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23/1/95: تاریخ پذیرش21/10/94: تاریخ دریافت

چکیده
و برخورد با آماده نمودن فراگیران نظام آموزش عالی جهت اشتغال در بازار کار ها جهت بهترین گزینهیکی از اشتغالی خود

بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان هدف پژوهش حاضر . است اما موانعی بر سر راه آن وجود داردمشکل بیکاري
رویکرد کلی تحقیق کمی و به لحاظ هدف . استیعی دانشگاه رازي کرمانشاهتحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزي و منابع طب

52تصادفیاي گیري طبقهبر اساس روش نمونه. تشکیل دادندنفر از دانشجویان 470ي آماري تحقیق را جامعه.کاربردي است
آوري داده، از براي جمع. نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد به منظور انجام مطالعه انتخاب شدند160نفر دانشجویان دکتري و 

ي روستایی اساتید گروه ترویج و توسعه(نظرافراد صاحبتوسطروایی پرسشنامه . ي محقق ساخته استفاده شدپرسشنامه
تأیید ) α=86/0(ي ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی آن نیز با محاسبه)استاندرکارآفرینیدانشگاه رازي و برخی از کارشناسان

بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی . استفاده شدSPSSافزار براي تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم. شد
دیدگاه دانشجویان تغالی از اقتصادي جزء موانع خوداش-سیاستی، شخصیتی و اجتماعی-چهار عامل آموزشی، ساختاري

، آشنا مشترك دانشجویان با بخش خصوصیبرگزاري جلسات . کننددرصد از واریانس کل را تبیین می76/55هستند که 
براي بهبود وضعیت رتنظیم محتواي آموزشی بر اساس نیازهاي بازار کاکشاورزي و وکار انشجویان با قوانین کسبد. دنمودن

.دشوخوداشتغالی در آینده پیشنهاد می

موانع خوداشتغالی، کارآفرینی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دانشگاه رازي: هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي بخشتوانمندترینبخش کشاورزي یکی از 

ي بیش از یک پنجم کنندهتأمینو اقتصادي کشور 
صنایع يهـواد اولیــد مـدرص90رنفتی و ــادرات غیـص

، روند از سوي دیگر). 2(کشاورزي و غذایی کشور است 
هاي بیکاري در میان گروهيکنندهافزایشی و نگران

هاي مهندسی آموختگان رشتهتحصیلی و به ویژه دانش
ي امروزي کشاورزي به یکی از مشکالت و مسائل جامعه

سال گذشته 25بخش کشاورزي از در. تبدیل شده است
هاي آموختگان رشتههزار نفر از دانش50کنون حدود تا

اند، از خدمت شدهکشاورزي و منابع طبیعی مشغول به 
در بخش ) درصد70ادل مع(هزار نفر 35این میزان 

هاي در بخش) درصد30معادل (هزار نفر 15دولتی و 
).14(انددولتی مشغول به کار شدهغیر

به این به نقل از فرهادیان و همکاران )18(رهایی
که عدم رونق اقتصادي مسئله اشاره کرده است

هاي کشاورزي و ي رشتهویهرکشاورزي، گسترش بی
کردگان، اشباع بخش دولتی و فراوان تحصیلي عرضه

در بخش و عدم توان جذبي کارسیاست کاهش نیرو
با بحران 1380ي دههخصوصی باعث شده است تا

. همراه باشدآموختگان کشاورزي شدید بیکاري دانش

هاي دولتی براي جذب و ظرفیت پایین سازمانبنابراین، 
موجبنظام آموزش عالی، آموختگان دانشخدام است

در .شده استها گیر بیکاري در میان آنافزایش چشم
معضل بیکاري دهداستا، شواهد موجود نشان میاین ر
هاي کشاورزي نسبت به سایر رشتهآموختگاندانش
هاي نظام آموزش عالی ایران وضعیت حادتري رشته

هزار 147بین اري در دارد، به طوري که نرخ بیک
درصد گزارش 28ي دانشگاهی کشاورزي، آموختهدانش

شده که دو برابر نرخ بیکاري در بین سایر 
).14(باشد میآموختگاندانش

تر در معرض خطر در حال حاضر جمعیتی که بیش
اي هستند کردهبیکاري قرار دارند عمدتاً جوانان تحصیل

