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يکشاورزینیتوسعه کارآفريراهبردهادوینت
یعیو منابع طبيکشاورزيهارشتهآموختگاندانشنیدر ب

2فرروشنیعلو محمد1یمردانشاهيمهدمحمد

)mehdi1352@yahoo.com:نویسنده مسوول(، علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه ،کارآفرینیدکتري-1
علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشگاه دانشجوي دکتري، -2

16/6/94: تاریخ پذیرش17/12/93: تاریخ دریافت

دهیچک
برخورداري . استافتهیجوامع يو توسعه اقتصاديکاریدر حل مشکل بینقش روزافزونآموختگاندانشینیکارآفرامروزه

. شودمنجر يرونق و توسعه بخش کشاورزله بیکاري، أتواند به حل مسهاي کارآفرینی میآموختگان از توانمندي و مهارتدانش
با یعیو منابع طبيکشاورزيهاآموختگان رشتهدانشینیکارآفرشیافزايراهبردهالیو تحلیبه بررسقیتحقدر این رونیاز ا

90منظور از نظرات نیبد. شدپرداختهSWOTسیماتريبه کمک مدل راهبرداستفاده از روش پیمایشی و مطالعه میدانی و 
آموختگان و دانشیعلمئتیهياعضا،يکشاورزیسازمان نظام مهندس،يدر سه گروه کارشناسان جهادکشاورزارشناسک

در قیتحقنیاجیبر اساس نتا. استفاده شديساریعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزیعیو منابع طبيکشاورزيهارشته
نشان داد که جینتاسپس . شدییشناسادیتهد14فرصت و دهیرونیط بینقطه ضعف و در محهفتنقطه قوت و دهیدرونطیمح

با توجه به نیبنابرا. استینسبدیتهديداریرونیبطیو در محیقوت نسبيدارایدرونطیآموختگان در محدانشینیکارآفر
توسعه يراهبردها برایرخبپایاندر . قرار داردتیکارانه در اولومحافظهيراهبردهايموجود اجرايهاتیو ظرفهايتوانمند
.شدشنهادیپيآموختگان کشاورزدانشینیکارآفر

SWOTسیماتر،يآموختگان، رشته کشاورزدانش،یدانشگاهینیکارآفر: يدیکلهايواژه

مقدمه
به ياقتصاداتیکارآمد بر اساس نظریانسانهیسرما

مؤلفه رشد و توسعه جوامع به شمار نیترعنوان مهم
باعثکهايمسئلهترینعمدهگریبه عبارت د. دیآیم
کیفیتدر تغییرد،میشويهر کشورییو شکوفاشدر

دهیکار آموزش ديروینشکیب). 5(ستانسانیاوينیر
فایکشورها اشرفتیپدر نقش را نیترمهمنیو کارآفر

ریتحت تأثيادیززانیکار مؤثر به ميروین. کندیم
تجربه . استینیو کارآفرينوآورت،یخالقزانیم

بوده که تیواقعنیاانگریبزینشرفتهیپيکشورها
و ياقتصادشرفتیدر پينقش محورینیکارآفر
.)11(داشته استیاجتماع

و نیمتخصصانیدر مینیکارآفرگسترش
چرا که . برخوردار استيترشیبتیاز اهمدانشگاهیان
لیکشور ما را جوانان تشکتیاز جمعیبخش اعظم

پس از یدانشگاهالتیو درصد جوانان با تحصدهندیم
بوده شیدر حال افزايریگبه طور چشمیانقالب اسالم

باال و التیتحصکشور ما از موهبت جوانان با . است
شرفتیمند است که نقش مثبت آن در پمتخصص بهره

است که نیگرچه انتظار بر ا. قابل انکار استریکشور غ
جامعه دریآموختگان دانشگاهدانشلیبازده تحص
از یمالحظه آمارها و گزارشات حاکاما،مثبت باشد

يهاآموختگان در رشتهنابسامان اشتغال دانشتیوضع
.)15(باشدیمیلیمرتبط تحص

و منابع يکشاورزيهاتوجه به رشتهانیمنیدر ا
فعال که باچرا. برخوردار استیخاصتیاز اهمیعیطب

يبخش کشاورزتوانندیحوزه منیدر اها آنشدن 
اما با . را در کشور رونق بخشنددیرا متحول و تولیسنت

،یعالموزشآيباال برایاجتماعيهانهیوجود صرف هز
يهادر رشتهآموختگاندانشکارآفرینی چنان مسأله هم

به یعیو منابع طبيکشاورزژهیوه بیمرتبط دانشگاه
نظام گذاراناستیو سرانیگمیتصميهایاز نگرانیکی

. گشته استلیتبد
ینیدر توسعه کارآفرینقش آموزش عالنهیزمدر

است که هر کدام از صورت گرفته یمطالعات مختلف
و به عوامل اندستهیبه موضوع نگریجنبه متفاوت

پژوهشدر ) 7(فیروزکوهی. انداشاره داشتهیمختلف
یفمختللیدال،آموختگاندانشعدم اشتغالدرباره خود

آموختگان دانشانیدر ميکارینرخ بشیافزايرا برا
یفعليالگوکهنی، از جمله انمودذکر یآموزش عال

یاجتماعياساس تقاضاکشور بریوزش عالمنظام آ
شیبا افزاجهیدر نت. بازارينه تقاضاردیگیشکل م

تیجمع،یدانشگاهالتیتحصیجوان متقاضتیجمع
نیاامدیپيو. شوندیها موارد دانشگاهيترشیب

يروینيعرضه و تقاضاانیرا بروز عدم تعادل ماستیس
آموختگان دانشيکاریبتاًیمتخصص و نهایانسان

