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چکیده
از مهمتریــن مســائل و چالش هــای اجتماعــی و اقتصــادی حــال حاضــر و آیندۀ بســیاری از کشــورها؛ از جملــه ایران، 
معضــل بیــکارِی دانش آموختــگان دانشــگاهی اســت. از آنجــا کــه توســعۀ کارآفرینــی، راهــکاری مناســب بــرای 
رویارویــی بــا ایــن مســئله قلمــداد می شــود، در ایــن پژوهــش بــه شناســایی و بررســی موانــع توســعۀ کارآفرینــی 
در میــان فارغ التحصیــان رشــته های کشــاورزی پرداختــه شــده اســت. پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات کمــی 
اســت کــه از لحــاظ هــدف می تــوان آن را جــزء پژوهش هــای کاربــردی بــه حســاب آورد. از لحــاظ گــردآوري 
داده هــا نیــز از نــوع پژوهش هــای توصیفــي - پیمایشــي اســت. جامعــۀ آمــاري ایــن پژوهش را دانشــجویان و اســاتید 
دانشــگاه های اســتان ایام )دانشــکدۀ کشــاورزی و منابع طبیعی دانشــگاه ایام، دانشــکدۀ کشــاورزی دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد ایــام، دانشــگاه پیام نــور مرکــز ایــام( تشــکیل می دهنــد. 220 نفــر از ایــن جامعــه بــه عنــوان نمونــۀ 
تحقیــق، انتخــاب شــدند و پرســش نامه هایی در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت. روایــی پرســش نامه )ابــزار تحقیــق( نیــز 
توســط خبــرگان )اســاتید دانشــگاه( بررســی و تأییــد شــد و بــرای تعییــن میــزان پایایــی از آزمــون آلفــای کرونباخ با 
ضریــب آزمــون 0/86 اســتفاده گردیــد. داده هــای پژوهــش نیــز بــا اســتفاده از نرم افزارهــای SPSS تجزیــه و تحلیــل 
شــدند. بــرای شناســایی موانــع کارآفرینــی از تحلیــل عاملــی اکتشــافی بهــره گرفته شــد. نتایج تحقیــق نشــان داد که 
عامــل اداری، حقوقــی و قانونــی بــا بــار عاملــی 2/797، مهمتریــن مانــع توســعۀ کارآفرینــی در میــان فارغ التحصیان 
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مقدمه 
یکــی از راهکارهــای مهــم توســعۀ اقتصــادی کشــورها ایجاد اشــتغال اســت و مهمترین ســازوکار و ابــزار در این 
زمینــه، توســعۀ کارآفرینــی می باشــد )زرنــگار، 1381 :14(. توســعۀ کارآفرینــی نیــز امــروزه محــرک توســعه و 
افقــی نویــن در مطالعــات ســازمان و مدیریــت اســت کــه بســیاری از کشــورها بــه آن توجــه کرده انــد )زالــی، 
1386: 7(؛ بــا ایــن حــال، یکــی از چالش هــای اساســی نظــام آمــوزش عالــی، وجــود دانش آموختگانــی اســت 
کــه توانایــی و مهارت هــای الزم را بــرای راه انــدازی کســب و کار ندارنــد و قابلیت هــای کارآفرینــی در آنهــا 
پاییــن اســت )امیــری و مــرادی، 1387: 46(. امــروزه دانشــجویان از مؤسســه های آمــوزش عالــی، فارغ التحصیــل 
ــا آن، هــر روز  ــه ســرعت در حــال تغییــر اســت. فنــاوری و عوامــل مرتبــط ب و وارد محیطــی می شــوند کــه ب
محیــط و فرصت هــای شــغلی را تغییــر می دهــد و مشــاغل جدیــدی فراهم می کنــد )کالینــز و همــکاران، 2004: 
455 و 456(. »تغییــرات ســریع محیطــي، شــرایط جدیــدي را بــراي آمــوزش عالــي ایجــاد کــرده اســت. براینــد 
ایــن شــرایط، ضــرورت توســعۀ توانمندي هــاي کارآفرینــي در کشــور بــه منظــور ایجــاد کســب و کارهــاي 
ــدون اســتفاده، توســعۀ ظرفیت هــاي موجــود و حــل مشــکات اجتماعــي  جدیــد، اســتفاده از ظرفیت هــاي ب
ــد دانشــگاه ها ایجــاد توانمندي هــاي کارآفرینــي در  ــز مأموریــت جدی ــه ایــن چالش هــا نی اســت. در پاســخ ب

دانش آموختــگاِن فارغ التحصیــل اســت )یداللهــی فارســی، 1386: 93(. 
»برخــی از کارشناســان بخــش کشــاوزی معتقدنــد کــه بســیاری از دانش آموختگان رشــته های کشــاورزی، 
مهارت هــای عملــی کافــی ندارنــد؛ بنابرایــن می تــوان بــا توســعۀ کارآفرینــی، معضــات ایــن بخــش را تــا حــد 
بســیار زیــادی مرتفــع کــرد« )خســروی پور و ســلیمانپور، 1388: 20(. نظــام آمــوزش عالــي ایــران بــا ســاختار 
موجــود، از غــرب، وارد کشــور شــده اســت؛ بنابرایــن رابطــۀ مناســبي بیــن محیــط واقعــي روســتاها و بخــش 
کشــاورزي بــا آمــوزش عالــي وجــود نــدارد. ایــن موضــوع یکــي از موانــع اصلــي در نزدیــك کــردن محتــوا و 
ماهیــت آمــوزش عالــي بــه شــرایط واقعــي محیــط روســتا و کشــاورزي را موجب شــده اســت )حســینی، 1384: 
12(. آمارهــا نشــان می دهــد کــه از حــدود 160 هــزار دانش آموختــۀ کشــاورزی در کشــور، 95 هــزار نفــر، بــه 
دنبــال کار می گردنــد و 55 هــزار نفــر هــم در بخش هــای غیرمرتبــط بــه فعالیــت مشــغولند )ســلیمان پور، 1385: 
42(. امــروزه در بیشــتر کشــورها، نظــام آمــوزش عالــی، مســئولیت تربیــت نیــروی انســانی متخصــص و کارآمد 
مــورد نیــاز جامعــه در ســطوح و رشــته های مختلــف را بــر عهــده دارد )نظــری کتولــی و رحمانــی، 1384: 33(.

