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 دانشکده کارآفرین ایجاد نسبت به شیراز  دانشگاه نگرش دانشجویان کشاورزي

  
   3زینب آبخیز و 2ی مقدمیکورش رضا*، 1نوذر منفرد

  ،آموزش کشاورزيترویج و  سازمان تحقیقات، قیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان بوشهر،دانشیار مرکز تح1
  دانشگاه شیراز ،آموخته کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزي دانش3 ،دانشگاه شیراز ،دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزي2

  2/8/1394؛ تاریخ پذیرش: 1/6/1394تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 نهاده هادانشگاه عهده بر سومی رسالت امروزه گذشته آموزش و پژوهش بود در دانشگاه رسالت

 افراد سازيتوانمند نظام عنوان به توانمی را آفرینکار است. دانشگاه دانشگاهی کارآفرینی آن و شده
ه به اهمیت گیرد. با توجمی کار به شده ریزيبرنامه طور به را ها آن نوآوري و کرد که خالقیت تلقی

هاي کارآفرین، این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان نسبت به دانشکده ایجاد دانشکده
جامعه آماري پژوهش کلیه است.  کارآفرین و نیز شناسایی موانع ایجاد دانشکده کارآفرین انجام شده

دانشکده هاي ترویج و آموزش کشاورزي و علوم باغبانی دانشجویان سال دوم و چهارم رشته
عنوان نمونه  نفر به 96تعداد  تصادفیگیري روش نمونهکشاورزي دانشگاه شیراز بودند. با استفاده از 

بوده که روایی آن توسط اساتید متخصص و پایایی آن به  پرسشنامه پژوهش اجراي ابزار تعیین شد.
دست آمده توسط  ي بهها). داده92/0-70/0یید شد (دامنه آلفاي کرونباخ أوسیله آزمون راهنما ت

ها نشان داد میانگین نگرش دانشجویان رشته تجزیه و تحلیل شدند. یافته 19نسخه  SPSSافزار  نرم
داري بیشتر از میانگین نگرش دانشجویان رشته طور معنی باغبانی نسبت به ایجاد دانشکده کارآفرین به

هاي که دو دوره و بیشتر در کارگاهمیانگین نگرش دانشجویانی باشد. ترویج و آموزش کشاورزي می
داري بیشتر از کسانی است که یا شرکت نکرده و یا فقط یک  طور معنی اند، بهکارآفرینی شرکت کرده
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داري بیشتر از  طور معنی . نمره موانع مدیریتی و سازمانی دانشجویان باغبانی بهانددوره شرکت داشته
وجود  هاییضعف دروس محتواي زمینه در که دهدمی نشان نتایجدانشجویان ترویج و آموزش است. 

  دارد. به عقیده دانشجویان محتوي دروس با نیاز جامعه مطابقت ندارد.
  
 آفرینی دانشگاهیآفرینی، کارآفرین، موانع کارآفرینی، دانشکده کارکار کلیدي: هاي واژه

  
 مقدمه

هاي فنی تمهارتولید دانش، فناوري و در هزاره سوم که الزمه رشد اقتصادي در آن توسعه مراکز   
هاي رشد و توسعه یاد کرد. بارزترین عنوان یکی از مهمترین موتور به توانمی است، از کارآفرینی

(اسکویتز و همکاران،  ها و مراکز کارآفرینی استاین مقصود برساند دانشگاه تواند ما را بهچیزي که می
 اروپا در را دانشگاه کارآفرین که کسانی اولین از و مهم ظرانن صاحب از یکی عنوان به کالرك .)2000
 و باشند کارآفرین که هستند هاییپویا دانشگاه هايدانشگاه جدید هزاره در که دارد اعتقاد کرده، مطرح
 کنش داشتن مفهوم به اصوال کارآفرین دانشگاه تلفیق کنند. را مدیریتی و تخصصی هايارزش بتوانند

 توسعه آن در خالقیت انگیزه باشد کهمی دانشگاه هايعملکرد و ساختارها راهبردها، در کارآفرینانه
 کارآفرین افراد از مراکز این ).1390(احمدي،  شوندمی خلق آن در جدید هايایده و هانوآوري و یافته

هایی گاهدانش چنین در .است بازاریابی و مالی آموزشی، هايحمایت شامل حمایت این. کندمی حمایت
زاده و (صفر آورند فراهم را کار و کسب جدید مراکز تا شودمی فراهم امکاناتی گذارانسرمایه براي

  .)1388همکاران، 
 به گوناگون هايکشور کنونی و دیرینه معضالت از یکی آموختگاندانش بیکاري که این به عنایت با  

 در بیکاري بحران ؛)1389همکاران،  و دیاناست (اوال نیافته توسعه و توسعه در حال جوامع ویژه

 خود جوامع تکنولوژیکی هاينیاز کردن برطرف به قادر هاو دولت دوانیده ریشه توسعه حال در جوامع

 این ندارد. همخوانی و هماهنگی کار نیازهاي بازار با هادانشگاه هايخروجی بیشتر که چرا نیستند،

 با آموزش عالی درسی برنامه و آموزشی ریزي برنامهتطابق عدم  جمله از متعددي دالیل به مسأله

 و است آینده نیاز  مورد انسانی نیروي براي مناسب هايبینی پیش عدم و کار دنیاي تقاضاي و تحوالت
 مؤثر نقش ایفاي براي دانشجویان نمودن آماده عالی آموزش نظام مقاصد از یکی که حالی است در این

 در خصوصی و دولتی مشاغل میان آموختگیدانش از پس رو دانشجویان این از است؛ کاري زندگی در
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 در گذاران سیاست ).1388زاده، نورور و تمایل دارند (کوثري کارآفرینی به کمتر و هستند کار جستجوي

 نیاز رشد اقتصادي باالتر سطوح به رسیدن براي بیشتري کارآفرینی که معتقدند متحده ایاالت و اروپا

 خصوص آموزش به طریق از کارآفرینی از باالتري سطوح به توانمی که معتقدند همچنین ها است. آن

  ).2009(اوستربیک و همکاران،  یافت دست کارآفرینی آموزش
 آن، فعل درآوردن به قوه از و کارآفرینی حرکت در مؤثر عامل مهمترین که دهدمی نشان هاپژوهش  
به نقل از  1392، منتشلو و همکارانباشد (می آموزش طریق از افراد در کارآفرینی روحیه بروز