شوند و در سراسر میکه براي اولین بار وارد بازار کار
برابر باالتر از سهتا دوجهان، میزان بیکاري جوانان 
ها و این گزارش.)13(میزان بیکاري بزرگساالن است

آموختگان که دانشآمارهاي موجود حاکی از آن است 
هاي زیادي با چالشآموختگیکشاورزي پس از دانش
در . وندتوانند وارد بازار کار شروبرو بوده و عمالً نمی

چنین شرایطی آموزش عالی باید رویکردي اتخاذ نماید 
ي دانش جدید، کارآفرینی را نیز در که ضمن ارائه

بنابراین بهترین گزینه ،)12(دانشجویان نهادینه کند 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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اي هستند کردهبیکاري قرار دارند عمدتاً جوانان تحصیل

شوند و در سراسر میکه براي اولین بار وارد بازار کار
برابر باالتر از سهتا دوجهان، میزان بیکاري جوانان 
ها و این گزارش.)13(میزان بیکاري بزرگساالن است

آموختگان که دانشآمارهاي موجود حاکی از آن است 
هاي زیادي با چالشآموختگیکشاورزي پس از دانش
در . وندتوانند وارد بازار کار شروبرو بوده و عمالً نمی

چنین شرایطی آموزش عالی باید رویکردي اتخاذ نماید 
ي دانش جدید، کارآفرینی را نیز در که ضمن ارائه

بنابراین بهترین گزینه ،)12(دانشجویان نهادینه کند 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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آموزش عالی جهت براي آماده نمودن فراگیران نظام
و آموزش کارآفرینی 1اشتغالیاشتغال در بازار کار، خود

).21(است
یابی به خوداشتغالی جوانان در آینده باید براي دست

ها را نسبت به خوداشتغالی را بهبود هاي آندیدگاه
با د که طعاً در این بین موانعی وجود داراما قبخشید، 

هاي خوداشتغالی توان زمینهمیها شناسایی و بررسی آن
. ر آینده را فراهم آوردکرده ددر بین جوانان تحصیل

از این رو خود ،استکار براي خود به معنی اشتغالی خود
اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیرمزدبگیري است که 
فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خالقیت 

و دراي، به کارهاي تولیدي و خدمات فنی و حرفهخود
ها و از ویژگی. )8(پردازد نتیجه کسب درآمد می

امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به 
هاي الزم براي ورود بهتدریج آماده کسب توانایی

بر این اساس، خوداشتغالی ،کندمیتر بازارهاي گسترده
ساز رشد اشتغال آزاد و کارآفرینی و کار براي خود زمینه

پذیري خوداشتغالی به لحاظ انعطاف. در جامعه است
هاي اخیر ساعات کار و استقالل در شرایط کار، طی سال

.از استقبال شایان توجهی برخوردار بوده است
. زایی محض استکارآفرینی چیزي فراتر از اشتغال

ي اقتصادي پیکرهتوان آن را از اجزاي مهم هر چند می
به حساب آورد، اما مطمئناً این مقوله تمام آن چیزي 

کارآفرینان . بودنیست که در رابطه با کارآفرینی خواهد 
در زمان تغییر به شدت تحت تأثیر خطرهایی هستند که 

.)1(شود ي قدیمی ایجاد مییک ایده
چه نگرش فرد نسبت به خوداشتغالی مناسب و چنان
گذارد و د این مسئله روي رفتار وي تأثیر میمثبت باش

براي .دهدفرد در آینده رفتار خوداشتغالی را نشان می
سازي وي براي دستیابی به بهبود نگرش فرد و آماده

مطالعاتی که به در . خوداشتغالی موانع زیادي وجود دارد
عوامل ،اندپرداختهنع خوداشتغالی ترین موابررسی مهم

اقتصادي مثل نداشتن سرمایه در تصمیم براي 
زاده و زمانی شریف.)7،6،5،4،3(استخوداشتغالی مؤثر 

موانع اند که عنوان کرده) 20(گالبریث به نقل از
بر اساس . باشداز جمله موانع کارآفرینی میجنسیتی