تحــوالت صــورت گرفتــه در بخــش کشــاورزی، افزایــش نــرخ بیــکاری در ایــن بخــش و نقــش کارآفرینی در 
توســعۀ اقتصــادی از عوامــل بســیار مهمــی هســتند کــه لــزوم توجه بــه توســعۀ کارآفرینــی در بخش کشــاورزی 
ایــران را روز بــه روز بیشــتر می کننــد کــه در ایــن راســتا نقــش آمــوزش عالــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی و 
ــه  ــا توج ــذا ب ــکاران، 1385: 1(؛ ل ــکندری و هم ــت )اس ــده اس ــم و تعیین کنن ــیار مه ــگان آن بس دانش آموخت
ــع توســعۀ  ــا موان ــاش شــده اســت ت ــن پژوهــش ت ــان، در ای ــان فارغ التحصی ــی در می ــت کارآفرین ــه اهمی ب
کارآفرینــی در میــان دانش آموختــگان رشــته های کشــاورزی شناســایی شــود و از آنجــا کــه اســتان ایــام از 
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نظــر برخــورداری از تنــوع آب و هوایــی و اقلیمی مناســب، یکی از مســتعدترین مناطق جغرافیایی برای توســعۀ 
پایــدار کشــاورزی اســت، فارغ التحصیــان رشــتۀ کشــاورزی ایــن اســتان مــورد مطالعــه قــرار گرفته انــد.

مروری بر ادبیات و پیشینۀ تحقیق 
در محیــط متغیــر کنونــی، رویکردهــای متفاوتــی بــرای عملیاتی کــردن آمــوزش کارآفرینی الزم اســت )هیتی 
و گورمــن، 2004: 11(. مارتیــن1  )2001: 9-34( در تحقیقــي، ســه نــوع کارآفریــن را بــر اســاس نقــش آنهــا در 
دانشــگاه شناســایي کــرد: الــف( کارآفریــن دانشــگاهي، کســي اســت کــه بــا فعالیت هــاي کارآفرینانــه درگیــر 
مي شــود؛ امــا فقــط بــه عنــوان یــك موضــوع فرعــي در کارهــا و فعالیت هــاي دانشــگاهي بــه آن مي نگــرد؛ ب( 
کســي کــه تمــام وقــت در کســب و کارهــاي مخاطره آمیــز می باشــد و الزم اســت کــه بــه مســائل مهــم علمــي 
نیــز توجــه کنــد و ج( کارآفریــن دانشــگاهي کســي اســت کــه داراي شایســتگي ها و صاحیت هــاي علمــي 

کســب و کار اســت، در شــرایط عمــل می کنــد و علــم را بــه عنــوان کســب و کار در نظــر می گیــرد.
تحقیــق انجام شــده در دانشــگاه های مالــزی نشــان می دهــد کــه 36/7 درصــد از دانشــجویان بــه فراگیــري 
چگونگــي آغــاز کســب و کار یــا مدیریــت مؤسســه هاي کوچــك عاقه منــد هســتند؛ افــزون بــر ایــن، 44/4 
درصــد از کل افــراد مــورد تحقیــق، اعتقــاد دارنــد کــه اســتعدادهاي کارآفرینانــه در همــۀ افــراد وجــود دارد؛ 

بنابرایــن بــا آمــوزش رســمي مي تــوان آنهــا را کارآفریــن کــرد )یــو و چــان، 2007: 9 - 63(. 
ــع،  ــان دانشــگاه ها و نقــش آن در توســعۀ اقتصــادي جوام ــان فارغ التحصی ــي در می ضــرورت کارآفرین
ــدگاه برخــي از  ــه خــود معطــوف کــرده اســت. از دی ــادي را ب ــه اي اســت کــه توجــه پژوهشــگران زی مقول
ــي رخ  ــده، زمان ــن پدی ــت و ای ــاوري اس ــال فن ــي از انتق ــکل خاص ــگاهي، ش ــي دانش ــگران، کارآفرین پژوهش
ــد  ــاوري تولی ــه تجاري ســازي فن ــم ب مي دهــد کــه پژوهشــگران در دانشــگاه ها و نهادهــاي پژوهشــي، تصمی
شــده در مؤسســۀ خــود مي گیرنــد )تــال و چارنیتزکــی، 2007: 716 - 738(. کارآفرینــی، فراینــدی اســت کــه 
ــواده و  ــزی در نظــام آموزشــی و پژوهشــی اســت و اجــرای برنامه هــای آن از ســطح خان ــۀ آن، برنامه ری الزم
مدرســه تــا دانشــگاه و ســازمان ها گســترده شــده اســت و باعــث می شــود تــا افــراد بــا اســتفاده از تخصــص، 
ابتــکار و خاقیــت، فرصت هــا و توانمندی هــا، اشــتغال مولــد و درآمــدزا ایجــاد کنــد )داتــا و کروســان، 2005: 
49 - 51(. در اروپــا، امریــکا و کانــادا گامهایــي اساســي بــراي حمایــت از فعالیت هاي کارآفریني برداشــته شــده 
اســت. ایــن حمایت هــا شــامل راهنمایي هــاي عملــي، مشــاوره، ارائــۀ تســهیات مالــي و برگــزاري دوره هــای 

ویــژۀ کارآفرینــي در دانشــگاه و خــارج از آن اســت )گیــب، 2002: 233 - 269(.
مطالعــات و پژوهش هــای متنوعــی در زمینــۀ کارآفرینــی در میــان فارغ التحصیــان، انجــام شــده اســت که 
ــد.  ــی پرداخته ان ــع، مشــکات، زمینه هــا و فرصت هــای کارآفرین ــا و ابعــاد خاصــی از موان ــه زوای هــر یــك ب
گــرل و همــکاران )2010( بــه رابطــۀ بیــن نــوآوری، گرایش به خطرپذیــری، کارآفریــن بودن خانــواده و تمایل 

1. Martin

شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی در میان دانش ...



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

43

فصلنامه علمي- ترويجي

بــه کارآفرینــی در بیــن فارغ التحصیــان دانشــگاهی اشــاره داشــته اند. گوپتــا و همــکاران )2008( نیــز بــا وارد 
کــردن متغیــر جنســیت بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه فارغ التحصیــان پســر در مقایســه بــا دانش آموختــگان 

دختــر تمایــل کارآفرینانــۀ بیشــتری دارند.
مــت لــي1  )2008( در تحقیقــي بــا عنــوان »اثرگذاري آمــوزش کارآفرینــي روي برون دادهــاي کارآفرینانه« 
نشــان داد کــه نیازهــاي فارغ التحصیــان بــراي آمــوزش کارآفرینــي بــا برون دادهــاي واقعــي بر حســب مهارت، 
دانــش و نگــرش کارآفرینانــه هماهنگــي نــدارد. ایــن ناهماهنگــي، ناشــي از انتظارهــاي کارآفرینــان از نیازهاي 
آمــوزش واقعــي و آینــده اســت. ســگال و دیگــران )2005( در پژوهشــی کــه بــر روي 114 نفــر از دانشــجویان 
دانشــگاه فلوریــدا انجــام دادنــد، دریافتنــد کــه خطرپذیــري، دیــدگاه علمــي و جذابیــت شــغلي هر ســه بــه طور 