 نحوي به کار و ایجاد کسب و هافرصت از گیريبهره کارآفرینی فرایند روحیه ).1387، احمدپورداریانی
 کسب انگیزه با و است نوآوري و روانی اجتماعی، مالی، هايریسک پذیرش زیاد، محصول تالش که

 و اصل کارآفرینی، روحیه از جوامع برخورداري شود.می شروع اضطرار خاطر  به یا) استقالل سود (مالی،
 روحیه با مفهوم مدیریت دنیاي و علم حقیقت در .آیدمی حساب  به هاکشور اقتصادي پیشرفت اساس

 بهبود) نیز بیان نموده که آموزش بر 2000راشید ( ).1389(قاسمی و اسدي،  یابدمی هویت کارآفرینی
آموزش  و کارآفرینی روحیه تقویت ).1389زاده و رضایی، ثیر دارد (نوروزأآفرینی تنگرش کار

 راستاي حرکت در براي آموزشی مراکز و هادانشگاه هاي نوینکارکرد از یکی آفرینانهکار هاي مهارت
 راهمف طریق از ارزش فرایند ایجاد به کارآفرینی روحیه داشتن .باشدجامعه می نیازهاي به گویی پاسخ

 دارد. فرایند کارآفرینی اشاره فرصت یک گیري از بهره براي منابع از فردي به ترکیب منحصر آوردن
 سازمان یا فرد یک به تمایل کارآفرینانه فرایند نگرشی نظر از رفتاري است. و نگرشی اجزاي داراي
ارد. تمایل فرد نیز در د اشاره تغییر خالقانه ایجاد و جدید هايفرصت از استفاده گیري و بهره براي

لذا در راستاي تربیت کارآفرینان، ایجاد  ).1392شود (رسایی، نهایت منجربه بروز رفتار می
 جاست بدان تا هادانشگاه در کارآفرینی فرآیند به توجه هاي کارآفرین گزیدار مناسبی است. دانشکده

 یکم، و بیست قرن براي عالی آموزش انداز چشم در متحد ملل آموزش علمی سازمان که است
 منظور هب کارآفرینی هايمهارت درآن که : جایگاهیاست نموده تعریف گونهاین را نوین هاي دانشگاه
یابد (احمدي و می توسعه کار، ایجادکنندگان به شدن تبدیل براي و آموختگاندانش هايقابلیت تسهیل
ه سمت کارآفرینی هدایت کرد وجود ندارد و ها را بمدلی که بتوان با آن همه دانشکده ).1388، شرفی

ها به اي خاص داشته باشد. موانع زیادي در راه تبدیل دانشگاهبسته به شرایط، هر دانشکده باید برنامه
  توان این فرآیند را سرعت بخشید. ها می دانشگاه کارآفرین وجود دارد که با شناسایی و رفع آن
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براي  بلکه باشد، التحصیلیفارغ از بعد نباید کارآفرینی صخصو در سازي آماده است، آنچه مسلم  
 هاو محدودیت موانع و فراهم الزم مقدمات تحصیل حین در و فرایندي طی است الزم امر این تحقق

 دانشجویان هاي کارآفرینانهدادن نگرش قرار تأثیر تحت مقدمات این مهمترین از شود. یکی برطرف
است.  آنان سوي از کارآفرینانه رفتار بروز براي الزم شرط دانشجویان در هکارآفرینان نگرش است. ایجاد

 برون عوامل اند؛دانشگاهی برون و عوامل دانشگاهی درون عوامل دسته دو از متأثر هانگرش این
 غیره و سیاسی و اقتصادي فرهنگی، عوامل مختلف از ايگسترده بسیار بر حیطه مشتمل دانشگاهی

 دانشگاهی درون دهد. عواملمی قرار تأثیر تحت طور غیرمستقیم به را دانشجویان گرشن معموالً و است
 تحت مستقیم طور  به را دانشجویان نگرش تواندمی که است دانشگاهینظام  درون در عواملی شامل
را  ویاندانشج سوي از آفرینانهکار رفتار بروز ها آن تقویت براي ریزيبرنامه و و شناسایی دهد قرار تأثیر

  ).1388(مقیمی،  سازدمی محتملتر
آفرینی بر روحیه کار آفرینیکارثیر نگرش أهاي کارآفرین و تبا توجه به اهمیت ایجاد دانشکده  

) و در نهایت کمک به ایجاد دانشکده کارآفرین، این 1986، به نقل از میلر و تولوس 1392(رسایی، 
کده کشاورزي دانشگاه شیراز نسبت به دانشکده مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانش

  کند:و اهداف زیر را نیز دنبال میکارآفرین انجام شده 
  نگرش نسبت به دانشکده کارآفرینبررسی رابطه متغیرهاي مستقل و  -
  عوامل مرتبط با کارآفرینی کشاورزي بررسی -
  فرینتمایل به کارآفرینی و نگرش نسبت به دانشکده کارآبررسی رابطه  -
  بررسی موانع ایجاد دانشکده کارآفرین -
  آفرینآفرینی و نگرش دانشجویان نسبت به دانشکده کاربررسی رابطه بین موانع کار -

 دانشگاهیان کارآفرینانه رفتارهاي کلیه شامل دانشگاهی آفرینی کار کلی طور به: موضوع ادبیات مرور
 صنعت، با مشترك هايپژوهش براي مراکزي ایجاد دانشگاه، در جدید هايشرکت ایجاد مانند

 دانشگاه در شده انجام هايپژوهش نتایج امتیاز حق واگذاري و فکري هايدارایی حفظ براي تمهیداتی
 محققان توسط شده ارایه ابعاد بودن متداخل به توجه با). 2007(روسیلمل و همکاران،  باشد  می

 سنتی الگوهاي سایر از را کارآفرین دانشگاه آنچه گفت توانمی بهتر، بندي دسته یک در مختلف،
 عوامل این .است سازمان رایج مدیریت و فرهنگ ساختار، مانند ابعادي کند، می متمایز دانشگاهی

 سازمان به دانشگاه ارتقاي براي مهمی هايمقدمه و هاشرط پیش ترکیبی، طور به نیز و منفرد طور به
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 اقدامات به تمایل که محیطی سازند،می متأثر را سازمانی داخلی محیط زیرا روند،می شمار  به کارآفرین
 فرهنگ ).1387 دیگران، و (شائمی کندمی تعیین سازمان یک در را ها آن از حمایت و کارآفرینانه

 یادگیري خطرپذیري، نوآوري، و تغییر کارآفرینی، از که پذیر انعطاف است فرهنگی کارآفرین، سازمان
 رقابتی شوق، و هیجان با توام مفرح کار متقابل، اعتماد و صداقت گروهی، کار نگري، دهآین سازمانی،

  ).1390 همکاران، و (قهرمانی کندمی حمایت گراییمشتري و بودن
 آورده دست به سیاسی و دانشگاهی مقامات نزد را خود مشروعیت و جایگاه کارآفرینی تدریج به  

 :یافت ذیل عامل سه در توانمی را تغییر این دالیل است.

