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  التحصیالن کشاورزي فارغ در بینکارآفرینیبررسی عوامل بازدارنده 

  )استان بوشهر:  موردي همطالع(

  

 یوسف حجازيسید
*

 و علی میرشکاري
**

  

  

  31/4/87:  و تاریخ پذیرش مقاله 20/6/86: تاریخ وصول مقاله 

  

  چکیده

 شخصیتی و   از نظر التحصیالن کشاورزي     تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل بازدارنده کارآفرینی فارغ        

زي استان بوشهر بود که در      التحصیالن کشاور    نفر از فارغ   98جامعه آماري تحقیق شامل     . محیطی انجام شد  

اطالعـات از   . انـد   اندازي کسب و کـار نمـوده      هاي تولیدي یا خدماتی کشاورزي اقدام به راه         یکی از زمینه  

هـاي    روایی و پایایی پرسشنامه براساس الفاي کرونباخ در مورد ویژگی         . آوري گردید   طریق پرسشنامه جمع  

. محاسبه گردید91/0ي محیطی کارآفرینی ها  و در رابطه با ویژگی75/0شخصیتی کارآفرینی 

طلبی، مرکز کنترل درونی  بودن روحیه استقالل   کمهاي شخصیتی،     دهد که در بین ویژگی      نتایج نشان می  

 مقدار و کیفیـت   هاي محیطی،     از بین ویژگی  . باشند  امل بازدارنده کارآفرینی می   وپذیري مهمترین ع    و ریسک 

هاي قـانونی و اداري       گزاري در بخش کشاورزي و محدودیت        سرمایه آمیز بودن  هاي عملی، مخاطره    آموزش

هاي شخـصیتی کـارآفرینی، تفـاوت بـین           در رابطه با ویژگی   . باشند  از عوامل مهم بازدارنده کارآفرینی می     

(شناسی التحصیالن پسر و دختر از نظر فرصت فارغ
*

02/0 = t (طلبی و استقالل)
*

05/0  =t (دار استمعنی.  

  

هـاي    هاي شخصیتی، ویژگی    التحصیالن، کارآفرینی، ویژگی     عالی کشاورزي، فارغ     آموزش :لیديکلمات ک 

  محیطی

                                               
*
   ایران–، تهران دانشگاه تهرانپردیس کشاورزي و منابع طبیعی،  ، دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي- 

