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عامل های تاثیرگذار بر صالحیت راه اندازی کسب و کار دانش آموختگان رشته های
کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمد مهدی مردانشاهی
دکتری کارآفرینی ،مرکز کارآفرینی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران

چکیده

افزایش شمار دانش آموختگان بی کار به ویژه در رشته ی کشاورزی و ناتوانی آنان در راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی به

یکی از چالش های اساسی کشور تبدیل شده است .این تحقیق با هدف تحلیل عامل های مؤثر بر شایستگی راه اندازی کسب
و کار در دانش آموختگان رشته های کشاورزی شکل گرفت .جامعه ی آماری شامل دانش آموختگان گرایش های کشاورزی و

منابع طبیعی استان مازندران در طی سال های  1392تا  1395می باشند ( 2550تن) ،که بر پایه فرمول کوکران 364 ،تن از آنان
به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر هیئت علمی تخصصی دانشگاه

مازندران و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون تتای ترتیبی ( ) θ =0/912تائید شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها
از نرم افزار آماری  SPSS20استفاده شد .از آزمون های همبستگی ،من ویت نی و رگرسیون ترتیبی برای تحلیل داده ها استفاده

شد .نتایج سطح بندی میزان شایستگی راه اندازی کسب وکار گویای آن بود که حدود  59درصد از پاسخگویان از شایستگی
راه اندازی کسب و کار ،در سطح زیاد و خیلی زیاد برخوردار بودند .تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که سه متغیر جنس،
آموزش و ویژگی شخصیتی  67درصد شایستگی راه اندازی کسب و کار را برآورد می کند.

نمایه واژگان  :شایستگی ،راه اندازی کسب و کار ،دانش آموختگان کشاورزی ،بی کار.

نویسندهی مسئول :محمد مهدی مردانشاهی
رایانامهMehdy1352@yahoo.com :

دریافت 96/1/22 :پذیرش96/6/13 :
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مقدمه

گسـترش فراوانـی یافتـه انـد ،لیکـن انبـوه دانـش آموختـگان

بـا توسـعه آمـوزش عالـی در کشـور بـه ویـژه در دو دهـه ی

کشـاورزی آن هـا نتوانسـته اند شـغل مناسـبی بیابنـد .در واقع

بـا رشـد فزاینـده رشـد یافته اسـت و بـا توجـه به سیاسـت های

پـر چالش ترین رشـته های تحصیلی شـده اسـت .سـاالنه 270

گذشـته ،جمعیـت دانـش آموختـگان مرکزهـای آمـوزش عالی
دولـت مبنـی بـر کاهـش و تعدیـل نیـروی انسـانی در دسـتگاه

گرایش های کشـاورزی با توجه به آینده ی شـغلی شـان یکی از
هـزار دانـش آموختـه دانشـگاهی وارد بـازار کار مـی شـوند ،امـا

هـای دولتـی ،زمینـه-ای برای جـذب دانش آموختگان توسـط

ظرفیت بازار پاسـخ گوی این شـمار دانش آموخته نیسـت (آهو

اشـتغال دانـش آموختگان در شـغل هـا غیر دولتی فراهم شـود

در نتایج بررسـی خود نشـان دادنـد که؛ باتوجه به رشـد بیش از

دولـت وجـود نداشـته و ضـرورت دارد راه کارهـای بدیلـی بـرای

خـوش و علـی بیگی .)1396 ،حجـازی و همـکاران ( )2008نیز

(یعقوبـی فرانـی و همـکاران .)1392 ،بـی کاری هـای فزاینـده،

حـد دانـش آموختگان کشـاورزی و افزایـش نرخ بیـکاری آنان،

افزایـش آن ،تهدیـدی بـرای جامعـه بـه شـمار مـی رود و ایـن

طریـق فعالیـت هـای اقتصـادی و کسـب و کارهـای غیـر دولتی

دانـش آموختـگان رشـته هـای مختلـف در ایـران و رونـد رو بـه
امـر توجـه بـه کارآفرینـی را برای ایجاد اشـتغال ضـروری نموده

اسـت (خالـدی و اسـکندری.)1394 ،

هدایت دانش آموختگان کشـاورزی به سـمت خود اشـتغالی از
در بخـش هـای مختلـف کشـاورزی امـری پرهیـز ناپذیر اسـت.

اسـکندری و همـکاران ( )1385نیـز در بررسـی شـان اظهـار

از سـوی دیگـر ،بـه خلاف اهمیـت بخـش کشـاورزی در

داشـته انـد کـه آمـوزش عالـی كشـاورزی و منابـع طبیعـی تنهـا

منابـع انسـانی و کارآمـد نمودن این حـوزه ،نرخ بیـکاری دانش

در كسـب مهـارت هـای كسـب و كار و مهـارت هـای كارآفرینانـه

کننـده اشـتغال آنـان مـی باشـد و بـه منزلـه ی آنسـت کـه ایـن

یافتـه هـای موحـدی( ،)2009گویـای آنسـت کـه علـت بـی

تامیـن امنیـت غذایـی و رفـاه اجتماعـی و ضـرورت توسـعه
آموختـگان رشـته هـای کشـاورزی بازگـو کننـده شـرایط نگران
نیروهـای دانـش آموختـه ،امـکان و فرصـت حضـور تاثیرگـذار
در بخـش کشـاورزی را پیـدا نکـرده انـد و بـا رونـد کنونـی نیز به
نظـر نمی رسـد به ایـن زودی ایـن وضعیـت بهبود یابـد (قربانی

پـور و همـکاران .)1390 ،در نتیجـه بـا توجـه بـه افزایـش بـی

در كسـب مهـارت هـای تخصصی تأثیر داشـته و نقـش چندانی
نداشـته است.

