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چکیده
دانشگاه کارآفرین کشاورزی نهاد مهمی برای توسعه اقتصادی و تغییر اجتماعی اثربخش است .وضعیت نابسامان بیکاری
فارغالتحصیالن کشاورزی گویای فاصله زیاد دانشگاههای موجود کشور با دانشگاه کارآفرین میباشد .پژوهش حاضر با هدف
شناسایی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی در کشور صورت گرفت .در این پژوهش از روش
تحقیق نظریه بنیادی یا دادهبنیان استفاده شد که در آن گردآوری اطالعات موردنیاز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و
پرسشنامهای باز با نمونهای شامل  37نفر از اعضای هیأتعلمی دانشکدهها و دانشگاههای کشاورزی و منابع طبیعی کشور صورت
گرفت .با کدگذاری باز محتوای متن مصاحبهها تعداد  149گزاره مفهومی در ارتباط با موانع ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی
و منابع طبیعی استخراج شد .مفاهیم طی سلسلهمراتب کدگذاری در نظریه مبنایی در قالب  17گزاره مقولهای و سه دسته
موضوعی شامل موانع انسانی ،غیرانسانی و راهبردی و زیر بنایی گروهبندی شدند که هر یک جنبهای از موضوع موردبررسی را
بیان میکنند .نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین موانع در مسیر ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی در دو بخش زیربنایی و
راهبردی و ارتباطی قرار دارند.
واژههای کلیدی :دانشگاه کارآفرین ،کشاورزی و منابع طبیعی ،هیأتعلمی ،اشتغال.
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مقدمه
درزمینه مطالعات مربوط به کارآفرینی و نوآوری ،عالقه
و توجه طوالنیمدتی در خصوص رفتار کارآفرینانهی محققان
دانشگاهی و بهطور کلیتر فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه
وجود داشته است .سازمانهای تحقیقاتی عمومی و بهویژه
دانشگاهها ،بهطور فزایندهای در حال کارآفرین شدن هستند
و از تحقق ارزشهای تجاری حاصل از پژوهش استقبال
مینمایند و ساختارهای نوین سازمانی که سطح تراز باالتری
از تحقیقات علمی و نوآوری را به ارمغان میآورند ،جستجو و
دنبال مینمایند )2010 ,.D’Este et al( .زیرا در سراسر
جهان فشار بر نهادهای آموزش عالی بهمنظور تغییر یافتن
و دگرگون شدن در حال افزایش است :جهانیشدن ،تحرک
اجتماعی ،توسعه فنآوریهای برخط  ،رقابت دولتها و
جغرافیای سیاسی ،جمعیتی و البته فشارهای اقتصادی واردشده
به دولتها بهمنظور ارزیابی مجدد سرمایهگذاریهای خود در
خدمات مالی دولتی ،همه در ایجاد یک محیط بسیار نامشخص
و غیرقابلپیشبینی در بخش آموزش عالی نقش داشتهاند
 . ,Gibb 2012برای چندین دهه است که مؤسسات آموزش
عالی بهمنظور انعکاس محیطهای متغیری که در آن عمل
میکنند و در آن به دنبال موفقیت میگردند ،در حال انطباق
بودهاند .در این راستا دانشگاه کارآفرین به معانی و هویتهای
مختلفی ازجمله خالقیت ،تجاریسازی ،سرمایهگذاری جدید
و اشتغال توجه نموده و میتوان آن را یک پاسخ سازمانی به
چالشها و فشارهای محیط خارجی دانست .2013 ,Hannon
درواقع امروزه نقش سنتی دانشگاهها از تمرکز درزمینه آموزش
و پژوهش به مشارکت فعال در توسعه اقتصادی منطقه تغییر
کرده و همین موضوع سبب گردیده است که عالوه بر آموزش
و پژوهش (دو رسالت پیشین دانشگاهها) ،با در نظر داشتن
تحوالت جهانی و تغییر در روابط سه عملگر اصلی در نظامهای
ملی نوآوری (صنعت ،دولت و دانشگاه) ،کارآفرینی نیز بهعنوان
رسالت سوم بر عهده دانشگاهها گذاشته شود ,.Sadek et al
.))2015
بهطورمعمول در کشورهای درحالتوسعه دولت بر
دانشگاه کنترل جدی دارد ،خروجیهای تحقیقات و اختراعات
دانشگاهی از پایهی ضعیفی برخوردار است ،زیرا انگیزههای
فردی تأمین نمیشود و دیوانساالری مانع از پویایی الزم
میگردد (معصومزاده و انصاری .)1388 ،در همین راستا در
کشور ما نیز علیرغم وجود دانشگاههای متعدد و پتانسیل
بسیار باال در بهرهگیری از این منبع بالقوه در راستای توسعه
ملی ،تعامل با نخبگان و دانشگاهیان و بهکارگیری ظرفیتهای
علمی دانشگاهها و بهویژه تعامل صنایع و شرکتها با دانشگاهها
چندان موردتوجه قرار نگرفته است (پور رشیدی و شجاعی
فرحآبادی .)1391،درواقع از یکسو بیشتر دانشگاهها در نسل
دوم دانشگاهی یعنی دانشگاههای پژوهش محور قرار دارند و
فعالیت چندانی در راستای تجاریسازی یافتههای پژوهشی،
تربیت افراد کارآفرین و تبدیلشدن به نسل سوم دانشگاهها
یعنی ،دانشگاههای کارآفرین ندارند و فعالیتهای تجاریسازی
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دانشگاههای داخلی در همان سطح اندک نیز ،اغلب به ایجاد
پارکهای علم و فناوری محدودشده است که خروجی چندانی
به بازار کسبوکار ارائه نمیدهند,.Salam zade et al
 ) )2011و از سویی دیگر پرداختن به مقوله كارآفريني و تربيت
و آموزش دانشآموختگانی كه داراي تواناييها و مهارتهاي
الزم براي راهاندازی يك کسبوکار مناسب باشند اگرچه از
وظايف اصلي هر دانشگاه محسوب ميشود اما متأسفانه خالء
آن در دانشگاههای کشور كام ً
ال محسوس است (هاديزاده،
ثقفي و فتحي )1392 ،و این معضل خود یکی از مهمترین
مشکالتی است که سبب تشدید پدیدهی بیکاری میشود.