)yhejazi@ut.ac.ir(

**
 -، دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران  گروه ترویج و آموزش کشاورزي، کارشناس ارشد- 

ایران
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  مقدمه

ــعه   ــشاورزي در توس ــالی ک ــوزش ع ــش آم نق

. اهمیت دارد کارآفرینی در بخش کشاورزي بسیار      

ـ      دانشگاه لذا  از طریـق طراحـی و اجـراي         دهـا بای

ــه ــاي  برنام ــرايه ــب ب ــعه مناس ــوزش و توس  آم

قـاتی و    ارائـه خـدمات تحقی      صورت نی به کارآفری

هاي آموزش     برنامه ، در زمینه کارآفرینی   اي  مشاوره

منظـور نمـودن     و    براي جامعه پیرامـون    غیررسمی

هاي آموزشی، رسالت     آموزش کارآفرینی در برنامه   

اگر نظام آمـوزش عـالی      . ندنانجام برسا ه  خود را ب  

ت فوق وفق دهد و نتوانـد       نتواند خود را با تحوال    

ی و ی ایـن تحـوالت حرکـت کنـد، کـارآ      همراه بـا  

  ).8(د دهبازدهی مفید خود را از دست می

ــار و    ــت ک ــسترش قابلی ــهاي گ ــی از روش یک

آموختگــان ایجــاد روحیــه و فعالیــت مــؤثر دانــش

در حقیقت  . باشد  توانایی کارآفرینی دانشجویان می   

هـاي موجـود و آینـده را          آنها باید بتوانند فرصـت    

برداري از آنها بـا اسـتفاده از          هرهی و براي ب   یشناسا

از . دانش و تخصص خـود درآمـد کـسب نماینـد          

هاي کارآفرینی، خالقیت     هاي اصلی فعالیت    ویژگی

تواننـد خـود را بـا         کارآفرینان می . و نوآوري است  

بـرداري و   ها بهره محیط هماهنگ نموده، از فرصت 

سـه  . کسب و کار و فـضاي جدیـدي خلـق کننـد           

رین شامل ایجاد کسب و کـار،       فعالیت اصلی کارآف  

زایی، نوآوري در کاال، فرآیند، تولید بازار و اشتغال       

  .)2(باشد  ملی میهرشد و توسع

کارآفرین فردي داراي ایده و فکر جدید است        

انـدازي    تـشکیل و راه   یعنـی   فرآیند  یک  که با طی    

ـ      کسب و کاري را به وجود مـی        ،شرکت ا آورد و ب

اري، کاالهـا و    گـز هقبول مخاطرات ناشی از سرمای    

بـه عبـارت    ). 1(نمایـد     خدمات جدیدي ارائه مـی    

دیگر فرد کـارآفرین انـسانی نـوآور اسـت کـه بـا          

هـاي سـودآور و       ذهنیت مثبتـی کـه دارد، فرصـت       

ــی    ــشخیص داده و م ــشده را ت ــشف ن ــد  ک کوش

هاي جدیدي را از منابع نادر ارائه کند و بـا             ترکیب

بـا  پذیرش خطرهاي ناشی از ابتکـارات خـویش،         

اش را  دهد، خود و جامعـه    هایی که انجام می   تالش

 از  یبـراي ایجـاد فـضاي کـارآفرین       . مند سازد   بهره

  : شود نیاز نام برده میچهار مؤلفه پیش

اولـین  :  نظام ارزشی و اعتقادي حاکم بر جامعـه        -

هـاي حـاکم     این است کـه ارزش    جهتولفه قابل   ؤم

  بـا است و نحوه برخـورد آن    در آن جامعه چگونه     

 بحـث دانـشگاه،   . بـه چـه نحـو اسـت       نظام علمی 

  .داردمدرسه و تعلیم و تربیت در این حوزه قرار 

این :  دولت، بخش خصوصی و بخش غیردولتی      -

 قوانین، مقررات، روشها، تقـسیم کـار        لفه شامل ؤم

ــه بخــش  ــی، وظیف ــی و   مل ــی، غیردولت ــاي دولت ه

  .خصوصی است

تر   اههرقدر مردم به اطالعات آگ    :  منابع اطالعاتی  -

توانند   هاي ملی و فردي می      گیري  باشند، در تصمیم  

اصوالً اطالعـات   . تر داشته باشند    حضوري آگاهانه 

شناسی و کارآفرینی است و میزان      براساس فرصت 

  را کـاهش   اريزگـ   ریسک و خطر ناشی از سرمایه     

  .هددمی

امروزه دیگر به یک قـشر اجتمـاعی        :  کارآفرینان -

بلکه همه بایـد    . کنند  یبه عنوان کارآفرین توجه نم    

هـر کـس در     . کارآفرین باشـند  به نوعی در جامعه     

مند   تواند از این ویژگی بهره       خاص خود می   هعرص

هـاي    ریـزي   کـه اسـاس برنامـه     شود، به شرط ایـن    
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بیت ملی بر این پایه اسـتوار       آموزشی و تعلیم و تر    