 مشارکت پذیرش و خود سنتی هايمأموریت توسعه براي هادانشگاه به اجتماعی فشار افزایش -1
 هايدانشگاه نام به سومی مأموریت هادانشگاه شد سبب موضوع این. منطقه اقتصادي توسعه در بیشتر

  کنند. تعریف کارآفرین

 که بیوتکنولوژي و IT مانند هارشته از بسیاري در تکنولوژي و دانش یدرون ارتباط یشافزا -2
  کرد. یم یجابا را هادانشگاه و صنعت بین بیشتري همکاري

 دنبال به هادانشگاه شد سبب دانشگاه یسنت هايیتفعال یمال ینتأم براي یدولت بودجه سهم کاهش -3
   ).1391 آبادي، فرح شجاعی و رشیدي(پور باشند یهسرما ینتأم یگزینجا هايروش
 در هادانشگاه تکامل و دانشگاهی تکنولوژي انتقال پدیده دلیل به دانشگاه سطح در کارآفرینی  

 ها دانشگاه در سازمانی گوناگون ترتیبات. است یافته افزایش اقتصادي توسعه و ملی نوآوري سیستم
 هايپژوهش نتایج از تجاري برداري بهره در درگیري به نسبت گوناگونی گرایشات به منجر تواند می

 سنتی هايمرز و ساختارها از متشکل که را ايحرفه بوروکراسی دانشگاه اگر شود. هادانشگاه بنیادي
 تجاري گرایشات توانمی کند اتخاذ خود سازمانی ترکیب در است ايدانشکده و بخشی سازمانی
 خطوط اساس بر صرفا را دخو هايفعالیت که هاییدانشگاه مسلماً کرد. فرض محدود را دانشگاه

 نتایج سازي تجاري در شدن درگیر براي کمی استراتژیک مقاصد کنندمی دهی سازمان انضباطی،
  ).2005(دباچر و ویوگلرز،  دارند خود هايپژوهش

 و نهادي محیط نهادي، هاي(سیاست نهادي عوامل شامل دانشگاهی کارآفرینی بر گذار اثر عوامل  
 قوانین و ساختارها خارجی)، محیط و دانشگاه بین رابطه و دانشگاهی فردي کارآفرینی سازمانی،

 شامل دانشگاه یک در فکري، مالکیت مدیریت با مرتبط (ساختارهاي فکري مالکیت مدیریت به مربوط
 نحوه و جدید هايشرکت ایجاد به مربوط مباحث ،فکري هايدارایی مدیریت ،فناوري انتقال دفتر
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 مهارت، دانشگاه، ساختاري الزامات )،فکري دارایی سازيتجاري از حاصل خالص درآمد تقسیم
 دانشجویان نگرش و کارآفرینی هايآموزش کارآفرینی، به دانشگاه مدیران و اساتید انگیزش و نگرش

 مراکز انکباتورها، و فناروي و علم پارك مثل دانشگاهی هاي start up از حمایت مراکز کارآفرینی، به
 بودن قانونی و اعتقادات و ها ارزش لحاظ به فرهنگی (محیط دانشگاهی کارآفرینانه فرهنگ ،... و رشد

 (پوررشیدي باشدمی نماید)می فراهم هافرصت کارگیري هب براي را هاییمشوق کارآفرینانه هايفعالیت
  ).1391 آبادي، فرح شجاعی و

 در کارآفرینی هايچالش مبانی عنوان با تحقیقی در )1389( دیگران و آباديدولت رضایی  
 هاي دانشگاه در کارآفرینی موانع از یکی که رسیدند نتیجه این به آن هايراهکار و ایران هاي دانشگاه

 )2005( النو آنتونی .است دانشگاهی نامناسب رهبري شیوه جمله از مدیریت حوزه به مربوط ایران
 نگرش داد نشان وي کرد. بررسی کارآفرینانه رهايرفتا بر دانشگاه در را موجود جو و محیط تأثیرات

 زادهابراهیم دارد. دانشگاهی هايمحیط در آن به گرایش بر مثبتی اثر دانشگاهی کارآفرینی به مثبت
 شاخص نه کارآفرین، دانشگاه به دانشگاه تبدیل براي مفهومی الگوي ارایه عنوان با تحقیقی در )1387(
 براي مفهومی الگوي عنوان به را کارآفرینانه فرهنگ و کارآفرینانه اختارس کارآفرین، رهبري جمله؛ از

 توسعه در فرهنگ که باورند این بر ورتزل و ورنون است. کرده معرفی کارآفرین دانشگاه ایجاد
 کارآفرینانه فعالیت آغاز در افراد هاينگرش کننده تعیین فرهنگ که چرا دارد، مهمی نقش کارآفرینی

 ایجاب را جامعه خاص نیازهاي با مطابق کارآفرینی خاص هايمدل ايزمانه هر این، بر عالوه و است
 یعنی وابسته متغیر بین که دهدمی نشان )1387( مرادي و امیري تحقیق نتایج ).1388 مقیمی،( کندمی

 سبک شامل دانشگاهی درون عوامل یعنی مستقل متغیرهاي و دانشجویان کارآفرینانه هاينگرش
 و دانشجویان هايویژگی کارکنان، عملکرد مالی، -اداري نظام ویژگی مدرسان، هايویژگی ریت،مدی

 و مالی -اداري نظام دروس، محتواي مدیریت، سبک ترتیب به دارد. وجود ارتباط دروس محتواي
 صاختصا خود به دانشجویان کارآفرینانه هاينگرش موانع ایجاد در را سهم بیشترین کارکنان عملکرد

   اند. داده
 زمینه در آموزشی مؤسسه دیدگاه به بستگی کارآفرینی آموزش هاي برنامه در تدریس هايروش  