عالوه بر این مشکالت ،افزایش تعداد دانشجویان طی چند
دهه اخیر و حجم باالی تقاضای تحصیلی نسبت به ظرفیت
بازار کار برای دانشآموختگان نکتهای است که مسئوالن و
صاحبنظران را نهتنها در کشورهای درحالتوسعه بلکه در
کشورهای توسعهیافته نیز بهنوعی درگیر مشکالت ناشی از آن
کرده است (خسرویپور و عابدی .)1393 ،باید اذعان نمود
در كشور نیز ،عده كثيري از دانشآموختگان دانشگاهها قادر
نيستند از آموختههای دانشگاهیشان به نحو مطلوبي استفاده
كرده و وارد بازار كار شوند و در حال حاضر بين نظام آموزشي
و بازار كار كشور به لحاظ كيفي و كمي ارتباط منطقي وجود
ندارد (انتظاريان و طهماسبی .)1390،ازاینروی ضرورت ایجاد
دانشگاه کارآفرین با وظیفهای متعالیتر از دانشگاههای سنتی
که تنها به دنبال آموزش و پژوهش هستند ،هرروز بیشازپیش
آشکار میگردد (.)2004 ,Clark 2002 ,UNISO
دانشگاههای کارآفرین بهعنوان موتور توسعه منطقهای شناخته
شدهاند و لذا تحول دانشگاهها از شکل سنتی و قدیمی موضوع
مهمی است ( )2015 ,.Salamzadeh et alو به تبع آن نیز
شناسایی موانع استقرار این نوع دانشگاهها در کشور بهمنظور
دستیابی به توسعه ،بهخودیخود موضوع بسیار حساسی به
شمار میآید و اهمیت فوقالعادهای برای مطالعه و بررسی دارد.
در تمامی راهبردهایی که مکاتب مختلف جهت رهایی از مسأله
عقبماندگی در کشورهای درحالتوسعه ارائه میدهند علم و
فناوری نقش بارزی دارند و دانشگاه بهعنوان مولد دانش و
کانون انجام تحقیقات علمی و کاربردی ،نقش بسیار مهمی
ایفا مینمایند (صفری و همکاران .)1392 ،در همین راستا
بسیاری از کارشناسان نیز ،بر آموزش عالی و نقش مؤثر آن
در ساختوساز اقتصاددانشی و جوامع دموکراتیک تأکید
کردهاند و اذعان مینمایند که مؤسسات آموزش عالی در حال
حاضر مجبور به بازنگری اساسی در وظایف خود برای پاسخ
به خواستهای جامعه مدنی میباشند (CastroMartinez
 .)2013 ,.et alدر این زمینه دانشگاه کارآفرین بر مفهوم
سهجانبه توسعه منطقهای ،با استفاده از ارتباط و عملکرد
متقابل سه بخش دانشگاه ،بخش اشتغال و دولت تأکید کرده
است و در این راستا پاسخ کارآفرینانه ،راهنمایی برای توسعه
نهادی دانشگاه ارائه میدهد که در آن دانشگاه استقالل خود،
تضمین تأمین مالی متنوع و در نتیجه کاهش وابستگی به
دولت و توسعه بخشها و فعالیتهای جدید مطابق با تقاضای
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جامعه را تعریف و تعیین مینماید .این موضوع منجر به تغییرات
ساختاری میشود که تضمینکننده ظرفیت بهتر دانشگاه در
پاسخ به تغییرات است (.)2012 ,Peterka & Salihovic
در نهایت اگرچه دانشگاه کارآفرین به دلیل حمایت از زایش
و کاربردی نمودن دانش از طریق سه مأموریت خود (آموزش،
پژوهش و کارآفرینی) ،بهعنوان یک عامل تغییر اجتماعی و
ابزار مهمی برای تسهیل اقتصاد مبتنی بر دانش جوامع کنونی
موردتوجه قرار میگیرد ()2014 ,.Markuerkiaga et al
اما شناخت چندانی از موانع ایجاد و استقرار آن در کشور وجد
ندارد لذا پژوهش حاضر سعی بر شناسایی موانع ایجاد این نوع
دانشگاه در کشور بهمنظور تسهیل روند تبدیل دانشگاههای
سنتی موجود به کارآفرین ،دارد.
در اواسط دههی ،1980نقش سنتی دانشگاه که خالق
محافظهکار دانش و انتقال دهندهی آن به محیط جدید جهانی
بود ،مورد سؤال قرار گرفت و مجموعهای از تغییرات بنیادین
توسط دانشگاه برای بهبود فرصتهای سازمانی خود و چگونگی
مدیریت آنها انجام شد .به این معنا که تغییرات جهانی در
فرهنگ ،سازمانها و انواع فعالیتها ،عملکردها و روابط
دانشگاهها در پاسخ به فشارهای محیطی که دانشگاهها در آن
فعالیت میکنند ،صورت گرفت (,.GarciaAracil et al
 .)2013بهاینترتیب در نیمه دوم قرن بیستم ،حوزههای سنتی
فعالیت دانشگاه ،با ظهور تحوالت در مسیر حرکت بهسوی
اقتصاد دانشمحور ،تغییر کرد و کارآفرینی نیز بهمنظور حمایت
از این روند بهعنوان یک عملکرد جدید به وظایف دانشگاه اضافه
شد و در نهایت یک مفهوم جدید به نام دانشگاه کارآفرین برای
توصیف نقش جدید دانشگاه ظهور پیدا کرد )2013 ,.et al
 .)Kelliاین مفهوم رسالت سومی نیز بر عهده دانشگاهها قرار
داد که همان مشارکت در توسعهی اقتصادی و اجتماعی جوامع
است ( .)2000 ,Etzkowitz & Leydesdorffدر خصوص
ظهور دانشگاههای نسل سوم 2009( Wissema( ،اعتقاد
دارد که تقاضا برای دانشگاههای نسل سوم ناشی از فشارهای
متعددی است که نیاز به تغییر را افزایش میدهند .یکی از
این موارد مربوط به هزینههای تحقیقات علمی بسیار پیشرفته
و نوآور میشود که بودجهی دولت نمیتواند آن را فراهم
نماید .دومین مورد جهانیشدن است که منجر به رقابت در
سه عرصهی دانشجویان ،دانشگاهیان و قراردادهای تحقیقاتی
میشود و سومین مورد ناشی از تغییر در دیدگاه دولتها در
ارتباط با نقش دانشگاهها در جامعه است؛ از دانشگاهها خواسته
شد که از دانش خود بهصورت فعاالنهتری ،بهعنوان مثال
بهصورت مراکز رشد فعالیتهای جدید تجاری مبتنی بر علم و
تکنولوژی بهرهبرداری نمایند ()2012 ,Kyro & Mattila
واژه دانشگاه کارآفرین برای اولین بار حدود  25سال پیش
در پاسخ به عدم قطعیت و چالشهای رو به رشد جهان کنونی
مطرح گردید و تا به امروز تغییرات فروانی پیدا کرد (,QAA
 .)2014یک دانشگاه کارآفرین میتواند در سه معنا تعریف و
توصیف شود :خود دانشگاه ،بهعنوان یک سازمان ،کارآفرین
