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ABSTRACT 

 

     Similar to the industry and services sector, there is now an increasing growth in the 

development of agricultural startups, and the universities can play a major role in creating and 

growing these types of new businesses due to their educational and research structure. Therefore, 

the aim of the present study was to identify the challenges of launching agricultural startups from 

the students' views. The statistical population of this research was consisted of all agricultural and 

natural resources' under-graduate and post graduate students of the Sari University in the same area 

of science(N=593). The sample size was calculated by the Cochran formula (n=210) which by 

proportional stratified random sampling method, the data was collected. The main research tool 

was a questionnaire which its facial validity was evaluated using the panel of experts and construct 

validity was measured by average variance extracted (AVE). Also, the reliability of the instrument 

was assessed by Cronbach's alpha for the main scale of the questionnaire (above 0.7). Exploratory 

factor analysis method was used to determine the structural factors and a confirmatory factor 

analysis method were applied to fit it. According to findings, the challenges of launching 

agricultural start-ups were classified into three separate groups: economic-market issues, personal-

skills as well as administrative-legal affairs. These factors were able to explain 70.30 percent of the 

total variance. The result of this research can contribute to the universities and higher education 

centers in agriculture and natural resources to solve the identified challenges in order to improve 

the capabilities of their students and to create and let the students to enter this type of business. 

 

Keywords: Entrepreneurial characteristics, agricultural employment, entrepreneurship, 

unemployment, agricultural higher education 

 

Extended Abstract 

Introduction and objectives 

In the recent years, special attention has been paid to the development of entrepreneurship in 

various economic sectors of developed and developing countries, and in parallel, efforts have been 

made to introduce startups the integrated technical innovations. The start-ups have found a special 

place in the economic system, particularly in developed countries, due to the application of new 

technologies and management methods. Despite the leadership of the service and industry sectors 

in introducing startups, there is now an increasing growth in the development of agricultural 

startups. Due to their educational and research structure, the universities can play a major role in 

the creation and growth of this type of new business; however, previous studies indicate the 

weakness of the universities' educational and entrepreneurship programs in this area, in which the 

students and graduates face various challenges. In the present study, an attempt has been paid to 

identify these challenges. 

 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11149.html
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12354251/


 1401، 1 ، شماره53-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           250

Methodology  

The statistical population of the study consisted of under-graduate and post-graduate students of the 

Sari University with the discipline of Agricultural Sciences and Natural Resources. Using 

Cochran's formula, a sample of 210 students were selected by the proportional random sampling 

method.  The instrument used for data collection was a questionnaire which was developed by the 

researchers. A pilot study with 30 numbers of the questionnaires was conducted to determine the 

reliability of the research tool the Cronboch’s alpha was measured and revealed that different parts 

of the questionnaire were suitable for study. The construct validity and the composite reliability of 

the research instrument were tested by estimation of the measurement model and were satisfied 

after necessary corrections. The collected data were analyzed through using the SPSS26 and 

LISREL8.8 softwares. A structural equation model was used to measure the challenges of starting 

agricultural start-ups. Exploratory factor analysis method was used to identify agricultural start-ups' 

structural factors and challenges; while, the confirmatory factor analysis method and structural 

equation modeling were used to fit it. 

 

Finding and Discussion 

The results showed that 65.7 percent of the participants were female students and 34.3 percent of 

them were male. Also, 79 percent of the students were under-graduates; while, 21 percent of them 

were postgraduates. In this study, 30 percent of the students had no working experience and only 

29 percent of them had agriculture and business experience. In response to the question of whether 

you have participated in entrepreneurship and start-up training courses, about 86.5 percent of 

participants answered no and only 13.5 percent replied yes. The results showed that the challenges 

of launching agricultural start-ups were classified into three groups: economic-market issues, 

personal-skills as well as administrative-legal issues. These factors were able to explain 70.30 

percent of the total variance. The second-order confirmatory factor analysis conducted based on the 

structural equations of start-up business challenges, showed the following results: 

Firstly, the challenge of "Lack of skills in starting a start-up business (lack of appropriate skills and 

experience)" with a load Factor 1.04, was highlighted as the most important factor in structure 

formation among the individual-skill challenges., Also, the challenge of "high risk and financial 

risk of start-up agricultural businesses and natural resources", with a factor load of 0.85 was 

recognized as the most important factor in structure formation among the economic-market 

challenges. Finally, the challenge of "lack of specific government's trustworthy parties and 

sponsors in the field of start-up businesses in agriculture and natural resources" with a factor of 

0.97 was distinguished as the most important factor in structure formation among the legal-

administrative challenges. 
  

Conclusion and suggestions 

Higher education should pay serious attention to improving students' entrepreneurial status in order 

to empower them. Empowering students and training them to become professional, innovative and 

capable individuals who have the ability to start a business requires a comprehensive and effective 

training program. Hence, the results of this research can contribute to the universities and higher 

education centers in agriculture and natural resources to solve the identified challenges in order to 

improve the capabilities of their students and to create and let them enter this type of business. 

Therefore, following suggestions are given: 

 Reducing the risk of students' entrepreneurial and productive activities by providing them initial 

facilities to start a business. 

 Activation of a career and business counseling center at the university with the help of 

experienced consultants and mentors. 

 Changing the theoretical evaluation system to a practical assessment system of and 

entrepreneurial activities. 

 Helping students to commercialize their entrepreneurial achievements and to reduce their risks. 
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 چکیده

 

های در توسعه استارتاپ ایاکنون رشد فزایندههمانند بخش صنعت و خدمات، هم
توانند سهم دلیل ساختار آموزشی و پژوهشی خود میها بهکشاورزی وجود دارد و دانشگاه

رو، هدف کارهای جدید داشته باشند. از اینواین نوع از کسب ای در ایجاد و توسعهعمده
جویان بود. های کشاورزی از دید دانشاندازی استارتاپهای راهتحقیق حاضر شناسایی چالش

نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی و دانشجویان کارشناسی  539جامعه آماری تحقیق را 
طبیعی ساری تشکیل دادند که با استفاده از فرمول ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

ها ها از آننفره به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و داده 210ای کوکران نمونه
آوری شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن با استفاده از نظر پنل جمع

( استفاده شد. AVE) روایی سازه از شاخص میانگین واریانس استخراج شدهمتخصصین و 
( مورد 7/0)باالتر از وسیله آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی پرسشنامه پایایی ابزار نیز به

کارهای وهای کسبهای سازه چالشبرای تشخیص عامل در این تحقیق .سنجش قرار گرفت
نوپای کشاورزی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش آن از روش تحلیل عاملی 

ها در سه گروه اندازی استارتاپهای راهتأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که چالش
 3/70بندی شدند و توانستند قانونی دسته-اداریمهارتی و -بازاری، فردی-های اقتصادیچالش

ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع درصد از واریانس کل را تبیین کنند. دانشگاه
شده به بهبود های شناساییتوانند با استفاده از نتایج این تحقیق و حل چالشطبیعی می
 ین نوع کسب و کارها بپردازند. های دانشجویان خود در جهت ایجاد و ورود به اتوانمندی