پذیريمیزان ریسکزنان در مقایسه با مردانآن، 
نبال راهبردهاي محتمل خطر تر به دتري دارند و کمکم

ترین نیز یکی از اساسی)9(گیب يدر مطالعه. هستند
هاي آموزش کارآفرینی در سطح آموزش عالی، چالش

عدم حمایت سازمانی از آن توسط مؤسسات آموزش 
ریزي آموزشی مناسب چنین فقدان برنامههم. عالی است

ضعیف از کارآفرینی ید حمایتبراي کارآفرینی نیز مؤ
ي آموزش بود مدرس شایسته و توانا در زمینهکم. است

کارآفرینی یک مانع بزرگ بر سر راه آموزش کارآفرینی 
).16(در سطح آموزش عالی است

عدم تعامل بین طبق نظر برخی از محققان 
هاي شغلی مؤسسات آموزشی و بازار کار، نبود فرصت

هاي شغلی براي زنان و مردان، کافی و نابرابري فرصت
یافته هاي حمایت از خوداشتغالی، سازمان ضعف برنامه

رنگ بودن نقش مؤسسات نبودن بازار کار کشور و کم
کاریابی و مؤسسات محل تحصیل در این بازار از جمله 

شوند ترین موانع گذار موفق جوانان محسوب میمهم
عوامل) 19(طبق نظر شریفی و همکاران ).11(

ها و انگیزش جزء ساختاري، زیربنایی، آموزشی، مشوق
ي کارآفرینی ترین موانع موجود در زمینهاصلی

ي حالج بر اساس مطالعه.دانشجویان کشاورزي هستند
نداشتن سرمایه کافی و وجود قوانین و ) 10(و همکاران 

کننده براي شروع مقررات نامناسب و محدود
موانع خوداشتغالی از ترینخوداشتغالی به ترتیب مهم

. نظر دانشجویان بودند
نیز کمبود ) 12(ي حسینی و همکاران در مطالعه

ترین پشتیبانی اصلیامکانات، تجهیزات در قالب موانع 
مانع کارآفرینی در آموزش عالی هستند و پس از آن 

ریزي، سیاست گذاري و عامل عوامل آموزشی، برنامه
) 22(زاهدي هاي اصلی الگوي گزینه.گرفتندقرار انسانی 

هاي هاي سازمانی، گزینههاي فردي، گزینهشامل گزینه
ي کارآفرینی محیطی هستند که از سویی موجب توسعه

در تحقیق .آیندو از سوي دیگر مانع آن به حساب می
عدم آگاهی دانشجویان، نبود )17(نوروز زاده و رضایی 

هاي استادان ماهر و خالق، محتواي نامناسب دوره
اي مؤثر ترین بازدارندهآموزشی، عدم حمایت دولت مهم

ي کارآفرینی دانشجویان مراکز آموزش در ایجاد روحیه
حقیق .هستندکاربردي بخش کشاورزي - عالی علمی

اه حاضر با هدف بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگ
دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزي و منابع 

امید . به انجام رسیدطبیعی دانشگاه رازي کرمانشاه
سازي رود نتایج حاصل از این تحقیق عالوه بر غنیمی

ي تحقیق در خصوص خوداشتغالی بتواند به پیشینه
انجام رسالت اندرکاران آموزش عالی در رابطه بادست

آموختگان براي همان آماده کردن دانشها که واقعی آن
.خوداشتغالی است، جامعه عمل بپوشاند

هامواد و روش
ز نظر هدف، ا،کمیماهیت لحاظ بهپژوهش حاضر 

پیمایشی-کاربردي و از نظر روش تحقیق، توصیفی
دانشجویان تحصیالت جامعه پژوهش شامل . است

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی )نفر470(تکمیلی 
نفر 112د که شامل نباشمیدانشگاه رازي کرمانشاه

نفر دانشجویان کارشناسی 358دانشجویان دکترا و 
اي گیري طبقهبر اساس روش نمونه. هستندارشد 

نفر دانشجویان دکتري و 52تصادفی با انتساب تناسب، 
1- Self- Employment
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انجام ناسی ارشد به منظورنفر از دانشجویان کارش160
ه منظور بررسی ب. عنوان نمونه انتخاب شدندبهمطالعه 