معنــاداري باعــث کارآفرینــي مي شــوند.
گالــوی2  )2005( در تحقیقــي کــه بــر روي 519 نفــر از دانشــجویان چهــار دانشــگاه اســکاتلند انجــام داد، 
دریافــت کــه آمــوزش کارآفرینــي بــر افزایــش مهارت هــاي دانشــجویان، خاقیــت، توانایــي کار گروهــي، 
اعتمــاد بــه نفــس، مهارت هــاي ارتباطــي و مدیریــت اثرگــذار بوده اســت. التیــن3  و همــکاران در پژوهشــی که 
ســال 2000 انجــام دادنــد، تأکیــد داشــتند کــه محیط نامناســب آموزشــی دانشــگاه ها ســبب از بین رفتــن احتمال 
توســعۀ موفــق کارآفرینــان می شــود. اســداهلل زمانی پــور )1374( نیــز در پژوهــش خــود بــا عنــوان »مدرســه و 
مزرعــه«، نشــان داد کــه اگــر نتــوان دروس و رشــته هاي تحصیلــي را در مراکــز آمــوزش کشــاورزي بــا نیازهاي 
ــگان،  ــاي دانش آموخت ــه طــوري کــه فراگرفته ه ــق داد، ب ــط روســتایي و بخــش کشــاورزي تطبی ــژۀ محی وی
کاربــرد عملــي نداشــته باشــد و در محیــط واقعــي قابــل پیــاده شــدن نباشــد، تعــداد کثیــري از دانش آموختــگان 

نمي تواننــد در توســعۀ کشــاورزي مؤثــر واقــع شــوند.
منصــور شــاه ولی و ســعید یوســفی نژاد )1379( در مطالعــۀ خــود بــا عنــوان »رویکردهــای ترویــج، آمــوزش 
و تحقیقــات در قــرن بیســت و یکــم«، ارتبــاط محــدود بیــن دانشــگاه و دنیــاي خــارج، بي توجهــي آموزشــگران 
بــه یادگیــري مهارت هــاي جدیــد در آمــوزش زمینه هــاي نویــن علــوم و محــدود شــدن قابلیت هــاي یادگیــري 
ــي  ــوزش عال ــکات آم ــي مش ــه هاي احتمال ــي از ریش ــوان برخ ــه عن ــگاه را ب ــي دانش ــاي درس ــه واحده ب
کشــاورزي مطــرح کرده انــد. جعفــر یعقوبــی و ســیروس ســلمان زاده )1384( در تحقیقــی بــا عنــوان »بررســي 
مشــکات آمــوزش عالــي کشــاورزي در ایــران و راهکارهــاي بهبــود آن از دیــدگاه دانشــجویان ســال آخــر 
کشــاورزي«، عــدم تناســب توســعۀ کمــي دانشــگاه بــا ظرفیــت اشــتغال، عــدم ارتبــاط دانشــگاه بــا عرصه هــاي 
ــۀ آموزشــي  ــق برنام ــي دانشــجویان از رشــتۀ کشــاورزي، عــدم تطبی ــي کشــاورزي، عــدم شــناخت قبل عمل
کشــاورزي بــا نیازهــاي شــغلي جامعــه، عــدم ارتبــاط دانشــگاه بــا ســازمان هاي اجرایــي و عــدم توجــه بــه بــروز 
نمــودن مطالــب آموزشــی را مهمتریــن موانع و مشــکات آمــوزش عالی کشــاورزی در ایران دانســته اند. ســعید 

1. Matlay
2. Galloway
3. Lathain
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حیــدری زاده )1384( در پژوهشــی بــا عنــوان »وضعیــت اشــتغال اعضــاي ســازمان نظــام مهندســي کشــاورزي و 
منابــع طبیعــي اســتان کرمــان« در راســتاي بازنگــري برنامه ریــزي آموزشــي، ارائــۀ دروس بــه صــورت نظــري، 
حفــظ کــردن محتــوا توســط دانشــجویان و عدم درک عمیــق آن؛ ناهماهنگــي بین نیازهــاي بــازار کار و مراکز 
آموزشــي، ناآشــنایي جوانــان بــا بــازارکار، عــدم مشــارکت بخش خصوصــي در زمینه هاي پژوهشــي و توســعۀ 
فعالیت هــای تولیــدی را بــه عنــوان مهمتریــن موانــع دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــي بــراي اجــراي طــرح 

کارآفرینــي بیــان می کنــد.

روش شناسی تحقیق
ــای  ــزء پژوهش ه ــوان آن را ج ــدف، می ت ــاظ ه ــت و از لح ــی اس ــات کم ــوع مطالع ــر از ن ــش حاض پژوه
کاربــردی بــه حســاب آورد. از لحــاظ گــردآوري داده هــا نیــز از نــوع پژوهش های توصیفي - پیمایشــي اســت. 
جامعــۀ آمــاري ایــن پژوهــش را اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه های اســتان ایــام )دانشــکدۀ کشــاورزی و منابع 
طبیعــی دانشــگاه ایــام، دانشــکدۀ کشــاورزی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ایــام و دانشــگاه پیام نــور مرکــز 
ایــام( تشــکیل می دهنــد. بــه منظــور تعییــن نرمــال بــودن توزیــع جامعــۀ آمــاری هــم از آزمــون کلموگــرف - 
اســمیرنف1  اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون در جــدول شــمارۀ )1(، نشــان دهندۀ نرمــال بــودن جامعۀ آماری اســت.

6 

 

 
 ضىاسٓ تحقٕق ريش

ثِ حسبة ّبٕ وبرثززٕ  پژٍّص توانآنراجزءمیٍ اس لحبػ ّسف، است پژٍّص حبضز اس ًَؿ هغبلقبت ووٖ 
 راپژٍّص  خبهقٔ آهبرٕ اٗي است. پ٘وبٗطٖ - تَغ٘فٖ ّبٕ پژٍّص ًَؿ اس ً٘ش ّب گززآٍرٕ زازُ لحبػ اس .آٍرز

ّبٕ استبى اٗالم )زاًطىسٓ وطبٍرسٕ ٍ هٌبثـ عج٘قٖ زاًطگبُ اٗالم، زاًطىسٓ  اسبت٘س ٍ زاًطدَٗبى زاًطگبُ
ثِ هٌؾَر تق٘٘ي ًزهبل . زٌّس تطى٘ل هًَٖر هزوش اٗالم(  زاًطگبُ پ٘بم ٍ وطبٍرسٕ زاًطگبُ آساز اسالهٖ ٍاحس اٗالم