مسأله اشاره نمود که فرهنگ نیبه ا) 15(زمانی.دانست
یرانیايهامتعارف حاکم بر خانوادهيهنجارها،یعموم

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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و به عوامل اندستهیبه موضوع نگریجنبه متفاوت

پژوهشدر ) 7(فیروزکوهی. انداشاره داشتهیمختلف
یفمختللیدال،آموختگاندانشعدم اشتغالدرباره خود

آموختگان دانشانیدر ميکارینرخ بشیافزايرا برا
یفعليالگوکهنی، از جمله انمودذکر یآموزش عال

یاجتماعياساس تقاضاکشور بریوزش عالمنظام آ
شیبا افزاجهیدر نت. بازارينه تقاضاردیگیشکل م

تیجمع،یدانشگاهالتیتحصیجوان متقاضتیجمع
نیاامدیپيو. شوندیها موارد دانشگاهيترشیب

يروینيعرضه و تقاضاانیرا بروز عدم تعادل ماستیس
آموختگان دانشيکاریبتاًیمتخصص و نهایانسان

مسأله اشاره نمود که فرهنگ نیبه ا) 15(زمانی.دانست
یرانیايهامتعارف حاکم بر خانوادهيهنجارها،یعموم

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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زاست که اياجامعه به گونهیو نظام اجتماع
که پس از رودیانتظار میآموختگان آموزش عالدانش

استخدام یبتوانند در بخش دولتلیفراغت از تحص
يادر مطالعهزین) 1(احمدپور داریانینیچنهم. شوند

نمود که انیانجام داد بیدانشگاهینیکه درباره کارآفر
ها تاکنون دانشگاهیکليریگجهتنکهیبه علت ا

دوران یطانیبوده دانشجوانهیگراناختشییافزادانش
حوزه دانش را کیدر یدر دانشگاه تنها تخصصلیتحص

نیبازار و صنعت چقدر به اکهنیفارغ از اآموزند،یم
در دانشگاهبا این اوصاف نقش. داردازیدانش ن

همان گونه که.باشدمیژهیآموختگان ودانشینیکارآفر
، نشان داددر مطالعه خود)9(و همکارانحسینی
،یشغليهافوق برنامه مرتبط با مهارتيهاآموزش

دروس، توان مهارت يخالق، محتواسیتدريهاروش
و یو شغلیلیتحصيزیردروس، برنامهنهیدر زمیعلم
ینیبر کارآفر،در دانشگاهستهیشاقابتو ریعلميفضا

ند که البته گذارریتأثيآموختگان کشاورزدانش
. ها شناخته شدآننیترخالق مهمسیتدريهاروش

نقش حاکی از زین)4(و همکاراناسکندريمطالعه 
آموختگان دانشنانهیآموزش بر عملکرد کارآفرمثبت

،دادنشان ) 12(مردانشاهیاما پژوهش استيکشاورز
مورد مطالعه از نظر يکشاورزيهارشتهانیدانشجو

باشند و بهبود یميضعف جديداراینیکارآفرصیخصا
ازیها و نبر فرصتیمجدد و مبتنيزیرامر، برنامهنیا

. طلبدیجامعه را م
زینیو خانوادگیشخص،يعوامل فردگریطرف داز

رابطهنیدر ا.گذارندآموختگان اثردانشینیبر کارآفر
انیدانشجوینیکارآفرهیروح) 13(و همکارانموحدي
کردند و یهمدان را بررسیدانشگاه بوعليکشاورز

تحصیلییشاگرو ،صیلیـتحعـمقط،نـس،سیتـجن
را بر لیو اشتغال در کنار تحصورزيکشاننشجویادا

نیچنهم. اثرگذار شناختندفرینیرآکاحیهروانمیز
نیبه اشتغال در بشیعوامل گرا) 2(عربیون و همکاران 

یعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزانیدانشجو
،ياو حرفهيفرديهازهینمودند و انگیگرگان را بررس

،یو شغلياحرفهشرفتیپ،ياو حرفهیشغلتیمطلوب
يو سودمنديفرديتوانمند،یو رفاهیماليازهاین

موحدي. عوامل شناختندنیتررا به عنوان مهمیاجتماع
نیدر تفاوت بيداریاثرات معنزین) 14(و همکاران

در مقاطع مختلف تیخالقتیو قابلینیکارآفرهیروح
اسکندري و . افتندیکشاورزيانیدانشجویلیتحص

دانشنانهیکارآفريهاشیو گراهیروح)4(همکاران 
اثر مثبت بر عملکرد يرا دارايآموختگان کشاورز

درباره یدر پژوهشآنها.دادندصیآنها تشخینیکارآفر
نیبه ايآموختگان کشاورزدانشنانهیعملکرد کارآفر

یکسب و کار حامرامونیپطیکه محدندیرسجهینت

بلکه مانع رشد و توسعه باشد،ینمنانهیفررفتار کارآ
ده و جعفرزا. باشدیمزینيدر بخش کشاورزینیکارآفر

تیجمع،یتیریعوامل مختلف مدزین)10(بازرگان
را به عنوان یطیو محیروانشناخت،یلیتحص،یشناخت

آموختگان دانشگاه دانشینیعوامل مؤثر در کارآفر
. نمودندیتهران معرف

در خصوصمطالعات انجام شده لذا با توجه به
یرامونیو پیدرونطیاثرگذار بر محفعوامل مختل

کننده نییتعو نقش آموختگان دانشینیکارآفر
يرویپرورش نیاصلیبه عنوان متولهادانشگاه

و درك لیعوامل به تحلنیشناخت ا،متخصص جامعه
يمناسب برايهااستیموجود و اتخاذ ستیوضعبهتر 