 

های کارآفرینانه، اشتغال کشاورزی، کارآفرینی، بیکاری، آموزش ویژگی های کلیدی:واژه

 عالی کشاورزی
 

 مقدمه

-طور سنتی بهها( بهکارهاي نوپا )استارتاپوکسب

شوند و اين نوآورهاي عنوان منبع مهم نوآوري ديده می

ها و انش منتج از دانشگاهکارگیري دهاغلب پیامدي از ب

(. هدف Van Stijn et al., 2018مراجع تحقیقاتی است )

ها، توجه به دستاوردهاي پژوهشی با نگاه اين شرکت

دانشی و فناورانه از فرايند تولید تا بازار، پاسخگويی به 

نیازهاي اجتماعی و واگذاري فناوري به صاحبان ايده در 
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. بر اساس اقتصادي است -هاي اجتماعیمحیط

کار نوپا )استارتاپ(، يک وهاي انجام شده کسبتعريف

-وسازمان موقت است که با هدف ايجاد يک مدل کسب

 ,Riseوجود آمده است )هپذير بکار تکرارپذير و مقیاس

هاي نوآورانه و کارها، حول ايدهو(. اين نوع از کسب2011

با فکر خوش ، افراديشوند. در واقعخالقانه بنا می

هايی براي کسب درآمد از هاي نو در جستجوي روشايده

آن ايده و تولید انبوه محصوالت يا خدمات مبتنی بر آن 

(. يک Nadafi & Ahmadvand, 2018ايده هستند )

کار نوپاي موفق، قابلیت رشد بیشتري نسبت به وکسب

تواند با سرمايه کمتر، يک شرکت بالغ دارد، يعنی می

هاي مینه رشد بیشتري نسبت به شرکتنیروي کار يا ز

 (.Blank, 2012قديمی را دارا باشد )

، بحران  OECDمطابق با گزارشاز آنجايی که 

هاي قرن تبديل شده بیکاري جوانان به يکی از چالش

هاي بینی(. در کشور ايران نیز پیشMartin, 2018است )

شده توسط سازمان برنامه و بودجه در راستاي انجام

له با معضل بیکاري، بیانگر آن است که تا سال مقاب

هزار شغل جديد در کشور  955الزم است ساالنه  1399

که ( Plan and Budget Organization, 2018ايجاد شود 

اين امر خود نیازمند توسعه هرچه بیشتر کارآفرينی 

خصوصاً در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی است. 

رخ باالي بیکاري در کشور و با توجه به وجود ن ،بنابراين

انداز افزايش تعداد جويندگان کار، به ويژه جوانان و چشم

هاي ويژه براي آموختگان دانشگاهی، اتخاذ سیاستدانش

هاي هاي شغلی جديد در کنار حفظ فرصتايجاد فرصت

که طوريبهشغلی موجود ضرورتی اجتناب ناپذير است. 

جه کل کشور در قانون بود 18اختصاص بندالف تبصره 

به برنامه تولید و اشتغال و  1398و  1397هاي سال

در دستور کار قرار دادن حمايت و تدوين  ،همچنین

 1400و  1399هاي هاي تولید و اشتغال در سالبرنامه

منظور افزايش اشتغال در چارچوب حمايت از تولید به به

 Plan and Budgetوسیله دولت گواهی بر اين ادعاست )

Organization, 2019انجام  يهاینیبشیطابق با پ(. م

مقابله با معضل  يشده سازمان برنامه و بودجه در راستا

هزار شغل  955ست ساالنه ا الزم 1399تا سال  ،يکاریب

 Plan and Budget)شود  جاديدر کشور ا ديجد

Organization, 2018.) از مشاغل  یحجم نیچن جاديا

 يی مثلهاحلراه قيتنها از طر یبازه کوتاه زمان نیچندر

در واردات  تيمحدود جاديا ،یخارج يگذارهيجذب سرما

 ريپذامکان فعال مهیراکد و ن يهابنگاهی مال نیتأم ايو 

 Vice –presidency for science and) نخواهد بود

technology, 2018 بلکه براي دستیابی به اين هدف ،)

ارهاي نوپا مبتنی بر کوکسب تيتقو و ینيتوسعه کارآفر

خالقیت، نوآوري و فناوري ضروري است. امروزه در 

کارهاي واقتصادهاي کشورهاي توسعه يافته دنیا کسب

بزرگ و کوچک منتج از نوآوري بخش مهمی از اقتصاد و 

 ;Kureth, 2015بازار را به خود اختصاص داده است )

Warsta and Seppanen, 2008.) 

منتشر شده انجام کسب و کار  گزارش اما با توجه به

1و اصالحات براي ايجاد شغل بانک جهانی براي سال  

در  58,5دهد که امتیاز کشور ايران نشان می 2020

اين همچنین، با توجه به میان ساير کشورها است. 

گزارش و امتیاز مذکور سرعت انجام اصالحات کشور در 

خصوص ايجاد شغل نسبت به ساير کشورهاي جهان 

ر بوده و موجب شده جايگاه بین المللی کشور ايران کمت

 56,48رغم افزايش امتیاز به )، علی2018نسبت به سال 

 190در بین  124( سه رتبه تنزل و از رتبه 58,5به 

 World) دنزول ياب 2020در سال  127به رتبه کشور 

Bank, 2020)ديدبان  با توجه به گزارش ،. از طرف ديگر

2کارآفرينی جهانی  (GEM جايگاه ايران از نظر نرخ ) نرخ

 64تا  18تازه کار )از سن  نانهيکارآفر يهاتیفعال

طور کلی و بهطوردر میان کشورهاي جهان به (یسالگ

ويژه در میان کشورهاي خاورمیانه و آفريقا مناسب نبوده 

 .(Bosma et al., 2020) درصد است 11و حدود 

همچنین، با توجه به آمارنامه مرکز آمار ايران طی 

، جمعیت بیکار داراي تحصیالت  1385-1397هاي سال

هزار نفر افزايش يافته  1389هزار نفر به  374عالی از 

است. نرخ بیکاري متناظر با داده هاي مذکور حاکی از 

آموختگان دانشگاهی است و افزايش شديد بیکاري دانش

ت داراي تحصیالت دانشگاهی کشور نرخ بیکاري جمعی

دو برابر اين رقم در بین مردان داراي  زنان تقريباً

 Plan and Budgetتحصیالت دانشگاهی است )

                                                                                  
1. Doing Business Reforming to Create Jobs 

2. Global Entrepreneurship Monitor 
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Organization, 2018.)  در استان مازندران نیز اين نرخ

بوده است 1399درصد در سال  6/7بیکاري

(Mohammadi, 2021 .) 