، (1) خسٍل ضوبرٓزر  ًتبٗح آسهَى .استفبزُ ضس 1اسو٘زًف –اس آسهَى ولوَگزف  ّن ثَزى تَسٗـ خبهقٔ آهبرٕ
 .استزٌّسٓ ًزهبل ثَزى خبهقٔ آهبرٕ  ًطبى

 
 اسمٕزوف تزاْ تعٕٕه وزمال تًدن تًسٔع جامعٍ –آسمًن کلمًگزف (. 1جذيل ضمارِ )

N 544 

 
Normal parameters 

Mean 1/89 

Std .Deviation 0/847 

 
Most Extreme 

Differences 

Absolute 3/51 

Positive 0/297 

Negative -0/308 

Kolmogorov- Smirnov 3/58 
Asymp. Sig. (2 tailed) 0/000 

 هٌجـ: هحبسجبت تحم٘ك
 

سًٖ  اس رٍش غزثبل ًبهِ ثزإ افوبل رٍاٖٗ زر پزسص ّبٕ پژٍّص اس آسهَى آلفبٕ وزًٍجبخ ٍ ثزإ پبٗبٖٗ گشارُ
ًبهِ  وِ ًطبًگز تأٗ٘س پبٗبٖٗ پزسص ثَز 86/0 ّب، همبزٗز ث٘طتز اس وزًٍجبخ توبم گشارُ. ضزٗت آلفبٕ استفبزُ ضس

پٌل  ً٘ش، تَسظ ًبهِ پزسص غَرٕ سًٖ، رٍاٖٗ فالٍُ ثز تأٗ٘س آى اس عزٗك غزثبل 2ثزإ افشاٗص رٍاٖٗ .است
                                                           
9. Kolmogorov  - Smirnov Test 
2. Validity 

بــرای پایایــی گزاره هــای پژوهــش از آزمــون آلفــای کرونبــاخ و بــرای اعمــال روایــی در پرســش نامه از 
روش غربال زنــی اســتفاده شــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ تمــام گزاره هــا، مقادیر بیشــتر از 0/86 بود که نشــانگر 
ــی، روایــي  ــر تأییــد آن از طریــق غربال زن ــرای افزایــش روایــی2  عــاوه ب تأییــد پایایــی پرســش نامه اســت. ب
صــوری پرســش نامه نیــز، توســط پنــل نخبــگان )اســاتید دانشــگاه ایــام(، بازنگــری و تأیید شــد. جامعــۀ آماری 

1. Kolmogorov - Smirnov Test
2. Validity
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پژوهــش، شــامل 544 نفــر از اســاتید و دانشــجویان دانشــکده های کشــاورزی و منابــع طبیعی شــاغل به تحصیل 
در دانشــگاه های ایــام بــود. حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران1  255 نفــر بــرآورد شــد. 

7 

 

اسبت٘س ٍ اس ًفز  544ضبهل  ،خبهقٔ آهبرٕ پژٍّص س.ض تأٗ٘س ٍ اسبت٘س زاًطگبُ اٗالم(، ثبسًگزًٕرجگبى )
 ثب ًوًَِ حدنٕ اٗالم ثَز. ّب زاًطگبُزر  ّبٕ وطبٍرسٕ ٍ هٌبثـ عج٘قٖ ضبغل ثِ تحػ٘ل زاًطدَٗبى زاًطىسُ

  .ضس ًفز ثزآٍرز 255 1فزهَل وَوزاى اس استفبزُ
 

 ٔافتٍ (. جامعّ آمارْ پضيَص ي ومًوّ تخصٕص2جذيل ضمارِ )
 ومًوٍ داوطگاٌ ردٔف

 98 زاًطگبُ اٗالم )زاًطىسٓ وطبٍرسٕ ٍ هٌبثـ عج٘قٖ(  94-93التحػ٘الى  فبركاسبت٘س ٍ   1

 74 زاًطگبُ پ٘بم ًَر اٗالم )هزوش اٗالم( 94-93التحػ٘الى  اسبت٘س ٍ فبرك 2

 53 زاًطگبُ آساز اسالهٖ )زاًطىسٓ وطبٍرسٕ( 94-93التحػ٘الى  اسبت٘س ٍ  فبرك 3
 225 هدوَؿ 4

 
س. ثزإ تدشِٗ ٍ تحل٘ل ضضسُ، زرٗبفت  ًبهِ ثِ غَرت تىو٘ل پزسص 237، تقساز ضسُ ًبهٔ ارسبل پزسص 255اس 

ثرػَظ تحل٘ل فبهلٖ اوتطبفٖ ٍ تحل٘ل فبهلٖ تأٗ٘سٕ  ؛ّبٕ آهبرٕ تَغ٘فٖ ٍ استٌجبعٖ ّب اس رٍش زازُ
ِ هٌؾَر ّبٕ پژٍّطٖ هزاوش فلوٖ، اخزاٖٗ ٍ زاًطگبّٖ ث تحم٘مبت، هغبلقبت ٍ عزح ٔپس اس هغبلقاستفبزُ ضس. 

سبذتِ  إ هحمك ًبهِ ّب( استرزاج گززٗس؛ سپس پزسص وبرگ٘زٕ هٌبست اثشار تحم٘ك، هْوتزٗي هتغ٘زّب )گَِِٗ ث
ارسبل زازُ ضس ) تِْ٘ ٍ زر اذت٘بر خوق٘ت ًوًَِ لزار ،إ ل٘ىزت گشٌِٗ ثب استفبزُ اس ع٘ف پٌح ٍ سؤال 35ثب 

ٍ  ّب اًدبم ضس(. زازُ Google Docsافشار  ثب استفبزُ اس ًزم ،ثزإ افضبٕ ّ٘ئت فلوٖ ٍ هسرسبىًبهِ  پزسص
افشارّبٕ  ثب استفبزُ اس ًزم ؛ سپسًبهِ( اثتسا وسگذارٕ گززٗس اثشار پژٍّص )پزسص ُ اساعالفبت ثِ زست آهس

SPSS .هَرز تدشِٗ ٍ تحل٘ل لزار گزفت 
 

 َاْ تحقٕق  ٔافتٍ
 دَىذگان آمار تًصٕفٓ پاسخ

                                                           
9. Cochran 

ــرای  ــه صــورت تکمیل شــده، دریافــت شــد. ب از 255 پرســش نامۀ ارسال شــده، تعــداد 237 پرســش نامه ب
تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــاری توصیفــی و اســتنباطی؛ بخصــوص تحلیــل عاملــی اکتشــافی و 
تحلیــل عاملــی تأییدی اســتفاده شــد. پــس از مطالعــۀ تحقیقات، مطالعــات و طرح هــای پژوهشــی مراکز علمی، 
اجرایــی و دانشــگاهی بــه منظــور بــه کارگیــری مناســب ابــزار تحقیــق، مهمتریــن متغیرهــا )گویه هــا( اســتخراج 
گردیــد؛ ســپس پرســش نامه ای محقق ســاخته بــا 35 ســؤال و بــا اســتفاده از طیــف پنج گزینــه ای لیکــرت، تهیــه 
و در اختیــار جمعیــت نمونــه قــرار داده شــد )ارســال پرســش نامه بــرای اعضــای هیئــت علمــی و مدرســان، بــا 
ــزار پژوهــش  ــه دســت آمــده از اب ــزار Google Docs انجــام شــد(. داده هــا و اطاعــات ب اســتفاده از نرم اف
ــا اســتفاده از نرم افزارهــای SPSS مــورد تجزیــه و تحلیــل  )پرســش نامه( ابتــدا کدگــذاری گردیــد؛ ســپس ب

قــرار گرفــت.