از . کندیکمک مانیدانشگاهینیبهبود عملکرد کارآفر
آموختگان انشدسوي دیگر وضعیت نامناسب اشتغال 

سفانه أهاي کشاورزي که متدانشگاهی به خصوص رشته
رغم نقش استراتژیک بخش کشاورزي نرخ بیکاري علی

باشد درصد می8/24گروه مذکور باالتر از میانگین و 
از این رو با توجه . افزایدمی، نیز بر اهمیت موضوع)16(

به عدم انجام پژوهشی در این خصوص به شیوه حاضر، 
نیعوامل و تدونیپژوهش با هدف شناخت ااین 

يکشاورزینیکارآفرشیافزايالزم برايراهبردها
انجام گرفته یعیو منابع طبيآموختگان کشاورزدانش
.است

هاروشمواد و 
ي هاياستراتژشناسایی اولویت در این تحقیق براي

آموختگان دانشینیبه منظور گسترش کارآفرباید که 
با استفاده از روش ، کار روده بيکشاورزهاي رشته

اقدام به تشکیل ماتریس پیمایشی و مطالعه میدانی، 
SWOTو یعوامل دروننیترمهموشرنیدر ا. شد

نیو در اثر شناخت اشودیمستیخالصه لیرونیب
تواندیمSWOTسیبا استفاده از ماترتیریعوامل مد

که ینقاط قوتيخود را بر مبنايهاياستراتژ
از استفاده از ایکاهش داده و ایرا حذف و شیهاضعف

طنقا).3(قرار دهددهایاز تهديها جهت دورفرصت
کهدمیشوگفتهملیاعواز ستهآن دبهضعفو تقو

ها کنترل بر آنتیریدارند و مدتیو ذانیدروهـجنب
هستند که يیگردملاعوتهدیدهاو فرصتها. دارد

در توانندیميادیززانیکه به مدارندیرونیبجنبه
دیمفيآموختگان کشاورزدانشینیکارآفريبراندهیآ
).6(رسان باشدانیزای

با استفاده از نظرات متخصصین امر براي این کار 
ا تنظیم شد و بگزینه 41محقق ساخت با اي پرسشنامه

از و به روش حضوري تکنیک دلفی استفاده از
ها، ها، ضعفکارشناسان و خبرگان خواسته شد تا قوت

به به منظور . بندي کنندها و تهدیدها را اولویتفرصت
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ها بر اساس تدوین استراتژي،ترکاملآوردن نتایجدست
،کشاورزيجهادسازمان نظرات سه گروه کارشناسان 

نظام مهندسی کشاورزي، اعضاي هیات علمی دانشگاه و 
گروه . هاي کشاورزي تنظیم شدآموختگان رشتهدانش

کشاورزي هايرشتهت علمی عضو هیئ30اساتید شامل 
شی هاي آموزو منابع طبیعی بودند که از تمام گروه

این افراد را مدیران کشاورزي حضور داشتند که عمدتاً
ها یا افراد با سابقه فعالیت اجرایی و پژوهشی گروه

از تن30شامل گروه کارشناسان . دادندتشکیل می
ام کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظ

و گروه بودندمهندسی کشاورزي استان مازندران 
آموختهدانشتن30آموختگان نیز شامل دانش
پس از بحث . هاي کشاورزي و منابع طبیعی بودندرشته

و بررسی و نظرخواهی از خبرگان و مقایسه با نتایج 

مطالعات انجام شده در این حوزه، در محیط درونی 
رفتار شگاه کارآفرین، هاي فردي و خانوادگی، دانشاخص

هاي ینی و در محیط بیرونی شاخصکارآفریزهو انگ
، بازار، عوامل دولتهايی، سیاستو فرهنگياقتصاد

چه چنان.شدندي انتخاب و تکنولوژآوريیطی و فنمح
را ياستراتژنیچهارچوب تدودهد،ینشان م1شکل

یابیو ارزنشیگز،ییدر قالب مراحل شناساتوانیم
متغیرهاي محیط درونی و بیرونی ممکن . نمودنایب

زمان در ارتباط با اهداف و عملکرد است اثرات بالقوه هم
از ترکیب این اثرات مدیران چهار . سازمان داشته باشند

4و تدافعی3کارانه، محافظه2، رقابتی1تهاجمینوع راهبرد

آنهابینازراهبرديهايگزینهاند کهرا توسعه داده
). 8(شودمیبانتخا

.الگوي بررسی محیط درونی و بیرونی- 1شکل 

نتایج و بحث
آمده به دستدر مجموع از میانگین اهمیت نسبی 

هاي کننده براي شاخصاز نظرات سه گروه مشارکت
آموختگان اصلی محیط درونی و بیرونی کارآفرینی دانش
14رینی مشخص شده که به ترتیب رفتار و انگیزه کارآف

آوري و درصد، فن7/13هاي دولت درصد، سیاست
درصد، 7/12درصد، عوامل بازاري 1/13تکنولوژي 

درصد، عوامل اقتصادي و 2/12عوامل فردي و خانوادگی 
درصد و 4/11درصد، دانشگاه کارآفرین 1/12فرهنگی 

.انددرصد اهمیت داشته7/10عوامل محیطی 
اصلی در محیط درونی و هايپس از تعیین شاخص

ترین عوامل تأثیرگذار از دیدگاه خبرگان بیرونی، مهم
عوامل مؤثر بر ترین مهم1در جدول . تعیین گردید