ترين اقدامات همتوان گفت که يکی از مبنابراين، می

گذاران راه اندازي، ريزان، مجريان و سیاستبرنامه

کارهاي نوپا در ايران و مجهز و وحمايت و توسعه کسب

طور اعم و آموختگان دانشگاهی بهتقويت کردن دانش

آموختگان دانشگاهی بخش کشاورزي و منابع دانش

طور اخص به عنوان طیف وسیع بیکاران به طبیعی به

اندازي کسب راه يمهارت و امکانات مورد نیاز برادانش، 

هاي اين گروه و کارهاي نوپا است چرا که ماهیت رشته

وکارهاي نوپا آموختگان دانشگاهی با ايجاد کسباز دانش

مطالعات مختلف بر  ،از طرفی ديگر سازگارتر است.

اهمیت يکپارچه کردن آموزش کارآفرينی درآموزش 

-وهاي قرن بیستطوري که دانشگاهعالی تأکید دارند، به

توانند به موتورهاي مهم توسعه فناوري و رشد يکم می

(. Boldureanu et al., 2020اقتصادي تبديل شوند )

که عامل اصلی  عالی کشاورزي نظام آموزش ،در حقیقت

-بخش کشاورزي و منابع تربیت نیروي انسانی متخصص

يع جهانی و براي جا نماندن از تغییرات سر طبیعی است

 بقا و رشد در اين عرصه و نیز حل معضل بیکاري

بايد به سرعت و با هدف  آموختگان اين بخشدانش

(. Bakan et al., 2020حرکت کند )گذاري درست 

هايی در اين خصوص پژوهشبه بررسی  ،در ادامه

پرداخته شده است تا چارچوب مفهومی پژوهش 

 سازماندهی شود.

که ( نشان داد Ahmadkhani et al., 2020)مطالعه 

 موانع فردي از جمله يک بعدي بودن افراد، موانع

آموزشی از جمله جدايی صنعت و دانشگاه، موانع 

محیطی از جمله نبود بازار مناسب و وضعیت اقتصادي 

مالی از جمله مشکل تامین سرمايه، موانع  جامعه، موانع

بود ن و نگرش جامعه از جمله عدم اعتماد به جوانان،

اندازي کارآفرينی و راه اصلی موانع هاي ارتباطیمهارت

 .بودند دانشجويان کسب و کار بین

نشان داد که چهار عامل محتوا، اي مطالعهتايج ن

هاي هاي مدرسان و مشخصهروش تدريس، صالحیت

هاي داري بر توسعه مهارتفراگیران اثر مثبت و معنی

درصد از  51کارآفرينانه در دانشجويان داشتند و 

 & Rezaei) واريانس متغیر وابسته را تبیین کردند

 2018Mirikaram, ). 

 ,.Fallah Haghighi et al) ، محققانايدر مطالعه

 در اندازي کسب و کارراه موانع بررسی ( به2018

اند رسیده نتیجه اين به و پرداخته ايران هايدانشگاه

 ريزيبرنامه در ضعف دانشگاهیان، انگیزه و عالقه عدم

 ديگر با روابط ضعف در و ساختاري مشکالت آموزشی،

 در کارآفرينی نامطلوب فرهنگ و اقتصاد هايبخش

 .هستند کارآفرينی موانع توسعه ترينمهم هادانشگاه

( Kashani et al., 2017) پژوهشی نتايج مطالعة

هاي کارآفرينی دانشجويان دربارة عوامل موثر بر مهارت

متغیرهاي عوامل شخصیتی،  ن داد کهکشاورزي نشا

و عوامل مديريتی  هاي آموزشی، محتواي آموزشیروش

 کردند ودرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین  6/56

متغیرهاي محتواي آموزشی، عوامل شخصیتی و 

هاي مهارت هاي آموزشی بیشترين تأثیر را برروش

 Naderi et) ديگر هاي مطالعة. يافتهاندکارآفرينی داشته

al, 2016 شناسايی راهکارهاي غلبه بر ( در  خصوص

کارهاي نوپاي کشاورزي با رويکرد واندازي کسبموانع راه

 شامل: یاصل نیمضامنشان داد که  پديدارشناسانه

 یدولت يهابه نهاد يکشاورز يکسب و کارها یمعرف

 يهاارگان تيحما ،يتوسط پارک علم و فناور ربطيذ

 يمعاونت غذا و دارو برا ،يجهاد کشاورز ریمرتبط نظ

ها و استیدر س ليتعد ه،یاول زاتیتجه نیتأم

شناخت  ،يکالن در حوزه کشاورز يهايریگمیتصم

مشکل در بخش  کيجهت رفع  دهيا يايمزا قیدق

از  یمال يهاتيحما ت،یقبل از شروع فعال يکشاورز

 هيسرما نیجهت تأم یدولت ریو غ یدولت يهاطرف نهاد

 ي بودند. نتايج تحقیقکشاورز ير بخش کسب و کارهاد

( در خصوص بررسی Hajimirrahimi et al., 2015) ديگر

راهکارهاي توسعة توانمندهاي کارآفرينانه دانشجويان 

کاربردي کشاورزي مرکز آموزش عالی  -هاي علمیدوره

اي تأثیر میانگین رتبه که نشان دادامام خمینی )ره( 

هاي کارآفرينانة دانشجويان توانمنديراهکارهاي توسعة 

ة خدمات يارا"همچنین، عوامل  .بودبیش از حد متوسط 

هاي ريزي براي بهبود مهارتبرنامه"و  "ايمشاوره

ترين راهکارها بودند. در از مهم  ترتیببه "کارآفرينی

( که با هدف Ansari and Fakour, 2014) ايمطالعه
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و  دانشجويان بازدارنده محیطی عوامل بررسی