یافته های تحقیق 
آمار توصیفی پاسخ دهندگان

ــۀ پژوهــش، 237 پرســش نامۀ  ــرای نمون ــه کــه اشــاره شــد از مجمــوع 255 پرســش نامۀ ارسال شــده ب همان گون
تکمیل شــده، دریافــت شــد کــه داده هــای ایــن پرســش نامه ها در آنالیزهــای تحلیلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتند. 
نتایــج تحلیلــی - توصیفــی ویژگی هــای پاســخ دهندگان، بــه صــورت تجمیع شــده در جــدول شــمارۀ )3( نشــان 
داده شــده اســت. نتایــج نشــان  می دهــد کــه 67 درصــد از پاســخ دهندگان، مــرد بوده انــد. بیشــترین طبقــۀ ســنی 
)109 نفــر( نیــز مربــوط بــه ردۀ ســنی 20 تــا 40 ســال بــوده کــه 46 درصــد از پاســخ دهندگان بــه پرســش نامه را 
شــامل شــده اســت. از نظــر تحصیــات نیــز 33 درصــد از تکمیل کننــدگان پرســش نامه، فــارغ التحصیــل مقطــع 

کاردانــی، 27 درصــد، مقطــع کارشناســی و 40 درصــد، دارای مــدرک فــوق لیســانس و دکتــرا بوده انــد.

1. Cochran
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ضسُ،  تىو٘ل ًٔبه پزسص 237ثزإ ًؤًَ پژٍّص،  ضسُ ارسبل ًٔبه پزسص 255اس هدوَؿ  گًَِ وِ اضبرُ ضس ّوبى
 -زر آًبل٘شّبٕ تحل٘لٖ هَرز استفبزُ لزار گزفتٌس. ًتبٗح تحل٘لٖ  ّب ًبهِ ّبٕ اٗي پزسص زازُ وِ سضزرٗبفت 

ًطبى زازُ ضسُ است. ًتبٗح  (3)ضسُ زر خسٍل ضوبرٓ  زٌّسگبى، ثِ غَرت تدو٘ـ ّبٕ پبسد تَغ٘فٖ ٍٗژگٖ
هزثَط ثِ رزٓ سٌٖ  ًفز( ً٘ش 109) ث٘طتزٗي عجمٔ سٌٖ .اًس هزز ثَزُ ،زٌّسگبى زرغس اس پبسد 67 وِ زّس ًطبى  هٖ

 33 ً٘ش اس ًؾز تحػ٘الت را ضبهل ضسُ است.ًبهِ  زٌّسگبى ثِ پزسص زرغس اس پبسد 46سبل ثَزُ وِ  40تب  20
 ،زرغس 40همغـ وبرضٌبسٖ ٍ  زرغس، 27فبرك التحػ٘ل همغـ وبرزاًٖ،  ِ،ًبه وٌٌسگبى پزسص زرغس اس تىو٘ل

 اًس. زارإ هسرن فَق ل٘سبًس ٍ زوتزا ثَزُ
  

 دَىذگان آمار تًصٕفٓ پاسخ(. 3جذيل ضمارِ )
 ئضگٓ يضعٕت فزاياوٓ فزاياوٓ وسثٓ فزاياوٓ تجعٓ

 جىسٕت هزز 159 67/0 67/0
 سى 78 33/0 1 

46/0 46/0 109 20 - 40 

 50 - 41 91 38/0 84/0 طثقّ سىٓ

 50ثبالٕ  37 16 1

 وبرزاًٖ 78 33/0 33/0

 مٕشان تحصٕالت
 وبرضٌبسٖ 64 27/0 60/0

 وبرضٌبسٖ ارضس 51 21/0 81/0

 زوتزا 44 19/0 1

 

ثٌسٕ( هْوتزٗي هَاًـ  سٌدٖ ٍ اٍلَٗت ، ضزٗتدو٘ـآٍرٕ، ت ًبهِ )خوـ ثب تَخِ ثِ ًتبٗح ثِ زست آهسُ اس پزسص
ضٌبسبٖٗ ٍ  ،هتغ٘ز 25ّبٕ اٗالم، زر اثتسا  التحػ٘الى رضتٔ وطبٍرسٕ زاًطگبُ تَسقٔ وبرآفزٌٖٗ زر ه٘بى فبرك

 6 ،ْب ثِ گزٍُ ًرجگبى )اسبت٘س ٍ زاًطدَٗبى تحػ٘الت تىو٘لٖ(آًوِ پس اس زر اذت٘بر لزار زازى  گززٗستق٘٘ي 
 ،اغلٖ )فَاهل اغلٖ( ٔچْبر عجم زر هتغ٘ز 19 ً٘ش زر ًْبٗت .ّب تطر٘ع زازُ ضسهتغ٘زخشئٖ اس سبٗز  هتغ٘ز