اشتغالی از نظر دانشجویان مورد مطالعه از موانع خود
روایی. شداستفاده Rنوع تحلیل عاملی اکتشافی

با نظر مطالعهپرسشنامه در این ظاهري و محتوایی
ي روستایی دانشگاه رازي و اساتید گروه ترویج و توسعه

مقدار . برخی از کارشناسان کارآفرینی استان تأیید شد
ي پایایی پرسشنامه دهندهنشاننیز 86/0آلفاي کرونباخ 

نامه در اختیار پرسش،پس از تأیید روایی و پایایی. است
تحلیل تجزیه و نفر از دانشجویان قرار گرفت و 212
.انجام گرفتSPSSافزارتوسط نرمها داده

نتایج و بحث
هاي به دست آمده میانگین سنی بر اساس یافته

ترین که جوانبودهسال 25حدود ي مورد مطالعهنمونه
.سال سن دارد38ها ترین آنسال و مسن21ها آن

نفر یا 124(دختراکثریت دانشجویان مورد مطالعه
15/64نفر یا 136(و مجرد با فراوانی ) درصد49/58

بیکاراکثریت دانشجویان مورد مطالعه. هستند) درصد
بررسی شغل والدین . هستند) درصد96/83نفر، 178(

از آن است که شغل ي مورد مطالعه حاکی در نمونه
،مورد مطالعهآموختگانوالدین اکثریت دانش

در .دباشنمی)درصد43/59نفر، 126(خوداشتغالی 
نفر زراعت و 46دانشجویانهاي تحصیلی بررسی گرایش
نفر 36نفر ترویج و آموزش کشاورزي، 53اصالح نباتات، 
9پزشکی، نفر گیاه25نفر علوم دامی، 31خاکشناسی، 

. هستندعلوم مهندسی آبنفر 12نفر منابع طبیعی و 
بندي موانع خوداشتغالیاولویت

موانع خوداشتغالی از نظر دانشجویان، بندياولویت
این جدول، بر اساس. ارائه شده است1جدولدر

آموختگان ، عدم حمایت از دانشي کافینداشتن سرمایه
و اندازي خوداشتغالی توسط دولت کشاورزي براي راه

و نامناسب براي شروع پاگیرودستوجود قوانین 
خوداشتغالی از ترین موانع ه عنوان اصلیخوداشتغالی ب

.نظر دانشجویان هستند

)=212n(موانع خوداشتغالی از نظر دانشجویان بندياولویت-1جدول
اولویتضریب تغییراتانحراف معیارايرتبهمیانگینگویه

45/012/01ي کافینداشتن سرمایه
33/458/013/02اندازي خوداشتغالی توسط دولتبراي راهآموختگان کشاورزي عدم حمایت از دانش

11/460/015/03گیر و نامناسب براي شروع خوداشتغالیوپاوجود قوانین دست
24/464/015/04ي خوداشتغالیاندازي و ادارههاي الزم براي راهفقدان مهارت

ها و خوداشتغالی توسط بانکاندازي آموختگان کشاورزي براي راهعدم حمایت از دانش
31/467/015/05مؤسسات مالی دیگر

43/472/016/06آموختگان کشاورزيپذیري و کارآفرینی در دانشي ریسکنداشتن روحیه
29/476/017/07تر استها مشکلنسبت به سایر بخشوجود این تفکر که خوداشتغالی در بخش کشاورزي 

آموختگان کشاورزي توسط خوداشتغالی به عنوان موضوع مهم براي دانشعدم توجه به 
15/489/021/08مسئولین

آموختگان هاي شغلی مناسب و جدید به دانشنبود سازوکارهایی براي معرفی فرصت
98/379/019/09کشاورزي

78/388/023/010هاي سنتی در تدریسبه دلیل استفاده از روشآموختگانخالقیت کم در دانش
1/485/020/011آموختگان کشاورزيپذیري در دانشولیتوي مسنبود روحیه

آموختگان کشاورزي در ي اطالعات بیشتر به دانشعدم همکاري اساتید براي ارائه
485/021/012ي ایجاد خوداشتغالیزمینه

