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 چكيده:

 

كارآفرينان از عوامل ضروري تغيير در يك اقتصاد مبتني بر بازارند.آنها امكان استفاده مؤثر و فزاينده از منابع را 

ادو ستد بين بخشهاي مختلف با امكانات و اولويتهاي متفاوت را تسهيل مي سازند. فراهم مي آورند و د

كارآفرينان در بخش كشاورزي با موانع و مشكالت فراواني روبرو هستند. هدف كلي اين تحقيق بررسي و 

شناخت موانع توسعه كارآفريني در بخش كشاورزي از ديدگاه فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي دانشكده 

شاورزي دانشگاه تهران مي باشد و اهداف اختصاصي آن بررسي و شناخت موانع و محدوديتهاي توسعه ك

كارآفريني در بخش خصوصي و بخش دولتي و مشكالت آموزش عالي در تربيت دانش آموختگاني كارآفرين از 

 مورد  ش تحقيقور ديدگاه فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران مي باشد.و

دانشجوي فارغ  1641جامعه آماري اين مطالعه  .بررسي و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد

نفر بوده است. قابليت اطمينان پرسشنامه با  145بوده است. جمعيت نمونه  1384تا  1380التحصيل بين سالهاي 

همچنين بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل مرتبط با  .فت) مورد آزمايش قرار گر٪95استفاده از آلفاي كرونباخ (

ويژگيهاي شخصي و تحصيلي باديدگاه آنهانسبت به موانع توسعه كارآفريني در بخش كشاورزي.مي باشد. روش 

تحقيق آن توصيفي، همبستگي و از نوع كاربردي است.نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه جنسيت 

أهل، محل سكونت سال فارغ التحصيلي،وضعيت شغلي، سابقه كار، وضعيت استخدام، نوع ،محل تولد،وضعيت ت
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سازمان نمي تواند تأثير معني داري بر ديدگاه فارغ التحصيالن نسبت به موانع كارآفريني در بخش كشاورزي 

د كه ميزان حقوق داشته باشد.نتايج حاصل از آزمون متغيرها با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي ده

دريافتي،سن فارغ التحصيل،سابقه اشتغال،ميزان نارضايتي، نحوه استخدام ،رشته تحصيلي،شغل پدر رابطه معني 

كي از روشهاي بكار يندارد. داري با ديدگاه فارغ التحصيالن در رابطه با موانع كارآفريني در بخش كشاورزي 

تيجه اين روش نشان داد كه موانع و مشكالت بخش خصوصي و گرفته شده در اين تحقيق تحليل عاملي بود كه ن

دولتي و آموزش عالي در عرصه كارآفريني درهفت عامل برنامه ريزي  وپشتيباني ،نوآوري،عامل 

  .مديريتي،ناهماهنگي سازماني،سياست راهبردي،عامل آموزشي و خواستگاه محلي شناسايي شدند

  

، بخش كشاورزيني، موانع كارآفريني، فارغ التحصيالن :كارآفريني،آموزش كارآفري كليد واژگان:

  كشاورزي
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  مقدمه:

معادل دقيقي براي آن  واژه كارآفرين در اصل از زبان فرانسه به ديگر زبانها راه يافته است و هنوز در زبان فارسي

گ آن با مسائل، احياناً شنونده نا آشنا را عموما واژه كارآفريني به لحاظ حيطه گسترده و ارتباط تنگاتن .وجود ندارد

به اشتباه مي اندازد. بر خالف فرانسويان كه تعاريف نسبتاً منسجم وگسترده اي را از كارآفرينان ارائه مي كنند. 

انگليسي ها سه اصطالح متفاوت را در خصوص كارآفرين به كار مي گرفتند كه عبارت بودند از ماجراجو،متعهد و 

ابر تعريف واژه نامه دانشگاهي وبستر كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هاي يك فعاليت كارفرما. بن

در واقع كارآفرين كسي است كه نوآوري )26،ص1380(پرخوان رازليقي،اقتصادي را را سازماندهي،اداره و تقبل كند.