 دانش کسب کارآفرینی از هدف که مواردي در دارد. آن براي شده طراحی اهداف و کارآفرینی آموزش
 هايبحث و رانیسخن شامل عمالً آموزش هايروش آنگاه باشد، کارآفرینی به مرتبط مفاهیم درك و

 برقرار کارآفرینان با مستقیم صورت به هم هاییتماس شرایط بهترین در شاید و بود خواهد کالسی



 1394 تابستان )2(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

53 

 معلم تدریس روش بر کالس در او رهبري و مدیریت معلم، هايویژگی کالسی، جو واقع در گردد.
 و فرد(منوري دده رشد را فراگیران خالقیت میتواند خود نوبه به تدریس روش و است اثرگذار

 )1391 همکاران،

 این که باشدمی زیادي معضالت و مشکالت دچار کشور در عالی آموزش نظام حاضر حال در  
 عوامل این از بخشی است. داده قرار تأثیر تحت نیز را هادانشگاه در کارآفرینی فرآیند نوعی به عوامل

 از: عبارتند

 و هادانشگاه علمی تحوالت سرعت کندي از ناشی جهانی سطح با کشور علمی فاصله افزایش 
 .آوري فن و علم دنیاي شتابان روند با مقایسه در پژوهشی مراکز

 انتظارات افزایش و جامعه در گرایی مدرك روحیه رواج التحصیالن،فارغ نبودن کارآفرین 
 .آنان استخدام و اشتغال ایجاد براي دولت از آموختگان دانش

 متخصص نیروي کمبود با متوأ ساختاري هايبیکاري 

 در خالقیت و پژوهشگري روحیه پرورش در آموزشی سیستم ضعف از ناشی کارآمد محقق کمبود 
 .آموختگاندانش

 هیئت مراتب ترکیب، تعداد، نظر از عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه علمی هیئت کادر کمبود 
 .روزآمدي و علمی

 آموزشی هايشیوه در نوین هايآوريفن و رسانی اطالع هايزیرساخت فقدان 

 سالطه، (محمدزاده جهانی سطح در هادانشگاه علمی جایگاه و یافته سازمان دانش تولید بودن پایین 
1392.(  

  
  تحقیق روش

 سال دانشجویان کلیه پژوهش آماري جامعه باشد.می توصیف نوع از پژوهش این در تحقیق روش  
 دانشگاه کشاورزي دانشکده باغبانی علوم و کشاورزي وزشآم و ترویج هايرشته چهارم سال و دوم

 ماندگاري دلیل به آنان که بود این آخر سال دانشجویان انتخاب دلیل باشد.می نفر) 132( شیراز
 نمایند. قضاوت خدمات کیفیت خصوص در توانندمی دانشجویان سایر از بهتر دانشگاه در چهارساله

 تا دانشگاه جو با و شده تخصصی دروس وارد تازگی به که لیلد این به نیز دوم سال دانشجویان
 آموزش و ترویج رشته کنار در باغبانی علوم رشته انتخاب دلیل شدند. انتخاب هستند آشنا حدودي
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 شیراز، دانشگاه کشاورزي دانشکده کشاورزي آموزش و ترویج بخش در که است این نیز کشاورزي
 بخش (دانشجویان هاستگرایش سایر از بیشتر باغبانی علوم گرایش انتخاب به دانشجویان تمایل
 را گرایش آن از تخصصی واحد 20 کشاورزي هايگرایش از یکی انتخاب با آموزش و ترویج

 رشته دانشجویان جذب در بیشتري توانایی باغبانی علوم رشته شد احساس دلیل همین به گذرانند). می
 هايگرایش و هارشته همه انتخاب زمانی محدودیت دلیل به د.ش انتخاب مقایسه براي و داشته ترویج

 تعیین نمونه عنوان به نفر 96 تعداد تصادفی، گیرينمونه روش از استفاده با نبود. پذیر امکان کشاورزي
 آن روایی که بوده پرسشنامه پژوهش اجراي ابزار شد. نمونه گروه حجم با متناسب گروه هر در و

 نفري 30 نمونه یک منظور این به .شد تایید راهنما آزمون وسیله به آن پایایی و متخصص اساتید توسط
 (دامنه کرونباخ فايلآ ضریب تعیین و هاپرسشنامه تکمیل از پس و شده انتخاب اصلی نمونه از خارج
 نگرش پژوهش وابسته متغیر .گرفت صورت پرسشنامه در الزم اصالحات )92/0- 70/0 کرونباخ آلفاي

 )20-100 (دامنه لیکرت طیف قالب در گویه 20 با که باشدمی کارآفرین دانشکده به نسبت اندانشجوی
 قالب در هاییگویه با و دسته پنج قالب در نیز کارآفرینی دانشکده ایجاد موانع است. شده سنجیده

 (امتیاز گردیدند استخراج مختلف مقاالت از متغیر هر به مربوط هايگویه اند.شده بررسی لیکرت طیف
 شد. استفاده SPSS افزار نرم در هاگویه ردیفی جمع از هامتغیر کردن کمی براي ).1-5 بین گویه هر

 جنسیت، کارآفرینی، روحیه دانشگاه، به ورود سال تحصیلی، رشته از عبارتند مستقل متغیرهاي برخی
 19 نسخه SPSS افزار منر توسط آمده دست  به هايداده پدر شغل و کارآفرینی هايدوره در شرکت
   شدند. تحلیل و تجزیه

  
  بحث و ها یافته

 45 و باغبانی رشته دانشجوي مطالعه مورد افراد درصد 55 ها یافته طبق بر: فردي هايویژگی توصیف
 دوم سال افراددرصد  39 هستند. تحصیل مشغول کشاورزي آموزش و ترویج رشته دردرصد 

 درس یتوضع با رابطه در هایافته طبق باشند.می رشناسیکا چهارم سالدرصد  61 و اسیکارشن
 67 و گذرانده را کارآفرینی درس افراددرصد  17 فقط کارآفرینی هايدوره در شرکت و کارآفرینی

  اند.نکرده شرکت کارآفرینی کارگاه هیچ در نمونه افراددرصد 
 در کشاورزي هايفعالیت در رینیکارآف فرآیند بر رثؤم عوامل: کشاورزي کارآفرینی اب تبطمر عوامل