باشد ،اعضای هیأتعلمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه،

تمایل به کارآفرین شدن داشته باشند ،تعامل دانشگاه با محیط
و پیوند ساختاری بین دانشگاه و منطقه از الگوی کارآفرینانه
پیروی نماید.1998 ,Ropke
دانشگاههای کارآفرین یک محیط رشد طبیعی هستند که
ساختارهای حمایتی را برای اعضای هیأتعلمی و دانشجویانی
که سرمایهگذاریهای جدید فکری ،تجاری و فکری و تجاری
متقارن را آغاز مینمایند ،فراهم میآورد ))2003 ,Etzkowitz
و بر پایهی دو دسته فعالیت عمده آموزشی نظیر خدمات
مشاورهای و فعالیتهای توسعهای و ثبت اختراعات ،صدور
مجوزها و کسبوکارهایی که بهوسیلهی دانشجویان یا مدرسان
راهاندازی میشوند دانش را تجاریسازی مینماید (Jacob et
 )2003 ,.alاین دانشگاهها به دلیل انعطافپذیری در پاسخگویی
به نیازهای اجتماعی اقتصادی و توجه به فرصتهای محیطی در
راهبردهایشان میتوانند افراد را جهت ایجاد تغییر و همچنین
جستجو و استفاده از فرصتها برای نوآوری و توسعه آماده
سازند  .2005 ,Gibbدانشگاههای کارآفرین خود بهعنوان
یک سازمان ،بسیار خالق و نوآورانه عمل مینمایند و عالوه بر
مهیا ساختن راهبردی ساختارشان برای پاسخگویی سریع به
نیازهای بازار ،آمادهی خطرپذیری نیز هستند (,Bahayani
 .)2015این دانشگاهها یک پاسخ سازگارانه نهادی به تغییرات
محیطی و افزایش ظرفیت دانشگاهها بهمنظور ایجاد نوآوری از
طریق پژوهش و ایدهپردازی میباشند (.)2008 ,Shattock
دانشگاه کارآفرین یکی از اشکال سازمانی نسبتاً جدید و در
حال گسترش است که بر خودپایداری دانشگاه به دلیل کاهش
بودجهی دولتی و لزوم افزایش وابستگی به خودتولیدی تأکید
مینماید ( )2014 ,Wang & Bukhariو نشاندهندهی
تغییر رویهی دانشگاهها و گذار آنها بهسوی شکلهای
کسبوکار است که بهموجب آن مدیران دانشگاهها به انجام
نقشهایی شبیه به مدیران عامل شرکتها و برقراری ارتباط
میان دانشگاه ،صنعت و دولت مبادرت میورزند (,Romero
 .)2015بهطورکلی ،ویژگیهای اصلی یک دانشگاه کارآفرین
که آن را از دانشگاه سنتی جدا میکند ،در اهداف ،ساختار،
منابع مالی ،قوانین و مقررات و فرهنگ سازمانی آن قابل
بررسی است ()1998 ,Ropke؛ اما بحث در مورد اینکه چه
عاملی موجب کارآفرین شدن یک دانشگاه میگردد ،موضوعی
بسیار گسترده میباشد زیرا الزم است متغیرهای بسیار زیادی
همزمان فعالیت داشته باشند تا دانشگاهی دانشگاه کارآفرین
نام بگیرد ،بهطورکلی میتوان گفت مجموعهای از عوامل
محیطی در ارتباط با سیاستهای دولتی و عمومی جامعه و
وضعیت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ازیکطرف و
عوامل داخلی دانشگاه همچون نظامهای تشویقی ،وضعیت و
مکان دانشگاه ،فرهنگ دانشگاه ،وضعیت اعضای هیأتعلمی و
سیاستهای اعمالی توسط دانشگاه در توسعه کارآفرینی در یک
دانشگاه موردنیاز است و پدیده کارآفرینی محصول همکاری و
تعامل مجموع عوامل مطرح شده میباشد (Rothaermel et
 .)2007 ,.alبر همین اساس برخی از اندیشمندان بر این باور
هستند که در یک دانشگاه کارآفرین ویژگیهای نظیر عدم
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تمرکز در ساختار ،غیر رسمی بودن ،وجود ارتباطات عمودی
و افقی ،انجام کار بهصورت گروهی ،کنترل آسان و غیررسمی،
وجود کارمندان توانمند و عدم وجود ساختارهایی که مانع بروز
ایدههای تازه باشند ،بهوضوح مشاهده میشود & Sexton
.1992 ,Kasarda
حمایت مدیریت از افراد خطرپذیر ،قدردانی مدیریت از
افراد صاحب ایده ،تحمل انحراف کارکنان از قوانین ،متولی
طرحهای کارآفرینانه بودن ،وجود تنوع در حمایتهای مالی،
حمایت از طرحهای کوچک آزمایشی از سوی مدیریت،
تغذیهی مالی برای شروع و پیشرفت طرحهای نو ،نیز از دیگر
ویژگیهای این نوع از دانشگاهها است (ابراهیمپور و همکاران،
1391؛ کیاکجوری و همکاران.)1391 ،
برای بیش از دو دهه جامعهی دانشگاهی به بررسی مفهوم
کارآفرینی ،عوامل کلیدی ،توسعهی منطق و استداللهای
کلیدی ،ارزیابی سیاستها و چگونگی اجرای آنها و ایجاد
چارچوبها و ابزارهایی جهت کمک به رهبران و کارکنان
دانشگاهی بهمنظور ساخت دانشگاههای کارآفرین و رسیدگی
به انواع چالشها و موانع برجستهای که در همین راستا در
ادامه ذکر میگردند ،پرداخته است 2013 ,Hannon؛ اما
موفق نبودن دانشگاهها در ارتقا به سازمان کارآفرین تا حد
زیادی به سبب طبیعت ذاتی سازمانهای بزرگ ازجمله؛ ماهیت
غیر شخصی روابط ،ساختار سلسله مراتبی ،فرهنگ سازمانی
محافظهکارانه ،نیاز به کنترل و پایبندی به قوانین و شیوهها،
روشهای نامناسب جبران خسارتهای ناشی از خطرپذیری
(قهرمانی و همکاران ،)1390 ،سختگیری رویههای معمول و
نظامهای اداری و نظایر آن میباشد که بهعنوان مانعی برای
توانمندسازی افراد سازمان ،بهمنظور تفکر خالقانه دربارهی
موقعیت خود و عملیات سازمان عمل مینمایند (& Hisrich
.)2012 ,Kearney
عالوه بر موانع ذکرشده ،انبوهسازی آموزش عالی،
برنامههای اشتغال ،خواستههای دانشجویی ،توسعهی
مهارتهای کارآفرینی ،جهانیسازی ،راهبردهای بینالمللی
سازی دانشگاه ،پیکربندی دانش جهانی ،فرایندهای تعامل و
انتقال دانش ،بودجههای دانشگاهی ،شرکتهای دانشگاهی،
آزادی علمی و استقالل دانشگاهی و خلق ارزش عمومی نیز
ازجمله چالشهای محیطی کارآفرینانه پیش روی دانشگاهها
( )2013 ,.Coyle et alدر مسیر کارآفرین شدن است.