خدمت جديد، در طراحي يك فرايند خاصي داشته باشد اين نوآوري مي تواند ارائه يك محصول جديد، ارائه يك 

  ).10ص1384رضوي نعمت اللهي(نوين و يا نوآوري در رضايت مشتري و ... باشد،

در اوايل سدة شانزدهم  ميالدي كساني را كه در كار مأموريت نظامي بودند كارآفرين مي خواندند و پس از آن براي 

ميالدي به بعد درباره  1700ه قرار گرفت. از حدود سالمخاطرات ديگر نيز همين واژه با محدوديتهايي مورد استفاد

پيمانكاران دولت كه دست اندر كار امور عمراني بودند ،از لفظ كارآفرين زياد استفاده شد.  در كشورهاي در حال 

اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند، در كشور ما تا شروع اجراي برنامة سوم  1980توسعه هم از اواخر دهة 

سعه، توجه چنداني به كارآفريني نشده بود، حتي در محافل علمي دانشگاهي نيز به جز موارد بسيار نادر ،فعاليتي تو

  ).1384در اين زمينه صورت نگرفته بود(نشريه حيات نو اقتصادي،

  ) مهارتها و تواناييهاي مورد نظر جهت كارآفرين شدن را در سه دسته طبقه بندي مي كند 1992هيسريچ (

مهارتهاي فني شامل: ارتباط نوشتاري و كالمي،نظارت بر محيط پيرامون، مديريت فني ، كار تيمي ،مهارتهاي بين  -1

  .فردي، توانائيهاي سازماني،مهارت تشكيل شبكه هاي مورد نياز، سبك هاي مديريتي مختلف

يري ، روابط انساني در مهارتهاي مديريت كسب وكار شامل: مهارتهاي برنامه ريزي و هدف گذاري،تصميم گ -2

  .سازمان كنترل و نظارت ، مذاكره،بازاريابي ،امور مالي و حسابداري

مهارتهاي شخصي كارآفريني شامل : انگيزه موفقيت،كنترل دروني،استقالل طلبي ،تغييرپذيري،نوآوري و  -3

  .يسك پذيري،سخت كوشي و آينده نگريخالقيت،ر

ه گذشته ،توسعه كارآفريني يكي از سياستهاي كشاورزي اروپا به عنوان ) معتقدند در طي ده2001بورچ و فرسمن (

ابزاري جهت افزايش ارزش توليدات كشاورزي بوده است. تجديد ساختار بخش كشاورزي در نتيجه تغييرات در 

اورزان مي سياستهاي ملي و بين المللي ،تقاضا براي فعاليتهاي كارآفرينانه در بين كشاورزان را افزايش داده است. كش

توانند منشأ نوآوري در جوامع كشاورزي و يك منبع بالقوه كارآفريني باشند .در سالهاي اخير به نقش كارآفرينان در 

رشد و شكوفايي صنعتي و اقتصادي كشورها و نيز با عنايت به مسائل و تنگناهايي كه از نظر اقتصادي و توسعه 

ت ايجاب مي كند تا به ترويج و توسعه اين مفهوم در سطح صنعتي و علي الخصوص بيكاري وجود دارد، ضرور

  گسترده پرداخته شود.
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  ) موانع كارآفريني در دانشگاهها و مؤسسات عالي امروزه را در مواردي از اين قرار مي داند: 1383حيدري  (

ي شود و تالش امروزه بيشتر درس هاي دانشگاهي به ويژه در رشته هاي علوم انساني به شيوه نظري ارائه م -1

  جدي براي كاربردي كردن آنها نشده است، 

از ديگر مشكالت در زمينة اشتغال نهادينه نشدن فرهنگ كارآفريني در سطوح گوناگون جامعه است. متأسفانه به  -2

  جاي ايجاد فرهنگ كارآفريني ، فرهنگ كارمندپروري در جامعه رشد و گسترش يافته است

الت علوم و تكنولوژي در حال دگرگوني است. از اين رو بازاركار به برخي بازار كار هماهنگ با تحو -3

  تخصصهاي تازه نيازمند است كه لزوماً دانش آموختگان دانشگاه ها در دوران تحصيل فرا نمي گيرند.