 بنگاه تأسیس به گرايش در کشور جوان آموختگاندانش

 هايمشخص شد که مؤلفه ،بود کار و کسب مستقل

نشدن  تأمین کارآفرينی، هايمهارت و هاآموزش کمبود

 مثبت فرهنگی و اجتماعی هاينگرش نبود مالی، منابع

 فناوري، ضعف و دانش به دسترسی نبود کارآفرينی، به

 و بازار نبودن باز دولتی، حمايتی هايبرنامه و هاسیاست

 عوامل محیطی اهمیت ترتیب به مقررات و قوانین

  . تشکیل دادند را کاروکسب بنگاه تأسیس در بازدارنده

 ی دانشگاهینيآموزش کارآفراي با عنوان در مطالعه

، هال و چالشي: مسانیچ یدر موسسات آموزش عال

سازي و خصوص پیاده چهار چالش و مشکل کلیدي در

هاي هاي آموزش کارآفرينی در دانشگاهاجراي برنامه

هاي چین شامل: کشمکش براي پیگیري قانونی، مدل

توسعه متنوع آموزش کارآفرينی، عدم کارشناسان و 

متخصصان دانشکده کارآفرينی و عدم همکاري در میان 

(. 2020Symaco,  & Meiنفعان شناسايی شدند )ذي

توسعه يک برنامه درسی براي "اي با عنوان لعهنتايج مطا

کارآفرينان مشتاق: آنچه که آنها واقعا نیاز به يادگیري 

در مورد  ديمشتاق با نانيفرآکار نشان داد که  "دارند

 کهنيتا ا رندیبگ ادي شتریب شانینيفرآو سفرکار خود

 ،یعبارتهب .شنا شوندآکار وصرفا با برنامه کسب

اين انجام  ی وکيزیف تیفعال کيا صرف ینيفرآکار

تحول در  کيبلکه  ستیصرف ن يکیزیف يهاتیفعال

 شودیم یهمه جانبه تلق يو رفتار یشغل یزندگ

(Blass, 2018در مطالعه .) اي ديگر در خصوص موانع

آموختگان دانشگاه کسب و کارهاي نوپا در میان دانش

هاي تدريس دارالسالم تانزانیا مشخص شد که روش

وکار، ناکافی بودن امناسب، عدم متخصصان کسبن

هاي دانشگاهی، الزامات قانونی مربوط به برنامه

هاي گسترده و گرايشات به بوروکراسی اداري خانواده

سهم بیشتري در جلوگیري از شروع کسب و کارهاي 

 نوپا داشتند. همچنین، مشخص شد که مطالعه

موانع از آموختگان دانشبر نحوه درک  ینيکارآفر

آموختگانی که مطالعه کارآفرينی و دانش است رگذاریتأث

داشتند موانع را به طور مختلفی از همتايان خود بیان 

اي در مطالعه (. 2016Gabagamb,  &Katunduکردند )

مشخص شد افراد داراي شانس باالتر براي شروع و راه

هاي اندازي يک کسب و کار هنگامی که از ويژگی

شوند به مند میو هوش هیجانی آشکار بهره کارآفرينانه

عنوان يک متغیر هاي کارآفرينانه بهيقین تأثیر مهارت

 Ghoshمیانجی مثبت اين فرايند را تسريع می کند )

and Rajaram , 2015اي در خصوص حرفه (. در مطالعه

کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي مشخص شد 

هايی که انده و آندانشجويانی که درس کارآفرينی را گذر

هنوز نگذرانده بودند و دانشجويانی که تجارب کارآفرينی 

هاي کاري بهتري داشتند ها و نگرشداشتند عادت

(Waguey, 2014.) 

اي در خصوص موانع کارآفرينی نتايج مطالعه

هاي دانشجويان در آفريقاي جنوبی نشان داد که روش

و نه تنها  تدريس، محتوا و برنامه درسی نامناسب بوده

کار هستند بلکه ودانشجويان فاقد آمادگی براي کسب

اغلب حتی شايستگی کافی براي ورود به بازار کار را 

Hosseinpoor )در تحقیق (. Shambare ,2013ندارند )

& Rezaie, 2011دانشگاه علوم  ( کارآفرينی دانشجويان

نور ساري مورد بررسی طبیعی و پیامکشاورزي و منابع

درصد از  14گرفت و مشخص شد که تنها  قرار

هاي آموزشی کارآفرينی شرکت کرده دانشجويان در دوره

نتايج نشان داد که نداشتن سرمايه يا  ،بودند. همچنین

انداز شخصی، ناتوانی در به دست آوردن منابع مالی پس

اندازي يک کسب و کار، و نداشتن اطالعات درباره راه

 نشجويان به کارآفرينی بودند. ترين موانع تمايل دامهم

( به Levie & Autio, 2008) ، محققانايدر مطالعه

هاي کارآفرينی که کمبود آموزشاين نتیجه رسیدند که 

-صورت وجود نداشتن آموزش يا ناکافی بودن آموزشبه

هاي کار، روشوـه شـده در زمینه تأسیس کسبيهاي ارا

ده و غلط آموزش، نبـود مدرسـان آمـوزش ديـ

ها با متخصـص و نیـز متناسب نبودن تناسب آموزش

-اندازي کسبراه شود، از موانع مهـمکار ظاهر میوکسب

 کار است. و

توان به اين نتیجه رسید که بندي میدر يک جمع

کارهاي وطور خاص در حوزه کسباگر چه مطالعات به

نوپاي کشاورزي هنوز انجام نشده است و چیرگی 

-ها و موانع کارآفرينی و بهذکور درباره چالشمطالعات م

طور کمتر غالب درباره کسب و کارهاي نوپا مشهود 

است، اما اين مطالعات بستر مناسبی را براي مطالعه 



 255 ...اندازي کسب و کارهاي نوپاي کشاورزيهاي راهتحلیل چالشو همکاران:  جمشیدي 

اندازي کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي از هاي راهچالش

ترين ديدگاه دانشجويان اين بخش که يکی از مهم

کشاورزي هستند، مهیا هاي نظام آموزش عالی مولفه

هاي پیش روي اند. از آنجا که يکی از چالشکرده

هاي ايران اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي در دانشگاه

تحقق و رسیدن به دانشگاه کارآفرين با توجه به اهمیت 

ها به اين حوزه به آموزش کارآفرينی و ورود دانشگاه

ش هاي کلیدي و راهبردي آموزعنوان يکی از سیاست

عالی و يکی از راهکارهاي اجراي سیاست مقاومتی در 

ها و طور اعم و دانشگاهها بهآموزش عالی است، دانشگاه

طور اخص فاقد شرايط اولیه و هاي کشاورزي بهدانشکده

هاي ابتدايی ورود جدي و موثر به کارآفرينی و زيرساخت

کارهاي واندازي کسبسوي راهسوق دادن دانشجويان به

 ا هستند. نوپ

توان به مواردي مثل کم ها میترين اين چالشاز مهم

هاي جلب همکاري استادان و دانشجويان در طرحبودن 

ها و هکدبین دانش افزايی ماکارآفرينی با ايجاد هم

هاي يهمکار اي ورشتههاي گوناگون کاري بینگروه

 ، عدمافزاريفزاري و نرماآموزشی و آزمايشگاهی سخت

رگیري نیروهاي کارآفرين و متخصص کارآفرينی در کابه

کارشناسی، ) پژوهشی دانشگاهو  آموزشی، اداري بدنه

و  هاي کارآفرينیکرسی(، عدم ت علمی و دانشجويیاهی

هاي تروحیه کارآفرينی در فعالی اندک تشويق

 Khakiاشاره کرد )دانشجويی و  آزمايشگاهی، گروهی

Sedigh, 2017.) 