  .)3 (باشد

ــه ــه   در نظری ــصادي از چهــار جنب ــاي غیراقت ه

ــارآفرین و   مختلــف، متغیرهــاي   مربــوط بــه ک

گیرند که عبارتنـد      کارآفرینی مورد مطالعه قرار می    

  : از

 فردي نمـودن    نگرش،در این   :  شخصیتی  نگرش -

هاي حوزه کارآفرینی     یا نسبت دادن تمامی فعالیت    

بــه عبــارت دیگــر هــدف . باشــد بــه شــخص مــی

ــه تأســیس  یشناســا ــادر ب ــه ق ــرادي اســت ک ی اف

 ر تحقیقـات  د. باشـند هاي جدیـد و موفـق         شرکت

 مـشترك بـین     تـا ویژگـی   شـود مـی  سعی   مختلف

  . شودیی شناساهاي آنها کارآفرینان و شرکت

ــاري نگــرش- ــن :  رفت ــر نگــرشدر ای ــالوه ب ، ع

 عوامـــل محیطـــی و ،هـــاي شخـــصیتی ویژگـــی

شـامل تجـارب کـاري،      (هاي رفتاري فـرد      ویژگی

نارضــایتی از شــغل قبلــی، الگــوي نقــش، تعــداد  

اي و    هاي حرفـه    ازمانمشاغل قبلی، عضویت در س    

ــشویق خــارجی،    ــوزش رســمی، تجــاري، ت  آم

هـاي جـانبی از     هـاي تخصـصی، حمایـت       آموزش

ــه    ــاد ب ــی و اعتق ــدیران قبل ــا م ــانواده ی ســوي خ

  .مورد توجه قرار دارد) اخالقیات و وجدان کاري

 تأسیس  در این مورد  :  کارآفرینی سازمانی  نگرش -

 بـه  کـه ها نسبتاً مستقل در درون سازمانواحدهاي  

دهد تا با همان روحیه، آزادي عمل         اعضا اجازه می  

 ،هـاي کوچـک عمـل کننـد          شرکت ، مشابه و تعهد 

  .گیردمورد توجه قرار می

اگر یک فرد آغـازگر     :  کارآفرینی شرکتی  نگرش -

آمیز در شرکت باشـد بـه ایـن         هاي مخاطره   فعالیت

  رافــرد مــوردنظرینــد، کــارآفرینی ســازمانی و فرآ

اگـر کـل شـرکت و       . نامنـد می کارآفرین سازمانی 

ــارآفرینی   ــه ک ــان داراي روحی ــند آن راکارکن  باش

  ).1 (نامندمیکارآفرینی شرکتی 

 کارآفرینی و خالقیت یک خصوصیت      بنابراین

ذاتی و در عین حال رفتار کارآفرینی قابل اکتساب         

به همین دلیل در دو دهه گذشته       . و یادگیري است  

 آموزشـی و  هـاي   بـه برنامـه  مختلـف هاي    دانشگاه

هاي متنوع آن براي تربیـت افـراد کـارآفرین            شکل

 مشکلی کـه آمـوزش عـالی        .اندبیشتر توجه نموده  

ایران با آن مواجـه اسـت عـدم همـاهنگی دروس            

نظري در مقابل دروس عملی، عدم تناسـب رشـد          

ــد    ــا رش ــه ب ــتغال جامع ــت اش ــصادي و ظرفی   اقت

 نظام آموزشـی و      ارتباط بین   عدم آموختگان،دانش

  در آموختگـان تجربگـی دانـش   م اشتغال و کـم    نظا

مـشکالت فـوق    . باشد می هنگام ورود به بازار کار    

هاي کشاورزي باتوجه به نقش و اهمیـت          در رشته 

زایی و توسعه اقتصادي کشور بیـشتر    آن در اشتغال  

  . باشدملموس می

ــن  ــه ای ــب   مــشکالت و ب ــدم تناس ــژه ع وی

در بـا نیازهـاي بـازار کـار         هاي دانشگاهی     آموزش

و اعتقاد بر ایـن کـه خوداشـتغالی از طریـق            ایران  

هــاي بــسیار مهــم حــلکــسب و کــار یکــی از راه

 موضـوع کـارآفرینی از طریـق آمـوزش          ،باشـد   می

 هاي الزم را مـورد توجـه قـرار داده اسـت             مهارت

توانــد نقــش  آمــوزش کــارآفرینی مــی. )25 و 15(

هاي دانـشجویان در جهـت       مهمی در تغییر دیدگاه   

 که براسـاس ایـن      نحويبه .ایدلی ایفا نم  خوداشتغا

انـدازي یـک    ها آنها بتواننـد در جهـت راه         آموزش

. کسب و کار براي اشتغال در بازار کار آماده شوند         

هاي عمـده آمـوزش عـالی         بنابراین یکی از چالش   
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کشاورزي این است که چـه تحـوالتی در سیـستم           

آموزش عالی کشاورزي بایـد صـورت پـذیرد تـا           

 آن قادر باشند یک واحد کـسب و         النالتحصیفارغ

اندازي و به صـورت  کار جدید و کارآفرینانه را راه    

عالوه بر گسترش و توسـعه      . بهینه مدیریت نمایند  

التحصیالن کـشاورزي،     هاي کارآفرینی فارغ    مهارت

کسب اطالع از شرایط ویژه و مـشکالت و موانـع           

  .آنها ضروري است

  سوابق تحقیق

 کارآفرینی در کشورها    ه در زمین  در یک تحقیق  

مـشخص شـده اسـت کـه        هاي مختلف     و فرهنگ 

جام کارهـاي  تفاوت بین زنان و مردان و ظرفیت ان       

ــاطره ــه و مخ ــت   کارآفرینان ــاد اس ــز، زی  ).14(آمی

همچنین بین گرایش به مرکز کنترل درونی      
1

 زنـان   

ــا میــزان ابعــاد فرهنگــی مردســاالرانه،   و مــردان ب

  . همبستگی منفی وجود دارد

 نقـش گرایـشات     ،رور ادبیـات کـارآفرینی    با م 

پــذیري و شخــصیتی از جملــه نــوگرایی، ریــسک

پذیري و اعتماد به نفس     ریسک )12 (پذیريرقابت

، )19 (طلبیی، استقالل فردي، فرصت   ینوگرا) 20(

ــسک ــذیريری ــزه  پ ــی و انگی ــرل درون ــز کنت ، مرک

. )19 و 17 (مورد تأکید قرار گرفته اسـت پیشرفت  

ریسک، شاید یکـی از مهمتـرین       تمایل به پذیرش    

در برخی  . هاي فردي براي کارآفرینان است      ویژگی

 توانـایی    اسـت کـه     کـارآفرین فـردي    ،هانظریهاز  

 از دیگر عوامل  ). 21( را داشته باشد     تحمل ریسک 

  ، کانون کنترل درونـی    ی بر رفتارهاي کارآفرین   مؤثر

   فرد پیامد یک عمل را در کنتـرل        طورکلی به .است

  