در یعیو منابع طبيآموختگان کشاورزدانشینیکارآفر
. یرونی مرتب شده استو بیدرونیطمح

ها ها، فرصتها، ضعفپس از تشکیل ماتریس عوامل قوت
درونیعوامل ارزیابی یسماتربه کمک یدها، و تهد

)IFE(5 بیرونیعوامل ارزیابی یسماترو)EFE(6 ضریب
اهمیت و میزان اثرگذاري هر یک از عوامل بر کارآفرینی 

. شودآموختگان کشاورزي تعیین میدانش
ماتریس ارزیابی عوامل محیط درونی، 2در جدول 

امل، امتیاز محیط با جمع زدن کل امتیازات نهایی عو
از آنجایی که عدد امتیاز کل . شوددرونی محاسبه می

، 61/2آموختگان محیط درونی براي گروه دانش
63/2و اساتید 51/2کارشناسان جهاد کشاورزي 

است، 5/2و نزدیک به 4تا 5/2باشد که عددي بین می
توان نتیجه گرفت که در مجموع کارآفرینی می

رزي در محیط درونی داراي قوت آموختگان کشاودانش
. نسبی است

1- Strength-Opportunity 2- Weakness-Opportunity 3- Strength-Threats
4- Weakness- Threats                                                 5- Internal Factor Evaluation 6- External Factor Evaluation
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آموختگان کشاورزي و منابع طبیعی در محیط درونی و بیرونیعوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش-1جدول 
جذابیتعوامل مؤثر بر کارآفرینیهاي اصلیشاخص

محیط درونی

دانشگاه کارآفرین

یاندانشجوشدنیندانشگاه در کارآفریدنقش مؤثر اسات-1
یعیو منابع طبيکشاورزینهدر زمیدهتخصص و مهارت و اداشتن-2
مناسب و مؤثر در دانشگاهینیکارآفريهاو دورههاآموزش-3
یاندانشجويمناسب برایلیتحصیزيرو برنامهیشغليهانبود مشاوره-4
یاندانشجوینکار در بو تالش و پشتیندهبه آیدو اميخودباوریهروحنبود-5
دانشگاه با صنعت و جامعهیانمیفضعارتباط-6
ییدانشجويهاها و پژوهشنامهیاننبودن پاکاربردي-7
نظر از کیفیت آنموضوعیت یافتن مدرك دانشگاهی در جامعه صرف-8

قوت
قوت
قوت
ضعف
ضعف
ضعف
ضعف
ضعف

فردي و خانوادگی
رزي پدر یا افراد خانوادهجواري با مناطق روستایی یا شغل کشاوهم-1
کمبود نقدینگی و منابع مالی-2
نداشتن تجربه کار کشاورزي و زندگی در مناطق شهري-3

قوت
ضعف
ضعف

رفتار و انگیزه کارآفرینی

آموختگاندانشیندر بیـطلبلتقالـسایهوجود روح-1
آموختگاندانشیندر بیشرفتپيبرایزهانگوجود-2
آموختگاندانشیندر بینیکارآفريرابیزهانگوجود-3
آموختگاندانشیندر بيپذیریسکریهروحوجود-4
آموختگاندانشیندر بيو نوآوریتخالقیهروحوجود-5
آموختگاندانشیندر بیریتو مديمهارت رهبریهروحوجود-6

قوت
قوت
قوت
قوت
قوت
قوت

محیط بیرونی

اقتصادي و فرهنگیعوامل
هاي غذایی در جامعهوردهآاي باال براي محصوالت کشاورزي و فرتقاض-1
یو مذهبیفرهنگيهااز عادتیناشيتقاضا-2
و تورميرکود اقتصاد-3
ياقتصادهايیمتحروجود-4

فرصت
فرصت
تهدید
تهدید

هاي دولتسیاست

یعیو منابع طبيورزکشاینانکارآفريبرایازاتو امتیژهویالتها، تسهمشوقیز،وجود جوا-1
ینیو کارآفریانبندانشيهاو شرکتیتخالق،یدهاز ایتحمايمربوطه براهاينامهیینو آینقوانوضع-2
یبانکیالتناعادالنه استفاده از تسهیطناکارا و شرایبانکنظام-3
دولت در بازاريهاو دخالتیمتبازار و قیمنامناسب تنظهايیاستس-4
هانهادهیارانهو حذف یعوارض گمرکها،یاتمالوجود-5
یرسخت و دست و پا گياستانداردها و مجوزهاوجود-6
بارو مشقتیطوالنيادارساالريیواندوجود-7

فرصت
فرصت
تهدید
تهدید
تهدید
تهدید
تهدید

بازار

يمحصوالت کشاورزیعدر بخش حمل و نقل و توزینیامکان کارآفر-1
يبندو بستهيفرآوریلی،تبدیعارزش افزوده باال در بخش صنایجادانامکا-2
يدر بخش کشاورزینیکارآفرياطالعات برايآوراستفاده از فنامکان-3
در بازاريکشاورزيمحصوالت و کاالهایمتمناسب نبودن ق-4
هايیمتثبات در بازار و نوسان قعدم-5
يمحصوالت کشاورزهايیمتد قدر موریوجود اطالعات کافعدم-6
و حمل و نقل ناکارایعتوزشبکه-7
یلوسوکشتارگاه،به انبار، سردخانهیکافیدسترسعدم-8

فرصت
فرصت
فرصت
تهدید
تهدید
تهدید
تهدید
تهدید

محیطیعوامل 
در کشوریمیتنوع اقلوجود-1
مناسبیبه منابع آبیو عدم دسترسیخشکسال-2
یزخمناسب و حاصلینبه زمیسدسترعدم-3