-طبیعی ساري نیز بهاورزي و منابعکشدانشگاه علوم

داليلی چون عنوان يک دانشگاه تخصصی کشاورزي به

ترين محور اقتصاد آن واقع شدن در مرکز استانی که مهم

-ها، چشممأموريتدارا بودن  ،کشاورزي است و همچنین

توان هاي اصلی آن که از جمله آنها میاندازها و رسالت

فرين براي پاسخگويی به تربیت افرادي متخصص و کارآ

 ,.Mojaverian et alبه نیازهاي جامعه اشاره کرد )

لزوم توجه،  ،روها مواجه است. از اين( با اين چالش2019

کارهاي واندازي کسبراههاي شناسايی و بررسی چالش

طبیعی در میان دانشجويان نوپاي کشاورزي و منابع

ن دانشگاه مذکور براي جامة عمل پوشاندن به اي

 ناپذير است.مأموريت و رسالت مهم امري اجتناب

 

 هامواد و روش

هاي راه اندازي اين پژوهش با هدف شناسايی چالش

از  کارهاي نوپا از ديد دانشجويان انجام شد ووکسب

ی، شيمایها پاز نظر گردآوري داده کاربردي، لحاظ هدف،

آزمايشی و از لحاظ ، غیررهایکنترل متغ امکان از نظر

 .است ارتباطی –یاز نوع عل هاتجزيه و تحلیل داده

دانشجوي سال آخر  430حاضر  قیآماري تحق جامعه

دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد  109کارشناسی و 

( =539Nطبیعی ساري )کشاورزي و منابعدانشگاه علوم

-نفر به 210تشکیل بود که با استفاده از فرمول کوکران 

اسخگويان به روش عنوان حجم نمونه تعیین و پ

گیري تصادفی با انتساب متناسب براساس مقطع نمونه

 45دانشجوي کارشناسی و  165تحصیلی دانشجويان )

ابزار دانشجوي کارشناسی ارشد( انتخاب شدند. 

 دواي با حاضر پرسشنامه قیدر تحق آوري اطالعاتجمع

)هفت سؤال( و  ايو حرفه فردي بخش اطالعات

گويه( بود.  22کارهاي نوپا )وي کسباندازهاي راهچالش

اندازي هاي راهمنظور استخراج چالشبه ،در اين تحقیق

گرفت  کارها تحقیقات پیشین مورد بررسی قراروکسب

(Khaki Sedigh, 2017; Kashani et al, 2017; Naderi 

Hosseinpoor &  Shambare, 2013; ;et al, 2016

; 2020co, ; Mei, & Syma2018 ;2011Rezaie,   و در

هاي تحقیق که متناسب با شرايط کشور و گويه ،نهايت

بخش کشاورزي بود شناسايی و براساس طیف لیکرت )از 

با  ،اصالً تا بسیار زياد( مورد سنجش قرار گرفت. سپس

هاي استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی چالش

سازي گیري از مدلشناسايی شده استخراج و با بهره

ادالت ساختاري و تحلیل عاملی تايیدي مدل مذکور مع

نسخه  SPSSافزارهاي ارزيابی شد. در اين تحقیق از نرم

استفاده شد. الزم به  8٫8نسخه  Lisrelافزار و نرم 26

پرسشنامه ابتدا  پايايیبراي تعیین ذکر است که در 

پرسشنامه تحت عنوان پیش آزمون در میان  30تعداد 

 وسیلةبهپرسشنامه  پايايی وه، توزيع جامعه مورد مطالع

باالتر از آلفاي کرونباخ براي مقیاس اصلی پرسشنامه 

مناسب پايايی  ةدهنددست آمد که نشانبه 7/0

منظور تعیین روايی سازه از شاخص پرسشنامه بود. به

که از آن با ( AVE) میانگین واريانس استخراج شده

 استفاده شد.  ،شودمینیز ياد  " روايی همگرا"عنوان 
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 نتایج

درصد از  7/65نتايج تحقیق نشان داد که 

درصد را مرد  3/34پاسخگويان را دانشجويان زن و 

درصد از پاسخگويان متأهل و  32تشکیل دادند. حدود 

ال س 7/24از لحاظ سن نیز میانگین نمونه مورد مطالعه 

درصد از پاسخگويان  79 ،محاسبه شد. همچنین

 21ارشناسی بودند در حالی که دانشجويان مقطع ک

درصد در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل 

ر درصد از دانشجويان مورد بررسی سابقه کا 30بودند. 

ت و درصد از پاسخگويان تجربه فعالی 29نداشتند و تنها 

کسب و کار کشاورزي داشتند. در پاسخ به اين پرسش 

و کارهاي  هاي آموزش کارآفرينی و کسبکه آيا در دوره

درصد پاسخ خیر و تنها  5/86ايد؟ نوپا شرکت کرده

 درصد پاسخ بله دادند.  5/13

کارهاي وهاي کسبگیري چالشگويه اندازه 22

طبیعی با استفاده از آماره ضريب نوپاي کشاورزي و منابع

 "هايی مثل تغییرات رتبه بندي شد. براساس نتايج گويه

قوانین و  "و  "آفرينی(قانون کار )عدم حمايت از کار

قوانین و مقررات  "و  "مقرارت مالیاتی دست و پاگیر

اولويت باالتري کسب کردند.  "هاپیچیده ثبت شرکت

فقدان  "همچنین، نتايج نشان داد که گويه هايی مثل 

ها و کار نوپا )نداشتن مهارتواندازي کسبمهارت در راه

م به دريافت و عدم نیاز مرد "و  "تجربه مناسب و کافی(

 "، "هاي نوپايا خريد خدمات يا محصوالت شرکت

کار نوپا و واي براي شروع کسبگونه ايدهنداشتن هیچ

ترتیب به "طبیعیکارآفرينانه در بخش کشاورزي و منابع

تري کسب کردند ها اولويت پايیننسبت به ساير گويه

 (. 2)جدول 
 

 اندازي کسب و کارهاي نوپاهاي راهالشنتايج اولويت بندي گويه هاي چ -2جدول 

 گويه
 میانگین

انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات
 رتبه

 1 292/0 11/1 80/3 قانون کار )عدم حمايت از کارآفرينی(

 2 294/0 10/1 73/3 قوانین و مقرارت مالیاتی دست و پاگیر

 3 301/0 10/1 66/3 قوانین و مقررات پیچیده ثبت شرکت ها

 4 307/0 09/1 54/3 انحصاري و عدم رقابت عادالنه در بازاروجود بازار 

 5 312/0 16/1 70/3 ه شده در دانشگاه با نیازهاي واقعی بازار کسب و کارهاي نوپايعدم تناسب دروس ارا

 6 314/0 18/1 75/3 رکود اقتصادي حاکم بر جامعه

 7 329/0 11/1 38/3 هاي دانش بنیانتبديل به شرکتپیچیدگی و بوروکراسی در زمینه 

 8 331/0 20/1 64/3 موانع اداري)بروکراسی اداري زياد و مشکل دريافت مجوز(

 9 345/0 19/1 46/3 سطح سواد و آگاهی پايین فعاالن بخش کشاورزي در استفاده از محصوالت و خدمات کسب و کارهاي نوپا

 10 349/0 12/1 22/3 خش کشاورزي و منابع طبیعیمحدود بودن زمینه هاي کسب و کاري مرتبط با استارتاپ ها در ب

 11 352/0 17/1 32/3 عدم تمايل بخش خصوصی به فعالیت در بخش نوآورانه کشاورزي و منابع طبیعی