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از پرســش نامه )جمــع آوری، تجمیــع، ضریب ســنجی و اولویت بنــدی( 
مهمتریــن موانــع توســعۀ کارآفرینــی در میــان فارغ التحصیــان رشــتۀ کشــاورزی دانشــگاه های ایــام، در ابتــدا 
25 متغیــر، شناســایی و تعییــن گردیــد کــه پــس از در اختیــار قــرار دادن آنهــا بــه گــروه نخبــگان )اســاتید و 
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی(، 6 متغیــر جزئــی از ســایر متغیرهــا تشــخیص داده شــد. در نهایــت نیــز 19 
متغیــر در چهــار طبقــۀ اصلــی )عوامــل اصلــی(، دســته بندی و وارد تحلیــل عامــل اکتشــافی شــد: 1( عوامــل 
اداری، حقوقــی و قانونــی؛ 2( عوامــل مالــی و اقتصــادی؛ 3( عوامــل مهارتــی و آموزشــی و 4( عوامــل اجتماعــی 
و فرهنگــی. عوامــل اصلــی، بــه منظــور امــکان تجزیــه و تحلیــل در نرم افــزار SPSS  بــه ترتیــب بــا حــروف 
A،B ، C وD کدگــذاری شــدند. بــرای تعییــن متغیرهــای مربــوط بــه ایــن عوامــل و افزایــش تفســیر متغیرها از 
روش »چرخــش واریماکــس1«  اســتفاده گردیــد؛ بــر ایــن اســاس، بــرای هــر یــك از عوامــل اصلــی، متغیرهایی 
شناســایی و ارزیابــی شــد. بــرای تحلیــل عاملــی از »ضریــب KMO«2  و »آزمــون کرویــت بارتلــت«3  اســتفاده 
گردیــد. معیــار قضــاوت در مــورد ضریــب KMO، بــر اســاس جــدول شــمارۀ )4( می باشــد. در صورتــی کــه 
مقــدار KMO، کمتــر از 0/5 باشــد، داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی، مناســب نخواهنــد بــود و اگــر مقــدار آن، 
بیــن 0/5 تــا 0/69 باشــد، می تــوان بــا احتیــاط بیشــتری بــه تحلیــل عاملــی پرداخــت؛ امــا در صورتــی کــه مقــدار 
آن، بزرگتــر از 0/7 باشــد، همبســتگی های موجــود در بیــن داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی مناســب خواهنــد بــود.

1. Varimax Rotation
2. Kasier- Meyer- Olkin
3. Bartlett›s Test of Sphericity

شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی در میان دانش ...



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

47

فصلنامه علمي- ترويجي

9 

 

( 3فَاهل هبلٖ ٍ التػبزٕ؛  (2فَاهل ازارٕ، حمَلٖ ٍ لبًًَٖ؛  (1 :ثٌسٕ ٍ ٍارز تحل٘ل فبهل اوتطبفٖ ضس زستِ
زر  لتدشِٗ ٍ تحل٘ثِ هٌؾَر اهىبى فَاهل اغلٖ، فَاهل اختوبفٖ ٍ فزٌّگٖ.  (4فَاهل هْبرتٖ ٍ آهَسضٖ ٍ 

فَاهل اٗي ّبٕ هزثَط ثِ هتغ٘زوسگذارٕ ضسًس. ثزإ تق٘٘ي  A،B ، C ٍDثِ تزت٘ت ثب حزٍف   SPSSافشار ًزم
ثزإ ّز ٗه اس فَاهل  ،ثز اٗي اسبس ؛استفبزُ گززٗس 1«چزذص ٍارٗوبوس»ّب اس رٍش هتغ٘زٍ افشاٗص تفس٘ز 

 3«آسهَى وزٍٗت ثبرتلت»ٍ  KMO»2ضزٗت »ٖ ضٌبسبٖٗ ٍ ارسٗبثٖ ضس. ثزإ تحل٘ل فبهلٖ اس ّٗبهتغ٘ز ،اغلٖ
ثبضس. زر غَرتٖ وِ  هٖ (4)ثز اسبس خسٍل ضوبرٓ  ،KMOاستفبزُ گززٗس. هق٘بر لضبٍت زر هَرز ضزٗت 

تب  5/0ث٘ي  ،هٌبست ًرَاٌّس ثَز ٍ اگز همسار آى ،ّب ثزإ تحل٘ل فبهلٖ زازُ ،ثبضس 5/0ووتز اس  ،KMO همسار
 7/0 ثشرگتز اس ،زر غَرتٖ وِ همسار آى ؛ اهبثِ تحل٘ل فبهلٖ پززاذت ٕتَاى ثب احت٘بط ث٘طتز هٖ ،ثبضس 69/0

 س ثَز.ٌّب ثزإ تحل٘ل فبهلٖ هٌبست ذَاّ ّبٕ هَخَز زر ث٘ي زازُ ثبضس، ّوجستگٖ
 

 KMO(. قضايت در مًرد ضزٔة 4جذيل ضمارِ )

 تحلٕل عاملَٓا تزاْ  تىاسة دادٌ KMOمقذار 
 فبلٖ 90/0ثشرگتز ٗب هسبٍٕ 

 ذ٘لٖ ذَة 89/0 – 80/0
 ذَة 79/0 – 70/0
 هتَسظ 69/0 – 60/0
 ضق٘ف 59/0 – 50/0

 غ٘زلبثل پذٗزش 90/0ووتز اس  

 
 ّٔبٖٗ وِ ثبٗس پبٗ افشٍى ثز اٌٗىِ هبتزٗس ّوجستگٖ ،ّب ثزإ تحل٘ل فبهلٖ ثزإ اعوٌ٘بى اس هٌبست ثَزى زازُ

: 1389ثبٗس اس آسهَى وزٍٗت ثبرتلت استفبزُ وزز )سارؿ چبَّوٖ،  جبضسگ٘زًس زر خبهقِ ثزاثز غفز ً تحل٘ل لزار 
وِ زر  ثبضس هٖ 004/8195ثزاثز ٍ همسار ثبرتلت  893/0 ثزاثز ّبٕ اٗي پژٍّص،هتغ٘ز KMO(. همسار 5 – 3

                                                           
9. Varimax Rotation 
2. Kasier- Meyer- Olkin 
3. Bartlett's Test of Sphericity 

بــرای اطمینــان از مناســب بــودن داده هــا بــرای تحلیــل عاملــی، افــزون بــر اینکــه ماتریــس همبســتگی هایی کــه 
بایــد پایــۀ تحلیــل قــرار  گیرنــد در جامعــه برابــر صفــر نباشــد بایــد از آزمــون کرویــت بارتلــت اســتفاده کــرد 
)زارع چاهوکــی، 1389: 3 – 5(. مقــدار KMO متغیرهــای ایــن پژوهــش، برابــر 0/893 و مقــدار بارتلــت برابــر 
8195/004 می باشــد کــه در ســطح 0/01 معنــادار بــوده اســت. ضرایــب بــه دســت آمــده، نشــان دهندۀ مناســب 

بــودن همبســتگی متغیرهــای وارده شــده بــرای تحلیــل عاملــی می باشــد.
ــوط  ــه، متغیرهــای مرب ــه دســت آمــده از پرســش نامه ها و تحلیل هــای صورت گرفت ــه نتایــج ب ــا توجــه ب ب
ــه ماهیــت گویه هــای موجــود در هــر عامــل  ــا توجــه ب ــه موضــوع شناســایی شــد. نامگــذاری عوامــل نیــز ب ب
انجــام گرفــت؛ بــر ایــن اســاس، عوامــل اصلــی بــه صــورت »عوامــل اداری، حقوقــی و قانونــی«، »عوامــل مالی و 
اقتصــادی«، »عوامــل مهارتــی و آموزشــی« و »عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی«، نامگــذاری و به ترتیب بــا حروف 
ــن  ــا اســتفاده از شــماره های التی ــز ب ــا نی A، B ،C و D کدگــذاری شــدند. کدگــذاری هــر یــك از گویه ه
ــا فــرض  ــه آن عامــل )Ai، Bi، Ci، Di( انجــام شــد. نحــوۀ قرارگیــری متغیرهــا ب و حــرف التیــن مربــوط ب
واقــع شــدن آنهــا بــا بــار عاملــی بزرگتــر از 0/5 بعــد از چرخــش عامل هــا بــه روش واریماکــس و نامگــذاری و 

کدگــذاری عامل  هــای اصلــی و متغیرهــا بــه شــرح جــدول شــمارۀ )5( می باشــد.