کاری دانـش آموختگان کشـاورزی ،نداشـتن مهـارت های الزم
بـرای اشـتغال بـوده و دانش-آموختـگان بـرای دسـت یابـی بـه
شـغل مـورد نظـر بایـد دارای شایسـتگی هـای الزم باشـند .در
واقـع کسـب قابلیـت هـا و شایسـتگی هـا اسـت کـه فـرد را قادر

کاری دانـش آموختـگان رشـته هـای کشـاورزی ،هدایـت ایـن

مـی سـازند تـا از یـک دیـدگاه اولیـه بـه سـمت اشـتغال و راه

هـای اقتصـادی و کسـب و کارهـای مرتبـط کشـاورزی در بخش

همـکاران .)2011 ،بنابرایـن ،دانش آموختـگان برای موفقیت

2008؛ بـه نقـل از موحـدی .)1394 ،بـرای ایـن منظـور تقویت

مهـارت هـای عمومـی آمادگـی شـغلی هسـتند (دالهـارپ و

دانـش آموختـگان به سـمت خوداشـتغالی از راه انجـام فعالیت

هـای غیـر دولتـی امری ضـروری اسـت (حجـازی و همـکاران،
رفتـار مبتنـی برکارآفرینـی مولدان و شـاغالن بخش کشـاورزی
ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت .همـان گونـه کـه نتایـج پرمانـد

و همـکاران ( ،)2016نشـان مـی دهـد ،کارآفرینـی منجـر بـه

انـدازی یـک بنـگاه ارزش آفریـن حرکـت کنـد (راسموسـن و

و توانمنـدی شـغلی خـود در بـازار آینـده ،نیازمنـد کاردانـی و

همـکاران .)2000 ،آمادگـی شـغلی کـه مجموعـه ای از مهـارت
هـا ،دانـش ،اطالعـات و ویژگـی هـای شـخصی و عمومی اسـت
کـه فـرد را در انتخـاب و حفظ شـغلی که رضایـت و موفقیت وی

افزایـش خوداشـتغالی می شـود (مهـدوی درواری و چرمچیان

را تامیـن مـی کنـد ،توانمنـد مـی سـازد ( پـل و سـوول2007 ،؛

از راه کسـب و کارهـای کوچـک کارآفرینانه یکـی از راه حل های

کسـب و کار بـه ویژگی هـای رفتاری مربـوط به دانـش ،مهارت،

لنگـرودی )1396 ،و باور بر این اسـت که تأکید بر خوداشـتغالی
مهـم در زمینـه حـل چالـش بیـکاری دانـش آموختـگان ایـن

بخـش مـی باشـد (رسـولی و احمدپـور داریانـی.)1390 ،

بنابـر نتایـج پژوهـش شـفیعی و شـعبانعلی فمـی (،)1386

گرچـه دانشـکده های کشـاورزی غیر دولتی در سـال های اخیر

بـه نقـل از علـی بیگـی و بارانـی .)1391 ،شایسـتگی راه اندازی

توانایـی هـا و نگـرش هـای مـورد نیـاز بـرای عملکـرد موفقیـت

آمیـز در انجـام کار اشـاره دارد ( نیکـوال 2003 ،و اللـس و
ماسـتیان .)2004 ،شایسـتگی را مـی توان به عنـوان ترکیبی از

مهـارت هـا ،توانایـی هـا و دانش مورد نیـاز برای اجـرای وظیفه
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هـای ویژه برشـمرد کـه با تلفیقـی از دانش نظـری و تجربه های

پژوهـش خالـدی و اسـکندری( ،)1394نشـان داد کـه 12

را بایـد در مشـخص کـردن شایسـتگی هـای کلیـدی مـورد نیـاز

سـه اولویـت اول بـه ترتیـب دانـش فنـی ،تدویـن طـرح تجاری

علمـی حاصـل می شـود ،اما یکـی از چالش های آمـوزش عالی

بـرای یادگیـری و انجـام وظایـف دانسـت کـه بـرای ایـن منظـور

نیـاز بـه ایجـاد فرهنـگ یادگیـری جدیدی
می باشد( نیوتون.)2009 ،

اسـدی و همـکاران( ،)1382شایسـتگی هـای مـورد نیـاز

شایسـتگی کارآفرینـی ،دارای باالتریـن اولویـت هسـتند کـه

و برنامـه ریزی بـود .پورسـعید و همـکاران( ،)1395متغیرهای
سـن ،سـاختاری و سیاسـی ،اقتصـادی و نیـز ویژگـی هـای

شـخصیتی را بـه عنـوان موثرتریـن عامل ها بـر احتمال تصمیم

گیـری شـغلی در دانـش آموختـگان معرفـی مـی کننـد.

مروجـان در حیطـه امـور دام را شایسـتگی در هـر یـک از

رسـول و همـکاران( ،)2013مهـارت هـای ارتباطـی ،حـل

ارتباطی-ترویجـی ،مدیریتـی ،پژوهشـگری و زراعـی ،شـریفی

( ،)1998ویژگـی هـای فـردی دانش-آموختـگان و مـازراول

بخـش هـای فنی-حرفـه ای ،آموزشـگری ،فـردی -اجتماعـی،
و همـکاران( ،)1389عامـل هـای موثـر بـر شایسـتگی هـای

مسـاله ،کار گروهـی و قابلیـت هـای شـخصی؛ ژوهانیسـون

و همـکاران( ،)1999متغیرهـای جمعیـت شـناختی را در

کارشناسـان ترویج کشـاورزی را داشـتن روحیـه ی کارگروهی،

شـکل گیـری و ایجـاد کسـب و کار موثـر مـی دانـد و زمانـی و

شـخصیت قـوی ،روحیـه ی یادگیـری مسـتمر و آشـنایی بـا

آموختـگان کشـاورزی را بـه چهـار دسـته مهـارت هـای فنـی،

توانایـی بیـان و ارتبـاط کالمـی موثـر  ،اعتمـاد بـه نفـس و
فرهنـگ و جامعـه ی محلـی و احمدپـور و همـکاران ()1394
نیـز عامـل هـای پژوهشـگری ،فنـی  -تخصصـی ،آموزشـگری،

مدیریتـی ،شـخصیتی ،ارتباطـی و فنـاوری هـای محلـی را بـه
عنـوان شایسـتگی حرفه ای مـورد نیاز این کارشناسـان معرفی

کردنـد.

فروزانـی( ،)1385دانـش و لیاقـت هـای ضـروری بـرای دانـش

شخصیتی(انسـانی) ،ادراکـی و مهـارت هـای تخصصی(حرفـه
ای) ،تقسـیم مـی کنـد.

در زمینـه ی بازدارنـده هـای پیـش روی اشـتغال دانـش

آموختـگان ،حسـینی و همـکاران( ،)1389نبـود یـا کمبـود

حمایـت دولتی از شـغل های کشـاورزی را مهم تریـن بازدارنده

جاللـی( ،)1382شایسـتگی هـا و مهـارت هـای مـورد

بـرای اشـتغال دانش آموختـگان در بخش کشـاورزی می دانند

برخـورداری از مهـارت عملی و توانایـی انجـام کار ،برخورداری

عامـل انسـانی را بـه ترتیـب دارای بیشـترین نقـش ،بـه عنـوان

اقتصـادی کشـاورزی ،توانایـی مدیریـت و سـازماندهی،

بخـش کشـاورزی معرفـی مـی کننـد.