عالوه بر آنچه تاکنون در خصوص موانع ایجاد و توسعهی
دانشگاه کارآفرین ذکر گردید در ادامه به برخی از معدود
پژوهشها درزمینه موانع و چالشهای ایجاد دانشگاه کارآفرین
و عوامل تشکیلدهندهی آن پرداخته شده است؛
پژوهش  )2013( .Raeesi et alبا عنوان درک
فعلوانفعاالت میان موانع کارآفرینی با استفاده از مدلسازی
ساختاری تفسیری نشان داد که دانشگاهها با یازده مانع
مقررات سختگیرانه ورود به بازار؛ ترس از شکست؛ فقدان
تجربهی حضور در بازار؛ مشکالت مرتبط با کارمندان؛ فقدان
آموزشهای کارآفرینی شایسته؛ خطر گریزی؛ عدم مهارتهای
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فنی و عملی مناسب؛ کمبود ظرفیتهای کارآفرینی؛ فقدان
فرصتهای کارآفرینی؛ محیط کسبوکار حمایت نشده و تباه
شده؛ کمبود منابع مالی و دیگر منابع موردنیاز برای کارآفرینی
و ورود به بازار کار مواجه هستند.
 )2011( .Philpott et alدر پژوهشی با عنوان دانشگاه
کارآفرین :بررسی تنشهای اساسی و زیر بنایی دانشگاهی به
این نتایج رسیدند که درمجموع فشارهایی اساسی در مسیر
هدایت تغییرات برای کارآفرین شدن دانشگاهها وجود دارند که
عمده این فشارها عبارتنداز :افزایش اهمیت علوم فنی بهمنظور
توسعهی اقتصادی که آزمایشگاههای دانشگاهی بهواسطهی
سالها تحقیقات پایه ،دارای این قابلیت هستند؛ توسعهی
اقتصادی بهعنوان عملکرد آموزش عالی؛ تغییر در قوانین
مربوط به حق مالکیت داراییهای فکری دانشگاه و کاهش در
بودجه دانشگاه و در نتیجه کمبود منابع مالی.
 )2015( Jameson & O'Donnellدر تحقیقی که با
عنوان دانشگاه کارآفرین :آرمانی مشترک برای دانشگاه فنی
دوبلین ،درزمینه شناخت مؤلفههای دانشگاه کارآفرین انجام
دادند چهار بخش مأموریت و ارزشها ،توسعهی مجموعه
مهارتی و ذهنی (طرز تفکر) ،هستهی (مرکز) فرماندهی قوی
و سازماندهی و منابع را بهعنوان بخشهای مختلف فرآیند
تحقق یک دانشگاه کارآفرین شناسایی کردند.
نتایج پژوهش  2014 Walshok & Shapiroبا عنوان
فراتر از انتقال تکنولوژی :رهیافتی جامعتر بهمنظور سنجش
دانشگاه کارآفرین که در ایاالتمتحده انجام گرفت ،نشان داد
که اگرچه نوآوری و کارآفرینی منطقهای به روشهای متعددی
بهوسیلهی دانشگاهها قابل افزایش است اما معیارهای اصلی
موفقیت دانشگاه کارآفرین ،اختراعات انجام شده ،نرخ صدور
مجوز (تعداد مجوز ،صدور مجوز اشتغال) و شرکتهای زایشی
دانشگاهی میباشند و این معیارها میتوانند شاخص مناسبی
برای ارزیابی یک دانشگاه کارآفرین باشند.
 2012 Gibbدر تحقیق خود با عنوان کشف پتانسیل
همافزایی در توسعه دانشگاه کارآفرین :بهسوی ساخت یک
چارچوب راهبردی که در دانشگاههای انگلستان انجام شده
است ،به این نتیجه رسید که مأموریت ،چشمانداز و راهبرد،
حمایت و پشتیبانی از انتقال و تبادل دانش ،بینالمللی سازی،
آموزش کارآفرینی و اشتغال ذینفعان پنج جنبهی مختلف یک
دانشگاه کارآفرین هستند که در صورت وجود در هر دانشگاهی
سبب ایجاد پتانسیل برای کارآفرین شدن آن دانشگا ه میشوند.
صمدی میارکالئی و همکاران ( )1393نیز در مطالعهای
تحت عنوان ارزیابی شاخصهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه
مازندران دریافتند که ویژگیها و شاخصهای دانشگاه کارآفرین
در این دانشگاه شامل :مؤلفههای چشمانداز ،مأموریت و راهبرد
دانشگاه ،حاکمیت و ادارهی دانشگاه ،ساختار و طرح سازمانی
چند رشتهای و فرارشتهای ،قدرت نفوذ و استفاده از منابع
متنوع ،مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه ،دانشآموختگان،
انتقال دانش ،مرکز رشد ،تأمین مالی مخاطرات در شرکتهای
مشتق از دانشگاه ،بینالمللی سازی و در نهایت آموزش
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کارآفرینانه و آموزش سرمایهگذاری در سطح نامناسبی قرار
دارند.