75/380/021/013نیازهاي بازار کارهاي کشاورزي با عدم تناسب محتواي آموزشی دانشکده
07/489/021/014آموختگان کشاورزيي اعتماد به نفس و استقالل طلبی در دانشنبود روحیه
84/386/022/015آموختگان کشاورزي به مشاغل کشاورزيي دانشعدم عالقه

78/388/023/016آموختگان کارآفرینها در تربیت دانشپایین بودن کارایی دانشگاه
05/499/024/017هاي روز دنیاخوانی آن با فناوريسنتی بودن بخش کشاورزي و عدم هم

14/401/124/018ي شغلی خودهاي علمی به منظور آشنایی دانشجویان با آیندهکمبود بازدیدها و گردش
84/394/024/019التحصیالن کشاورزيسطح پایین دانش شغلی فارغ

91/3126/020عدم وجود اساتید آگاه و  خبره به علم روز کشاورزي
1394هاي تحقیق، یافته: مأخذ5= ، خیلی زیاد4= ، زیاد3= ، متوسط2= ، کم1= خیلی کم: مقیاس

تحلیل عاملی موانع خوداشتغالی
تحلیل عاملی موانع از بندي تقلیل و دستهجهت
بودن براي تعیین مناسب . استفاده شدRنوع اکتشافی

و ضریب1، آزمون بارتلتها براي تحلیل عاملیداده
KMO2ارائه شده 2نتایج در جدول . کار گرفته شدبه

. است
1-Bartlett’s test 2- Kaiser- Meyer-Olkin
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موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان و آزمون بارتلت در رابطه باKMOمقدار ضریب - 2جدول
مقادیرهاآزمون
KMO787/0مقدار

563/4905مقدار بارتلت
000/0داريسطح معنی

1394هاي تحقیق، یافته: مأخذ

ها مشخص شد که داده2بر اساس نتایج جدول 
به 1بریدگیآزمون.براي تحلیل عاملی مناسب هستند

ها در نظر عاملهاي تعیین تعدادعنوان یکی از روش
ها را بر این روش تعداد مناسب عامل.شودگرفته می

کند که هنوز میزان واریانس خاص بر میمبنایی تعیین 
تا زمانی که ،بنابراین،واریانس مشترك غلبه نکرده است

تر از مقدار واریانس خاص مقدار واریانس مشترك بیش
دار هاي معنیهاي فوق به عنوان عاملباشد عامل

). 15(گیرد استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار می
1نمودارحاضر در بریدگی در پژوهشنتیجه آزمون

گزارش شده است

.بریدگی مربوط به موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلیآزمون- 1شکل

تحقیق بر اساس نتایج حاصل از آزموندر این
عامل با مقادیر ویژه باالتر از 4بریدگی و معیار کایزر،

درصد از 76/55استخراج شدند که در مجموع یک
مقدار باقیمانده .کردندها را تبیین میواریانس کل عامل

یل شناسایی نشده مربوط به عواملی بود که در تحل
تر از نیمی از موانع خوداشتغالی از بیش،بنابراین،بودند

با توجه به مقدار . شدطریق تحلیل عاملی شناسایی 
عامل اول با مقدار ویژه ، 3در جدول ي گزارش شدهویژه
و عامل چهارم با ) درصد54/19(ترین سهم بیش94/6

را در ) درصد49/8(ترین سهم کم47/4مقدار ویژه 
.تبیین واریانس کل داشتند

ها از تبیین واریانساستخراج شده و سهم هریک از آنهاي تعداد عامل-3جدول 
درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهشماره عامل

194/654/1954/19
291/548/1402/34
381/525/1326/47
447/449/876/55

1394هاي تحقیق، یافته: مأخذ

تر از صورت روشنها بهبه منظور جداسازي عامل
. روش واریماکس استفاده شده استچرخش عاملی به 

4بار عاملی هر متغیر پس از چرخش عاملی در جدول 
مربوط به ) متغیرها(هاي پس از بررسی گویه. آمده است

بور به این هاي مزها، عاملهر عامل و بار عاملی آن
:گذاري شدندترتیب نام

-3،عوامل ساختاري و سیاستی- 2،عوامل آموزشی- 1
اقتصادي-عوامل اجتماعی- 4وعوامل شخصیتی