نیـاز دانـش آموختـگان بـرای اشـتغال غیـر دولتـی را شـامل،

از تخـص ص و تـوان علمـی ،توانایـی تجزیـه و تحلیـل مسـائل

ویژگـی هـای شـخصیتی ماننـد خودبـاوری ،اعتمـاد بـه نفـس،
عالقمنـدی و آمادگـی جسـمانی و داشـتن سـرمایه مـی دانـد.

و عامـل پشـتیبانی ،آموزشـی ،برنامـه ریـزی ،سیاسـتگذاری و

بازدارنـده هـای پیـش روی کارآفرینـی دانـش آموختـگان در
اسـكوف ( ،)2006در بررسـی خـود نشـان داد کـه نبود عامل

هایـی هماننـد اعتبـارات مالـی ،تجربـه ،مهـارت ،دانـش و

حسـینی نیـا و همـکاران( ،)1395بـرای بررسـی مهـارت

آشـنایی بـا دنیـای کسـب و کار بـه عنـوان عامـل هـای اصلی در

فرصـت ،خالقیـت و نـوآوری ،امـکان سـنجی ،برنامـه ریـزی،

بـر اسـاس تـازه تریـن گـزارش بانـک مرکـزی از میـان دانش

هـای راه انـدازی کسـب و کار؛ مهـارت در بازاریابـی ،شناسـایی
تدویـن و اجـرای طـرح کسـب و کار را مورد بررسـی قـرار دادند.
یعقوبـی فرانـی و همـکاران( ،)1392نیـز شایسـتگی هـای

مـورد نیـاز اشـتغال دانـش آموختـگان کشـاورزی در بخـش

دلسـرد شـدن جوانـان نسـبت بـه تاسـیس بنـگاه مـی باشـند.

آموختگان دانشـگاهی ،نـرخ بیکاری در بین دانـش آموختگان
رشـته های کشـاورزی به دلیل نبود تناسـب شدید بین پذیرش

دانشـجو و بـازار کار دارای باالتریـن میـزان مـی باشـد .ایـن در

تعاون را در سـه مرحله پیش از تاسـیس ،تاسـیس و راه اندازی

حالی اسـت كه سـاختار نیروی انسـانی بخش كشـاورزی بسـیار

مرحلـه در حـد متوسـط ارزیابـی کردنـد و اقـدام هـای آمـوزش

این بخش دارای تحصیالت دانشـگاهی هسـتند (زمانی عالیی

بررسـی و میـزان بهره-منـدی دانـش آموختـگان را در هـر سـه
عالـی در تربیـت دانـش آموختـگان دارای مهارت و شایسـتگی

مـورد نیـاز بـرای ورود بـه بـازار کار ،را ضعیـف ارزیابـی کردنـد.
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دانشـگاهی 25/1 ،درصد از آنان شـاغل و  57/3درصد نیز بیکار

(سـالنامه آمـاری اسـتان مازنـدران.)1393 ،

فعالیـت هـای اقتصـادی ،بیانگـر سـهم پایین بخش کشـاورزی

صـورت گرفتـه و بـه منظـور شناسـایی وضعیـت شایسـتگی راه

مـی باشـند .از سـوی دیگر سـهم اشـتغال در بخش هـای عمده

بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع و بـر پایـه ی بررسـی هـای

در اشـتغال بـا وجـود وسـعت و نقـش کشـاورزی در اسـتان مـی

انـدازی کسـب و کار در دانش آموختگان رشـته های کشـاورزی

درصـد ،بخـش صنعـت  32/3و بخش خدمـات  48/5می باشـد

بـا نـگاره  1تدویـن و مـورد بررسـی قـرار گرفت.

باشـد ،بـه صورتی که سـهم اشـتغال در بخـش کشـاورزی 19/2

عوامل شخصیتی

و تحلیـل عامل هـای مؤثر بر آن ،چارچوب نظـری تحقیق برابر

عوامل جمعیت شناختی

عوامل آموزشی
عوامل سیاسی و اجتماعی

صالحیت راه اندازی کسب و کار

موانع

عوامل اقتصادی
عوامل فنی

نگاره -1عامل های موثر بر شایستگی های دانش آموختگان کشاورزی برای راه اندازی کسب و کار
روش شناسی

گویـه) و عامـل آموزشـی ( 15گویه) و در بخش سـوم و چهارم به

ایـن تحقیـق از نـوع علـی  -ارتباطـی و بـه لحـاظ هـدف

ترتیب؛ شایسـتگی راه اندازی کسـب و کار( 9گویه) و پس از آن

آموختـگان بخـش کشـاورزی اسـتان مازنـدران در سـال هـای

ای لیکـرت تدویـن شـد .بـه منظـور تعییـن روایی پرسشـنامه،

نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی این اسـتان ،شـمار

و كارشناسـان فعـال در حـوزه کارآفرینـی اسـتفاده شـد .بـرای

کاربـردی مـی باشـد .جامعـه ی آمـاری ،شـامل کلیـه دانـش

 1392تـا  1395مـی باشـند کـه بـر اسـاس اطالعـات سـازمان

بازدارنـده هـای پیـش روی ( 8گویه) ،در قالـب طیف پنج درجه
از نقطـه نظرهـا و پیشـنهادهای اعضای هیات علمـی ،محققان

آنـان  2550تـن اسـت .از ایـن رو ،برابـر فرمـول کوکـران و بـا

سـنجیدن اعتبـار پرسشـنامه های تهیه شـده ،به وسـیله پیش

آموختـه بـه شـیوه نمونـه گیـری تصادفـی انتخـاب شـدند.

تكمیـل شـده بـا اسـتفاده از روش تتـای ترتیبـی بـا اسـتفاده از

افزایـش شـمار نمونـه هـا بـه منظـور بهبـود نتایـج 364 ،دانـش

آزمـون  30نسـخه تكمیـل شـد كـه پایایـی کل پرسشـنامه های

در ایـن تحقیـق بـرای گـردآوری داده ها و به منظور آشـنایی

نـرم افـزار  Rتعییـن شـد( )θ =0/912کـه گویای اعتبار مناسـب

دسـت یابـی بـه تحقیقـات انجـام شـده از روش کتابخانـه

پـس از گـردآوری و دسـته بنـدی داده هـا بـه منظـور تجزیـه

بیشـتر با پیشـینه ی موضوع و

پرسشـنامه بوده اسـت.

