عاملـی درج شـده اسـت.

بحث  و نتیجه گیری
یافتـه هـای پژوهش نشـان داد مـدل دانشـگاه كارآفرین در 
جامعـه مـورد مطالعه برازش شـد و بر این اسـاس از بین متغیر 
هـای مـورد بررسـی، تبـادل و انتقال دانـش، دارای بیشـترین 
و بیـن المللـی سـازی، كمتریـن همبسـتگی بـا قابلیـت ایجـاد 
سـازمان  ی  یافتـه  بـا  نتیجـه  ایـن  اسـت  كارآفریـن  دانشـگاه 
تحلیـل  نتیجـه  دارد.  اینویـت )2012( همخوانـی  اچـی.ای. 
عاملـی اكتشـافی نیـز نشـان داد كـه "ارتبـاط های سـازمانی"، 
درسـی"،"تمایزهای  "برنامه-ریـزی  "تدریس-یادگیـری"، 
بـا یـک  یـک دانشـگاه كارآفریـن كشـاورزی و منابـع طبیعـی 
هـای  "فعالیـت  و  هـا"  رشـته  دیگـر  در  كارآفریـن  دانشـگاه 
یـک  ی  دهنـده  تشـكیل  هـای  مؤلفـه  از  برخـی  فرآینـدی" 
باشـند  مـی  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  كارآفریـن  دانشـگاه 
و ایـن یافتـه بـا یافتـه هـای بهـزادی و همـكاران 1393، )در 
زمینـه مؤلفـه     هـای برنامـه ریزی درسـی و تمایزات دانشـگاه 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی كارآفریـن بـا توجـه بـه وجـود گویه 
هـای متمركـز بـر كیفیـت و خالقیـت در ایـن مؤلفـه(؛ مهدوی 
مـزده و همـكاران 1392، )در زمینـه مؤلفـه هـای ارتباط های 
سـازمانی و تدریـس و یادگیـری(؛ احمـدی، قربانـی و نیـكان 
سـازمانی(،  ارتبـاط  ی  مؤلفـه  زمینـه  )در   ،1391 الهیجـی 
گراهـام  2014، )در زمینـه مؤلفـه   ی برنامه-ریـزی درسـی(؛ 
میـرز و پروثـی2011، )در زمینـه مؤلفه ی تدریـس یادگیری(؛ 
گیـب 2012، )در زمینـه مؤلفـه هـای ارتبـاط های سـازمانی و 

فعالیـت هـای فرآینـدی(؛ گارسـیا اراسـل و همـكاران 2013، 
اچـی.ای.  سـازمان  و  تدریس-یادگیـری(  مؤلفـه  زمینـه  )در 
هـای  ارتبـاط  ی  هـا  مؤلفـه  خصـوص  )در   ،2012 اینویـت 
یافتـه هـای  و تدریس-یادگیـری( همخوانـی دارد.  سـازمانی 
پژوهـش همچنیـن نشـان داد همـه مؤلفـه هـای مورد بررسـی 
در دو بخـش راهبـردی و فرآینـدی با یكدیگر رابطـه ی آماری 

معنـی داری دارنـد.
در نهایـت پـس از مشـخص شـدن میزان اهمیت هـر یک از 
عوامل و متغیرهای تشـكیل دهنده ی یک دانشـگاه كارآفرین 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی بـا توجـه بـه بـار عاملـی هـر یک از 
متغیرهـا و میـزان واریانـس تبییـن شـده توسـط هـر یـک از 
عوامـل در بخـش فرآینـدی، و نیـز تعییـن میـزان اهمیـت هـر 
یـک از متغیرهـای بخـش راهبـردی، مـدل مطلـوب دانشـگاه 
بـود،  اصلـی پژوهـش  كـه هـدف  و منابـع طبیعـی  كشـاورزی 
تدویـن گردیـد. در ایـن رابطـه راهكارهـای زیـر بـرای ایجـاد 
كشـور  در  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  كارآفریـن  دانشـگاه 