 با عامل هر شدند. بندي دسته تعدیلگر و اجرایی و فنی مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی، عوامل دسته پنج
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 جامعه عقاید مثل اجتماعی عوامل گرفت. قرار سنجش مورد لیکرت طیف قالب در گویه تعدادي
 گویه پنج با که ... و خانوار هر اجتماعی جایگاه خانواده، تحصیالت سطح کارآفرینی، آموزش به نسبت

 بیشتر میانگین از کمی متغیر این امتیاز دهدمی نشان 1 جدول که گونه همان .شد سنجیده )15 (میانگین
 هايکمک کردن فراهم گران،آموزش از وتدع براي بودجه تخصیص شامل اقتصادي عوامل است.
 متغیر این امتیاز گرفت. قرار سنجش مورد گویه پنج با هک باشد می ... و کارآفرینی تحقیقات براي مالی

 آموزشی مراکز مدیران تمشارک جمله از مدیریتی عوامل ).15 مقابل در 17( است بیشتر میانگین از نیز
 با گویه سه قالب در که ... و کارآفرینی آموزش با رابطه در مدیران نگرش آموزشی، هايبرنامه در

 عامل ثیرأت دانشجویان دید از و است نزدیک میانگین به آمده دست به متیازا شد. سنجیده 9 میانگین
 به دسترسی شامل اجرایی و فنی عوامل نیست. قوي خیلی و بوده متوسط حد در مدیریتی

 گویه سه قالب در ... و نیاز مورد تجهیزات به دسترسی سهولت آموزشی، افزارهاي نرم و افزارها سخت
 براي مالیاتی معافیت مثل تعدیلگر عوامل است. بیشتر میانگین از 4/10 میانگین که شد سنجیده
 دانش تشویق و تحریک کارآفرین، آموختگانشدان توسط شده سیسأت کارآفرینی هايشرکت

 شد سنجیده )12 (میانگین گویه چهار کمک به عامل این .باشدمی دولت توسط کارآفرین آموختگان
 نشان دانشجویان دید از را املعو این میانگین 1 جدول .باشدمی 14 به نزدیک آمده دست به امتیاز که
   دهد.می

  .هاي کشاورزي ثر بر فرآیند کارآفرینی در فعالیتؤمیانگین عوامل م -1جدول 
  متغیر میانگین معیار انحراف مینیمم ماکسیمم

 )5-25 (دامنه اجتماعی عوامل 45/16 06/4 5 25

 )5- 25 (دامنه تصادياق عوامل 06/17 55/4 5 25

  )3- 15 (دامنه مدیریتی عوامل 90/9 23/3 3 15
  )3- 15 (دامنه اجرایی و فنی عوامل  42/10  82/2  4  15
  )4-20 (دامنه تعدیلگر عوامل  90/13  94/3  5  20

  
 تمایل میزان کارآفرینی به تمایل: کارآفرین دانشکده به نسبت نگرش و کارآفرینی به تمایل

 دانشجویان که دهدمی نشان متغیر این واقع در است. سنجیده را کارآفرینی هايلیتفعا به دانشجویان
 شده هآورد 2 جدول در متغیر این میانگین کارآفرینی. هايفعالیت یا نددار دولتی مشاغل به تمایل
 اشد،بمی دولتی مشاغل یا کارآفرینی به افراد تمایل دهنده نشان که کلیدي گویه سه با متغیر این است.
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 با نیز کارآفرین دانشکده به نسبت دانشجویان نگرش شد. تبدیل کمی صورت به سپس و شد سنجیده
 هاگویه از برخی شد. سنجیده مخالفم) کامالً تا موافقم (کامالً لیکرت طیف قالب در گویه بیست

 با باید تحصیل طول در دانشجویان شود؛ نهادینه باید دانشکده محیط در کردن کار گروهی از: عبارتند
 نیروي تربیت و است دانش تولید فقط دانشکده وظیفه شوند؛ آشنا کارآفرینی و شغلی هايپروژه انجام

 تدریس کشاورزي دانشکده در که دروسی ندارد؛ دانشکده مسئولیت به ربطی بازار نیاز با متناسب
 دانشکده در فناوري و علم پارك وجود من نظر به باشد؛ کارآفرینانه رویکرد با باید همگی شود می

 کنند؛ شناسایی را بازار هايفرصت چطور که بیاموزد دانشجویان به باید دانشکده باشد؛می الزامی
 دانشجویان لتمای شودمی مشاهده که همانطور شود. بیدار دانشکده محیط در باید دانشجویان خالقیت

 بالقوه کارآفرینی هايویژگی تبدیل زمینه در آنان به مکک اهمیت امر این که باشدمی بیشتر میانگین از
  دهد.می نشان را بالفعل هايویژگی به
  

  .هاي کارآفرینیمیانگین تمایل دانشجویان به انجام فعالیت -2جدول 
 متغیر میانگین معیار انحراف مینیمم ماکسیمم

15 3 32/2  08/11 )3- 15 (دامنه کارآفرینی به تمایل   
100 49 88/11  24/79  )20- 100 (دامنه کارآفرین دانشکده به نسبت نگرش 

  
 همانگونه باشد.می کارآفرین دانشکده ایجاد به نسبت دانشجویان نگرش پژوهش این وابسته متغیر  
 یاندانشجو مثبت نگرش است. بیشتر میانگین از دانشجویان نگرش است مشخص 2 جدول از که

 بر ثیرأت با تواندمی نگرش کند. کمک هادانشکده این ادایج به تواندمی کارآفرین دانشکده به نسبت
 مینأت را کارآفرین هايدانشکده گسترش براي نیاز مورد کارآفرینان کارآفرینی، به دانشجویان تمایل
  کند.