ای (اسـنادی) و بـرای دریافـت داده هـای مـورد نیـاز تحقیـق

و تحلی�ل داده ه�ای تحقی�ق ب�ا اس�تفاده از ن�رم اف�زا ر �SPSS

شـده اسـت .پرسشـنامه شـامل چهـار بخش بـود .بخـش اول،

رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد.

از پرسشـنامه محقـق سـاخته و بـه روش میدانـی بهـره گرفتـه
ویژگـی هـای جمعیـت شـناختی پاسـخگویان ،بخـش دوم،
عامـل هـای موثـر در تقویـت شایسـتگی کسـب و کار کشـاورزی

شـامل :عامـل اقتصـادی ( 10گویـه) ،عامـل شـخصیتی (13
گویـه) ،عامـل سیاسـی و اجتماعـی ( 6گویـه) ،عامـل فنـی (8

 win20از آمـار توصیفـی و آمـار اسـتنباطی از جملـه تحلیـل

یافته ها

کمـی بیـش از  57درصـد از مشـارکت کننـدگان در تحقیق را

مـردان تشـکیل داده اند .باالترین مشـارکت در گروه سـنی بین
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 30-25سـال ( 81/37درصـد) بـود کـه نشـان دهنـده ی جـوان

بـازار رقابتـی؛ در عامـل فنی :آشـنایی با نیـاز اصلی بـازار و نیاز

و یـا اشـتغال در کسـب و کار مـی باشـند .نزدیـک بـه  74درصـد

خدمـات و آشـنایی بـا راه هـای توزیـع؛ در عامـل شـخصیتی:

بـودن نمونـه ها اسـت کـه به طـور طبیعـی در انتظـار راه اندازی
از پاسـخگویان سـاکن شـهر 67 ،درصـد آنهـا مجـرد و حـدود

مشـتریان ،آشـنایی بـا فنـون معرفـی و تبلیغـات محصـوالت یا
داشـتن اعتمـاد بـه نفـس ،عملگرایـی و نیـاز بـه موفقیـت؛ در

 74درصـد دارای مـدرک کارشناسـی 21 ،درصـد دارای مـدرک

عامل سیاسـی و اجتماعی :آسـانگری قوانین راه اندازی کسـب

همچنیـن ،حـدود  62درصد این افـراد بدون تجربـه راه اندازی

کشـور؛ و در عامـل آموزشـی :ارایـه مشـاوره و راهنمایـی فنی و

کارشناسـی ارشـد و مابقـی دارای مـدرک دکتـری مـی باشـند.
کسـب و کار بـوده و نزدیـک بـه  56درصـد آنان نیـز در هیچ دوره

آموزشـی کارآفرینـی شـرکت نکـرده اند.

رتبـه بنـدی عامـل هـای موثـر در شایسـتگی راه انـدازی

کسـب و کار نشـان داد کـه در عامـل اقتصـادی :آگاهـی از
وضعیـت اقتصـادی بـازار ،پشـتوانه مالـی خانوادگـی و وجـود

و کار ،سیاسـت های حمایتی دولـت و دوام و ثبات مدیریتی در

كارشناسـی بـه افراد ،دسترسـی به رایانـه و اینترنت و همچنین

وجـود مرکزهـا رشـد کارآفرینـی بـرای راهنمایـی و حمایـت در
صـدر اولویـت عامـل های موثـر بر شایسـتگی راه اندازی کسـب
و کار از دیـدگاه پاسـخگویان قـرار داشـته اسـت(جدول .)1

جدول -1رتبه بندی گویه های عامل های موثر در راه اندازی کسب و کار
گویه

عامل فنی

میانگین

انحراف معیار

درصد ضریب تغییرات

رتبه

3/40
3/46
3/52
3/45
3/48
3/65
3/62
3/56

0/85
0/88
0/91
0/90
0/99
1/04
1/04
1/03

25
25/43
25/85
26/08
28/44
28/49
28/72
28/93

1
2
3
4
5
6
7
8

4/09
4/06
4/03
3/98
4/01
3/94

1
1/05
1/06
1/06
1/09
1/11

24/44
25/86
26/30
26/63
27/18
28/17

1
2
3
4
5
6

آگاهی از وضعیت اقتصادی بازار
پشتوانه مالی خانوادگی
وجود بازار رقابتی
حمایت های مالی
قوانین شفاف اقتصادی و مالیاتی
ثبات و امنیت شغلی
رضایت از درآمد حاصل از كار
تخصیص وام های كم بهره
استقالل مالی
دسترسی به سرمایه و اعتبارات

4/14
4/04
4
4/06
3/96
3/89
3/96
3/93
3/84
3/73

1/10
1/10
1/15
1/22
1/21
1/32
1/35
1/36
1/40
1/39

26/57
27/22
28/75
30/04
30/55
33/93
34/09
34/60
36/45
37/26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

داشتن اعتماد به نفس
عملگرایی
نیاز به موفقیت
داشتن انگیزه پیشرفت
توان کنترل درونی
داشتن خالقیت (تفکر خالق)
عالقه به نوآوری
توان شناسایی فرصتها

4/26
4/26
4/25
4/27
4/14
4/13
4/12
4/07

0/95
1/02
1/02
1/03
1/01
1/02
1/07
1/09

22/30
23/94
24
24/12
24/39
24/69
25/97
26/78

1
2
3
4
5
6
7
8

آشنایی با نیاز اصلی بازار و شناسایی نیاز مشتریان
آشنایی با فنون معرفی و تبلیغات محصوالت یا خدمات
آشنایی با راه های توزیع
آشنایی با نحوه قیمت گذاری محصول یا خدمت
آشنایی با راهبردهای فروش
آشنایی با محاسبه هزینه راه اندازی کسب و کار
آشنایی با اندازه گیری بازار هدف
آشنایی با مراحل دریافت مجوز راه اندازی کسب و کار

آسانگری قوانین راه اندازی کسب و کار
سیاست های حمایتی دولت
عامل سیاسی و دوام و ثبات مدیریتی در کشور
اجتماعی
حمایت اجتماعی از فعالیت جوانان
موقعیت اجتماعی بخش کشاورزی
عضویت در نهاد های اجتماعی

عامل اقتصادی

عامل شخصیتی
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ادامه جدول1
گویه

عامل شخصیتی

عامل آموزشی

میانگین

انحراف معیار

درصد ضریب تغییرات

رتبه

انتقادپذیری توسط شما
خطر پذیری (ریسک پذیری)
هدفجویی (آینده نگری)
تحمل شکست و اراده برای آغاز دوباره
رویاپردازی