1- Scree Plot (Test)
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26..................... ................................................بررسی موانع خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 

به روش واریماکسها بعد از چرخشبستگی عاملماتریس هم- 4جدول
بار عاملیهاي هر عاملگویهعاملردیف

1

شی
موز

ل آ
وام

ع

732/0آموختگان کارآفرینها در تربیت دانشپایین بودن کارایی دانشگاه
727/0هاي سنتی در تدریسبه دلیل استفاده از روشآموختگانخالقیت کم در دانش

664/0ي ایجاد خوداشتغالیدر زمینهآموختگان کشاورزي ي اطالعات بیشتر به دانشعدم همکاري اساتید براي ارائه
645/0هاي کشاورزي با نیازهاي بازار کارعدم تناسب محتواي آموزشی دانشکده

560/0ي شغلی خودهاي علمی به منظور آشنایی دانشجویان با آیندهکمبود بازدیدها و گردش
554/0کشاورزيآموختگاندانشسطح پایین دانش شغلی 

495/0اساتید آگاه و  خبره به علم روز کشاورزيعدم وجود

2

ري
ختا

 سا
مل

عوا
-

تی
یاس

س

694/0اندازي خوداشتغالی توسط دولتآموختگان کشاورزي براي راهعدم حمایت از دانش
638/0گیر و نامناسب براي شروع خوداشتغالیوپاوجود قوانین دست

598/0ها و مؤسسات مالی دیگراندازي خوداشتغالی توسط بانکراهآموختگان کشاورزي براي عدم حمایت از دانش
592/0آموختگان کشاورزيهاي شغلی مناسب و جدید به دانشنبود سازوکارهایی براي معرفی فرصت

586/0هاي روز دنیاسنتی بودن بخش کشاورزي و عدم همخوانی آن با فناوري

3

تی
صی

شخ
ل 

وام
671/0آموختگان کشاورزيبه نفس و استقالل طلبی در دانشي اعتماد نبود روحیهع

641/0آموختگان کشاورزي به مشاغل کشاورزيي دانشعدم عالقه
620/0آموختگان کشاورزيپذیري در دانشولیتوي مسنبود روحیه

587/0ي خوداشتغالیاندازي و ادارههاي الزم براي راهفقدان مهارت
572/0آموختگان کشاورزيپذیري و کارآفرینی در دانشي ریسکنداشتن روحیه

4

ی 
ماع

جت
ل ا

وام
ع

-
دي

صا
اقت

425/0ها مشکل تر استوجود این تفکر که خوداشتغالی در بخش کشاورزي نسبت به سایر بخش
359/0آموختگان کشاورزي توسط مسئولینعدم توجه به خوداشتغالی به عنوان موضوع مهم براي دانش

317/0ي کافینداشتن سرمایه

1394هاي تحقیق، یافته: مأخذ

بر اساس نتایج تحقیق حاضر در مجموع موانع بر سر 
ي راه خوداشتغالی از دیدگاه دانشجویان در چهار دسته

این موانع شامل موانع . اندبندي شدهکلی تقسیم
- سیاستی، شخصیتی، اجتماعی- آموزشی، ساختاري

اند که بیش از نیمی از موانع اقتصادي هستند و توانسته
ي کافی، نداشتن سرمایه.ایی کنندخوداشتغالی را شناس
اندازي آموختگان کشاورزي براي راهعدم حمایت از دانش

گیر و وپای توسط دولت و وجود قوانین دستخوداشتغال
ترین نامناسب براي شروع خوداشتغالی سه مورد از مهم

دست ه با نتایج بها این یافته. هستندموانع خوداشتغالی 
. )7،6،5،4،3(مطابقت داردتوسط محققان مختلف آمده 

عدم ، )17(نوروززاده و رضائیبر اساس مطالعات 
ترین عوامل بازدارنده و مؤثر بر حمایت دولت از اصلی

ي کارآفرینی دانشجویان در مراکز آموزش عالی روحیه
هاي که با یافتهعلمی کاربردي کشاورزي بوده است 

حالج و همکاران ي مطالعه.تحقیق حاضر هماهنگ است
ي کافی و وجود نداشتن سرمایهنیز نشان داد، ) 10(