نبی امیدی - رحمت اهلل محمدی پور - محمدرضا امیدی
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11 

 

ّبٕ ٍارزُ ضسُ هتغ٘زهٌبست ثَزى ّوجستگٖ  زٌّسٓ ًطبى ،هقٌبزار ثَزُ است. ضزاٗت ثِ زست آهسُ 01/0سغح 
 ثبضس. ثزإ تحل٘ل فبهلٖ هٖ

هزثَط ثِ هَضَؿ  ّٕبهتغ٘ز ،گزفتِ ّبٕ غَرت ّب ٍ تحل٘ل ًبهِ تَخِ ثِ ًتبٗح ثِ زست آهسُ اس پزسص ثب
 ،ثز اٗي اسبس ؛فتگزهَخَز زر ّز فبهل اًدبم  ّٕب ثب تَخِ ثِ هبّ٘ت گَِٗ ً٘ش ًبهگذارٕ فَاهلس. ضضٌبسبٖٗ 

فَاهل هْبرتٖ ٍ »، «فَاهل هبلٖ ٍ التػبزٕ»، «فَاهل ازارٕ، حمَلٖ ٍ لبًًَٖ»فَاهل اغلٖ ثِ غَرت 
وسگذارٕ ضسًس.  A، B ،C ٍ D، ًبهگذارٕ ٍ ثِ تزت٘ت ثب حزٍف «فَاهل اختوبفٖ ٍ فزٌّگٖ»ٍ  «آهَسضٖ

 ،Ai ،Bi ،Ciهزثَط ثِ آى فبهل )ّبٕ الت٘ي ٍ حزف الت٘ي  ضوبرُاستفبزُ اس ّب ً٘ش ثب  ّز ٗه اس گَِٗوسگذارٕ 
Di ).چزذصثقس اس  5/0ْب ثب ثبر فبهلٖ ثشرگتز اس آًًحَٓ لزارگ٘زٕ هتغ٘زّب ثب فزؼ ٍالـ ضسى  اًدبم ضس 

 (5)ّب ثِ ضزح خسٍل ضوبرٓ هتغ٘زّبٕ اغلٖ ٍ   فبهل ًبهگذارٕ ٍ وسگذارٕ ٍ رٗوبوساٍ رٍش ثِ ّب فبهل
 ثبضس. هٖ
 

 َاْ کطايرسْ آمًختگان رضتٍ داوصتًسعّ کارآفزٔىٓ ضذٌ در سمٕىّ  (. مًاوع ضىاسا5ٓٔجذيل ضمارِ )
 تار عاملٓ َا گًٍٔ تار عاملٓ عًامل ردٔف

1 
=A  ،ٕفَاهل ازار

 حمَلٖ ٍ لبًًَٖ
797/2 

=A1  التحػ٘الى ٍ  فسم حوبٗت زاًطگبُ ٍ زٍلت اس فبرك
 آًبى ّٔبٕ وبرآفزٌٗبً عزح

697/0 

=A2  411/0 ّبٕ حمَلٖ لَاً٘ي هتقسز ٍ هحسٍزٗت 
=A3  ّبٕ  فسم اعوٌ٘بى اس هبلى٘ت فىزٕ ٍ هقٌَٕ عزح

 وبرآفزٌٖٗ
362/0 

=A4  ذبظ وبرآفزٌٖٗ  ّبٕ ّب ٗب اًدوي فسم تطىل
 زاًطگبّ٘بى

543/0 

=A5  ٍ ضقف ارتجبعٖ ًْبز زاًطگبُ ثب ثرص غٌقت
 تدبرت

784/0 

2 
=B  ٍ ٖفَاهل هبل

 التػبزٕ
 
490/2 

=B1 591/0 التحػ٘لٖ اس فبرك ًساضتي سزهبٗٔ وبفٖ ثقس 
=B2  تسْ٘الت ًبهٌبست ثبًىٖ )ثسٍى اهت٘بسٕ ذبظ

 التحػ٘الى( ثزإ فبرك
603/0 

11 

 

=B3  فسم توبٗل ثِ رٗسه التػبزٕ زر ث٘ي
 التحػ٘الى فبرك

587/0 

=B4 ّبٕ هبلٖ، التػبزٕ  ّب ٍ رٍش آضٌب ًجَزى ثِ فقبل٘ت
 گذارٕ ٍ سزهبِٗ

709/0 

3 
 

=C  ٖفَاهل هْبرت
 ٍ  آهَسضٖ

240/2 

 

=C1 ٕرٍس ًجَزى  هحَر ٍ ثِ هحتَإ زرسٖ تئَر
 ّبٕ آهَسضٖ سزفػل

420/0 

=C2 ُّبٕ هْبرتٖ السم زر سهٌ٘ٔ  فسم گذراًسى زٍر
 وبرآفزٌٖٗ زر عَل تحػ٘ل

638/0 

=C3 ّبٕ اٗدبز  ووجَز ذالل٘ت ٍ آضٌب ًجَزى ثِ رٍش
 ذالل٘ت

301/0 

=C4 467/0 )فٌٖ، اًسبًٖ، ازراوٖ( ّبٕ هسٗزٗتٖ فمساى هْبرت 
=C5 ٖإ(  )آهَسضٖ ٍ هطبٍرُ ًجَز هزاوش ترػػ

 وبرآفزٌٖٗ
369/0 

4 
=D  فَاهل

 اختوبفٖ ٍ فزٌّگٖ
426/2 

=D1 ثجبت  توبٗل ثِ زاضتي وبر زٍلتٖ )ثِ فٌَاى ضغلٖ ثب
 ٍ ثسٍى ً٘بس ثِ سزهبِٗ(

693/0 

=D2  فسم توبٗل ثِ وبرّبٕ گزٍّٖ ٍ اختوبفٖ زر ث٘ي
 التحػ٘الى فبرك

425/0 

=D3 ٔفسم ًْبزٌِٗ ضسى فزٌّگ وبرآفزٌٖٗ زر ه٘بى خبهق 
 التحػ٘الى زاًطگبّٖ فبرك

576/0 

=D4 ٕ311/0 ووجَز افتوبز ثِ ًفس ٍ ذَزثبٍر 
=D5 ّبٕ  فمساى اًگ٘شُ ٍ فاللٔ وبفٖ ثِ فقبل٘ت

