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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, personalskills 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.
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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.
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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 legaladministrative 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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تحلیل چالشهای راهاندازی کسبوکارهای نوپای کشاورزی از دیدگاه
دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
3

امید جمشیدی ، 1فاطمه شفیعی ،*2مرتضی ملک یارند
 ،1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،ساری ،ایران
 ،2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،ساری ،ایران
 ،3عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -99/10/9 :تاریخ تصویب)1400/2/25 :

چکیده
همانند بخش صنعت و خدمات ،هماکنون رشد فزایندهای در توسعه استارتاپهای
کشاورزی وجود دارد و دانشگاهها بهدلیل ساختار آموزشی و پژوهشی خود میتوانند سهم
عمدهای در ایجاد و توسعه این نوع از کسبوکارهای جدید داشته باشند .از اینرو ،هدف
تحقیق حاضر شناسایی چالشهای راهاندازی استارتاپهای کشاورزی از دید دانشجویان بود.
جامعه آماری تحقیق را  539نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی و دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری تشکیل دادند که با استفاده از فرمول
کوکران نمونهای  210نفره به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب و دادهها از آنها
جمع آوری شد .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن با استفاده از نظر پنل
متخصصین و روایی سازه از شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده شد.
پایایی ابزار نیز بهوسیله آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی پرسشنامه (باالتر از  )0/7مورد
سنجش قرار گرفت .در این تحقیق برای تشخیص عاملهای سازه چالشهای کسبوکارهای
نوپای کشاورزی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش آن از روش تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد .نتایج نشان داد که چالشهای راهاندازی استارتاپها در سه گروه
چالشهای اقتصادی-بازاری ،فردی-مهارتی و اداری-قانونی دستهبندی شدند و توانستند 70/3
درصد از واریانس کل را تبیین کنند .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع
طبیعی میتوانند با استفاده از نتایج این تحقیق و حل چالشهای شناساییشده به بهبود
توانمندیهای دانشجویان خود در جهت ایجاد و ورود به این نوع کسب و کارها بپردازند.
واژههای کلیدی :ویژگیهای کارآفرینانه ،اشتغال کشاورزی ،کارآفرینی ،بیکاری ،آموزش
عالی کشاورزی
مقدمه
کسبوکارهاي نوپا (استارتاپها) بهطور سنتی به-
عنوان منبع مهم نوآوري ديده میشوند و اين نوآورهاي
اغلب پیامدي از بهکارگیري دانش منتج از دانشگاهها و

مراجع تحقیقاتی است ( .)Van Stijn et al., 2018هدف
اين شرکتها ،توجه به دستاوردهاي پژوهشی با نگاه
دانشی و فناورانه از فرايند تولید تا بازار ،پاسخگويی به
نیازهاي اجتماعی و واگذاري فناوري به صاحبان ايده در
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محیطهاي اجتماعی -اقتصادي است .بر اساس
تعريفهاي انجام شده کسبوکار نوپا (استارتاپ) ،يک
سازمان موقت است که با هدف ايجاد يک مدل کسبو-
کار تکرارپذير و مقیاسپذير بهوجود آمده است ( Rise,
 .)2011اين نوع از کسبوکارها ،حول ايدههاي نوآورانه و
خالقانه بنا میشوند .در واقع ،افرادي خوشفکر با
ايدههاي نو در جستجوي روشهايی براي کسب درآمد از
آن ايده و تولید انبوه محصوالت يا خدمات مبتنی بر آن
ايده هستند ( .)Nadafi & Ahmadvand, 2018يک
کسبوکار نوپاي موفق ،قابلیت رشد بیشتري نسبت به
يک شرکت بالغ دارد ،يعنی میتواند با سرمايه کمتر،
نیروي کار يا زمینه رشد بیشتري نسبت به شرکتهاي
قديمی را دارا باشد (.)Blank, 2012
از آنجايی که مطابق با گزارش  ،OECDبحران
بیکاري جوانان به يکی از چالشهاي قرن تبديل شده
است ( .)Martin, 2018در کشور ايران نیز پیشبینیهاي
انجامشده توسط سازمان برنامه و بودجه در راستاي
مقابله با معضل بیکاري ،بیانگر آن است که تا سال
 1399الزم است ساالنه  955هزار شغل جديد در کشور
ايجاد شود  )Plan and Budget Organization, 2018که
اين امر خود نیازمند توسعه هرچه بیشتر کارآفرينی
خصوصاً در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی است.
بنابراين ،با توجه به وجود نرخ باالي بیکاري در کشور و
چشمانداز افزايش تعداد جويندگان کار ،به ويژه جوانان و
دانشآموختگان دانشگاهی ،اتخاذ سیاستهاي ويژه براي
ايجاد فرصتهاي شغلی جديد در کنار حفظ فرصتهاي
شغلی موجود ضرورتی اجتناب ناپذير است .بهطوريکه
اختصاص بندالف تبصره  18قانون بودجه کل کشور در
سالهاي  1397و  1398به برنامه تولید و اشتغال و
همچنین ،در دستور کار قرار دادن حمايت و تدوين
برنامههاي تولید و اشتغال در سالهاي  1399و 1400
بهمنظور افزايش اشتغال در چارچوب حمايت از تولید به
وسیله دولت گواهی بر اين ادعاست ( Plan and Budget
 .)Organization, 2019مطابق با پیشبینیهاي انجام
شده سازمان برنامه و بودجه در راستاي مقابله با معضل
بیکاري ،تا سال  1399الزم است ساالنه  955هزار شغل
جديد در کشور ايجاد شود ( Plan and Budget
 .)Organization, 2018ايجاد چنین حجمی از مشاغل