                                               
1 - Orientation to internal locus of control

 در  ).17 (کنـد   ز کنترل خود احساس می    یا خارج ا  

شـود   عنوان مـی   هاي افراد کارآفرین،    تبیین ویژگی 

 که تمایل زیادي به استقالل       هستند  آنها افرادي  که

 مـؤثر در     عوامل  مطالعات درخصوص  ).13 (دارند

 تحمل ابهام،   دهد که روحیه کارآفرین نیز نشان می    

سـابقه و پیـشینه،     سازيکارآمدي شخصی و هدف   

 کـسب و    هیت و ادراك افراد و داشـتن ایـد        شخص

  .)18 و 17(ا روحیه کارآفرینی ارتباط دارند کار ب

 شـیوه مـدیریت منـابع انـسانی در ایجـاد            تأثیر

 ،فضاي خالقیت و نوآوري براي توسعه کارآفرینی      

). 4 (بـــسیار زیـــاد اســـت  در درون ســـازمان 

ــتفاده از    ــه اس ــی، ب ــارآفرینی دولت ــصوص ک درخ

  ارتبـاط بـا سـایر نهادهـا     بـراي  هاي ارتباطی   شبکه

هـاي خـدماتی و     هاي ذینفـع، سـازمان      نظیر گروه (

   ).22( است  شده اشاره)هاي رقیبسازمان

تـوان     بر کارآفرینی مـی     مؤثر از عوامل محیطی  

 هاي رسـمی و غیررسـمی اشـاره نمـود     به آموزش 

هـایی     برنامـه   بایـد  هاي کارآفرینی   در آموزش ). 7(

هاي کـارآفرینی کـه        ویژگی ه تقویت و توسع   براي

عمدتاً روانی و شخـصیتی هـستند در نظـر گرفتـه        

ــود  ــستلزم   ). 10(ش ــد م ــارآفرینی بای ــوزش ک آم

دگرگونی در روشهاي تدریس کالسیک و حرکت       

کالسـیک و فراگیـر     س غیر به سوي روشهاي تدری   

 لزوم اسـتفاده هرچـه       بر همچنین). 6(محور باشد   

ــل و   ــین عم ــادگیري در ح ــهاي ی ــشتر از روش  بی

از ). 24 و 9 (دگیري تجربـی تأکیـد شـده اسـت       یا

ــ   ــهاي تجرب ــان روش ــدگاه کارآفرین ــی و هدی  عمل

 بـراي یادگیري در حین عمل، از مؤثرترین روشها        

هـاي کارآفرینانـه    ها و توانمندي دستیابی به مهارت 

  ).6(است 
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  اهداف تحقیق

ــژوهش  هــاي  یکــی از محورهــاي عمــده در پ

ــارآفرینی، شناســا ــه ک ــوط ب اي، هــ ی ویژگــییمرب

در ایــن . شخــصینی و محیطــی کارآفرینــان اســت

ــق ــف  ،تحقی ــاي مختل ــس از بررســی رویکرده  پ

مربوط به کـارآفرینی و بررسـی تحقیقـات انجـام           

ثر ؤ سه ویژگی فردي، شخصیتی و محیطی م       ،شده

 التحصیالن کشاورزي به منظـور      در کارآفرینی فارغ  

  کـشاورزي بررسـی    آموزشهاي     در برنامه  استفاده

ها بـه شـرح       اي هر یک از این ویژگی     ه  مؤلفه. شد

  :باشدزیر می

پـذیري،  هـاي شخـصیتی شـامل ریـسک        ویژگی -

شناسی، نیاز به مستقل بودن، مرکـز کنتـرل         فرصت

  طلبیدرونی، اخالقیات، اعتماد به نفس و توفیق

س، طول مدت بعـد     هاي فردي شامل جن      ویژگی -

 میـزان تحـصیالت، سـابقه       از فراغت از تحـصیل،    

   واحدهاي کسب و کار همکاري در

هـاي بخـش      هاي محیطی شامل ویژگـی       ویژگی -

هـاي   هـا و ویژگـی   هاي دانشگاه کشاورزي، ویژگی 