3/88
4/04
3/94
3/86
3/70

1/05
1/12
1/10
1/13
1/15

27/06
27/72
27/91
29/27
31/08

9
10
11
12
13

مشاوره و راهنمایی فنی و كارشناسی به افراد در ارتباط با كارآفرینی
دسترسی به رایانه و اینترنت
وجود مرکزها رشد کارآفرینی برای راهنمایی و حمایت
برگزاری کارگاه های آموزش مهارت کارآفرینی
توانمندی افراد در به كارگیری فناوری های اطالعاتی (رایانه و)...
تشکیل گروه های تحقیقاتی جهت پژوهش های کارآفرینی
وجود مجله های علمی در زمینه کارآفرینی
تربیت مدرسان و استادان آموزش های کارآفرینی
برگزاری نمایشگاه و سمینارهای تخصصی کارآفرینی
وجود پایگاه اطالع رسانی اینترنتی برای معرفی با کارآفرینان برتر
استفاده از روش آموزش از راه دور (اینترنت) برای کارآفرینی
برگزاری دوره های (کالس) آموزشی
تدوین کتب آموزشی در زمینه کارآفرینی
برگزاری جلسه با کارآفرینان موفق و بیان مشکالت آنان
شناسایی کارآفرینان موفق و دعوت برای سخنرانی

4/06
4/05
3/91
3/94
4/02
3/90
3/93
3/87
3/95
3/90
3/90
3/97
3/89
3/88
3/87

1/05
1/05
1/02
1/03
1/06
1/03
1/05
1/04
1/07
1/06
1/07
1/09
1/07
1/10
1/11

25/86
25/92
26/08
26/14
26/36
26/41
26/71
26/87
27/08
27/17
27/43
27/45
27/50
28/35
28/68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

بــه منظــور اولویــت بنــدی بازدارنــده هــای پیــش روی راه

انــدازی کســب و کار از  8گویــه و در قالــب طیــف لیکــرت 5

گزینــه ای اســتفاده شــد .همــان گونــه کــه جــدول  2نشــان مــی
دهــد؛ نبــود فضــای رقابتــی ســالم ،نبــود زمینــه هــای حمایــت

از تولیــد و همچنیــن نداشــتن مهــارت الزم در صــدر بازدارنــده
هــای پیــش روی راه انــدازی کســب و کار از دیدگاه پاســخگویان
قــرار داشــته اســت.

جدول -2رتبه بندی بازدارنده های راه اندازی کسب و کار
میانگین

انحراف معیار

درصد ضریب تغییرات

رتبه

گویه
نبود فضای رقابتی سالم

3/59

1/38

38/44

1

نداشتن مهارت الزم

3/38

1/32

39/05

3

نبود حمایت از تولید

نبود ثبات سیاسی

نبود امکان پیش بینی بازار

3/45
3/40
3/36

1/34
1/36

1/35

40/17

1/41

41/34

7

آموزه های ناموفق دیگر صاحبان کسب و کار

3/31

سطح درآمد پایین

3/41

1/42

دسترسی نداشتن به منابع و سرمایه

40

4
5

1/36

3/41

38/84

2

41/08
41/64

6

8

مقیاس =1 :خیلی کم تا  =5خیلی زیاد

نتایـج بـه دسـت آمـده از رتبه بنـدی مولفه های شایسـتگی

راه انـدازی کسـب و کار در جـدول  3نشـان مـی دهد کـه توانایی

بازاریابـی و برقـراری ارتباطـات و همچنیـن توانایـی بـه دسـت

آوردن سـرمایه ی مالـی در صـدر مولفـه هـای شایسـتگی راه
انـدازی کسـب و کار از دیـدگاه پاسـخگویان قـرار داشـته اسـت.
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جدول -3رتبه بندی مولفه های شایستگی راه اندازی کسب و کار
گویه

میانگین

انحراف معیار

درصد ضریب تغییرات

رتبه

4/25

1/28

30/11

1

4/29

1/33

31

3

توانایی بازاریابی و برقراری ارتباطات

4/39

توانایی به دست آوردن سرمایة مالی

مدیریت مالی

4/15

توانایی تولید محصوالت یا ارایه خدمات

توانایی تصمیم گیری مناسب و به هنگام

4/20

توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت های بازار

3/90

4/21

مدیریت و رشد گروه یا کارکنان

2/78

آشنایی با قوانین و مقررات ایجاد کسب و کار

2/80

توانایی ارزیابی کسب و کار

بـه منظـور سـطح بنـدی شایسـتگی راه انـدازی کسـب و کار

در آغـاز ،نمـره ی پاسـخ هـای داده شـده بـه  9گویـه مربـوط بـه

1/35
1/32
1/34
1/37
1/35
1/22
1/34

2

30/75
31/80

4

32/54

6

5

31/90

7

34/61

8

43/88

9

47/85

حـد زیـاد و خیلـی زیـاد مـی باشـند.

بـرای پـی بـردن بـه رابطـه بیـن دو یـا چنـد متغیـری کـه هم

ایـن بخـش ،بـا هـم جمـع شـدند و آن گاه بـا اسـتفاده از روش

زمـان اندازه گیری شـده اند ،تحلیل همبسـتگی مورد اسـتفاده

راه انـدازی کسـب و کار در چهـار سـطح؛ خیلـی کم ،کـم ،زیاد و

مقیـاس انـدازه گیـری متغیرهـای مـورد بررسـی ،برای بررسـی

خیلی کمA < Mean- sd :

شـده اسـت کـه نتیجـه آن در جـدول  5ارایه شـده اسـت .یافته

زیادMean < C < Mean + sd :

شـخصیتی ،سیاسـی و اجتماعـی ،فنـی و همچنیـن آموزشـی

فاصلـه انحـراف معیـار از میانگیـن ( )ISDMمیزان شایسـتگی
خیلـی زیـاد ،بـه روش زیـر تقسـیم بندی شـدند.

کمMean- sd < B < Mean :
خیلی زیادMean+ sd < D :

جـدول -4پراکنـش دانـش آموختـگان بـر پایـه سـطح
شایسـتگی راه انـدازی کسـب و کار

قـرار گرفـت .بـا توجـه به شـاخص ها و بـا توجه به نـوع و ماهیت

رابطـه بیـن متغیرهـا از تحلیل همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده

هـا گویـای آن بـود که بین سـن ،جنـس ،عامل هـای اقتصادی،

و شایسـتگی راه انـدازی کسـب و کار رابطـه مثبـت و معنـی دار
وجـود دارد.