اي محدوديت اختيار مديران دانشگاه ها در زمينه برگزاري درس هاي كارآفريني و برنامه ريزي هاي بلندمدت بر -4

  كارهاي اشتغال زا منجر به كاهش ابتكار و نوآوري مي شود 

  مشكل ديگر نبود ارتباط بين دانشگاه ها و مراكز توليدي و صنعتي است  -5

  ناآشنايي جوانان با بازاركار -6

) موانع كارآفريني مرتبط با سياستهاي دولت را شامل اعمال سياست ارزي و كنترل،تعيين و تغيير 1379مريدي(

روكراتيك نرخ ارز، اعمال نظر در قيمت گذاري و يا حتي تعيين قيمت، ايجاد انحصارات از دو طريق ،يعني بو

مالكيت خود و نيز جلوگيري از واردات برخي كاالها ، پرداخت انواع يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم يا آشكار و 

  پنهان به توليد به توليدكنندگان دانست.

) ناشناخته بودن مفهوم كارآفريني براي سياستگزاران دولتي و عدم اطمينان كامل نسبت به 1382احمدپوردارياني(  

امنيت سرمايه گذاري در ايران را از ديگر موانع كارآفريني  برمي شمارد.از ديگر موانع كارآفريني دربخش دولتي 

خالقيت و نوآوري و ابتكار وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در بيشتر زمينه هاست. در بخش دولتي به 

  اهميت داده نمي شود و به مرور نيروي انساني انگيزه الزم براي فعاليت و نوآوري بيشتر را از دست مي دهد. 

  مواد و روش (ها)

همبستگي است و از آنجا كه نتايج پژوهش به شناسايي موانع و محدوديتهاي  -تحقيق حاضر به روش توصيفي 

رغ التحصيالن بخش كشاورزي مي پردازد و اين مسأله مي تواند در عرصه عمل مورد استفاده اشتغال و كارآفريني فا

مسئوالن و دست اندركاران بخش كشاورزي قرار گيرد.بنابراين مطالعه از نوع كاربردي است  از رو ش پيمايشي 

امعه آماري تحقيق تعداد براي جمع آوري اطالعات استفاده شد كه بر اساس پرسشنامه هاي آماده انجام مي شود.ج

مي باشد.به  84تا آخر  80نفر از فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران از سال  1641

استفاده شده است كه حجم  9منظور تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران براي جمعيتهاي بزرگتر با ضريب خطاي% 

نه ها نيز از طريق روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب استفاده شده نفر به دست آمده است نمو 150نمونه 

پرسشنامه دريافت  145پرسشنامه ارسال شده كه از اين تعداد  170است.كه براي باال بردن ضريب اطمينان تعداد 

و ميداني استفاده كتابخانه اي  -شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي گردآوري اطالعات از روشهاي اسنادي
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شد.لذا در جهت بررسي و ارزيابي روايي ابزار اين تحقيق پرسشنامه در اختيار چندتن از اساتيد و كارشناسان قرار 

گرفت و با نظرات ايشان اصالحات مقتضي صورت گرفت،بدين ترتيب پرسشنامه مذكور با روايي مطلوبي تنظيم 

نفر از افراد جامعه آماري قرار گرفت،سپس  30ن مقدماتي در بين گردد.براي تعيين پايايي پژوهش حاضر يك آزمو

درصد  95از طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ پايايي مورد ارزيابي قرار گرفت كه ضريب پايايي پرسشنامه 

بدست آمده است. لذا با توجه به روايي و پايايي ابزار گردآوري اطالعات مي توان نسبت به صحت و دقت يافته 

  ي پژوهش اطمينان داشت.ها

  نتايج تحقيق

  آمار توصيفي

بي  7/0درصد مرد و  9/38درصد زن و  1/61نفر مورد مطالعه در اين تحقيق،نتايج نشان مي دهد كه  145ازكل 

درصد بي مورد و بي پاسخ  7/0درصد مجرد و  5/47درصد  متأهل و 51 /8پاسخ بوده، به لحاظ وضعيت تأهل 

درصد است و كمترين درصد   60/9د فراواني فارغ التحصيالن مربوط به رشته باغباني با بوده است.بيشترين درص

با   1382درصد مي باشد. به لحاظ سال فارغ التحصيلي ، سال  8/4فراواني مربوط به رشته ماشينهاي كشاورزي با 

و كمترين درصد فراواني  درصد از فارغ التحصيالن  بيشترين درصد فراواني را به خود اختصاص داده است 06/22