فرصت
تهدید
تهدید

...و ياهستهیمهندسي،و نانو تکنولوژیومانند بیدو دانش جدهايآورامکان استفاده از فن-1آوري و تکنولوژيفن
ینیکارافریجادايآالت و ابزار مناسب براینماشکارگیريهب-2

فرصت
فرصت
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=S1در بین ی ـطلبل تقالـسوجود روحیه ا
053/057/3189/0054/033/3180/0064/038/3215/09گانآموختدانش

=S2 وجود انگیزه براي پیشرفت در بین
057/042/3196/0059/083/3227/0068/050/3239/02آموختگاندانش

=S3 وجود انگیزه براي کارآفرینی در بین
057/042/3196/0046/050/3160/0061/025/3199/07آموختگاندانش

=S4ي در بین یسک پذیروجود روحیه ر
053/057/3189/0040/017/3128/0066/038/3222/08آموختگاندانش

=S5 وجود روحیه خالقیت و نوآوري در بین
063/057/3225/0054/083/3207/0070/063/3255/01آموختگاندانش

=S6 وجود مهارت رهبري و مدیریت در بین
062/042/3211/0057/083/3217/0057/025/3185/04آموختگانانشد

=S7 همجواري با مناطق روستایی و شغل
053/042/3181/0046/050/3160/0041/038/3138/010کشاورزي پدر یا افراد خانواده

=S8 نقش مؤثر اساتید دانشگاه در کارآفرین
054/057/3194/0051/067/3188/0064/063/3231/06شدن دانشجویان

=S9 داشتن تخصص و مهارت و ایده در زمینه
056/042/3191/0065/067/3237/0066/063/3239/03کشاورزي و منابع طبیعی

=S10هاي کارآفرینی مؤثر در ها و دورهآموزش
056/028/3183/0059/067/3217/0064/050/3223/05دانشگاه

=W1 نداشتن تجربه کشاورزي و زندگی در
052/075/1090/0061/04/1086/0039/050/1058/07مناطق شهري

=W2063/050/1094/0078/00/1078/0050/038/1069/05کمبود نقدینگی و منابع مالی
=W3ریزي هاي شغلی و برنامهنبود مشاوره

059/050/1088/0042/06/1067/0043/050/1065/06دانشجویانتحصیلی مناسب براي
=W4 نبود روحیه خودباوري و امید به آینده و

063/035/1087/0078/02/1093/0061/025/1077/04دانشجویانتالش و پشتکار در بین
=W5 ارتباط ضعیف میان دانشگاه با صنعت و

062/062/1100/0071/04/1100/0061/000/1061/02جامعه
=W6ها و کاربردي نبودن پایان نامه

067/050/1101/0071/02/1085/0057/038/1078/03هاي دانشجوییپژوهش
=W7 موضوعیت یافتن مدرك دانشگاهی در

072/037/1098/0068/02/1082/0068/013/1077/01جامعه صرف نظر از کیفیت آن
-63/2-51/21-61/21-1جمع کل

آموختگان از دیدگاه دانش، 2با توجه به جدول 
آموختگاندانشیندر بيو نوآوریتخالقیهروحداشتن

و يمهارت رهبرداشتنو 225/0با امتیاز نهایی 
ترین قوت براي داراي بیش211/0با امتیاز یریتمد

نبودن يکاربردآموختگان و عوامل کارآفرینی دانش
و 101/0یی با امتیاز دانشجويهاها و پژوهشنامهیانپا

با امتیاز دانشگاه با صنعت و جامعهیانمیفارتباط ضع
آموختگان ها در کارآفرینی دانشترین ضعفمهم1/0

چنین از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد هم.باشندمی
کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي عوامل 

و يکشاورزینهدر زمیدهمهارت و اداشتن تخصص و
يبرایزهوجود انگو 237/0یعی با امتیاز منابع طب

داراي 227/0با امتیاز آموختگاندانشیندر بیشرفتپ
آموختگان ترین قوت در توسعه کارآفرینی دانشبیش
دانشگاه یانمیفضعو در مقابل عوامل ارتباطباشد می

يخودباوریهنبود روحو 1/0با امتیاز با صنعت و جامعه
یان با دانشجوینو تالش و پشتکار در بیندهبه آیدو ام

ترین نقاط ضعف در محیط درونی مهم93/0امتیاز 
.باشدآموختگان میتوسعه کارآفرینی کشاورزي دانش

یهروحاز دیدگاه اساتید دانشگاه نیز عوامل داشتن
امتیاز باآموختگاندانشیندر بيو نوآوریتخالق
ینهدر زمیدهداشتن تخصص و مهارت و او 255/0

ترین مهم239/0یعی با امتیاز و منابع طبيکشاورز
نقاط قوت در محیط درونی براي کارآفرینی 

يکاربرددر مقابل عوامل . باشدآموختگان میدانش
و عدم78/0با امتیاز هاها و پژوهشنامهیاننبودن پا

با تالش و پشتکارینده،ه آبیدامي،خودباوریهروح
و موضوعیت یافتن مدرك دانشگاهی در 77/0امتیاز 

به عنوان 77/0نظر از کیفیت با امتیاز جامعه صرف
آموختگان در ترین نقاط ضعف کارآفرینی دانشمهم
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ماتریس ارزیابی عوامل .شودمحیط داخلی محسوب می
در این . بیان شده است3محیط بیرونی در جدول 

یس با جمع زدن کل امتیازات نهایی عوامل، امتیاز ماتر
.آیددست میه کل محیط بیرونی ب

عدد مجموع امتیاز نهایی محیط 3با توجه به جدول 
، کارشناسان 26/2آموختگان بیرونی براي گروه دانش