صفری و همکاران ( )1392در پژوهش خود تحت عنوان
بررسی موانع ارتباط اعضای هیأتعلمی با بخش صنعت در
راستای تحقق دانشگاه کارآفرین به این نتیجه رسیدند که
موانع مربوط به ارتباط اعضای هیأتعلمی و متخصصان
بخش صنعت عبارتاند از :اعضای هیأتعلمی تجربهی کافی
برای شروع ارتباط با صنعت یا ادامهی آن را ندارد؛ آگاهی و
شناخت کافی درزمینه تجاریسازی نتایج تحقیقات و تولید
ثروت ،ندارند؛ اطالعات کافی درزمینه نحوهی برقراری ارتباط
با صنعت ندارند؛ و به انجام رویههای تکراری در دانشگاه (مث ً
ال
آموزش ،تحقیقات و  )...عادت کردهاند؛ متخصصان صنعت نیز به
اعضای هیأتعلمی ،در ارتباط با مسائل حرفهای اعتماد ندارند؛
متخصصان صنعت به توانمندیهای علمی اعضای هیأتعلمی
اعتقاد ندارند؛ متخصصان صنعت فرصت انجام فعالیتهای
تجربهپذیر دانشگاهی را به اعضای هیأتعلمی نمیدهند.
کردنائیچ و همکاران ( )1391در تحقیق خود با عنوان
بررسی ویژگیهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس،
دریافتند که اگرچه دانشگاه تربیت مدرس برخی ویژگیهای
دانشگاه کارآفرین ازجمله فرهنگسازمانی کارآفرینانه ،تعامل
مستمر با محیط ،چشمانداز مشترک و راهبرد آیندهنگر و منابع
انسانی مورد لزوم را دارد ،اما از ساختار کارآفرینانه و استقالل
مالی مناسب برخوردار نیست که مانع کارآفرین شدن این
دانشگاه میباشند.
اهداف تحقیق
هدف کلی مقاله حاضر شناسایی موانع فراروی ایجاد
دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی در کشور می باشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر جزء مطالعات کیفی که با رویکردی اکتشافی
و با استفاده از روش نظریه بنیادین در دانشگاهها و دانشکدههای
کشاورزی کشور انجام گرفته است .نمونهگیری در این روش
بهطورمعمول از نوع نمونهگیری هدفمند میباشد که در آن
شرکتکنندههای خاص بهصورت آگاهانه توسط پژوهشگر
انتخاب میشوند؛ زیرا یا بهصورت مشخص دارای ویژگی و یا
پدیده موردنظر هستند و یا غنی از اطالعات در موردی خاص
می باشند .روش نمونهگیری هدفمند بیشتر زمانی استفاده
میشود که نیاز به نمونههای خبره باشد (جاللی.)1391 ،
بر این اساس جامعه آماری پژوهش شامل اعضای
هیأتعلمی صاحب نظر در آموزش عالی و دارای تجربه
درزمینه کارآفرینی و تخصص در یکی از گرایشهای رشته
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و دانشکدههای کشور در
شهرهای اهواز ،مالثانی ،تهران ،همدان ،کرمانشاه ،زنجان ،ایالم،
لرستان ،گرگان ،ساری ،کردستان ،تبریز بودند.
در پژوهش حاضر روش نمونهگیری بهصورت نمونهگیری
هدفمند و از نوع روشهای نمونهگیری گلوله برفی بود.

نسبت به

همچنین با استفاده از شاخص اشباع نظری
نمونهگیری ،از جامعه پژوهش اقدام شد.
به این منظور با بهرهگیری از روش نمونهگیری نظری ،چند
تن از اعضای هیأتعلمی با شرایط بیان شده بهمنظور دستیابی
به مجموعهای از دادههای غنی و جامع شناسایی شده و مورد
مصاحبه قرار گرفتند و در روش گلوله برفی از افرادی که مورد
مصاحبه قرار گرفتهبودند ،خواسته شد سایر افرادی را که در
وضعیت مشابهی هستند و میتوانند دادههای بیشتری ارائه
دهند ،معرفی نمایند و آنها نیز بهصورت تلفنی و عالوه بر آن
از طریق دریافت پرسشنامههای باز مورد مصاحبههای عمیق
قرار گرفتند.
انجام این مصاحبهها و ارسال پرسشنامهها تا زمان رسیدن
به اشباع نظری ادامه یافت .اشباع نظری از طریق نمونه 37
نفری حاصل شد.
اشباع نظری رویکردی است که برای تعیین کفایت
نمونهگیری مورد استفاده قرار میگیرد و زمانی رخ میدهد
که داده بیشتری که سبب توسعه ،تعدیل ،بزرگتر شدن
یا اضافه شدن به تئوری موجود میگردد به پژوهش اضافه
نشود (رنجبر و همکاران .)1391،گردآوری دادهها با استفاده
از مصاحبه انفرادی عمیق نیمه ساختاریافته و پرسشنامه باز
صورت گرفت .مصاحبههای عمیق بهصورت تلفنی انجام گرفت
که با پرسشهای کلی و ساده شروع و به سمت پرسشهای
جزئیتر پیش رفت و هر یک از مصاحبهها بهطور متوسط 40
دقیقه به طول انجامید.
در خصوص دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامه
باز و نیمه ساختار یافته نیز پس از توضیح تلفنی کامل به
شرکتکنندگان و بیان هدف پژوهش از آنها تقاضا شد تا
پاسخ سؤاالت را به نشانی مجازی گروه پژوهش ارسال نمایند.
گردآوری دادههای ارسالی  52روز به طول انجامید .تحلیل
دادههای جمعآوریشده در قالب کدگذاریهای متداول نظریه
مبنایی انجام گرفت.
نظريه بنيادي يکي از روشهایی است که در تحقيقات
کيفي استفاده مي شود و مبتني بر رويکرد استقرايي است .اين
روششناسي مستقل که براي پديدههاي غير قابل اندازه گيري
و فرآيندي استفاده میشود و ظرف تحليل دادههاي کيفي
نيز تلقي میگردد معموالً زمانی استفاده میشود که موضوع
موردنظر در بخش مروری بر پیشینه پژوهش تحقیق تا حدودی
نادیده گرفته شده باشد؛ اما در مورد پدیدههایی که دارای
پیشینه تحقیق تجربی و موثقی نیز میباشند میتوان از این
روش استفاده نمود با این شرط که محقق باید از پیشداوری
یا تحت تأثیر قرار گرفتن تحقیقات پیشین و تأکید بر نظرات
شخصی اجتناب نماید (ایمان و محمدیان.)1387،
در این روش محقق با شناسایی اجزای نظریه به شکلدهی
آن میپردازد و نظریه حاصل از این راهبرد به واقعیات طبیعی
نزدیکتر است.