جـدول -5خالصـه همبسـتگی متغیرهـای منتخـب بـا

سطح

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی انباشته

خیلی کم

77

21/153

21/153

کم

73

20/055

41/208

زیاد

130

35/714

76/922

خیلی زیاد

84

23/077

100

جمع

364

100

همـان گونـه کـه در جدول  4مشـاهده می شـود ،شایسـتگی

بـرای راه انـدازی کسـب و کار نزدیـک بـه  21/15درصـد

پاسـخگویان در سـطح خیلـی کـم ،نزدیـک بـه  20/05درصـد

در سـطح کـم 35/71 ،در سـطح زیـاد و  23/07در سـطح خیلـی

زیـاد مـی باشـد .در واقـع ،کمـی بیـش از  58درصـد از دانـش
آموختـگان دارای سـطح شایسـتگی راه انـدازی کسـب و کار در
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شایسـتگی راه انـدازی کسـب و کار
متغیر

r

P

سن

-0/167

0/007

اقتصادی

0/250

0/000

شخصیتی

0/373

0/000

سیاسی و اجتماعی

0/376

0/000

آموزشی

0/429

0/000

بازدارنده ها

-0/022

0/727

فنی

0/171

0/005

بـه منظـور روشـن گـری نقـش متغیرهـای اسـمی در

شایسـتگی راه انـدازی کسـب و کار از آزمـون مـن وایـت نـی

اسـتفاده شـد .بـا توجه به جدول  6و سـطح معنـی داری آزمون

شماره  ،41تابستان 1396

ای ،دانـش آموختگان دختر از شایسـتگی مناسـب تـری در راه

مـی تـوان پذیرفـت کـه تنهـا متغیـر جنـس در شایسـتگی راه

انـدازی کسـب و کار برخـوردار مـی باشـند.

انـدازی کسـب و کار موثـر بـوده و بـا توجـه بـه میانگیـن رتبـه

جدول -6تاثیر ویژگی های دانش آموختگان کشاورزی بر شایستگی راه اندازی کسب و کار
گویه

متغیر

میانگین رتبه ای

U

Z

Sig

جنس

مرد
زن
با تجربه
بدون تجربه
متاهل
مجرد
روستا
شهر
کارشناسی
کارشناسی ارشد

111/72
160/27
125/05
136/20
135/71
125/85
129/37
141/33
133/38
129/21

5393

5/516

0/000

7430

1/242

0/214

7082

1/06

0/289

6118

1/206

0/228

5640

0/391

0/695

تجربه کسب و کار
وضعیت تاهل
محل سکونت
مدرک تحصیلی

بـه منظـور بررسـی عامـل هـای تاثیرگـذار بـر شایسـتگی راه

برابـر بـا جـدول یـاد شـده دو آمـاره ی کای اسـکویر پیرسـون و

از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد .پیـش از تعییـن اثرگـذاری

دسـت آمـده اسـت .در نتیجـه مـدل رگرسـیونی مدل مناسـبی

کای اسـکویر انحـراف که ماهیـت منفی دارند بیشـتر از  0/05به

انـدازی کسـب و کار ،بـا توجـه بـه ترتیبـی بـودن متغیر وابسـته

بـوده و متغیرهـای مسـتقل بـه خوبـی مـی تواننـد احتمـال

هـای هر متغیر مسـتقل ،در مرحله نخسـت ،الزم بود مشـخص

تغییرپذیـری هـای متغیـر وابسـته را پیـش بینـی کننـد.

شـود کـه آیـا مـدل رگرسـیون توانایـی پیـش بینـی نتیجـه را

تقویـت مـی کنـد؟ برای این کار از مقایسـه یک مـدل بدون هیچ

جدول -8آزمون نکویی برازش مدل

گونـه متغیـر مسـتقل در مقابل مـدل دارای همـه ی متغیرهای

مدل

مسـتقل اسـتفاده مـی شـود کـه گام صفر نـام دارد.

داده هـای جـدول  7نشـان مـی دهنـد کـه بـا توجه بـه معنی

پیرسون

داری آزمـون کای اسـکویر ،مـدل نهایـی نسـبت بـه مـدل پایـه

انحراف

بهبـود یافتـه اسـت و توانایـی تبییـن متغیرهـای مـدل را دارد.

مدل
مدل پایه

مدل نهایی

577/395
476/510

647/615

710

0/954

464/113

1

710

پـس از بررسـی بـرازش مـدل ،فراسـنجه (پارامتـر) هـای

جدول -7اطالعات برازش مدل
2loglikehood-

2loglikehood-

Chi-square

Sig

تاثیـر گـذار بـر متغیـر وابسـته بـرآورد شـدند .نتیجـه نشـان داد

Chi-square

Sig

کـه از مجموع متغیرهای وارد شـده سـه متغیر مسـتقل جنس،

100/885

0/000

مثبـت دارند(جـدول  .) 9آمـاره نـاگل کـرک نیز بیانگر آن اسـت

شـخصیت و آموزش با شایسـتگی راه اندازی کسـب و کار رابطه
کـه سـه متغیـر یـاد شـده توانایـی تبییـن  67درصـد از تغییرات

متغیـر وابسـته را دارند.

نتایـج آزمـون نیکویـی بـرازش نیز در جـدول  8آمده اسـت.

جدول -9برآورد فراسنجه های تاثیرگذار بر شایستگی راه اندازی کسب و کار
متغیر
جنس
شخصیتی
آموزشی

Estimate

SD

Wald

Sig

0/723
0/405
0/599

0/210
0/146
0/131

11/867
7/706
20/841

0/001
0/006
0/000
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عامل های تاثیرگذار بر صالحیت ...