بنابراین ،باشدمی34/2و اساتید 48/2جهاد کشاورزي 
آموختگان توان گفت که در مجموع، کارآفرینی دانشمی

دارد، 5/2تر از کشاورزي در محیط بیرونی امتیازي کم
آموختگان کشاورزي و منابع طبیعی لذا کارآفرینی دانش

.در محیط بیرونی داراي تهدید نسبی است
آموختگان از دیدگاه دانش3بر اساس جدول 

یعارزش افزوده باال در بخش صنایجادامکان اکشاورزي 
يتقاضاو 161/0ي با امتیاز بندو بستهيفرآوریلی،تبد

با در جامعهییو غذايمحصوالت کشاورزيباال برا
یعدر حمل و نقل و توزینیامکان کارآفر155/0امتیاز 

ترین فرصت را عواملی هستند که بیش143/0با امتیاز 
تگان کشاورزي ایجاد آموخبراي کارآفرینی دانش

وجود استانداردها و از سوي دیگر عوامل . کنندمی
و 079/0یر با امتیاز سخت و دست و پاگيمجوزها

با مناسبیبه منابع آبیو عدم دسترسیخشکسال
07/0با امتیاز و تورميرکود اقتصادو 071/0امتیاز 

آموختگان ها را براي کارآفرینی دانشترین تهدیدبیش
چنین از دیدگاه کارشناسان هم.کنندرزي ایجاد میکشاو

سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی 
يمحصوالت کشاورزيباال برايتقاضاکشاورزي عوامل

ارزش یجادامکان او 222/0با امتیاز در جامعهییو غذا
و يفرآوریلی،تبدیعافزوده باال در بخش صنا

و یومانند بنوهايآورز فنامکان استفاده اي و بندبسته
ها را ترین فرصتبیش202/0ي با امتیاز نانو تکنولوژ

رکود کنند و عوامل شرایط براي کارآفرینی فراهم می
ي اقتصادهايیمتحرو 078/0با امتیاز و تورمياقتصاد

محصوالت یمتمناسب نبودن قو 074/0با امتیاز 
ترین تهدیدها مهم073/0با امتیاز در بازاريکشاورز

آموختگان کشاورزي به حساب براي کارآفرینی دانش
یجادامکان ابه اعتقاد اساتید دانشگاه نیز عوامل .آیندمی

و يفرآوریلی،تبدیعارزش افزوده در بخش صنا
با امتیاز اطالعات يآوراستفاده از فني و امکانبندبسته

ها را درترین فرصتعواملی هستند که بیش177/0
. کنندآموختگان ایجاد میمحیط بیرونی کارآفرینی دانش

در مورد یوجود اطالعات کافچنین عدمهم
و شبکه071/0ي با امتیاز محصوالت کشاورزهايیمتق

با و تورميرکود اقتصادو و حمل و نقل ناکارایعتوز
ترین تهدیدها را عواملی هستند که بیش066/0امتیاز 

آموختگان فراهم ی کارآفرینی دانشدر محیط بیرون
.کنندمی

توان اظهار داشت با توجه اهمیت نسبی عوامل می
کننده به عوامل تقاضاي که از دیدگاه سه گروه مشارکت

باال براي محصوالت کشاورزي و غذایی، ایجاد ارزش 
بندي وري و بستهآافزوده باال در بخش صنایع تبدیلی، فر

وري اطالعات به ترتیب به عنوان آو استفاده از فن
ها و عوامل رکود اقتصادي و تورم، عدم ترین فرصتمهم

مینامناسب تنظيهااستیسها و ثبات در بازار و قیمت
به ترتیب به عنوان دولت در بازاريهابازار و دخالت

.توان اشاره نمودترین تهدیدها میمهم
.موختگانآتعیین راهبردهاي توسعه کارآفرینی دانش

آموختگان کشاورزي، در مجموع از دیدگاه دانش
کارشناسان و اساتید دانشگاه و با توجه به نتایج جداول 
ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و عدد کل امتیاز نهایی 

ها وزن توان اظهار داشت که در محیط درونی قوتمی
.تري دارندتر و در محیط بیرونی تهدیدها وزن بیشبیش

اتخاذ SWOTاولویت اجرایی در ماتریس ،بنابراین
که با توجه به این. است) ST(کارانه راهبردهاي محافظه

هاي زیادي در زمینه کارآفرینی در محیط درونی قوت
آموختگان کشاورزي وجود دارد، با اتخاذ دانش

توان تهدید عوامل بیرونی کارانه میراهبردهاي محافظه
در گام دوم، راهبردهاي . ش دادرا تا حد ممکن کاه

شود تا با استفاده از امکانات و تهاجمی پیشنهاد می
هاي الزم جهت هاي موجود بتوان از فرصتظرفیت

برداري را آموختگان نهایت بهرهافزایش کارآفرینی دانش 
. شوددر گام بعدي راهبردهاي رقابتی پیشنهاد می. نمود

هاي بیرونی کارآفرینی در این راستا با استفاده از فرصت
. توان تا حد ممکن نقاط ضعف درونی را جبران نمودمی

شود، به طوريدر نهایت راهبردهاي تدافعی پیشنهاد می
آموختگان که بتوان از موانع موجود بر کارآفرینی دانش

. را به نفع کارآفرینی تغییر دادکاست و شرایط بیرونی 
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=O1 تقاضاي باال براي محصوالت
042/071/3155/0056/00/4222/0047/063/3171/01هاي غذایی در جامعهکشاورزي و فراورده

=O2هاي فرهنگی تقاضاي ناشی از عادت
034/057/3121/0039/04/3131/0039/038/3131/010و مذهبی