محور اصلی در نظریه مفهومسازی بنیادین که اولین بار
توسط گالسر و استراوس در سال 1967مطرح شد ،گردآوری،
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مشاهده و مقایسهی دادهها و مشاهدات برگرفته از محیط پژوهش میباشد .در این روش ،پژوهش بر اساس فرضیهسازی شروع
نمیشود ،بلکه پژوهشگر با مسئلهی تحقیقی روبهروست که برای پاسخگویی آن هیچ جواب و حدس قبلی ندارد؛ بنابراین روابط
بین متغیرها و مؤلفههای تحقیق از قبل تعیین نمیشود ،بلکه بر مبنای مشاهدات و دادههای گردآوریشده و با توجه به تفاوتها
و تشابهات آنها تبیین و از این طریق ،مقدمات الزم برای نظریه سازی فراهم میشود.
درصورتیکه پژوهشهای بیشتری اجزای این نظریه را تأیید کند ،آن نظریه از غنا و استحکام بیشتری برخوردار است .با توجه
به آنچه ذکر گردید ،پژوهش حاضر ،هدف اصلی روش نظریه بنیادین یعنی استخراج مفاهیم و روابط حاصل از تجزیهوتحلیل
دادهها را (پویا و طباطبائی )1390،دنبال مینماید .فرآیند اصلی در روش نظریه بنیادین بهعنوان روش تحلیل دادهها فرآیند
کدگذاری و طبقهبندی از دادههای خام ( ) ,2004CisnerosPueblaو استخراج مفاهیم و مقوالت اصلی و روابط بین آنها
در چارچوب یک تئوری محقق ساخت است که با توجه به شرایط و موقعیت پژوهش نسبت به ارائه آن اقدام خواهد کرد .بر این
اساس ،جهت تحلیل دادهها در این شیوه یعنی نظریه بنیادین از سه شیوه کدگذاری باز  ،محوری و انتخابی استفاده میشود
(محمودپور و همکاران.)1391 ،
روش تجزیهوتحلیل در این پژوهش نیز ،همان روش کدگذاری سه مرحلهای اشتراوس و کوبین میباشد .در این فرایند سه
مرحلهای و غیرخطی به مضامین اولیه دادهها عنوانهایی داده میشود و سپس از دل آنها مفاهیم و مقوالت استخراج میشوند
و از این رهگذر خوشههایی مفهومی تشکیل میشوند که هر یک به مقوالتی تعلق دارند و سرانجام از ارتباط این مقوالت است
که شالودهای سامان مییابد و مدل موردنظر برای توضیح یک پدیده خلق میشود .فرایند کلی روش نظریه مبنایی از مرحله
نمونهگیری ،جمعآوری و کدگذاری دادهها تا رسیدن به مدل یا نظریه همانگونه که در نگاره  1آمده است در انجام پژوهش نیز
دنبال شده است.
نگاره .1مراحل انجام پژوهش برگرفته از ( :نوری و مهرمحمدی)1390،

یافته ها
همانگونه که پیشتر بیان شد ،این پژوهش با هدف واکاوی و شناخت موانع ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی
در کشور و ارائه یک نظریه بنیادین انجام شده است که برای رسیدن به این مهم در مرحله کدگذاری باز تعداد  149مفهوم
از مصاحبه با اعضای هیأتعلمی استخراج گردید .سپس مرحله دوم کدگذاری (محوری) ،جهت اطمینان و دقت بیشتر ،در دو
مرحله نسبت به کدگذاری مفاهیم اولیه استخراج شده در مرحله کدگذاری باز اقدام شده است که در مرحله نخست 17گزارهی
مقولهای و در مرحله بعد همان  17مقوله گزارهای به  6دسته که بهطور انتزاعیتری هر دسته از موانع را موردبررسی قرار میداد،
استخراج گردید.
بر اساس مقوالت محوری ،در مرحله سوم کدگذاری یعنی کدگذاری انتخابی یک نظریهی زمینهای در قالب مدل پارادایمی
ارائه شد.
در زیر بهاختصار به توضیح هرکدام از این مقوالت خواهیم پرداخت (نگاره .)2
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نگاره  .2نتایج فرایند کدگذاری

ساختار یکپارچه یافتهها با توجه به قرابت مفهومی و طی سلسلهمراتب کدگذاری در نظریه مبنایی در قالب سه دسته موضوعی
که هر یک جنبهای از موانع ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی در کشور را تحلیل میکنند ،به شرح زیر گروهبندی
شد؛ (نگاره .)3
موانع انسانی
این دسته اشاره به موانعی دارد که بهوسیلهی جامعه دانشگاهی به وجود میآیند و مانع از تشکیل دانشگاه کارآفرین در شته
کشاورزی و منابع طبیعی در کشور میشوند و بهنوبه خود از دو مقوله فرعی اعضای هیأتعلمی و دانشجویان تشکیلشده است؛
 موانع مربوط به دانشجویان ،شامل آن دسته از موانع میباشند که به دلیل ضعف در عملکرد دانشجویان و یا ضعف در کیفیت
آموزشهای پیش از ورود به دانشگاه آنها به وجود میآید و شامل عدم توجه سازمان سنجش بهگزینش دانشجویان مناسب برای
آموزشهای کارآفرینانه ،عدم تواناییهای الزم در دانشجویان جهت آموزشهای کارآفرینانه و عادت کردن و سازگاری دانشجویان
به روشهای سنتی و غیر کارآفرینانه تدریس میباشد.
 موانع مربوط به اعضای هیأتعلمی ،این دسته از موانع به دلیل نگرش منفی اعضای هیأتعلمی به کارآفرینی و یا ضعف
تواناییهای آنها به وجود میآید و بهصورت مانعی فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی عمل میکند که
شامل عدم باور و اعتقاد اعضای هیأتعلمی به سودمندی آموزشهای کارآفرینانه ،هراس اعضای هیأتعلمی از عدم توانایی انطباق
با نظام آموزشی کارآفرینانه و عدم آگاهی و استفادهی اعضای هیأتعلمی از روشهای تدریس میباشد.