 مقایسه 3 جدول: مستقل متغیرهاي به توجه با کارآفرین دانشکده به نسبت نگرش میانگین مقایسه
 و تحصیلی رشته دانشکده، به ورود سال اساس بر کارآفرین دانشکده به نسبت نگرش میانگین

 چهارم و دوم سال دانشجویان نگرش میانگین دهد.می ننشا را دانشجویی هايتعاونی در عضویت
 نگرش بر تحصیل هايسال گفت توانمی ندارد. داريمعنی تفاوت کارآفرین دانشکده به نسبت

 دهد.می نشان را دانشگاهی هايآموزش در بازنگري لزوم امر این و است نداشته ثیريأت دانشجویان
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 رشته ندانشجویا نگرش میانگین از بیشتر داريمعنی طور به باغبانی رشته شجویاندان نگرش میانگین
 بیشتر باغبانی رشته دانشجویان که باشد دلیل این به تواندمی این باشد.می کشاورزي آموزش و ترویج

 کارآفرینان با تماس در بیشتر و بوده باغ و گلخانه جمله از کشاورزي هايمحیط در فعالیت غولمش
 اجتماعی علوم حوزه در بیشتر کشاورزي آموزش و ترویج رشته دانشجویان اما هستند کشاورزي

 عضو دانشجویان نگرش میانگین شوند.می کشاورزي عملی هايفعالیت درگیر کمتر و کنندمی فعالیت
 این عضو که است دانشجویانی نگرش میانگین از بیشتر داريمعنی طور به دانشجویی هايتعاونی
 جویاندانش کارآفرینانه هاينگرش بهبود در دانشجویی هايتعاونی گفت توانمی نیستند. هاتعاونی

 یزهانگ توانندمی شوندمی مدیریت و اندازي راه انشجویاند کمک به چون هاتعاونی این اند.داشته نقش
 در فعالیت به را ها آن و دهند بهبود را کارآفرینانه کارهاي و کسب اندازي راه به دانشجویان تمایل و

  کنند. ترغیب کارآفرینی زمینه
  

  .مقایسه میانگین نگرش نسبت به دانشکده کارآفرین با توجه به برخی متغیرها -3جدول 
  داري معنی سطح  t آماره  نکارآفری دانشکده به نسبت نگرش میانگین  فراوانی  متغیر

  ورود سال
08/0-  9/0  90  37  10/79  

88  59  32/79  
  تحصیلی رشته

  35/81  53  باغبانی  *05/0  97/1
  63/76  43  آموزش و ترویج

  دانشجویی هاي تعاونی در عضویت
  87    بلی  *04/0  08/2

  32/78    خیر
  

 در بیشتر و دوره دو که نیدانشجویا نگرش میانگین دهدمی نشان 4 جدول که طور همان  
 یا و نکرده شرکت یا که است کسانی از بیشتر داري معنی طور به اند،کرده شرکت کارآفرینی هاي کارگاه

 ثیرأت دانشجویان نگرش بر کارآفرینی هايآموزش اند.داشته شرکت هاکارگاه این در دوره یک فقط
 هايدوره ارائه طریق از کنندمی بیان نیز )1392( سالطه محمدزاده و )1391( همکاران و مجیدي دارد.
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 را خاص رفتاري مقاصد و گذاشته ثیرأت افراد کارآفرینانه نگرش بر توانمی کارآفرینی زمینه در آموزشی
  .نمود ایجاد ها آن در کارآفرینی جهت در
  

  .د دفعات شرکت در کارگاه کارآفرینیمقایسه میانگین نگرش نسبت به دانشکده کارآفرین با توجه به تعدا -4جدول 

  متغیر وابسته
  میانگین متغیر وابسته بر اساس تعداد دفعات

F  
سطح 

  دو دوره و بیشتر  یک دوره هیچ  داري معنی
  b03/78 b09/75 a13/87 50/4  *01/0  )20- 100نگرش نسبت به دانشکده کارآفرین (دامنه 

  
 داشته وجود تواندمی کارآفرین دانشکده ایجاد راه سر بر که موانعی: کارآفرین دانشکده ایجاد موانع
 عوامل ،دانشجویان ویژگی ،دروس ارائه شیوه دروس، محتواي به مربوط عوامل دسته پنج در باشد

 شده تعریف گویه تعدادي طبقه هر براي و شدند بندي طبقه امکانات و مالی منابع ،سازمانی و مدیریتی
 داده قرار سنجش مورد دانشجویان توسط را دانشکده در موانع این انمیز متغیر این واقع در .است
 بیشتر میانگین از طبقه پنج هر در موجود موانع امتیاز شودمی اهدهمش 5 جدول از که طور همان است.

 دارد. وجود کارآفرین دانشکده به دانشکده تبدیل راه در زیادي موانع معتقدند دانشجویان و باشدمی
 مانع حدودي تا دروس محتواي که دهدمی نشان 24 آمده دست به میانگین با سدرو محتواي

 نیز سودر ارائه شیوه آورد.نمی وجود هب را کارآفرینی براي زمال توان و انگیزه و است کارآفرینی
 باشند.می تدریس جدید هايشیوه خواهان دانشجویان و کرده سبک را عامل میانگین از بیشتر امتیازي

 زیرا هستند کارآفرین هايدانشکده ایجاد موانع از یکی نیز دانشجویان خود پاسخگویان ددی از
 در اندنتوانسته و نکرده تقویت و شناسایی را استعدادهایشان یا نکرده کسب را الزم هايشایستگی

 مقررات یعنی این و است میانگین از بیشتر نیز مدیریتی عوامل امتیاز باشند. فعال کارآفرینی زمینه
 و مالی منابع عامل امتیاز کنند. جلوگیري دانشکده و فرد شدن کارآفرین از توانندمی نیز گیر پا و دست

 عکسبر یا کارآفرینی پرورش در را عامل این اهمیت این و است بیشتر خیلی میانگین از امکانات
 لويج مواقع از ريبسیا در مالی هايمحدودیت واقع در رساند.می کارآفرینی مسیر در ممانعت
  گیرند.می را افراد فعالیت و پیشرفت
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  .میانگین موانع ایجاد دانشکده کارآفرین از دید کلیه پاسخگویان -5جدول 
  متغیر میانگین معیار انحراف مینیمم ماکسیمم

 )7- 35 (دامنه دروس محتواي 20/24 97/5 11 35

 )4-20 (دامنه دروس ارائه شیوه 40/14 53/3 6 20

  )5- 25 (دامنه دانشجویان ویژگی 92/17 80/3 11 25
  )6-30 (دامنه سازمانی و مدیریتی عوامل  85/20  60/4  8  30
  )6-30 (دامنه امکانات و مالی منابع  05/25  37/5  11  35

  
 به که موانعی و امکانات و مالی منابع دروس، ارائه روش به مربوط موانع میانگین مقایسه 

 را آموزش و ترویج و باغبانی دانشجویان بین داريمعنی تفاوت دارد، شارها انشجویاند هاي ویژگی
 (جدول باشندمی سطح یک در رشته دو دانشجویان دید از مانع سه این دیگر عبارت به .دهدنمی نشان