  اداري و مدیریتی

 تحقیق حاضر با هدف   ،باتوجه به موارد فوق   

  محیطی و شخصیتی کارآفرینی    هاي  ویژگیبررسی  

ــین ــارغدر ب ــشاورزي   ف ــصیالن ک ــل التح  و عوام

به منظور دسـتیابی بـه      . د تدوین گردی  بازدارنده آن 

سـئواالت زیـر مـورد توجـه قـرار          هدف تحقیـق،    

  : گرفت

ـ        فارغ - 1  هالتحصیالن کشاورزي از نظـر روحی

در چه سـطحی  ) هاي شخصیتی  ویژگی(کارآفرینی  

  قرار دارند؟

ــر فـــارغ- 2   التحـــصیالن کـــشاورزي از نظـ

هـاي محیطـی کـارآفرینی در چـه سـطحی       ویژگی

  هستند؟

ــل  - 3 ــرین عوام ــی و   مهمت ــده محیط بازدارن

التحـصیالن کـشاورزي      شخصیتی کارآفرینی فـارغ   

  چیست؟

 فعالیت در واحدهاي    ه، سابق س جن  آیا بین  - 4

ــار، ــسب و ک ــت از  ک ــد از فراغ ــدت بع ــول م  ط

 دانـــشگاه محـــل تحـــصیل و ســـطح تحـــصیل،

 هـاي شخـصیتی کـارآفرینی       تحصیالت با ویژگـی   

   وجود دارد؟رابطه

  روش تحقیق

 انجـام شـده   مایـشی   تحقیق حاضر به روش پی    

التحـصیالن    جامعه آماري شامل کلیـه فـارغ      . است

 تـا   1370هـاي    سـال   در کشاورزي و منابع طبیعی   

باشد که در استان بوشهر مشغول به کـار           می 1380

 ) نفـر  98(التحـصیالن     فـارغ تعـداد   ایـن   . انـد   شده

هـاي    اند در طی این مدت در یکی از زمینه          توانسته

شاورزي اقـدام بـه     تولیدي یا خدمات حمـایتی کـ      

اندازي کسب و کار بـه صـورت انفـرادي و یـا           راه

ی ایـن واحـدها از طریـق        یشناسـا . گروهی نمایند 

هاي وابسته به جهاد کـشاورزي      مراجعه به سازمان  

ــد ــام ش ــع. انج ــه   جم ــوط ب ــات مرب آوري اطالع

متغیرهاي مورد مطالعه از طریق پرسـشنامه انجـام         

  .م گردیـد  پرسشنامه تحقیق در سه بخش تنظی     . شد

 طـول   ،سجن(هاي فردي    ویژگی شامل    بخش اول 

 همکـاري  ه، سـابق مدت بعد از فراغت از تحـصیل   

 ،) سـطح تحـصیالت     و در واحدهاي کسب و کـار     

هــاي ویژگـی (هـاي محیطــی    ویژگــی،بخـش دوم 

هــاي دانــشگاه محــل بخــش کــشاورزي، ویژگــی
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و بخـش   ) هاي اداري و مـدیریتی    تحصیل، ویژگی 

پـذیري،  ریسک(خصیتی  هاي ش   ویژگی  شامل سوم

شناسـی، نیـاز بـه اسـتقالل، مرکـز کنتـرل            فرصت

 )طلبـی  توفیـق  ودرونی، اخالقیات، اعتماد به نفس   

تعیین روائی پرسشنامه از طریـق متخصـصان        . بود

انجام گرفت و براي سنجش اعتبـار پرسـشنامه از          

مقـدار آلفـاي    . روش آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد      

تی کــارآفرینی کرونبــاخ در مــورد عوامــل شخــصی

 و در رابطــه بــا عوامــل محیطــی کــارآفرینی 75/0

  . محاسبه گردید91/0

هاي حاصل با استفاده از روشـهاي آمـاري          داده

توصیفی و ضریب همبستگی و نیز آمار اسـتنباطی         

.ها تجزیه و تحلیل شد و مقایسه میانگین

  