موانع غیرانسانی
این دسته از موانع ناشی از مشکالت ارتباطی درون و برون دانشگاهی و کمبود منابع و عدم توجه به بعد عملیاتی آموزشها
در رشته کشاورزی و منابع طبیعی میباشد و خود از دو مقوله فرعی موانع ارتباطی و موانع عملیاتی تشکیل شده است؛
 موانع ارتباطی ،این دسته از موانع اشاره به مشکالتی دارد که ناشی از عدم ارتباط و یا ارتباط ضعیف دانشگاه با متخصصان،
سازمانها و ذینفعان درونی و بیرونی دانشگاه میباشند و شامل عدم توجه به برقراری ارتباط منسجم و برنامهریزی شده با سایر
سازمانهای بیرونی بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای دانشگاه کارآفرین ،نگرش منفی دوجانبه اعضای هیأتعلمی و متخصصان
بیرونی نسبت به یکدیگر بهعنوان مانعی اساسی جهت تشکیل دانشگاه کارآفرین و عدم توجه به نقش و جایگاه تمامی منابع انسانی
داخلی و بیرونی نظام آموزشی جهت آموزشهای کارآفرینانه میباشد.
 موانع عملیاتی ،این دسته از مشکالت اشاره دارد به اینکه علیرغم اهمیت بعد عملیاتی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی
با توجه به شرایط خاص رشته و ارتباط تنگاتنگی که با محیط طبیعی و شرایط متغیر آن دارد ،به آموزشهای عملیاتی توجه
چندانی نمیشود و شامل کمبود منابع الزم جهت انجام فعالیتهای کشاورزی بهصورت عملی و عدم توجه کافی به بعد مهارتی
و عملیاتی بهویژه با توجه به ماهیت رشته کشاورزی میباشد.
موانع زیر بنایی و راهبردی
این دسته از موانع به دلیل مشکالت اساسی و راهبردی در سطوح باالی مدیریتی وزارتخانه و دانشگاههای کشاورزی و منابع
طبیعی و همچنین فقدان هماهنگی و برنامهریزی دقیق و متناسب با شرایط به وجود میآید و مانع بسیار مهم و زیربنایی در مسیر
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کارآفرین شدن این دانشگاهها به شمار میرود که شامل ،فقدان راهبردهای الزم جهت حرکت بهسوی دانشگاه کارآفرین در سطح
وزارتخانه و دانشگاه ،عدم کارآیی و هماهنگی سطوح مختلف سازمانی در وزارتخانه جهت تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین،
ارتقای راحت دانشگاه و اعضای هیأتعلمی با شاخصهای مرسوم (تعداد مقاله و فارغالتحصیل) و به تأخیر افتادن روند ارتقا با
پرداختن به معیارهای کارآفرینی ،غفلت برخی از طرفداران ایجاد دانشگاههای کارآفرین از جایگاه علمآموزی و سایر کارکردهای
اجتماعی و فرهنگی و عدم انطباق نظام برنامهریزی آموزشی موجود با نظام آموزشی کارآفرینانه میباشد.
نگاره .3مدلسازی موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی کشور

همانگونه که ذکر گردید هدف اصلی روش نظریه بنیادین استخراج مفاهیم و روابط حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها میباشد
که با توجه به شرایط و موقعیت پژوهش در الگوی زیر ارائه شده است (نگاره .)4
نگاره .4مدلسازی تحلیل روابط موانع فراروی ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی
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بحث و نتیجهگیری
اگرچه بر اساس تحلیلها و بررسیهای پژوهش حاضر،
مجموعهای از موانع بهطور همزمان مانع از ایجاد دانشگاه
کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی میشود ،نتایج پژوهش
در دو نگاره ( 4و )3بهوضوح نشاندهندهی آن است که
مهمترین موانع در مسیر ایجاد این نوع از دانشگاهها در دو
بخش زیربنایی و راهبردی و ارتباطی قرار دارند .لذا راهبردهای
پیشنهادی میبایست ضمن پرداختن به تمام زمینهها بهطور
ویژه به موانع مربوط به بخشهای ارتباطی و زیر بنایی بپردازد.
با توجه به اینکه موانع زیربنایی و راهبردی در سطوح مختلف
حوزههای مدیریتی و برنامهریزی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری قرار دارند تصمیمگیری در خصوص بهبود این زمینهها
و ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف این وزارتخانه بهمنظور
کاهش این موانع درون این نهاد آسانتر و قابلدسترستر
از سایر موانع میباشد و کمتر زمانبر است .با توجه به
نتایج و تحلیلهای پژوهش در نگاره  4توصیه میشود در
وهلهی نخست راهبردهای الزم جهت حرکت بهسوی ایجاد
دانشگاههای کارآفرین در سطح وزارتخانه و به تبع آن ،در
سطح دانشگاههای کشاورزی و منابع طبیعی طراحی و بکار
بسته شود و سپس میان سطوح مختلف وزارتخانه مذکور برای
دستیابی به این مهم هماهنگیهای الزم به وجود آید .به این
منظور ایجاد ساختار تشکیالتی مناسب جهت تبدیل دانشگاه
به دانشگاه کارآفرین و ساختارهای سازمانی تسهیلکننده و
مشوق آموزش کارآفرینانه در وزارتخانه ضروری است.
پیشنهادها
برای رفع موانع شناسایی شده بخشهای دیگر در حوزهی
دانشگاه پیشنهادهای زیر توصیه میشود؛
در خصوص موانع مربوط به اعضای هیأتعلمی موارد زیر
پیشنهاد میگردد:
ـ توجه به ویژگیهای روانشناختی کارآفرینانه هنگام جذب
اعضای هیأتعلمی ،در نظر گرفتن مشوقها و امتیازاتی کلیدی
برای اعضای هیأتعلمی جهت انجام فعالیتهای کارآفرینانه
دانشگاه بهویژه جهت ارتقای عمودی آنان ،ایجاد فضای الزم
جهت به اشتراکگذاری دانش و کسب تجربه درزمینه انجام
کار تیمی میان اعضای هیأتعلمی ،تقویت مهارتهای عملیاتی
در آنان بهطور حرفهای ،ایجاد دانش و افزایش مهارت اعضای
هیأتعلمی درزمینه اصول مدیریت پروژه بهعنوان یکی از
مهمترین اصول فعالیتهای کارآفرینانه ،آشنا سازی مدرسان به
روشهای تدریس خالقانه ،نوین (طوفان اندیشه ،جلسه بحث
و  )...و توانمندسازی آنها درزمینه تدریس اثربخش کارآفرینی
از طریق برگزاری نشستها ،کارگاهها و کالسهای آموزشی
همچنین استفاده از کارآفرینان موفق و توانا در تدریس؛
ـ آشنا سازی مدرسان با کارآفرینی و مهارتهای کسبوکار
به معنای واقعی آن و تقویت و یا ایجاد ارتباط میان اعضای
هیأتعلمی و بخشهای خصوصی مرتبط به تخصص آنان.