=O3ها، تسهیالت وجود جوایز، مشوق
ویژه و امتیازات براي کارآفرینان 

کشاورزي و منابع طبیعی
034/071/3126/0041/02/3131/0041/050/3142/09

=O4هاي مربوطه نامهوضع قوانین و آیین
ها و ها، خالقیتبراي حمایت از ایده

بنیان و کارآفرینیهاي دانششرکت
036/085/3140/0048/04/3164/0047/063/3171/04

=O5 امکان کارآفرینی در بخش حمل و
038/071/3143/0043/04/3148/0041/050/3142/05محصوالت کشاورزينقل و توزیع 

=O6 امکان ایجاد ارزش افزوده باال در
صنایع تبدیلی، فرآوري و بسته بخش 

بندي
042/085/3161/0053/08/3202/0047/075/3177/02

=O7 آوري اطالعاتفنامکان استفاده از
037/057/3133/0053/06/3191/0047/075/3177/03اورزيبراي کارآفرینی در بخش کش

=O8ها و دانش آوريامکان استفاده از فن
جدید مانند بیو و نانو تکنولوژي، 

و ایجاد کارآفرینی... اي و مهندسی هسته
034/042/3117/0053/08/3202/0042/075/3158/06

=O9کارگیري ماشین آالت و ابزار هب
035/057/3125/0048/06/3174/0041/038/3137/08مناسب براي ایجاد کارافرینی

=O10035/071/3130/0039/02/3124/0044/038/3148/07وجود تنوع اقلیمی در کشور
=T1049/043/1070/0043/08/1078/0044/050/1066/01رکود اقتصادي و تورم
=T2044/057/1069/0041/08/1074/0044/038/1060/06اي اقتصاديهوجود تحریم
=T3 نظام بانکی ناکارا و شرایط ناعادالنه

048/043/1069/0048/02/1058/0045/000/1045/04استفاده از تسهیالت بانکی
=T4هاي نامناسب تنظیم بازار و سیاست

048/043/1069/0041/00/1041/0047/025/1059/03بازارهاي دولت درقیمت و دخالت
=T5ها، عوارض گمرکی و وجود مالیات

045/029/1058/0039/04/1054/0036/075/1063/011هاحذف یارانه نهاده
=T6 وجود استانداردها و مجوزهاي

046/071/1079/0041/04/1057/0032/063/1053/014سخت و دست و پا گیر
=T7ساالري اداري طوالنی و وجود دیوان

044/057/1069/0043/02/1052/0041/013/1046/08مشقت بار
=T8 مناسب نبودن قیمت محصوالت و

049/029/1063/0046/06/1073/0041/038/1056/05کاالهاي کشاورزي در بازار
=T9 عدم ثبات در بازار و نوسان

052/014/1059/0043/04/1061/0042/013/1047/02هايقیمت
=T10 عدم وجود اطالعات کافی در مورد
037/043/1053/0024/08/1043/0041/075/1071/012هاي محصوالت کشاورزيقیمت
=T11043/043/1061/0029/06/1046/0044/050/1066/07شبکه توزیع و حمل و نقل ناکارا
=T12م دسترسی کافی به انبار عد

042/043/1060/0031/08/1057/0037/038/1051/010سردخانه، کشتارگاه، سیلو
=T13 خشکسالی و عدم دسترسی به

045/057/1071/0029/06/1046/0036/050/1054/09منابع آبی مناسب
=T14 عدم دسترسی به زمین مناسب و

041/043/1058/0027/08/1048/0036/063/1058/013حاصلخیز
-34/2-48/21-26/21-1جمع



8.............................................................یعیو منابع طبيکشاورزيهارشتهآموختگاندانشنیدر بيکشاورزینیتوسعه کارآفريراهبردهادوینت

آموختگان کشاورزي و منابع طبیعیراهبردهاي الزم براي افزایش کارآفرینی دانش-4جدول 
بیرونی

درونی
)T(تهدیدها )O(ها فرصت

)ST(هاي محافظه کارانه استراتژي)SO(هاي تهاجمی استراتژي

)S(ها قوت

 شناسایی بازارهاي جدید و تولید محصوالت جدید
.متناسب با نیاز بازار

ها در عرصه صنایع جانبی و فرآوري استفاده از ظرفیت
.محصوالت کشاورزي

 آوري اطالعات در بخش استفاده از فنتقویت مهارت
.کشاورزي و منابع طبیعی

یت از تقویت مهارت مدیریتی و مقررات در زمینه حما
ها و کارآفرینیایده

شناسایی هاي کارآفرینی مؤثر در دورهبرگزاري
بخش حمل و نقل و توزیع هاي موجود در فرصت

محصوالت

 تالش در جهت رشد اقتصادي و خروج از رکود با توجه به
تقاضاي بازار

و تقویت تالش در جهت ثبات بازار و کاهش نوسانات قیمتی
صنایع تبدیلی

ها و تنظیم آوري اطالعات در جهت کاهش قیمتنه از فاستفاد
بازار

 ایجاد شرایط عادالنه استفاده از تسهیالت بانکی از طریق وضع
و مقررات حامی خالقیت و کارآفرینینقوانی

هاي موجود در بهبود سیستم حمل و نقل و استفاده از ظرفیت
هاآن در جهت کاهش محصوالت و کاال

)WT(هاي تدافعی استراتژي)WO(رقابتی هاياستراتژي

)W(ها ضعف

و تناسب دروس هاي دانشگاهی کیفیت بخشی به آموزش
با تقاضاي جامعه

ها با صنایع در جهت تقویت و توسعه ارتباط دانشگاه
صنایع تبدیلی

حمایت از و مقاالت وهانامهیاننمودن پايکاربرد
وري اطالعات درفنااستفاده از هاي مرتیط با پژوهش