 وطبٍرسٕ
421/0 

 
ًتبٗح ه٘شاى  .زٌّس را ًطبى هٖآٍرٕ ضسُ  ّبٕ خوـ هٌبست ثَزى ثزاسش هسل ثب زازُ ،ّبٕ ثزاسًسگٖ ضبذع

 ًطبى زازُ ضسُ است. (6)ّبٕ ثزاسًسگٖ زر خسٍل ضوبرٓ  ضسُ ثب ضبذع تغج٘ك فَاهل ارائِ
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شــاخص های برازندگــی، مناســب بــودن بــرازش مــدل بــا داده هــای جمــع آوری شــده را نشــان می دهنــد. نتایــج 
میــزان تطبیــق عوامــل ارائه شــده بــا شــاخص های برازندگــی در جــدول شــمارۀ )6( نشــان داده شــده اســت.

12 

 

 َاْ تزاسوذگٓ ضذٌ تا ضاخص پذٔزْ عًامل ارائٍ (. وتأج تطثٕق6جذيل ضمارِ )
 وتأج در پضيَص ضذٌمعٕار پٕطىُاد َاْ تزاسش ضاخص

 612/2 3 ≥ زرخٔ آسازٕ
 000/0 0/05 ≥ سغح هقٌبزارٕ

 78/90 ≥90 ضبذع ً٘ىَٖٗ ثزاسش
 163/92 ≥90 ضسٓ ً٘ىَٖٗ ثزاسش ضبذع تقسٗل

 104/91 ≥90 ضبذع ثزاسًسگٖ تغج٘مٖ
 83/90 ≥90 ثزاسًسگٖ ٓضس ضبذع ًزم

 015/91 ≥90 ثزاسًسگٖ ًٓطس ضبذع ًزم
 038/0 0/05 ≥ ّب هبًسُ ه٘بًگ٘ي هدذٍر پس

 074/0 0/1 ≥ ّب هبًسُ ه٘بًگ٘ي ثبلٖ ٔهق٘بر رٗط

 
 گ٘زٕ  ثحث ٍ ًت٘دِ

اس ه٘بى فَاهل اغلٖ  وِ زّس ّبٕ پژٍّطٖ ًطبى هٖ ضَز، ٗبفتِ هطبّسُ هٖ (5)ّوبًگًَِ وِ زر خسٍل ضوبرٓ 
حمَلٖ ٍ لبًًَٖ ثب ثبر  ّبٕ وطبٍرسٕ، فَاهل ازارٕ، التحػ٘الى رضتِ هزثَط ثِ هَاًـ تَسقٔ وبرآفزٌٖٗ فبرك

فَاهل اختوبفٖ ٍ فزٌّگٖ  ،490/2 س. فَاهل هبلٖ ٍ التػبزٕ ثب ثبر فبهلًٖث٘طتزٗي ًمص را زار 797/2 فبهلٖ
ثِ تزت٘ت هَاًـ هْوتزٕ زر راُ تَسقٔ ً٘ش  240/2 ٍ فَاهل هْبرتٖ ٍ آهَسضٖ ثب ثبر فبهلٖ 426/2 ثب ثبر فبهلٖ

ّبٕ ثزاسًسگٖ تغبثك فَاهل  ضبذع ،(6)رًٍس. زر خسٍل ضوبرٓ  ثِ ضوبر هٖ لطز هذوَروبرآفزٌٖٗ زر ه٘بى 
 ٍ ثزاسش ً٘ىَٖٗ ضبذع گز ثزاسش ذَة هسل است.ث٘بً وًِطبى زازُ ضسُ  ،ّبٕ پژٍّص هزثَط ثِ ٗبفتِ

ّوچٌ٘ي هق٘بر  است؛ هسل هٌبست ثزاسش ث٘بًگز ثبضس، ًشزٗىتز ٗه ثِ ّزچِ ً٘ىَٖٗ ثزاسش ٓضس تقسٗل ضبذع
 ًطبًگز ّبست، ّزچِ وَچىتز ثبضس، ثبل٘وبًسُ هتَسظ گ٘زٕ ّب وِ ضبذػٖ ثزإ اًساسُ رٗطٔ ه٘بًگ٘ي ثبل٘وبًسُ

زرغس( ث٘بًگز  5/0)زر سغح هقٌبزارٕ  tّبٕ  سغح هقٌبزارٕ ٍ وو٘ت ،است ٍ هدذٍر وب هسل ذَة ثزاسش
 ضسُ ثب هسل ّستٌس.ُ ّبٕ هطبّس ًجَز تفبٍت هقٌبزارٕ زازُ

 

بحث و نتیجه گیری 
ــان  ــه از می ــد ک ــان می ده ــی نش ــای پژوهش ــود، یافته ه ــاهده می ش ــمارۀ )5( مش ــدول ش ــه در ج ــه ک همانگون
عوامــل اصلــی مربــوط بــه موانــع توســعۀ کارآفرینــی فارغ التحصیــان رشــته های کشــاورزی، عوامــل اداری، 
حقوقــی و قانونــی بــا بــار عاملــی 2/797 بیشــترین نقــش را دارنــد. عوامل مالــی و اقتصادی بــا بار عاملــی 2/490، 
عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی بــا بــار عاملــی 2/426 و عوامــل مهارتــی و آموزشــی بــا بــار عاملــی 2/240 نیــز بــه 
ترتیــب موانــع مهمتــری در راه توســعۀ کارآفرینــی در میــان قشــر مذکــور بــه شــمار می رونــد. در جدول شــمارۀ 
ــای پژوهــش، نشــان داده شــده کــه بیانگــر  ــه یافته ه ــوط ب ــل مرب ــق عوام )6(، شــاخص های برازندگــی تطاب
بــرازش خــوب مــدل اســت. شــاخص نیکویــی بــرازش و شــاخص تعدیل شــدۀ نیکویــی بــرازش هرچــه به یك 
نزدیکتــر باشــد، بیانگــر بــرازش مناســب مــدل اســت؛ همچنیــن معیــار ریشــۀ میانگیــن باقیمانده ها که شــاخصی 
بــرای اندازه گیــری متوســط باقیمانده هاســت، هرچــه کوچکتــر باشــد، نشــانگر بــرازش خــوب مــدل اســت و 
مجــذور کا، ســطح معنــاداری و کمیت هــای t )در ســطح معنــاداری 0/5 درصــد( بیانگــر نبود تفاوت معنــاداری 

داده هــای مشاهده شــده بــا مــدل هســتند.
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