 12 354/0 22/1 44/3 وجود ذهنیت منفی نسبت به کارآفرينی و تمايل به کار دولتی

 13 354/0 24/1 50/3 سط زنانترس از ناکامی در راه اندازي و توسعه کسب و کار تو

 14 357/0 23/1 46/3 وجود بیماري کرونا و نامشخص بودن آينده

 15 360/0 25/1 49/3 نبود متولی دولتی مشخص و حامی در حوزه کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي  و منابع طبیعی

 16 364/0 22/1 35/3 ريسک و خطرپذيري مالی زياد کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و منابع طبیعی

 17 367/0 14/1 31/3 نبود هم تیمی همراه و متخصص براي راه اندازي کسب و کار

 18 378/0 17/1 09/3 هاي کسب وکارهاي نوپاوجود رقابت شديد در زمینه فعالیت

 19 390/0 30/1 35/3 گذاريچالش دستیابی به منابع مالی براي سرمايه

 20 409/0 37/1 36/3 ها و تجربه مناسب و کافی(و کار نوپا )نداشتن مهارت مهارت در راه اندازي کسب کمبود

 21 421/0 28/1 05/3 عدم نیاز مردم به دريافت و يا خريد خدمات يا محصوالت شرکتهاي نوپا

 22 513/0 51/1 96/2 نداشتن هیچگونه ايده اي براي شروع کسب و کار نوپا و کارآفرينانه در بخش کشاورزي و منابع طبیعی
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اندازي کسب و هاي راهتحليل عاملی اکتشافی چالش

 کارهاي نوپا

 به عوامل قیتحق رهايیمنظور کاهش تعداد متغبه

ی عامل لیها از تحلاز عامل کيسهم هر نییو تع کمتر

 لیمورد تحل ریمتغ 22 ،منظورنيشده. بد استفاده

ی املع لیحاصل از تحل هايافتهي. براساس گرفتندقرار

 KMOاندازي کسب و کارهاي نوپا، مقدار هاي راهچالش

و در سطح  96/4497و مقدار بارتلت برابر با  896/0برابر 

درصد قرار داشت که اين امر حاکی از  99داري معنی

مناسب بودن همبستگی متغیرهاي وارد شده براي 

 اریها، از مععامل بنديبه منظور دستهتحلیل عاملی بود. 

هاي استخراج عاملاستفاده شد.  1ويژه بزرگتر از مقدار 

و درصد  انسيوار ژه،درصديشده همراه با مقدار و

پس از چرخش عاملی به روش ها آن یتجمع انسيوار

 .بودند (3)  جدول به شرحواريماکس 

 
 اندازي کسب و کارهاي نوپااههاي رهاي مربوط در تحلیل عاملی اکتشافی چالشهاي استخراج شده به همراه آمارهعامل -3جدول 

نام 

 عامل
 متغیرها

بار 

 عاملی

مقدار 

 ويژه

درصد واريانس 

 مقدار ويژه

درصد تجمعی 

 واريانس

ي
صاد

اقت
-

ي
بازار

 

 668/0 گذاريچالش دستیابی به منابع مالی براي سرمايه

35/5 33/24 33/24 

 681/0 هاي کسب وکارهاي نوپاوجود رقابت شديد در زمینه فعالیت

هاي کسب و کاري مرتبط با کسب و کارهاي نوپا در بخش محدود بودن زمینه

 کشاورزي و منابع طبیعی

747/0 

 778/0 عدم تمايل بخش خصوصی به فعالیت در بخش نوآورانه کشاورزي و منابع طبیعی

 657/0 هاي نوپاعدم نیاز مردم به دريافت و يا خريد خدمات يا محصوالت شرکت

 609/0 ريسک و خطرپذيري مالی زياد کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و منابع طبیعی

 739/0 رکود اقتصادي حاکم بر جامعه

 725/0 وجود بیماري  کرونا و نامشخص بودن آينده

ي
فرد

-
ی

مهارت
 

نداشتن هیچگونه ايده اي براي شروع کسب و کار نوپا و کارآفرينانه در بخش 

 منابع طبیعی کشاورزي و

648/0 

06/5 04/23 37/47 

 684/0 نبود هم تیمی همراه و متخصص براي راه اندازي کسب و کار

 746/0 ترس از ناکامی در راه اندازي و توسعه کسب و کار توسط زنان

ها و تجربه مناسب و کمبود مهارت در راه اندازي کسب و کار نوپا )نداشتن مهارت

 کافی(

744/0 

سطح سواد و آگاهی پايین فعاالن بخش کشاورزي در استفاده از محصوالت و 

 خدمات کسب و کارهاي نوپا

753/0 

عدم تناسب دروس ارائه شده در دانشگاه با نیازهاي واقعی بازار کسب و کارهاي 

 نوپا

752/0 

 732/0 وجود ذهنیت منفی نسبت به کارآفرينی و تمايل به کار دولتی

ي 
ادار

– 
ی

قانون
 

 802/0 موانع اداري)بروکراسی اداري زياد و مشکل دريافت مجوز(

04/5 92/22 30/70 

 763/0 هاي دانش بنیانتبديل به شرکتپیچیدگی و بوروکراسی در زمینه 

نبود متولی دولتی مشخص و حامی در حوزه کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و 

 منابع طبیعی

793/0 

 793/0 د بازار انحصاري و عدم رقابت عادالنه در بازاروجو

 814/0 قوانین و مقررات پیچیده ثبت شرکت ها

 793/0 قوانین و مقرارت مالیاتی دست و پاگیر

 783/0 قانون کار )عدم حمايت از کارآفرينی(
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اندازي کسب هاي راهييدي چالشتأنتايج تحليل عاملی 

 ي نوپاو کارها

-وهاي کسبدر تحقیق حاضر سازه مورد نظر چالش

کارهاي نوپاي کشاورزي بود که بر اساس ادبیات نظري 

تحقیق و نتايج تحلیل عاملی اکتشافی از اين سازه سه 

(، ECOبازاري ) -متغیر پنهان مستقل شامل: اقتصادي

( تشکیل LAWقانونی )–( و اداري PERمهارتی ) -فردي

ژوهش بر اين بود که پرسشنامه شده است و فرض پ

در کند. تحقیق اين سازه و ابعاد آن را اندازه گیري می

داري نشانگرهاي منظور تعیین معنیبه ،اين قسمت

هردسته از عوامل و میزان دقت هريک از نشانگرها در 

معرفی سازه مورد نظر از تحلیل عاملی تايیدي مرتبه 

در ي مربوطه ها و نشانگرهادوم استفاده شد و سازه

( وارد و روابط نشانگرهاي LISREL8.8افزار لیزرل )نرم

 استاندارد عاملی (، بارهاي1شکل )آن ترسیم شدند. 

نوپا را  کارهايوکسب اندازيراه هايچالش مدل شده

 نشان داده است. 