درصد  11درصد فارغ االتحصيالن محل تولد آنها شهر بوده و  89درصد مي باشد. 24/17با  1383مربوط به سال 

درصد در  7/0درصد از فارغ التحصيالن در شهر و  3/92آنها در روستا متولد شده اند. به لحاظ محل سكونت 

مورد و بي پاسخ داشته است. به لحاظ توزيع فراواني سن افراد مورد درصد اين سؤال بي  7روستا زندگي مي كنند و

سال و كمترين درصد فراواني مربوط به گروه سني   26- 30مطالعه بيشترين  درصد فراواني مربوط به گروه سني 

، به  درصد بوده است 27/57است.به لحاظ وضعيت اشتغال بيشترين درصد فراواني مربوط به افراد بيكار  با 36 -40

درصد مي باشد و كمترين  27/28لحاظ  نوع سازمان محل كار بيشترين درصد فراواني مربوط به سازمان دولتي با 

درصد است. بيشترين درصد فراواني مربوط به فارغ التحصيالن با استخدام  13/4مربوط به سازمان نيمه دولتي با 

است. به   96/8راواني مربوط به استخدام قراردادي با درصد مي باشد و كمترين درصد ف 79/13روزمزد،ساعتي با 

  لحاظ سابقه اشتغال به كار بيشترين درصد فراواني مربوط به سابقه اشتغال بيشتر از دوسال مي باشد. 
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  اولويت بندي عوامل مؤثر در كارآفريني فارغ التحصيالن با استفاده از شاخص ضريب تغييرات  -1جدول 

)C.V(  

  
  رات    رتبهيعوامل مؤثر در كارآفريني                  ميانگين     انحراف معيار      ضريب تغي      

                                                                                                  
  1            63/10                 50/0           70/4داشتن اعتماد به نفس                             

   2            01/11                  52/0          72/4داشتن پشتكار و پي گيري                        

  3            41/12                  56/0          51/4مسئوليت پذيري                                    

  4           79/13                   64/0          58/4                                        هدفمند بودن

  5            73/17                  75/0          23/4نوآوري                                               

  6           86/17                   77/0         32/4مهارتهاي ارتباطي                                    

  7           22/18                  80/0          39/4ريسك پذيري                                        

  8          18 /80                  80/0          25/4خالقيت و ابتكار                                     

  9          89/18                   79/0          18/4هدايت و رهبري                                     

  10         07/19                   86/0          88/3آشنايي با امور مالي                                  

  11         90/19                    81/0         07/4              مديريت زمان                           

  12         02/22                    87/0         95/3آشنايي با مد يريت                                   

  13          22/22                   88/0          96/3مهارتهاي بازاريابي                                   

   14          30/22                    87/0          90/3آشنايي با تسهيالت بانكها                          

   15          53/23                    96/0          08/4آشنايي با قوانين كار                                 

  16          67/24                     94/0          81/3                                      فعاليت گروهي 

  منبع: يافته هاي تحقيق
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  )C.V(اولويت بندي موانع تأثيرگذار بر كارآفريني در بخش دولتي با استفاده از شاخص ضريب تغييرات  -2 جدول
  ريني در بخش دولتي        ميانگين        انحراف معيار     ضريب تغييرات    رتبه   موانع تأثيرگذار بر كارآف

  1            43/19                82/0              22/4سيستم برنامه ريزي نامناسب                            

  2             90/19               82/0              12/4ناهماهنگي سازمانهاي ذيربط با كارآفريني در       

  بخش كشاورزي

  3             04/21                89/0             23/4عدم اهميت به نوآوري و خالقيت سازماني          

   4             07/21                 86/0            08/4تعدد و ابهام در اهداف                                   

   5             64/21                  87/0            02/4غلبه نگرشهاي كوتاه مدت و روزمره                  

   6            14/22                  91/0            11/4نبود سيستم خالق براي پاداش دادن                   

   7            38/22                  90/0            02/4ني براي كادر دولتي    ناشناخته بودن مفهوم كارآفري

   8            43/22                 94/0            19/4ساختار سنتي و بوروكراتيك در دستگاههاي دولتي   

   9           03/23                  94/0            08/4وجود قوانين و مقررات دست و پاگير                  

   10           03/23                915/0            97/3اتكاي فراوان به مديريتهاي باالدست                    