 داريمعنی طور به باغبانی رشته شجویاندان شده ارائه دروس محتواي به مربوط موانع میانگین اما .)6
 دروس محتواي باغبانی دانشجویان دید از دیگر عبارت به است. آموزش و ترویج دانشجویان از بیشتر
 تبدیل براي دروس محتواي در بیشتري تغییر ها آن دید از و هستند هماهنگ کارآفرین دانشکده با کمتر

 نشان یزن )1387( مرادي و امیري پژوهش نتایج است. الزم کارآفرین کشاورزي دانشکده به دانشکده
 دانشجویان کارآفرینی هاينگرش ضعف این و دارد وجود هاییضعف دروس محتواي زمینه در که داد
 هاينگرش با مالی -اداري نظام هايویژگی بین ارتباط نیز )1388( مقیمی دهد.می قرار ثیرأت تحت را

  است. کرده ییدأت را دانشجویان کارآفرینانه
 از بیشتر داريمعنی طور به باغبانی دانشجویان یسازمان و یمدیریت موانع میانگین همچنین  

 مثل مدیریتی عوامل باغبانی دانشجویان دید از دیگر عبارت به است. آموزش و ترویج دانشجویان
 تبدیل اصلی موانع از ... و دانشکده کاري محافظه اداري، موانع پاگیر، و دست مقررات و قوانین

 محتوي اجتماعی، عوامل )1392( همکاران و سالطه محمدزاده باشد.می نکارآفری دانشکده به دانشکده
 دانشگاهی کارآفرینی موانع از را دانشجویان هايویژگی و امکانات و هازیرساخت کمبود دروس،

  دانند. می
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  .هاي ترویج و باغبانی مقایسه میانگین موانع کارآفرینی بین دانشجویان رشته -6جدول 
  داري معنی سطح  t آماره  تحصیلی رشته اساس بر میانگین  یکارآفرین موانع

      باغبانی  آموزش و ترویج  
  05/0*  95/1 24/25 9/22  دروس محتواي

  11/0  60/1 9/14 8/13  دروس ارائه روش
  15/0  38/1 4/18 3/17  دانشجویان هاي ویژگی

  03/0*  19/2 75/21 75/19  سازمانی و مدیریتی عوامل
  17/0  4/1 3/18 3/17  ناتامکا و مالی منابع

  
 نشان را چهارم و دوم سال ویاندانشج بین کارآفرینی دانشکده ایجاد موانع نمره میانگین 7 جدول  
 و مالی منابع و سازمانی و مدیریتی عوامل دانشجویان، هايویژگی به مربوط موانع نمره دهد.می

 است. دوم سال دانشجویان میانگین از شتربی داريمعنی طور به چهارم سال دانشجویان دید از امکانات
 بیشتر و داشته بیشتري برخورد موانع با و بوده دانشکده در بیشتري زمان مدت چهار سال دانشجویان

 دوم سال ندانشجویا که حالی در اند.برده پی کارآفرینی دانشکده به دنش تبدیل براي موجود موانع به
 و موانع با هنوز اند،شده کشاورزي دانشکده دیگر عبارت هب و تخصصی هايرشته وارد تازگی به که

  ندارند. آشنایی هامحدودیت
  

 .مقایسه میانگین موانع کارآفرینی بین دانشجویان سال چهارم و دوم -7جدول 

  داري معنی سطح  t آماره  ورود سال اساس بر موانع میانگین  کارآفرینی موانع
      چهارم سال  دوم سال  
  06/0  -88/1 25 7/22  دروس محتواي

  2/0  -25/1 8/14 8/13  دروس ارائه روش
  *005/0  -8/2 8/18 6/16  دانشجویان هاي ویژگی

  *03/0  -15/2 7/21 5/19  سازمانی و مدیریتی عوامل
  *006/0  -86/2 30/26 23  امکانات و مالی منابع

  
 که گونه همان: آفرینکار دانشکده به نسبت دانشجویان نگرش و آفرینیکار موانع بین همبستگی

 يدارمعنی ارتباط کارآفرین دانشکده ادایج موانع دسته 4 با دانشجویان نگرش دهدمی نشان 8 جدول
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 ارزیابی بهتر را موجود موانع دارند کارآفرین دانشکده ایجاد به تريمثبت نگرش که دانشجویانی دارد.
 نگرش کارآفرینی به که ویانیدانشج اقعو در ماند.ینم پنهان موجود موانع ها آن دید از و کرده
 پژوهش نتایج هستند. موفقیت به رسیدن و ها آن رفع براي موانع شناسایی دنبال به دارند، تري مثبت
 دروس محتوي دانشجویان عقیده به دارد. وجود هاییضعف دروس محتواي زمینه در که دهدمی نشان

 محتواي و نیست سیستماتیک آموزشی مطالب ست،نی روز به محتوا ندارد، مطابقت جامعه نیاز با
 مرادي و امیري گیرد.نمی صورت آن از عمیقی درك و شودمی حفظ دانشجویان توسط بیشتر روسد
 با که است دیگري موانع جمله از دانشجویان هايویژگی اند.یافته دست مشابهی نتیجه به نیز )1387(

 کارآفرین و عادي افراد بین دارند تريمثبت نگرش که دانشجویانی دارد. ارتباط دانشجویان نگرش
 نگرش که دانشجویانی دید از گیرند.می نظر در خاصی هايویژگی آنان براي و شده قائل تمایز
 تجربه، و مهارت نداشتن روستایی، و کشاورزي هايمحیط با آشنایی عدم آگاهی، عدم ددارن تري مثبت
 عوامل شود.می کارآفرینی هايفعالیت سمت به دانشجویان حرکت مانع که است عواملی از انگیزه عدم

 به نسبت دانشجویان نگرش عوامل این و نمانده پنهان دانشجویان چشم از نیز سازمانی و مدیریتی
 و داشته ارتباط دانشجویان نگرش با نیز امکانات و مالی منابع کند.می ثرأمت را کارآفرین دانشکده

 کارآفرینی موانع از را آن و کرده حس بیشتر را موانع این دارند تريمثبت نگرش که دانشجویانی
 کنار در نیز امکانات و سرمایه کارآفرینانه فعالیت یک شروع براي اینکه بخصوص دانندمی دانشگاهی

  است. الزم ایده
  

  .همبستگی بین موانع ایجاد دانشکده کارآفرینی و نگرش دانشجویان -8جدول 
  داري معنی سطح  همبستگی ضریب  ینیکارآفر موانع