بحث و نتیجه گیری

در واقـع ،نقـش و تاثیـر عامـل شـخصیتی در شایسـتگی راه

یکـی از چالـش هـای پیـش روی دانـش آموختـگان بـه ویژه

انـدازی کسـب و کار و ایجـاد توانمنـدی و قابلیـت کارآفرینـی بـا

نداشـتن مهارت و شایسـتگی الزم برای راه اندازی کسـب و کار

رسـول و همـکاران( )2013و احمدپور و همـکاران( ،)1394هم

سـازی دانـش آموختـگان مـورد توجـه ویـژه قـرار گیـرد و ایـن

اعتمـاد بـه نفـس بـه عنـوان موثرترین متغیـر شـخصیتی در راه

دانـش آموختـگان رشـته هـای کشـاورزی و منابـع طبیعـی

مـی باشـد .این امر باعث شـده که موضوع کارآفرینـی و توانمند

پژوهـش نیـز بـا همیـن هـدف و بـه منظـور شناسـایی و تحلیـل

نتایج رسولی و احمدپور ( ،)1390پورسعید و همکاران (،)1395
خوانـی دارد .همـان گونه که یافته ها نشـان می دهند ،داشـتن

انـدازی کسـب و کار شناسـایی گردید،کمـا اینکـه خسـروی پور

عامـل هـای موثـر در شایسـتگی راه اندازی کسـب و کار توسـط

و سـلیمانپور( ،)1389نیـز ویژگـی اعتمـاد بـه نفس را بـه عنوان

چنـان کـه یافته هـای پژوهش نشـان می دهند ،شایسـتگی

کردنـد .ایـن امـر ضـرورت توجـه بـه برنامـه هـای منتهـی بـه

دانـش آموختـگان رشـته های کشـاورزی صـورت گرفته اسـت.

موثرتریـن متغیـر در اشـتغال دانـش آموختـگان دختـر معرفی

راه انـدازی کسـب و کار در دانـش آموختـگان مـورد بررسـی در

بهبـود ویژگی اعتمـاد به نفـس و خودباوری در جوانـان و دانش

مـی باشـد البتـه ،ایـن نتیجـه بـا یافتـه هـای علـی بیگـی و

تحصیـل در کنـار دیگـر برنامـه هـای آموزشـی و فـوق برنامـه را

بیشـتر دانـش آموختـگان کشـاورزی مازنـدران در حـد مطلوب
بارانـی( )1391و یعقوبـی فرانـی و همـکاران( ،)1392مغایـرت

آموختـگان دانشـگاهی ،در طـول تحصیـل و پیـش از فراغت از

بیـش از پیـش آشـکار می سـازد.

دارد .همانگونـه کـه ضـرورت حمایـت دولـت از تولیـد در بخش

تاثیـر و نقـش عامـل آموزشـی نیـز بـا یافتـه های موحـدی و

بـدون شـک ،کسـب و کارهایـی کـه توسـط دانـش آموختـگان

همـکاران( )1394و همچنیـن نتایـج هتـاب( )2014مبنـی بـر

کشـاورزی نیـز به عنـوان بازدارنـده اولویت دار شناسـایی شـد،
تشـکیل مـی شـوند ،در آغـاز فعالیـت دارای بنیـه و پشـتیبانی

مناسـبی نمی باشـند و در نتیجه بدون داشـتن پشـتیبانی الزم

همـکاران( ،)1389رسـولی و احمدپـور ( ،)1390احمدپـور و
تاثیـر آموزش بـر مطلوبیت درک شـده فعالیت هـای کارآفرینی

همخوانـی دارد .در حقیقـت بـا توجـه به اشـباع روزافـزون بازار

از سـوی دولـت نمـی توانند به حیـات خود ادامه دهند(رسـولی

کار در پذیـرش نیروهـای متخـص ص دانـش آموخته در رشـته

اسـت ناشـی از تحـوالت صـورت گرفتـه در سـال هـای اخیـر در

عاملـی کـه مـی توانـد دانـش آموختـگان را بـرای ورود بـه بـازار

سیاسـت های کالن تشـویق بـه خوداشـتغالی و کارآفرینی بوده

بـه یقیـن وجـود گروه بـزرگ دانـش آموخته بـی کار ،بـی ارتباط

و احمدپـور .)1390 ،در نتیجه این مطلوبیت و مغایرت ،ممکن
کشـور و آمادگـی و بهبـود فضـای عمومـی کسـب و کار همچنین

باشـد کـه بـه نوبه خـود نیاز بـه تحقیـق دارد.

مطلوبیـت شایسـتگی راه انـدازی کسـب و کار در دانـش

هـای کشاورزی(موسـوی و همـکاران ،)1394 ،اصلـی تریـن

کارآمـاده کنـد ،آمـوزش و بـه ویـژه آمـوزش عالـی مـی باشـد که

بـا نظام آموزشـی نبوده و بایسـتی نوع و محتوای آمـوزش مورد

بازبینـی قـرار گرفته تـا در ورود به بـازار کار از توانمندی باالتری

آموختگان رشـته های کشـاورزی نشـان از آمادگی و توانمندی

برخـوردار باشند(رسـولی و احمدپـور.)1390 ،

کار دارد کـه ایـن امـر مسـئولیت مسـئوالن اجرایـی کشـور را در

کارآفرینـی در آمـوزش عالـی ،هـدف اصلـی در نظـام آمـوزش

جامعـه مـورد بررسـی در راه انـدازی و ورود بـه عرصـه کسـب و
هدایـت و فراهم سـاختن بیـش از بیـش بسـترهای ورود دانش
آموختـگان بـه عرصه کسـب و کار به ویژه تلاش در جهت ایجاد
فضـای رقابتـی سـالم و حمایـت از تولیـد بـه عنـوان بازدارنـده

بنا بر گزارش نهایی کمیسـون اروپا در سـال  2008در زمینه

عالـی باید توسـعه اسـتعدادها و افـکار کارآفرینانه باشـد ،بر این

پایـه بایـد به گسـترش روحیـه کارآفرینـی ،آموزش مـوارد مورد
نیـاز بـرای راه انـدازی کسـب و کار و مدیریت رشـد آن و توسـعه

هـای اولویـت دار مـورد نظـر پاسـخگویان در راه انـدازی کسـب

قابلیت کارآفرینی از راه شناسایی و بهره برداری از فرصت های

نشـان می دهند جنس ،ویژگی شـخصیتی و عامل آموزشـی به

همـکاران .)1389 ،از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اکتسـابی بودن

و کار ،دو چنـدان مـی کنـد .امـا همانگونـه کـه دیگـر یافتـه هـا

عنـوان عامـل های اصلـی و تاثیر گـذار بر شایسـتگی راه اندازی
کسـب و کار شـناخته شـده اند.
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کسـب و کار پرداخـت (آنونومـوس 2008 ،بـه نقـل از حسـینی و
بخشـی از قابلیـت هـا و ویژگـی هـای کارآفرینانه ،توجـه هر چه

بیشـتر بـه آمـوزش کارآفرینـی هم در آمـوزش های دانشـگاهی

شماره  ،41تابستان 1396

و هـم در آمـوزش هـای پس از دانشـگاه و بـه صـورت دوره های

های رشـته هـای مختلف دانشـگاهی ،میزان تناسـب محتوای

 .)1390البتـه در ایـن زمینـه توانمندسـازی مدرسـان از لحاظ

 -ایجـاد و تقویـت مرکزهـا رشـد ،مرکزهـا کارآفرینـی و در

بـه فراگیـران و تکیـه بـر یادگیـری برپایـه روش هـای تجربـی

حمایـت ،هدایـت کاربـردی و همراهـی مخاطبـان در طـول

کوتـاه مـدت ضـروری بـه نظـر مـی رسـند (رسـولی و احمدپور،
نظـری و عملـی بـه منظـور انتقـال بهتـر محتـوای آموزشـی

درس هـا بـا شـغل و نیازهـای بـازار کار مـد نظـر قـرار گیرد.