   11           34/23                 95/0            07/4رفتار مديريتي محتاطانه                                    

   12          23/24                  95/0           92/3عدم رقابت گرايي و زمينه هاي رقابتي                   

   13          12/25                  00/1           98/3كندبودن فرايندهاي تصميم گيري                         

   14           57/27                 01/1           80/3                   انعطاف ناپذيري الگوهاي كاري        

   15            50/27                07/1           89/3كمبود همكاري بين كارآفرينان و مديران رده هاي      

  سياستگذار 

  )C.Vبا استفاده از شاخص ضريب تغييرات (اولويت بندي موانع تأثيرگذار بر كارآفريني در بخش خصوصي  -3جدول 
  موانع تأثيرگذار بر كارآفريني در بخش خصوصي      ميانگين      انحراف معيار     ضريب تغييرات    رتبه

   1             56/21                 91/0          4/ 22تشريفات دست و پاگير اداري جهت شروع          

  انهفعاليتهاي كارآفرين

   2              79/21                90/0          13/4عدم شفافيت مقررات قانوني                            

   3              98/21               91/0           14/4اعمال نظر دولت در قيمت گذاري                     

   4              54/22               94/0           17/4عدم دسترسي به امكانات و نهاده ها                   

   5             13/23                93/0           02/4عدم حمايت دولت از كارآفرينان كشاورزي در      

  بخش  خصوصي     

  6             10/24               94/0           90/3تي               غالبيت نظام كشاورزي خرده پا و سن

   7            50/24               99/0           04/4مشكل اقتصادي كارآفرينان                              

   8            00/25               00/1           00/4عدم امنيت كامل سرمايه گذاري                        

  قضايي كشور در زمينه  -نارسايي نظام حقوقي

   9            93/25                04/1          01/4تعريف و تضمين حقوق مالكيت خصوصي          

  عدم پوشش بخش خصوصي توسط سياستهاي 

   10            94/25                03/1         97/3مالياتي دولت                                              

   11           55/27                08/1         92/3عدم حمايت بانكها از صنايع و شركتهاي كوچك    

     12           96/27                11/1          97/3نابساماني بازار                                             

 منبع: يافته هاي تحقيق 
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اولويت بندي موانع و مشكالت آموزش عالي كشاورزي در جهت تربيت دانش آموختگاني كارآفرين با  -4جدول 

  )C.Vاستفاده از شاخص ضريب تغييرات (

  
  ات     رتبهموانع و مشكالت آموزش عالي                      ميانگين        انحراف معيار      ضريب تغيير

                                                                                                    

   1            71/19                  82/0             16/4عدم ايجاد يا گسترش مراكز كارآفريني               

  الب   در دانشگاهها و سازماندهي آنها در ق

  شبكه هاي كارآفريني

   2            23/20                85/0           20/4عدم استفاده از روشهاي تدريس خالق در دانشگاه   

   3            04/21                 85/0          04/4فقدان مهارت ويژه در اساتيد براي ايجاد انگيزه و     

  دانشجويانپرورش تفكر خالق در بين 

   4            39/21                  86/0         02/4عدم وجود درسي به عنوان كارآفريني در بين          

  دروس مختلف شاخه هاي كشاورزي

   5            53/21                  87/0         04/4ساختار متمركز و فضا و موقعيت شهري               

  كشاورزي دانشكده هاي

   6            86/22                 91/0          98/3نبود برنامه هاي جانبي به منظور معرفي كارآفرينان   

  بخش كشاورزي به دانشجويان

   7            93/24                 95/0         81/3نبود نشريات علمي ترويجي در زمينه كارآفريني      

  در بخش كشاورزي

   8            00/25                  95/0         80/3فقدان كتب آموزشي مناسب                             

   9            30/25                  03/1         07/4فقدان فعاليتهاي پويا و خالق                            

   10           91/25                  99/0         82/3     عدم برگزاري سمينارهاي تخصصي كارآفريني   

   11            71/26                  09/1        08/4عدم وجود آموزشهاي فوق برنامه براي كسب         

  مهارتهاي شغلي

   12            00/70                  22/3        59/4ارائه بيشتر دروس دانشگاهي به صورت نظري        

  و عدم توجه كافي به واحدهاي عملي

  منبع: يافته هاي تحقيق

  