   و پیشنهاداتایجنت

ــل   ــات حاص ــاس اطالع ــد 2/66براس  درص

 درصد  1/63 درصد زن و     8/33د و   گویان مر پاسخ

 9/36هـاي دولتـی و       التحـصیالن از دانـشگاه      فارغ

ــد  ــشگاه آزاد بودن ــد از دان ــین . درص  2/86همچن

گویان داراي مـدرك کارشناسـی و       درصد از پاسخ  

ــی ارشــد   9/13 ــدرك کارشناس ــد داراي م   درص

هاي  سال درنیز  گویان   پاسخ  درصد 2/22. باشند  می

 4/55 و 74-77هـاي  سال در    درصد 20 و   73-70

ــد ــال دردرصـ ــاي  سـ ــشکده 78-81هـ  از دانـ

  . اند التحصیل شده فارغ

ــی  ــطح ویژگ ــصیتی کــارآفرینی هــاي س   شخ

 شده  ارائه) 1( در جدول    التحصیالن کشاورزي   فارغ

بـودن  ، کم    ضریب پراکندگی  هباتوجه به آمار  . است

ــ ــتقاللهروحی ــی،    اس ــرل درون ــز کنت ــی، مرک طلب

رین عوامـل بازدارنـده     پذیري به عنوان مهمت     ریسک

ــش   ــارآفرینی نق ــه ک ــدروحی ــه . دارن ــر روحی متغی

ــتقالل ــی اس ــدگی  (طلب ــریب پراکن ــا ض ) 443/0ب

 شخـصیتی   هـاي   ویژگـی بیشترین نقـش را در بـین        

توجه به اخالقیات   .  کارآفرینی داشته است   هبازدارند

شناسـی   درصـد، فرصـت    1/83گویان با رقـم     پاسخ

 درصـد   9/44پذیري با رقـم        ریسک  درصد و  1/63

 5/38طلبی   استقالل هروحی. طور نسبی زیاد است   به

 درصـد   20گویان و اعتماد به نفـس       درصد از پاسخ  

  .باشد طور نسبی کم میآنان به

 محیطی کـارآفرینی بـه سـه گـروه          هاي  ویژگی

  هاي دانشگاه   هاي بخش کشاورزي، ویژگی   ویژگی

ــدیریتی  محــل تحــصیل، ویژگــی هــاي اداري و م

 ضـریب   هگروه، باتوجـه بـه آمـار      تقسیم و در هر     

پراکنــدگی، مهمتــرین عوامــل محیطــی بازدارنــده 

ــد  ــین گردی ــارآفرینی تعی ــاطره. ک ــودن مخ ــز ب آمی

بـا میـانگین    اري در بخـش کـشاورزي       زگـ   سرمایه

ــم334/0 و ضــــریب پراکنــــدگی 29/2   ، حجــ

 و  54/2با میانگین     و کیفیت آن   هاي عملی آموزش

قانونی هاي   و محدودیت  279/0ضریب پراکندگی   

ــانگین و اداري ــا می ــدگی 20/2 ب  و ضــریب پراکن

ــد   342/0 ــل بازدارن ــرین عوام ــوان مهمت ــه عن  ه ب

ــد  ــشخص گردی ــارآفرینی م ــوع  . ک ــین مجم از ب

 دیربـازده بـودن   ، محیطـی کـارآفرینی  هـاي   ویژگی

هاي کشاورزي، تناسب برنامه آموزشـی بـا         فعالیت

ــی ــه و    ویژگ ــاي کارآفرینان ــسب و کاره ــاي ک ه

ــها ــی وروش ــل  ي تجرب ــین عم ــادگیري در ح    ی

ــه ــدگی   ب ــدرت بازدارن ــرین ق ــب داراي کمت ترتی

  .باشند می
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  التحصیالن کشاورزي هاي شخصیتی کارآفرینی فارغ  سطح ویژگی- 1جدول 

Table 1 - Personality Characteristics Level for Entrepreneurship for Graduates of Agriculture

  )صددر(قدرت بازدارندگی 

  متغیرها

  زیاد  متوسط  کم  بدون جواب

  ضریب

  پراکندگی

میانگین 
*  

  انحراف

  معیار

  872/0  96/1  443/0  4/35  6/24  5/38  5/1  طلبیروحیه استقالل

  551/0  28/2  241/0  3/32  0/60  6/4  1/3  مرکز کنترل درونی

  466/0  28/2  204/0  6/44  6/44  2/9  0/0  پذیريریسک

  460/0  29/2  200/0  1/63  9/16  5/18  5/1  شناسیفرصت

  331/0  88/1  175/0  2/9  8/70  0/20  0/0  اعتماد به نفس

  304/0  04/2  149/0  6/24  6/64  8/10  0/0  طلبیتوفیق

  353/0  61/2  135/0  1/83  4/15  0/0  5/1  توجه به اخالقیات

*

                                                                                   Mean range =0-10 *               .باشد می10 تا 0دامنه میانگین بین  - 

                  

          

گویان در رابطه بـا     هاي شخصیتی پاسخ    ویژگی

 ، سابقه همکاري با واحدهاي کسب و کـار،        سجن

 ســطح طــول مــدت بعــد از فراغــت از تحــصیل،

تحصیالت و دانشگاه محل تحصیل بـا اسـتفاده از          

هـاي    از بـین ویژگـی    .  مقایسه گردید  F و   t نآزمو

شناسـی و    فرصـت  ، تفـاوت  شخصیتی کـارآفرینی  

التحصیالن دختـر و      طلبی در رابطه با فارغ    استقالل

  . )P>05/0( است دارپسر معنی

  هاي روحیه کارآفرینی     ویژگی تفاوت بین سایر  

  

سـابقه همکـاري در واحـدهاي       (التحـصیالن     فارغ

 از فراغت از تحصیل   طول مدت بعد    کسب و کار،    

  . نیستدار معنی)و سطح تحصیالت

ــین عوامــل  یافتــه هــاي تحقیــق نــشان داد از ب

ــشگاه   محیطــی، آمــوزش ــه شــده در دان هــاي ارائ

مهمترین تأثیر را در    ) هاي عملی و نظري     آموزش(

ــارغ ــرین . ردالتحــصیالن دا کــارآفرینی ف روش بهت

هـاي کارآفرینانـه، یـادگیري        تسلط به مهارت  براي  

  .)9 (ربی و کسب تجربه عملی استتج
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  التحصیالن کشاورزي هاي محیطی کارآفرینی فارغ  سطح ویژگی- 2جدول 

Table 2 - Environmental Characteristics Level for Entrepreneurship for Graduates of Agriculture