قوانین و مقررات محدودکننده براي شروع خوداشتغالی 
. ترین موانع از نظر دانشجویان بوده استمهم

هاي تحقیق، عدم وجود اساتید آگاه و بر اساس یافته
خبره به علم روز کشاورزي، سطح پایین دانش شغلی 

هاي کشاورزي و کمبود بازدید و گردشآموختگاندانش
ي شغلی علمی به منظور آشنایی دانشجویان با آینده

آیند که کاتز تر به حساب میاهمیتخود جزء موانع کم
در مطالعات خود به آن ) 17(و نوروززاده و رضائی ) 16(

هاي هاي تحقیق ویژگیبر اساس یافته.دنمودناشاره 
ي اعتماد به نفس، روحیهچون نبود فردي هم

هاي الزم و سایر پذیر نبودن و فقدان مهارتولیتومس
تواند مانع کارآفرینی و خوداشتغالی در ها میویژگی

و ) 12(، حسینی و همکاران )9(گیپ . دانشجویان شود
نیز به این موارد به عنوان موانع کارآفرینی ) 22(زاهدي 

و به ه نتایج تحقیق ر مجموع با توجه بد.انداشاره کرده
هاي مثبت نسبت به خوداشتغالی منظور تقویت نگرش

:دشودر دانشجویان کشاورزي پیشنهادهایی ارائه می
هاي خالق و آگاهی کارگزاران بخش خصوصی از ایده-

ي دانشجویان در قالب برگزاري جلسات کارآفرینانه
هاي هاي حمایتی دولت با اعطاي واممشترك و کمک

و آموختگانتواند به خوداشتغال شدن دانشمیبهرهکم
.حرکت به سوي اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند

طح پایینسبر اساس نتایج تحقیق موانع آموزشی -
کمبود بازدید و ، آموختگاندانش شغلی و مهارتی دانش

جزء عدم همکاري اساتید خبره هاي علمی،گردش
برقراري ،بنابراین.آیندموانع خوداشتغالی به حساب می

بین دانشجویان با کشاورزان و و نزدیکارتباط مستقیم
شنا شدن دانشجویان تواند در آهاي خصوصی میبخش

هاي کارهاي کشاورزي و انجام فعالیتوبا قوانین کسب
.ثر واقع شودعملی در شرایط واقعی مؤ

عتماد به نفس ا،پذیريولیتوعدم مس(موانع شخصیتی -
ترین از اصلی) آموختگاندانشپذیري کم و ریسکپایین

تقویت براي رفع این موانع،. موانع خوداشتغالی هستند
هاي خوداشتغالی از طریقمندي به فعالیتعالقه
و تنظیم ي مطالب کاربرديریزي اصولی و ارائهبرنامه

در دوران بر اساس نیازهاي بازار کارمحتواي آموزشی
.ها هستندترین تالشمهمازتحصیل دانشجویان 
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Abstract
Self-employment is one of the best options to prepare higher education system learners for

employment in the labor market and resolving the unemployment problem but there are barriers
against it. The purpose of this study is to assess the self-employment barriers from the
perspective of graduate students of Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi
University in Kermanshah. The general approach of research is quantitative and in terms of
target is practical. Statistical population consisted of 470 students. Based on random stratified
sampling method 52 Ph.D. students and 160 M.Sc. students were selected in order to do this
study. Was used data collection, the researcher made questionnaire. The validity of
questionnaire was confirmed by a panel of experts (scientific board members of department of
extension and rural development of Razi University and some of entrepreneurship experts in
province) and its reliability was calculated using alpha Cronbach coefficient (α= 0.86). The
exploratory factor analysis and SPSS software was used to analyze the results. Based on the
results of exploratory factor analysis, 4 factors include of training, structural- political,
personality and social- economical are the barriers to self-employment from the perspective of
students who explained55.76 percent of the total variance. Holding of joint meetings of students
with the private sector, become familiar students with the rules of agricultural businesses and
setting up educational content based on labor market needs to improve the self-employed status
in the future is recommended.

Keywords: Entrepreneurship, Graduate Students, Razi University, Self-Employment Barriers
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