  آمارتحليلي

  تحليل عاملي                                                                                                     

پرداخته و در نهايت آنها را در قالب عاملهاي  در اين روش به بررسي همبستگي دروني تعداد زيادي از متغيرها

عمومي محدودي دسته بندي شد. بطور كلي هدف اصلي از تحليل عاملي تلخيص تعداد  محدودي از عاملها 

  ).1382است. (كالنتري، 
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  معيار مقدار ويژه:

در اين تحقيق كه مدل مقدار ويژه معياري است براي تعيين تعداد عاملها كه به آن معيار ريشه راكد مي گويند. 

تحليل مؤلفه هاي اصلي بكار برده شده است تنها عاملهايي كه مقدار ويژه آنها از يك بيشتر باشند به عنوان 

عاملهاي معني دار در نظر گرفته مي شوند و كليه عامل هايي كه مقدار ويژه آنها كمتر از يك است به عنوان 

د از تحليل كنار گذاشته مي شوند . . جهت پيدا كردن عاملهاي جديد، عاملهايي كه از نظر آماري معني دار نيستن

عاملهاي موقت تغيير شكل داده شده اند.يعني محورهاي عاملي حول محور مختصات چرخانده شده و اين كار 

سبب ساده تر كردن تفسير عاملها شده است. روش تحقيق حاضر از نوع متعامد و به روش وريماكس مي باشد. 

يماكس به دنبال مختصر كردن و ساده سازي ستون هاي ماتريس عاملي است . اولين تصميم گيري در روش ور

خصوص تحليل عاملي مربوط به تعيين و تشخيص مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي است .يكي از روشها 

باشد داده  0 /50متر از در نوسان است. . در صورتيكه مقدار آن ك 1و 0كه مقدار آن همواره بين   KMOآزمون 

باشد مي توان با احتياط بيشتري به  69/0تا  50/0بين    KMO  ها براي عاملي مناسب نخواهند بود و اگر مقدار

باشد همبستگي هاي موجود در بين داده ها  70/0تحليل عاملي پرداخت. اما در صورتي كه مقدار آن بزرگتر از 

برابر  KMOنتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان مي دهد كه ميزان    براي تحليل عاملي مناسب خواهند بود.

مورد  145مي باشد كه اين امر حكايت از مناسب بودن داده ها براي تحليل است.تعداد نمونه هاي تحقيق  701/0

ليل است . در تحليل عاملي مدلهاي مختلفي وجود دارد كه از ميان آنها  دو روش تحليل مؤلفه هاي اصلي و تح

عاملي مشترك بيش از ساير روشها بكار برده مي شود. انتخاب هر يك از اين روشها به هدف تحقيق بستگي 

دارد. در اين تحقيق از روش تحليل مؤلفه هاي اصلي استفاده مي شود ، از اين روش زماني استفاده مي شود كه 

  پيش بيني باشد.هدف تلخيص داده ها و دستيابي به تعداد محدودي عامل براي اهداف 

  عامل هاي تحقيق:

پس از دوران عاملها ،به متغيرهايي كه در يك ستون قرار دارند يك مفهوم عام تعلق گرفت در اين تحقيق هفت 

  صفحه بعد نشان داده شده است.5عامل مورد شناسايي واقع شدند كه  در جدول

  نمايي از عاملهاي تحقيق و سهم هر يك از آنها  -5جدول 
  درصد از كل عاملها        درصد از واريانس كل متغيرها     مقدار ويژه                                  عامل 

                        31/3                  278/12                              278/12عامل برنامه ريزي و پشتيباني                

  802/2                378/10                              656/22                     عامل نوآوري              

   362/2                 748/8                               403/31عامل مديريتي                                  

  233/2                  272/8                              675/39عامل ناهماهنگي سازماني                    

      128/2                  883/7                              558/47عامل سياست راهبردي                       

  904/1                  051/7                              609/54عامل آموزشي                                 

   383/1                  124/5                               733/59عامل خواستگاه محلي                      

  منبع: يافته هاي تحقيق    
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  فرضيه شماره يك:

و  دگاه فارغ التحصيالن زنينتايج آزمون من وايت ني در مورد جنسيت  حاكي از عدم تفاوت معني داري بين د