  )درصد(قدرت بازدارندگی 

هاي ویژگی

  محیطی

  متغیرها

  زیاد  متوسط  کم  بدون جواب

ضریب 

  پراکندگی

گینمیان
*  

انحراف 

  معیار

  76/0  29/2  334/0  7/47  8/33  5/18  0/0  گزاري در بخش کشاورزيآمیز بودن سرمایه مخاطره

  82/0  28/2  359/0  8/50  2/26  1/23  0/0  گزاري محصوالت کشاورزينظام قیمت

  85/0  97/1  433/0  8/33  7/27  9/36  5/1  نگرش جامعه به کار کشاورزي

هاي  ویژگی

  بخش

  کشاورزي

  86/0  94/1  445/0  8/33  2/26  0/40  0/0  هاي کشاورزي بازده بودن فعالیت دیر

  70/0  54/2  279/0  2/66  5/21  3/12  0/0  کیفیت آنهاي عملی و حجم آموزش

  75/0  46/2  305/0  5/61  1/23  4/15  0/0  هاي نظري و کیفیت آنحجم آموزش

  81/0  56/2  360/0  2/49  7/27  1/23  0/0  هاي کسب و کارط دانشگاه با محیطارتبا

  86/0  18/2  396/0  7/49  1/23  2/29  0/0  روشهاي تجربی و یادگیري در حین عمل

هاي  ویژگی

  دانشگاه

  87/0  14/2  406/0  6/44  1/23  8/30  5/1  انههاي کسب و کارهاي کارآفرین ویژگی با  برنامه آموزشی  تناسب 

  75/0  20/2  342/0  0/40  0/40  0/20  0/0  هاي قانونی و اداري محدودیت

  79/0  19/2  362/0  5/41  8/33  1/23  5/1  هاي کارآفرینانه موجودرسانی در رابطه با فرصتاطالع

هاي  ویژگی

  اداري و

  84/0  31/2  366/0  4/55  0/20  6/24  0/0  هاي مالی و اعتباري دولتحمایت  مدیریتی

*

*               .باشدمی 10 تا 0 دامنه میانگین بین -  -  Mean range =0-10                                                                                

     

روشهاي تجربـه عملـی و یـادگیري در حـین           

ــها   ــؤثرترین روش ــل از م ــرايعم ــه ب ــتیابی ب  دس

باشـد   مـی  هـاي کارآفرینانـه     ها و توانمندي    مهارت

ــ  درحقی. )4( ــشگاه وظیف ــر دان ــت اگ ــود راهق    خ

تـوان امیـدوار بـود کـه          خوبی انجـام دهـد، مـی      هب

ــسیار ــارغ  ب ــارآفرینی ف ــع ک ــصیالن  ي از موان التح

  وضعیت آموزش  لذا توجه به  . دوکشاورزي حل ش  

 از نظـر حجـم دروس و        هاي کـشاورزي    دانشکده

هـا و اهـداف        و مناسبت آن بـا ویژگـی       کیفیت آن 

در . باشـد    اهمیت مـی   زی حا یهاي کارآفرین  فعالیت

 برايهاي موردنیاز     ها، افراد توانایی    اثر این آموزش  

هاي کارآفرینانه را کـسب کـرده و پـس از             فعالیت

وري بیشتري در     توانند بهره   التحصیل شدن می    فارغ

 فعالیت موردنظر خود و درنهایت کارآفرینی       هزمین

اي وابـسته بـه        کارآفرینی پدیده   چون .داشته باشند 

 در هنگــام یـد لـذا با . )23( اســت زمینـه محـیط و  

هاي آموزشی کارآفرینی بـراي یـک         طراحی برنامه 

 رابطه قوي میـان محـیط کـار در آن           ،رشته خاص 

 آموزشـی برقـرار گـردد تـا          ه خاص و برنامـ    هزمین

برقراري و  . دشو آموزش بیشتر    هواقعی بودن برنام  

ــع ــ هتوس ــان برنام ــاط می ــی و  ه ارتب ــشه آموزش  پی

ز اهمیت است کـه از      یز این جهت حا   کارآفرینانه ا 
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 و  هـا محـل طریق برقراري ارتباط با محیط واقعی       

اعزام دانشجویان بـه ایـن کـسب و کارهـا و نیـز              

 و سـایر عناصـر کلیـدي        پیـشه دعوت از صاحبان    

 ،مرتبط با کارآفرینی به دانشگاه و مؤسسه آموزشی      

ارتباط میان تئوري و عمل کارآفرینانه بیشتر شـده         

ن واقعیات رفتار کارآفرینانـه را بیـشتر        و دانشجویا 

 ارتباط میان آموزش    هبنابراین توسع . کنند  حس می 

عالی کشاورزي با مراکز تولیدي این بخش اهمیت        

  .کند بیشتري پیدا می

                

  

  هاي شخصیتی کارآفرینی گویان در رابطه با ویژگی مقایسه پاسخ- 3جدول 

Table 3 - Comparison of Answers Regarding Personality Characteristics For Entrepreneurship  