کشاورزيحوزه
از طریق وضع و امید به آیندهتقویت روحیه خودباوري

.پردازي و خالقیتقوانین حامی ایده
 جبران کمبود منابع مالی از طریق توسعه حمل و نقل و

هاي توزیعشبکه

ها و تقویت ت بخشی آموزشخروج از رکود از طریق کیفی
هادانشگاه

شناخت متقابل و ا صنایع و جامعه در جهت ارتباط دانشگاه ب
تدوین راه کارهاي ثبات در بازار

هاي حمایت از پژوهشو مقاالت وهانامهیاننمودن پايکاربرد
تنظیم بازار گذاري و نحوه قیمتمرتیط با 

 تقویت روحیه خودباوري و امید و تالش در دانشجویان از طریق
هاي عادالنه بانکیحمایت

قدینگی و منابع مالی از طریق متناسب نمودن بهبود ن
هاي محصوالت و کاالهاي کشاورزيقیمت

رفتار و يهاشاخصطور که نتایج نشان داد،همان
ترین ها مهمینی از بین مجموعه شاخصکارآفریزةانگ

در محیط . دنآموختگان دارنقش را در کارآفرینی دانش
آوري و تکنولوژي و ن، فدولتهايیاستسبیرونی نیز 

به عبارتی . باشندها میترین شاخصعوامل بازاري مهم
ریزي در تر از هر چیز برنامهدر بعد درونی مهم،دیگر

آموختگان جهت تقویت روحیه و انگیزه کارآفرینی دانش
از تشکیل جدول ارزیابی عوامل درونی مالحظه .است
زي داراي آموختگان کشاورشود که کارآفرینی دانشمی

قوت نسبی است و از تشکیل جدول ارزیابی عوامل 
شود که تهدید نسبی براي کارآفرینی بیرونی نتیجه می

،بنابراین،آموختگان کشاورزي وجود دارددانش
ها کارانه در جهت استفاده از قوتراهبردهاي محافظه

و پیشنهادبودهبراي کاهش تهدیدها در اولویت 
افتخاري و هاي پژوهشد با نتایج که این راهبرشودمی

حاجی نژاد و ، )18(، درویشی و همکاران)17(همکاران
)20(قیداري و همکارانو سجاسی) 19(همکاران

.باشدنمیسوهم
راهبردهاي مختلفی را براي توسعه کارآفرینی 

آموختگان با توجه به تنوع نقاط قوت، ضعف، دانش
اما برحسب . نظر گرفتتوان در تهدید و فرصت می

کارانه، سپس اتخاذ اولویت ابتدا راهبردهاي محافظه
تردید کسب بی.شودراهبردهاي تهاجمی پیشنهاد می

آموختگان موقعیت شغلی مناسب از سوي دانش

ها از مندي آنها، بیش از هر چیز مرهون بهرهدانشگاه
گیري بهرههاي الزم و نیز ظرفیتها و شایستگیقابلیت

آموختگان، اشتغال دانش. باشدهاي مزبور میاز قابلیت
. دیگر به صورت یک موضوع ساده کاریابی مطرح نیست

آموزشی خود چرا که دانشی که دانشجویان طی دوره
در . شودکنند، به سرعت کهنه و قدیمی میکسب می

چنین شرایطی، آموزش عالی باید از بعد محیط درونی با 
موزشی و محتواي دروس دانشگاهی و هاي آبهبود برنامه

سازي فرآیندهاي آموزشی مبتنی بر الگوهاي تضمین به
ها و کیفیت زمینه را براي پرورش و بروز شایستگی

آموختگان فراهم آورد و در بعد محیط هاي دانشقابلیت
بیرونی رابطه خود را با محیط کسب و کار و نیازهاي 

:جملهاز .پس از فراغت از تحصیل حفظ کند
تالش در جهت ثبات بازار و کاهش نوسانات قیمتی.
هاي کارافرینی و یادگیري فنون بازارآموزش.
گذاري مناسب هاي بازاري و قیمتاتخاذ سیاست

.محصوالت کشاورزي
 وضع قوانین مناسب براي حمایت از تولید و بخش

.کشاورزي
 اعطاي تسهیالت بانکی با شرایط مناسب به

.آموختگاندانش
هاي مناسب جهت دسترسی همگانی به سیاست

.هاي نوین آبیاريمنابع آبی با بهرمندي از شیوه
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Abstract
Nowadays, entrepreneurship of graduates has an important role in resolving the problem of

unemployment and stimulating the economic development of the nations. Having the
entrepreneurship capabilities and skills by graduates can resolve the problem of unemployment
and help to development of agricultural sector. Hence, the present study analyzes the strategies
of increasing the entrepreneurship of agricultural and natural resources graduates using survey
method and strategic model of SWOT. Therefore, the views of 90 experts were used in three
groups including experts of Agriculture Jihad Expert of Agricultural Engineering Organization
and members of scientific boards and graduates of Sari Agricultural Sciences and Natural
Resources University. According to the results of this study, 10 strengths and 7 weaknesses in
the internal environment and 10 opportunities and 14 threats in the external environment were
identified. Also, the results showed that the graduate entrepreneurship has the relative strengths
in the internal environment and the relative threat in the external environment. Therefore, based
on the present capabilities and capacities, performing the conservative strategies has priority.
Then, some strategies for development of agricultural graduate entrepreneurship were offered.

Keywords: Agriculture sciences, Graduates, University Entrepreneurship, SWOT Matrix