 
اندازي کسب و کارهاي نوپاهاي راهبارهاي عاملی استاندارد شده مدل چالش  -1شکل   

 

با توجه به معیار و مقدار گزارش شده براي برازش 

با توجه به بارهاي  ،( و همچنین4مدل مطابق جدول )

توان نتیجه گرفت که متغیرها يا عاملی متغیرها می

مهارتی و  -بازاري، فردي -هاي مکنون اقتصاديمولفه

هاي سازه قانونی به نسبت زيادي ابعاد يا مولفه–اداري 

کارهاي نوپا در کشاورزي را اندازه هاي کسب و چالش

اند که با نتايج مطالعات انصاري و فکور گیري کرده

Ansari and Fakour  (2014)کتوندوس و گباگم ، 

Katundus and Gabagamb  (2016) ،شمبره 

Shambare (2013)،گُش و رجارمGhosh and Rajaram 

 همسو بود. (2015) 

هاي ژوهش با شاخصنتايج میزان انطباق مدل پ -4جدول 

 برازندگی 
 مقدار گزارش شده معیار برازش شاخص

/df 
 97/2 ترو کم 3

RMR 043/0 05/0تر از کوچک 

GFI 9 /0 99/0 و باالتر 

AGFI 9/0 96/0 و باالتر 

NFI 9/0 96/0 و باالتر 

NNFI 9/0 92/0 و باالتر 

IFI 9/0 94/0 و باالتر 

CFI 9/0 98/0 و باالتر 

RMSEA 079/0 08/0تر از کوچک 



 259 ...اندازي کسب و کارهاي نوپاي کشاورزيهاي راهتحلیل چالشو همکاران:  جمشیدي 

)شکل  tبارهاي عاملی استاندارد شده و مقدار آماره 

گیري نشانگر انتخابی جهت اندازه 22( نشان داد که 2

اندازي کسب و کارها از اعتبار و هاي راهسه سازه چالش

 tمقدار آماره اند. از آنجا که دقت الزم برخوردار بوده

ی نشانگرهاي مورد نظر باالتر از گزارش شده براي تمام

است، نشانگرهاي مذکور در سطح يک درصد  96/1

توان پارامترهاي برآورد شده بنابراين، میدار بودند؛ معنی

در مدل را به لحاظ آماري قابل اتکا دانست و براي 

هاي مورد مطالعه استفاده پذيري نشانگرها با سازهتطابق

 قرار داد.

 
 اندازي کسب و کارهاي نوپاهاي راهچالش مدل برازش يافته tمقادير   -2شکل 

 

(که در جدول CRهمچنین، مقادير پايايی ترکیبی )

دهد که پايايی ترکیبی براي ( آمده است، نشان می5)

؛ است6/0ها( بیشتر از کلیه متغیرهاي نهفته )سازه

گیري مدل مرتبه دوم بنابراين، نتايج ارزيابی بخش اندازه

ها شواهد قابل قبولی براي اعتماد يا پايايی چالش

ه عملیاتی کردن متغیرهاي نهفته ارايها براي شاخص

دادند. نتايج تحلیل عاملی تأيیدي مرتبه دوم مبتنی بر 

کارهاي واندازي کسبهاي راهمعادالت ساختاري چالش

مهارتی، -هاي فردينوپا نشان داد که در بین چالش

کار نوپا وکسب ياندازراه فقدان مهارت در "چالش 

با بار عاملی  "ها و تجربه مناسب و کافی()نداشتن مهارت

 "ي، چالش بازار –ياقتصادهاي ، در بین چالش94/0

ريسک و خطرپذيري مالی زياد کسب و کارهاي نوپاي 

و در بین  85/0، با بار عاملی "کشاورزي و منابع طبیعی 

ود متولی دولتی نب "اداري، چالش -هاي قانونیچالش

مشخص و حامی در حوزه کسب و کارهاي نوپاي 

ترين مهم 97/0با بارعاملی  "طبیعیکشاورزي و منابع

 عامل در تشکیل سازه مدنظر بودند.
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 اندازي کسب و کارهاي نوپاهاي راهنتايج مدل تحلیل عاملی تايیدي مرتبه دوم چالش -5جدول 

 گويه سازه
بار عاملی 

 استاندارد

 خطاي

 استاندارد
 (CRپايايی ترکیبی ) آلفاي کرونباخ tآماره 

 مهارتی -فردي 

PER1 1 57/1 - 

801/0 780/0 

PER2 67/0 77/0 08/10 

PER3 90/0 69/0 55/13 

PER4 04/1 90/0 36/14 

PER5 79/0 74/0 87/11 

PER6 75/0 80/0 04/11 

PER7 71/0 82/0 61/11 

 زاريبا -اقتصادي 

ECO1 1 05/1 - 

799/0 810/0 

ECO2 65/0 72/0 05/10 

ECO3 80/0 65/0 58/12 

ECO4 56/0 1 53/7 

ECO5 80/0 96/0 63/10 

ECO6 85/0 65/0 08/13 

ECO7 80/0 73/0 90/11 

ECO8 79/0 86/0 05/11 

 قانونی -اداري 

LAW1 1 56/0 - 

885/0 832/0 

LAW2 76/0 64/0 25/12 

LAW3 97/0 70/0 26/14 

LAW4 87/0 43/0 83/15 

LAW5 92/0 40/0 80/16 

LAW6  90/0 39/0 71/16 

LAW7 96/0 42/0 75/16 

 

 گيري و پيشنهادها نتيجه

درصد  29هاي اين پژوهش نشان داد که تنها يافته

 کار کشاورزيواز پاسخگويان تجربه فعالیت و کسب

هاي داشتند. در پاسخ به اين پرسش که آيا در دوره

ايد؟ کارهاي نوپا شرکت کردهوآموزش کارآفرينی و کسب

درصد پاسخ بله  5/13درصد پاسخ خیر و تنها  5/86

 ,Hosseinpoor & Rezaie)دادند که با نتايج مطالعة 

مطابقت داشت. اين امر حاکی از ناکافی بودن ( 2011

هاي کارآفرينانه دانشگاهی براي ها و برنامهآموزش

گونه دانشجويان کشاورزي و منابع طبیعی است. همان

( معتقد است، برنامه آموزش Bloss, 2018که )

پذير و کارآفرينی براي تربیت دانشجويانی ريسک

ريزي کارآفرين ضروري است. وي در فرايند برنامه

آموزشی کارآفرينی بهترين نقطه شروع را تعريف 

-وهاي آموزشی استاندارد و متناسب با کسبسرفصل

کارها معرفی کرده است و معتقد است سرفصل 
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استانداردشده کسب و کار و تطابق آن با موقعیت واقعی 

هاي ه آموزشکار کوچک مقیاس براي ارايويک کسب

نتايج پژوهش،  ،همچنینکارآفرينانه ضروري است. 

حاکی از آن هاي برازندگی و نتايج تحلیل عاملی شاخص

-کارهاي نوپاي کشاورزي بهوهاي کسببودند که چالش

عنوان يک سازه کلی و نهايی متشکل از سه عامل 

قانونی  –بازاري و اداري –مهارتی، اقتصادي  -فردي

 بودند. 