درزمینه موانع زیر بنایی و راهبردی موارد زیر توصیه

میشود:
ـ ایجاد ساختارها و زیرساختهای الزم جهت ایجاد امکان
تبدیل ،نگهداری ،بازاریابی و فروش فراوردههای تولیدشده در
دانشگاه توسط دانشجویان تحت نظارت اعضای هیأتعلمی
باسابقه و اختصاص درصد قابلتوجهی از سود حاصل از فروش
محصوالت تولیدشده در محیط دانشگاه به دانشجویان و اعضای
هیأتعلمی و حتی مشارکت کارمندان دانشگاه در این فرآیند؛
ـ ایجاد ،تقویت انسجام و بهروز نمودن نظام اطالعات
مدیریت ( )M.I.Sدر کلیه سطوح دانشگاه؛
ـ ایجاد تغییرات اساسی در نظام برنامهریزی درسی مانند
ارائه دروس مربوط به کارآفرینی (خالقیت ،کار گروهی،
مدیریت واحدهای تولیدی ،کسبوکار مجازی) و ایجاد
قابلیتهای روانشناختی کارآفرینی ،مهارتهای خوداشتغالی
و خودکارفرمایی در دانشجویان هنگام تحصیل بهمنظور حرکت
در مسیر ایجاد نظام برنامهریزی آموزشی کارآفرینانه از طریق
اصالح و تغییر نظام واحدی و نیمسالی زیرا این نظام به دلیل
داشتن برنامههای آموزشی غیر منعطف از لحاظ زمان و مکان و
عدم ایجاد فضای مناسب برای درگیر شدن اعضای هیأتعلمی
و دانشجویان در فعالیتهای تولیدی با آموزشهای کارآفرینانه
سنخیت ندارد.
در خصوص موانع مربوط به دانشجویان موارد زیر توصیه
میگردد:
ـ حمایت از دانشآموختگان از طریق اعطای زمینهای
زراعی ،باغات ،حوضچههای پرورش ماهی ،پرورش طیور ،دام،
اعطای وام ،تسهیالت مالی و غیره جهت ایجاد انگیزه در آنان
بهمنظور شرکت در فعالیتهای تولیدی و کارآفرینانه؛
ـ آشنای سازی دانشجویان با کارآفرینی و سازوکار آن و
ایجاد فضای الزم برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه از طریق
ایجاد ارتباط منسجم و ارگانیک بین دانشجویان سطوح مختلف
تحصیلی بهمنظور تبادل تجربیات کارآفرینانه و تشویق انجام
فعالیتهای تیمی بین آنان با توجه به ماهیت بههمپیوسته
گرایشهای مختلف رشته کشاورزی.
در خصوص موانع مالی موارد زیر پیشنهاد میشود:
ـ شناسایی منابع مالی متنوع و جذب حمایتهای مالی
آنان از طریق خدماتدهی (مانند مشاورههای مالی ،مدیریتی
و فروش نتایج تحقیقاتی و غیره) بهمنظور افزایش توان مالی
دانشگاه برای حمایت از فعالیتهای کارآفرینانه بهویژه ایجاد
شرکتهای انشعابی؛
درزمینه موانع فرهنگی و اجتماعی و ارتباطی موارد زیر
توصیه میگردد:
ـ فرهنگسازی و تشویق در اولویت قرار گرفتن آموزشها
و فعالیتهای کارآفرینی برای تمامی مدیران در سطوح مختلف
دانشگاه ،دانشکده و گروههای آموزشی در عمل؛
ـ ایجاد فرهنگ کارآفرینی در میان جامعهی دانشگاهی
و سایر ذینفعان رشته کشاورزی و منابع طبیعی و برقراری
ارتباط منظم و انجام کارهای مشترک بهمنظور اعتمادسازی،
رفع بدبینی و ایجاد نگرشی مثبت میان سایر بخشهای حلقه
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ارتباط دانشگاه با جامعه برای انجام همکاریهای بیشتر؛
ـ ایجاد ارتباط بین مراکز پیش رشد ،مراکز رشد ،پارکهای
علم و فناوری و در نهایت ایجاد مراکز مشاوره شغلی مرتبط با
بخش کشاورزی در دانشگاه.
درزمینه موانع عملیاتی موارد زیر توصیه میگردد:
ـ تخصیص منابع (مالی ،آزمایشگاهی ،نهادهای و انسانی)
و زمان بیشتر به آموزشهای عملیاتی موردنیاز و خاص هر
گرایش از رشته کشاورزی و منابع طبیعی و لزوم تأکید بر
غنیسازی این آموزشها از طریق ایجاد انگیزه و تشویق
دانشجویان و اعضای هیأتعلمی (فروش محصوالت کالسهای
آموزشی به نفع دانشگاه ،دانشجویان و اعضای هیأتعلمی ،عقد
قرارداد و اعطای برخی تسهیالت مانند فضا ،زمین ،نهاده و غیره
به مدرسان و دانشجویان برتر این کالسها از طرف دانشگاه)؛
ـ استفاده از مدیران موفق شرکتهای تولیدی و کشاورزان
کارآفرین و موفق در واحدهای درسی عملی مرتبط بهمنظور
ایجاد انگیزه در دانشجویان و بهبود ارتباط اعضای هیأتعلمی
با متخصصان خارج از محیط دانشگاه و صنعت.
منابع و مآخذ
 .1ابراهیمپور ،ح ،.جبیبیان ،س ،.جانعلیزاده چوبستی،
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راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی .مجموعه مقاالت همایش
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علمی و فرهنگی كار و جامعه ،شماره .140
 .3ایمان ،م.ت ،.محمدیان ،م .)۱۳۸۷( .روششناسی
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صفحات .310320
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موانع اشتغال دانشآموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای
هیأتعلمی و دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی:
موردمطالعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
سومین همایش ملی و دومین همایش بینالمللی مهارتآموزی
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