و  U=5/1595مرد دانشكده هاي كشاورزي در خصوص موانع كارآفريني در بخش كشاورزي است ميزان

5/4151=W  834/0بدست آمده و سطح معني داري=P  درصد  99نشان دهنده عدم تفاوت معني داري درسطح

  ار مي گيرد.بين فارغ التحصيالن زن ومرد است ،به عبارت ديگر فرض تحقيق رد و فرض صفر مورد تأييد قر

  فرضيه شماره دو:

نتايج آزمون من وايت ني در مورد محل تولد و تأثير آن در ديدگاه فارغ التحصيالن شهري و رو ستايي نسبت به 

موانع كارآفريني در بخش كشاورزي نشان دهنده عدم تفاوت معني داري بين ديدگاه دو دسته فارغ التحصيالن 

در اين مورد فرض تحقيق رد و فرض صفر مورد تأييد قرار مي  شهري و روستايي است به عبارت ديگر

  .U  ،0/6294=W  ،908/0=P=0/623گيرد.

  فرضيه شماره سه:

نتايج آزمون من وايت ني در مورد وضعيت تأهل حاكي از عدم تفاوت معني داري بين ديدگاه فارغ التحصيالن 

  .  U ،5/2018=W ،291/0 =P =5/1338متأهل و مجرد مي باشد.ميزان 

  فرضيه شماره چهار

نتايج حاصل از آزمون من وايت ني جهت بررسي نقش محل سكونت و تأثير آن در ديدگاه فارغ التحصيالن 

نسبت به موانع كارآفريني در بخش كشاورزي نشان از عدم تفاوت معني داري بين ديدگاه افراد ساكن شهر و 

قيق در اين ارتباط رد و فرض صفر مورد تأييد قرار روستا در اين خصوص مي باشد. به عبارت ديگر فرض تح

  .U ،5/47=W ،801/0 =P=5/46مي گيرد.

  فرضيه شماره پنج

جهت آزمون ديدگاه فارغ التحصيالن سالهاي مختلف از آماره كروسكال واليس استفاده گرديد. نتيجه آزمون نشان 

كارآفريني در بخش كشاورزي با هم تفاوت مي دهد كه ديدگاه فارغ التحصيالن سالهاي مختلف نسبت به موانع 

-Chi= 674/4معني داري ندارند و به عبارت ديگر فرض تحقيق رد و فرض صفر مورد تأييد قرار مي گيرد.

square ،322/0=P.  

  فرضيه شماره شش

اه نتايج آزمون كروسكال واليس در مورد افراد فارغ التحصيل از نقطه نظر وضعيت اشتغال و تأثير آن در ديدگ

افراد، نشان از عدم تفاوت معني داري بين ديدگاه افراد شاغل و بيكار نسبت به موانع كارآفريني در بخش 

  .Chi-square ،173/0=P=  506/3كشاورزي مي باشد. 

  فرضيه شماره هفت
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در نتايج آزمون كروسكال واليس جهت مقايسه ميانگين ديدگاه فارغ التحصيالن از نقطه نظر تأثير سابقه كار 

  . chi-square  ،935/0 =P=134/0ديدگاه آنها حاكي از عدم تأثير اين متغير مي باشد.

  فرضيه شماره هشت

نتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس جهت بررسي نقش وضعيت استخدامي و تأثير آن در ديدگاه فارغ 

  .Chi-square ،771/0= p=125/1التحصيالن،  نشان از عدم تأثير اين متغير دارد. 

  فرضيه شماره نه

نتايج آزمون كروسكال واليس در مورد نوع سازمان، نشان از عدم تفاوت معني داري بين ديدگاه افراد كه 

  .Chi-square ،896/0 =p=219/0در سازمانهاي مختلف مشغول به كارند مي باشد 

  نتايج حاصل از آزمون متغيرها با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن:

سي نشان ميدهد كه بين متغيرهاي ميزان حقوق دريافتي،سن فارغ التحصيالن،سابقه اشتغال،ميزان نتيجه برر

  نارضايتي ،نحوه استخدام،رشته تحصيلي ،شغل پدر به عنوان متغيرهاي مستقل و ديدگاه فارغ التحصيالن 

  وجود ندارد.نسبت به موانع كارآفريني در بخش كشاورزي به عنوان متغير وابسته رابطه معني داري 
 