پیشـنهاد مـی شـوند.
- راه انـدازی دفتر دانش آموختگان در دانشـگاه در اولویت 

كاری اولیـه قرار گیرد. 
- ایجـاد ارتبـاط منسـجم و عملی بیـن كارآفرینـان محلی و 

اسـتفاده از آنـان در فرآیندهـای تدریـس و پژوهش. 
- تأكیـد مـی شـود طرح اسـتمرار ارتباط دانشـگاه بـا دانش 
شـده،  مصـوب  وزارتخانـه  در  هاسـت  سـال   كـه  آموختـگان 
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از طریـق دفتـر دانـش  توانـد  ایـن طـرح مـی  اجرایـی شـود. 
گیـرد. انجـام  آموختـگان 

- بـرای تدریـس از اعضـای هیـأت علمـی كـه خـود مدیـر 
شـود. اسـتفاده  هسـتند،  موفـق  تولیـدی  هـای  شـركت 

- حضـور دانشـجویان در مراكـز پیـش رشـد و آن گاه انتقال 
آنـان بـه مراكز رشـد بـا حمایت مالـی و مادی دانشـگاه و آشـنا 
كـردن عملـی آنـان بـا نحـوه تهیـه طـرح كسـب و كار همـراه بـا 

شـركت در كارگاه هـای آموزشـی ایـده پـردازی در مراكـز پیش 
رشـد و رشـد و در نهایـت ثبـت ایده و تأسـیس شـركت.

- افـزون بـر لحـاظ داشـتن رتبـه دانشـجویان بـرای ورود به 
دانشـگاه بـه قابلیـت های دیگـر آنان ماننـد خالقیـت، توانایی 
و عالقـه منـدی بـه كار عملـی، بـا انـرژی بـودن و غیـره كـه در 
آمـوزش هـای كارآفرینـی بـه شـدت بـه آن هـا نیازمندیـم، نیز 

شـود. توجه 
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Abstract
Requisite to improve agricultural graduates employment field was that universities and colleges that 

providing this training will become entrepreneur. This study was aimed to develop a pattern to establish 
an entrepreneurial university of agriculture and natural resources. The research method was descrip-
tive- correlational. The statistical population consisted of 305 agricultural and natural resources faculty 
members at Agricultural and Natural Resources universities of Iran.  Stratified random sampling method 
was used to select 170 faculty members. Gibb's entrepreneurial university questionnaire of along with a 
researcher-made questionnaire with numerical range of  

zero to ten were used to collect data. Data processing tools were soft wares were SPSS20 and AMOS20. 
The Exploratory, confirmatory factor analysis and correlation tests were used. The result of the exploratory 
factor analysis showed that "organizational communication", "teaching- learning", "curriculum planning", 
"distinguishes of an entrepreneurial university of agriculture and natural resources compared with an 
entrepreneurial university in other fields" and "process activities" are some of the constituting components 
of an entrepreneurial agriculture and natural resources university. All components of the study, both in 
processes and strategic parts, had significant relationship. Also, the viewpoints of faculty members abou 
the importance of each component in order to create entrepreneurial university of agriculture and natural 
resources, showed that although the upstream documents have been paid serious attention 
to entrepreneurship, but senior managers of the Ministry, especially educational managers did not 
support entrepreneurship sufficiently. Therefore, to create entrepreneurial university of agriculture and 
natural resources equipping educational managers to information, skills and insights necessary to manage 
such universities according to their differentiation with other universities is essential. The results of 
confirmatory factor analysis, also showed that Gibb's entrepreneurial university model was approved in the 
studied population and among studied components, exchange and transfer of knowledge has the highest 
correlation (0.83) with the ability to create entrepreneurial university.

    
Index Terms: Entrepreneurial university, agriculture and natural resources, organizational communi-

cation, educational management
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