  0001/0*  37/0  دروس محتواي
  09/0  17/0  دروس ارائه روش
  001/0*  33/0  دانشجویان هاي ویژگی

  0001/0*  40/0  سازمانی و مدیریتی عوامل
  0001/0*  48/0  امکانات و مالی منابع
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  پیشنهادات و گیري نتیجه
 علوم و کشاورزي آموزش و ترویج هاي رشته دانشجویان نگرش بررسی هدف با مطالعه این  

 این در .است شده انجام کارآفرین دانشکده ایجاد به نسبت شیراز دانشگاه کشاورزي دانشکده باغبانی
 و فنی مدیریتی، اقتصادي، اجتماعی، عوامل دسته پنج در کشاورزي کارآفرینی بر ثرؤم عوامل پژوهش
 تحت را کشاورزي حیطه در کارآفرینی فرآیندهاي عوامل این شدند. بندي دسته گرتعدیل و اجرایی

 نگرش نتوانسته کشاورزي دانشکده در تحصیل هايسال داد نشان نتایج سفانهأمت دهند.می قرار ثیرأت
 دانشجویان نگرش بین تفاوتی و بخشد بهبود را کارآفرین دانشکده و کارآفرینی به نسبت دانشجویان

 علوم رشته دانشجویان نگرش میانگین ندارد. وجود کارآفرین شکدهدان به نسبت چهارم و دوم سال
 رشته دانشجویان از بیشتر کشاورزي) آفرینانکار و عملی کارهاي با بیشتر ارتباط دلیل (به باغبانی
 نگرش اند،کرده شرکت کارآفرینی هايکارگاه در که دانشجویانی است. کشاورزي آموزش و ترویج
 دروس، ارائه شیوه دروس، محتواي دسته پنج در نیز کارآفرین دانشکده ایجاد عموان دارند. تري مثبت

 دانشجویان شدند. بندي طبقه امکانات و مالی منابع سازمانی، و مدیریتی عوامل دانشجویان، ویژگی
 و مدیریتی موانع و ندارد هماهنگی کارآفرینی و جامعه نیاز با دروس محتواي معتقدند باغبانی رشته
 این درك و موانع این وجود هستند. کارآفرین هايدانشکده ایجاد جهت در مهم موانع از نیسازما
 این و دارد مثبت رابطه کارآفرین دانشکده ایجاد به نسبت آنان نگرش با دانشجویان توسط موانع

 کارآفرین هايدانشکده ایجاد سمت به دانشجویان نگرش بهبود جهت در موانع این رفع لزوم نشانگر
  باشد.می
   گردد: می ارائه زیر پیشنهادات ها یافته به توجه با
 ترغیب و آگاهی افزایش (جهت نو هايکار و کسب و کارآفرینی مفاهیم با دانشجویان ساختن آشنا -

    کارآفرینی) هايفعالیت به آنان
  دانشگاهی دروس در بیشتر عملی واحدهاي اختصاص -
  جامعه روز نیازهاي با دروس این بیشتر تطابق و یدانشگاه درسی محتواي در بازنگري -
  پروژه مثل باشد دانشجویان ابتکار و خالقیت برانگیزاننده که مشارکتی آموزشی هايروش از استفاده -
  هاکارگاه این در مشارکت براي جویاندانش ترغیب و تشویق و بیشتر کارآفرینی هايکارگاه برگزاري -
  دانشجویی کارآفرینی هايفعالیت اندازي راه براي دانشجویان راه در موجود اداري موانع کاهش -
  



 1394 تابستان )2(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

63 

   منابع
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  .23-29 ):5( 3 مدیریت)، تخصصی

 مبانی .1389 م. ،شوریجه قاسمی و .ح.،م شوریجه، قاسمی ،.م امیري، ،.ح آبادي، دولت رضایی .7
 ،مدیریت المللیبین کنفرانس اولین .آن هايراهکار و ایران هاي دانشگاه در کارآفرینی هاي چالش

  شیراز. کارآفرینی، و نوآوري
 استقرار بر مؤثر عوامل بررسی .1388 غ.ر. مروستی، کارگریان و م.، شریف، احمدي ح.، صفرزاده، .8
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 نشریه .تهران) دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس موردي: (مطالعه تکمیلی تحصیالت
  .13-22 ):1( 4 ،کشاورزي توسعه و اقتصاد
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204-185.  
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  .1-18 :54 عالی،
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  کشور. اي حرفه و فنی آموزش سازمان تهران:

 بر درسی برنامه هاي  مؤلّفه اثر واکاوي .1391 ا. رضوانفر، و ح.، محمدي، موحد ف.ا.، فرد، وريمن .16
 بنیان، دانش کارهاي و کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس دانشجویان. کارآفرینی روحیه

  ماه. آبان 23 مازندران:
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Abstract 1 
 In past decades, education and research were the only tasks of universities but 
today entrepreneurship is added as the third mission. Entrepreneurial university can 
be considered as the empowerment system of individuals that would be able to 
improve their creativity and innovativeness. According to the importance of 
entrepreneurship colleges, this study aimed to assess students' attitudes toward 
entrepreneurial university, as well as identify obstacles to the creation of the 
Department of entrepreneurship. All the students of Agricultural Extension and 
Education and Horticultural Science in college of Agriculture in Shiraz University in 
second and fourth years of their academic education were the population of this 
study. 96 students were selected using stratified random sampling. The data was 
collected by questionnaire which its face validity and reliability were confirmed by 
the experts and pilot study, respectively (Cronbach's alpha range from .92 to .70). 
SPSS 19 was used for data analyzing. Results showed the mean of Horticultural 
students` attitudes toward Entrepreneurial College is significantly higher than the 
average of this parameter among the students of Agricultural Extension and 
Education. Average attitude of the students who have attended two courses and more 
entrepreneurial workshop, significantly more than those who did not participate or 
just have participated a period.The Score of management and organizational barriers 
of Horticultural students are significantly more than the students of Agricultural 
Extension and Education. In the other words, Horticultural students believe that the 
management factors such as strict rules and regulations, administrative barriers and 
the conservatism are the main obstacles of the establishment of Entrepreneurial 
College. Findings revealed that the course contents are not appropriate. Based on the 
results, the content does not meet the needs of society. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial College, Entrepreneurship Barriers, 
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