سابقه همکاري در 

  واحدهاي کسب و کار

  جنسیت

از  طول مدت بعد

  تحصیلفراغت از

دانشگاه

  محل تحصیل

سطح

  متغیر  تحصیالت

tSigtSigfSigtSigfSig

  64/0  447/0  09/0  -71/1  60/0  510/0  47/0  71/0  39/0  -85/0  پذیريریسک

  35/2  66/0  44/0  شناسیفرصت
*

02/0  283/2  11/0  48/1  14/0  045/1  35/0  

  94/1  46/0  -72/0  طلبیاستقالل
*

05/0  319/2  10/0  42/1-  16/0  007/0  99/0  

  64/0  440/0  53/0  -62/0  99/0  001/0  33/0  96/0  20/0  29/1  مرکز کنترل درونی

  38/0  970/0  89/0  -13/0  37/0  001/0  12/0  -55/1  19/0  31/1  اخالقیات

  34/0  081/1  62/0  49/0  80/0  218/0  08/0  -75/1  70/0  38/0  اعتماد به نفس

  20/0  616/1  13/0  50/1  69/0  370/0  75/0  31/0  28/0  -08/1  طلبیتوفیق

  61/0  484/0  91/0  -10/0  67/0  393/0  33/0  96/0  81/0  -23/0  روحیه کارآفرینی

*

*د درص1دار در سطح معنی -  - P<0.05                                                                                                                     

                  

  

   از بـین عوامـل شخــصیتی  ،در تحقیـق حاضـر  

  پـذیري و  ریسکهاي  ویژگی ، کارآفرینی هبازدارند

بـا  را نـشان داد کـه       تـأثیر    بیـشترین    طلبیاستقالل

 ).20 و   19،  12(نتایج سایر تحقیقات تطـابق دارد       

شخـصیتی در    - هـاي روانـی      ویژگی  برخی وجود

. هاي موفقیت کارآفرینانه اسـت      شرطافراد، از پیش  

  ،پـذیري ها تمایـل بـه ریـسک    از جمله این ویژگی   

  باشـد کـه در      طلبی و مرکز کنترل خود می     استقالل

  . رار گرفتئید قأتحقیق حاضر مورد ت
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هاي شخصیتی    گیژ از بین وی   ،در این تحقیق  

التحـصیالن پـسر و       تفـاوت بـین فـارغ      ،کارآفرینی

 دار بـود  شناسـی معنـی   دختر در رابطه بـا فرصـت      

)05/0 P<( .   شناسـی  فرصت هبه عبارت دیگر روحی 

 هاي فرهنگی    ویژگی ازاین امر   . مردان بیشتر است  

ـ       باشد می  اجتماعی - شتر در   که معمـوالً مـردان بی

ز اوضـاع و    جامعه حضور دارند و شـناخت آنهـا ا        

همچنــین روحیــه  .شــرایط موجــود بیــشتر اســت

 التحـصیل   طلبی مردان نسبت به زنان فـارغ      استقالل

 است که با نتایج سایر تحقیقات تطـابق دارد          بیشتر

)05/0 P<( )4( . روحـی و روانـی       تفـاوت  این امر 

ــان   معمــوالً.دهــد را نــشان مــیبــین مــردان و زن

 شخص دیگـري   مردان از اینکه زیر نظر       نارضایتی

طلبـی   لذا تمایل به اسـتقالل     . است کار کنند بیشتر  

طلبـی یکـی از      اسـتقالل   چون .در آنها بیشتر است   

عوامل شخـصیتی اسـت کـه در کـارآفرینی نقـش          

دارد، بنابراین باید به منظور ارتقاء توان کـارآفرینی   

 توجـه   التحصیالن کشاورزي به ایـن ویژگـی        فارغ

  .خاص نمود
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A study of deterrent factors for entrepreneurship for graduates of Agriculture

(Case study for Boushehr Province)
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Abstract

The purpose of this research was to study deterrent factors for entrepreneurship in 

relation with personality and environmental characteristics for graduates of agriculture. The 

statistical population of the research is composed of graduates (N=98) have been able to 

establish a business in the field of agricultural production, in Boushehr Province (one of the 

southern provinces of Iran). Validity and reliability of the questionnaires, based upen 

Cronbach's Alfa coefficient was found to be 0.75 and 0.91 for personality and environmental 

characteristics. 

Among personality factors, the weak independence spirit, internal locus of control and lack 

of risk taking, are the most important deterrent factors for entrepreneurship. The quality of 

practical educations, high risk of investment in the agriculture sector, and legal and 

administrative restrictions are the most important deterrent environmental factors. This 

research indicates that regarding personality characteristics, there are significant different 

between male entrepreneur graduates and female entrepreneurs spirit of opportunity 

recognition (t=0.02*) and independence (t=0.05*). 

Key words: Agricultural Higher Education, Entrepreneurship, Environmental 

Characteristics, Graduates, Personality Characteristics
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