نهایـت پـارک هـای علـم و فنـاوری بـه عنـوان متولیـان امـر

(محمـدی و روحانـی )1394 ،و فعـال كـردن مركزهـای رشـد و

کسـب و کار ،بـه ویـژه کسـب وکارهـای نویـن و دانـش بنیـان،

و نیـز شناسـایی اسـتعدادها ،عالیق و شـكوفایی فعـاالن بخش

حمایـت و هدایـت مراجعـان آن هـا آسـانگری شـود.

كارآفرینـی بـا هدف فراهم سـازی محلی بـرای انتقـال آموزه ها

مـورد توجـه و حمایـت بیشـتری قـرار گرفتـه و ضوابـط اجرایـی

می تواند نقش سـازنده ای در اشـتغال آینـده دانش آموختگان

 -بـا بهـره گیـری از اندیشـه و آمـوزه هـای صاحبـان تجربـه

تاثیـر جنـس در شایسـتگی در راه انـدازی کسـب و کار ،بـا

مشـاوره شـغلی آنـان و تقویـت دانش فنـی دانشـجویان ،زمینه

بـدون تردیـد حضـور گسـترده دختـران در دانشـگاه ها و رشـته

دانشـجویان از همـان بـدو ورود و در ادامـه ،در طـی دوران

توانـد در ایـن امـر موثـر بوده باشـد گرچـه بررسـی بروز ایـن امر

 -سیاسـتگذاران و برنامـه ریـزان دولـت بـا تدویـن و تصویب

داشـته باشـد(محمدی و روحانـی.)1394 ،

یافتـه هـای بادسـار و همـکاران( ،)1394هـم سـو نمـی باشـد.

هـای کشـاورزی و انگیـزه آنان در اشـتغال و اسـتقالل مالی می
در غالـب پژوهشـی جداگانه می تواند دالیل را آشـکارتر سـازد.
هـر چنـد کـه وجـود زنـان تحصیلکـرده و دارای شایسـتگی راه

و کارآفرینـان موفـق در حـوزه کشـاورزی ضمـن بهـره منـدی از
بهبـود ویژگـی هـای شـخصیتی بـه ویـژه اعتمـاد بـه نفـس در

تحصیـل در دانشـجویان فراهـم آیـد.

برنامـه هـای حمایتـی خـود ضمـن تشـویق و آسـانگری فرآیند

راه انـدازی کسـب و کار توسـط دانـش آموختـگان بـه ویـژه در

انـدازی کسـب و کار ،خـود بـه ترویـج کسـب و کار در خانـواده و

بخـش کشـاورزی ،زمینـه های همـکاری هرچـه بیشـتر وزارت

پسـران در اقتصـاد خانـواده ،در ایـن زمینـه تدابیـری بـرای

کشـاورزی و سـازمان های مربوطه را در جهت کاهش بازدارنده

بـا توجـه بـه ماهیـت ایـن رشـته هـا و همچنیـن تقویـت مهارت

پیـش بینـی و اجرایـی کنند.

جامعـه مـی افزایـد لیکـن ضـروری اسـت با توجـه به نقـش آتی

حضـور پررنـگ تـر پسـران بـرای ورود به رشـته های کشـاورزی
هـا و شایسـتگی های مـورد نیـاز آنان ،بـه منظور پرهیـز از بروز
پیامـد هـای ناشـی از ایـن ناهماهنگی اندیشـیده شـود.

خانـه های جهاد کشـاورزی و علوم ،تحقیقـات و فناوری ،بانک

هـا و حمایـت هـای عملـی از راه اندازی و توسـعه کسـب و کارها
 -بـا توجـه بـه حضور بیـش از پیش دختـران در دانشـگاه ها

و همچنیـن آمادگـی و گرایـش آنان بـه راه اندازی کسـب و کار و

اینـک بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش دولـت در هدایـت و

اسـتقالل مالـی ،ضـرورت دارد تا سیاسـتگذاران در برنامه های

 )1388و همچنیـن اهمیـت آمـوزش ،و تمرکـز ویـژه دانشـگاه

آمـده ،تهدیـد های احتمالی عدم اسـتقبال پسـران از دانشـگاه

پشـتیبانی از دانـش آموختـگان (عباسـی و قلـی قورچیـان،

توسـعه کشـور ضمـن هدایـت و بهره گیـری از ایـن فرصت پیش

هـا در سراسـر جهـان بـر آمـوزش هـای کارآفرینانـه (دش پاند،

هـا و در پـی آن پیامـد هـای اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از

شـود:

آموزشـی را مـورد بازبینـی قـرار دهنـد و متناسـب بـا شـرایط

 )2014و نتایـج بـه دسـت آمـده ،پیشـنهادهای زیـر ارایـه مـی

 -بـا توجـه بـه نقـش آمـوزش ،در طراحـی محتـوای درس

آن را مـد نظـر قـرار داده و برنامـه هـای مسـیر شـغلی و هدایـت
پیـش روی تدویـن کنند.
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Abstract
Raising agricultural graduates' unemployment and their inability to startup business and entrepreneurship is a crucial problem in Iran. The purpose of this study was to analyzing factors affecting agricultural graduates' business startup competencies. The statistical population consisted of all agriculture
and natural resources, graduats during 2013-2016 in Mazandaran Province (N= 2550), among them 364
were randomaly selected based on Cochran Formula. The research instrument used was a questionnaire.
Its validity was confirmed by a panel of experts and also its reliability was estimated to be θ= 0.912
using ordinal theta coeficient. In order to analyze the data, SPSSwin20 was used. The correlation tests,
mann-whitney U and ordinal regression were used for data analysis. The results showed that, approximately 59 as percont of respondents ranked their business startup competencies at high and very high
level. Appliying ordinal regression showed that, three variables including gender, education and character can estimate 67 percent of possibility of changing the dependent variable
Index Terms: Competencies, Business Startup, Agricultural Graduate, Unemployment.
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