  بحث:

نتايج اولويت بندي موانع تأثيرگذار بر كارآفريني در بخش دولتي نشان مي دهد كه سيستم برنامه ريزي  -1

نامناسب از جمله موانع و عوامل تأثيرگذار است ، كه در اين خصوص، علي رغم تحوالت فرهنگي و اجتماعي 

يفي به وقوع نپيوسته و امكانات و اطالعات مربوط به قابل توجه در جامعه،هنوز در عرصه كارآفريني تحول ك

كارآرفريني در مناطق مختلف كشور همسان توزيع نگرديده است و نشان از نبود برنامه جامع و فقدان نظام برنامه 

ريزي استراتژيك در حوزه كارآفريني و اشتغال در كشور مي باشد. به همين منظور ضروري است كه در ارائه 

ادهاي مربوط به كارآفريني در مناطق محروم  تسهيالتي را فراهم آورد تا فارغ التحصيالن بتوانند در خدمات و نه

  اين مناطق به فعاليت بپردازند. 

نتايج اولويت بندي موانع تأثيرگذار بر كارآفريني در بخش خصوصي از ديدگاه فارغ التحصيالن نشان مي دهد  -2

گير اداري،وجود برخي قوانين بيمه اي،و عدم شفافيت مقررات قانوني كه وجود قوانين و مقررات دست و پا

مانعي در ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي و بنگاههاي كوچك بخش خصوصي است كه پيشنهاد مي شود در 

  مورد قوانين ومقررات و ارائه خدمات و تسهيالت به كارآفرينان بازنگري و شفاف سازي شود.

وانع و مشكالت آموزش عالي در جهت تربيت دانش آموختگان كارآفرين نشان مي دهد نتايج اولويت بندي م -3

نشگاهها و عدم استفاده از روشهاي تدريس خالق از اهم موارد ايا گسترش مراكز كارآفريني در د كه عدم ايجاد

ر قالب شبكه هاي مي باشند، كه پيشنهاد مي شود در دانشگاهها به گسترش مراكز كارآفريني و سازماندهي آنها د



  دلفاني و همكاران                        

12 

 

كارآفريني اقدام شودو همچنين اساتيد شيوه آموزشي و تربيتي خود را مبتني بر ايجاد انگيزه و روحيه علمي در 

  دانشجويان سازماندهي نمايند.

نتايج حاصل از آزمون من وايت ني نشان مي دهد كه بين ديدگاه فارغ التحصيالن زن و مرد، مجرد و  -4

ي، نسبت به موانع و محدوديتهاي توسعه كارآفريني در بخش كشاورزي تفاوت معني متأهل،شهري و روستاي

  داري وجود ندارد.

نتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس نشان مي دهد كه سال فارغ التحصيلي ،وضعيت اشتغال، سابقه  -5

يالن در مورد موانع و كار،وضعيت استخدام، نوع سازمان نمي تواند تأثير معني داري بر ديدگاه فارغ التحص

  محدوديتهاي توسعه كارآفريني در بخش كشاورزي داشته باشد.

نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد كه بين متغيرهاي ميزان حقوق دريافتي، سابقه  -6

رغ التحصيالن اشتغال، ميزان نارضايتي از شغل،نحوه استخدام،رشته تحصيلي، شغل پدر با متغير وابسته ديدگاه فا

  در مورد موانع و محدوديتهاي توسعه كارآفريني در بخش كشاورزي رابطه معني داري وجود ندارد.

با توجه به نتايج حاصل از تحليل عاملي انجام يافته حكايت از تأثير مؤلفه هايي تحت عنوان برنامه ريزي و  -9

اورزي به عنوان اولين عامل بااختصاص دادن پشتيباني و نقش آن در موانع اشتغال و كارآفريني در بخش كش

به خود مي باشد كه پيشنهاد مي شود مديران رده هاي سياستگزار از كارآفرينان حمايت و  31/3مقدار ويژه 

پشتيباني مالي و مشاوره اي نمايند و هم چنين دولت يك برنامه ريزي و مديريت اقتصادي متناسب با تحوالت 

  ود و حجم فعاليتهاي دولتي و خصوصي مشخص شود.اقتصادي داشته باشد و حد
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