بازاري از -اين تحقیق نشان داد که عامل اقتصادي

وکارهاي نوپاي اندازي کسبهاي مهم راهجمله چالش

  2020)است که با نتايج مطالعات احمدخانی  کشاورزي

Ahmadkhani et al.,،)  انصاري و فکورAnsari and 

Fakour  (2014) 2018)، فالح حقیقی و همکاران 

Fallah Haghighi et al.,.اقتصاد  ( مطابقت داشت

ناپايدار و بی ثبات در کنار نوسانات زياد بازار نه تنها 

د را با چالش مواجه کارهاي جديواندازي کسبراه

بلکه سطح وسیعی از کسب و کارهاي موجود را  ،کندمی

نیز به کاهش سطح فعالیت و حتی تعطیل شدن 

 کشاند. می

اندازي کسب و کارهاي هاي راهيکی ديگر از چالش

مهارتی بود که با نتايج  -نوپاي کشاورزي عوامل فردي

  Ansari and Fakour (2014) انصاري و فکورتحقیقات 
(، ,.Ahmadkhani et al  2020)، احمدخانی و همکاران 

فالح (، ,Kashani et al 2017)کاشانی و همکاران 

 (،,.Fallah Haghighi et al 2018)حقیقی و همکاران 

  Katundus and Gabagamb(2016) کتوندوس و گباگم

 Ghoshُگش و رجارم ، (,2013Shambare) شمبره، 

 and Rajaram (2015) ،ی و سیماکومیand  Mei 

 Symaco(2020)   .مطابقت داشت 

آخرين چالش شناسايی شده در اين تحقیق  

 قانونی بود. مواردي مانند موانع -هاي اداريچالش

، (مجوز دريافت مشکل و زياد اداري بوروکراسی)اداري

 اندازيراه و ثبت زمینه در بوروکراسی و پیچیدگی

از  (کارآفرينی از حمايت عدم) کار ها و قانونشرکت

کارهاي واندازي کسبترين موانع عمده راهجمله مهم

ها بود که نوپاي کشاورزي از ديد دانشجويان اين رشته

هاي باالتر را نیز به خود بندي موانع رتبهدر اولويت

اختصاص دادند. اين امر بیانگر اهمیت باالي اين دسته از 

نوپا توسط کارهاي واندازي کسبموانع براي راه

کشاورزي و منابع طبیعی  آموختگاندانشدانشجويان و 

 Meiدارد. اين نتیجه با نتايج مطالعات میی و سیماکو

 and Symaco (2020) ،  انصاري و فکورAnsari and 

Fakour  (2014)کتوندوس و گباگم ، Katundus and 

Gabagamb  (2016 ).پیامد اين دسته  مطابقت داشت

ف زمان و هزينه براي کارآفرينان جوانی ها صراز چالش

است که اغلب تجربة قبلی چندانی در اين موضوعات 

ها ندارند.  ذکر اين نکته ضروري است که اساساً سیاست

هاي دولتی مرتبط با کارآفرينی بايد باعث فراهم و برنامه

کردن محیطی مناسب و مشوق براي ظهور کارآفرينان 

ها باشد وبنیاد و رشد آنهاي نجديد به همراه شرکت

(Rotefoss & Nyvold, 2011 وجود موانع قانونی و .)

رغم اداري در مسیر راه کارآفرينان باعث خواهد علی

هاي شخصیتی مثبت کارآفرينانه در آنها و وجود ويژگی

هاي کارآفرينانه، اما سطح قابل قبول مهارت ،همچنین

مراحل  ها اثربخش نباشد چراکه در تمامیاين تالش

فرايند کارآفرينی اين موانع به شدت خود را نشان داده و 

-دانشسبب اخالل در توسعه کارآفرينی خصوصاً 

دانشگاهی )که از سطح سرمايه و تجربه  آموختگان

کمتري( برخوردار هستند، می شود. کارآفرينی امري 

ذکر کرده ( Bloss, 2018)گونه که پیچیده است و همان

ی به دنبال شکست نیست، با اين است هیچ کارآفرين

( بیان کرده، تعداد Perius, 2015گونه که )حال همان

اند خیلی بیشتر از کارآفرينانی که شکست خورده

با توجه به نتايج  ،کارآفرينان موفق بوده است. بنابراين

هاي فرا روي راه اندازي اين تحقیق لزوم توجه به چالش

طبیعی و تالش نابعکسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و م

تواند در جهت کاهش آنها توسط مسئوالن امر می

موفقیت بیشتر کارآفرينان جوان حوزه کشاورزي و 

 طبیعی را تضمین کند و مانع شکست آنها شود.منابع

کاربردي  هايپیشنهاد ،باتوجه به نتايج تحقیق

-مبتنی بر رفع سه چالش شناسايی شده براي توسعه راه

ارهاي کارآفرينانه و نوپا توسط کواندازي کسب

 طبیعیکشاورزي و منابع آموختگاندانشدانشجويان و 

 ه شده است:اراي

با توجه به نتايج تحقیق در خصوص اهمیت سازه 

شود که  جهت بازاري پیشنهاد می -هاي اقتصاديچالش
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ها و برقراري و ايجاد ارتباط دوجانبه دانشگاه

بیعی با بخش طهاي کشاورزي و منابعدانشکده

هاي مناسب مادي و معنوي به ة مشوقارايخصوصی، 

هاي آموختگان کشاورزي مثل وامدانشجويان و دانش

الحسنه با بهره کم، اختصاص سرمايه براي تاسیس قرض

وسیلة طبیعی بهکارهاي نوپاي کشاورزي و منابعوکسب

ي هاي هادانشجويان و حمايت مراکز کارآفرينی و پارک

 به کارهاي نوپا و کمکوناوري از اين کسبعلم و ف

براي  دانشجويان کارآفرينانه دستاوردهاي سازيتجاري

 ها اقدامات الزم صورت پذيرد.ريسک آن کاهش

هاي با توجه به نتايج تحقیق در خصوص چالش

روي دانشجويان مورد مطالعه مهارتی پیش -فردي

هاي شاي، آموزرشتهپیشنهاد می شود که با ديدي فرا

کارآفرينانه در طراحی الگوي آموزشی به طراحی مجدد 

طبیعی هاي دروس کشاورزي و منابعو بازنگري سرفصل

براي باال بردن سطح سواد و  ،انجام شود. همچنین

طبیعی به معرفی آگاهی فعاالن بخش کشاورزي و منابع

کارهاي نوپا اقدام وکسبمحصوالت و خدمات اين نوع 

 شود. 

هاي به نتايج تحقیق در خصوص چالشبا توجه 

روي دانشجويان مورد مطالعه قانونی پیش -اداري

پیشنهاد می شود که نسبت به ساده و هموار کردن 

قوانین پیچیده و بروکرواسی ادراي به ويژه در خصوص 

ها و مشخص کردن متولی دولتی مشحص و ثبت شرکت

-کارهاي نوپاي کشاورزي و منابعوحامی حوزه کسب

طبیعی در دو سطح وزارت عتف و وزارت جهاد 

 کشاورزي اقدامات الزم صورت گیرد.
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