درچنین بازه کوتاه زمانی تنها از طريق راهحلهايی مثل
جذب سرمايهگذاري خارجی ،ايجاد محدوديت در واردات
و يا تأمین مالی بنگاههاي راکد و نیمه فعال امکانپذير
نخواهد بود ( Vice –presidency for science and
 ،)technology, 2018بلکه براي دستیابی به اين هدف
توسعه کارآفرينی و تقويت کسبوکارهاي نوپا مبتنی بر
خالقیت ،نوآوري و فناوري ضروري است .امروزه در
اقتصادهاي کشورهاي توسعه يافته دنیا کسبوکارهاي
بزرگ و کوچک منتج از نوآوري بخش مهمی از اقتصاد و
بازار را به خود اختصاص داده است ( ;Kureth, 2015
.)Warsta and Seppanen, 2008
اما با توجه به گزارش منتشر شده انجام کسب و کار
و اصالحات براي ايجاد شغل بانک جهانی براي سال
 2020نشان میدهد که امتیاز کشور ايران  58,5در
میان ساير کشورها است .همچنین ،با توجه به اين
گزارش و امتیاز مذکور سرعت انجام اصالحات کشور در
خصوص ايجاد شغل نسبت به ساير کشورهاي جهان
کمت ر بوده و موجب شده جايگاه بین المللی کشور ايران
نسبت به سال  ،2018علیرغم افزايش امتیاز به (56,48
به  )58,5سه رتبه تنزل و از رتبه  124در بین 190
کشور به رتبه  127در سال  2020نزول يابد (World
) .Bank, 2020از طرف ديگر ،با توجه به گزارش ديدبان
کارآفرينی جهانی ( )GEMجايگاه ايران از نظر 2نرخ نرخ
فعالیتهاي کارآفرينانه تازه کار (از سن  18تا 64
سالگی) در میان کشورهاي جهان بهطورکلی و بهطور
ويژه در میان کشورهاي خاورمیانه و آفريقا مناسب نبوده
و حدود  11درصد است ).(Bosma et al., 2020
همچنین ،با توجه به آمارنامه مرکز آمار ايران طی
سالهاي  ، 1385-1397جمعیت بیکار داراي تحصیالت
عالی از  374هزار نفر به  1389هزار نفر افزايش يافته
است .نرخ بیکاري متناظر با داده هاي مذکور حاکی از
افزايش شديد بیکاري دانشآموختگان دانشگاهی است و
نرخ بیکاري جمعیت داراي تحصیالت دانشگاهی کشور
زنان تقريباً دو برابر اين رقم در بین مردان داراي
تحصیالت دانشگاهی است ( Plan and Budget
1. Doing Business Reforming to Create Jobs
2. Global Entrepreneurship Monitor
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 .)Organization, 2018در استان مازندران نیز اين نرخ
بیکاري 7/6درصد در سال 1399بوده است
(.)Mohammadi, 2021
بنابراين ،میتوان گفت که يکی از مهمترين اقدامات
برنامهريزان ،مجريان و سیاستگذاران راه اندازي،
حمايت و توسعه کسبوکارهاي نوپا در ايران و مجهز و
تقويت کردن دانشآموختگان دانشگاهی بهطور اعم و
دانشآموختگان دانشگاهی بخش کشاورزي و منابع
طبیعی بهطور اخص به عنوان طیف وسیع بیکاران به
دانش ،مهارت و امکانات مورد نیاز براي راهاندازي کسب
و کارهاي نوپا است چرا که ماهیت رشتههاي اين گروه
از دانشآموختگان دانشگاهی با ايجاد کسبوکارهاي نوپا
سازگارتر است .از طرفی ديگر ،مطالعات مختلف بر
اهمیت يکپارچه کردن آموزش کارآفرينی درآموزش
عالی تأکید دارند ،بهطوري که دانشگاههاي قرن بیستو-
يکم میتوانند به موتورهاي مهم توسعه فناوري و رشد
اقتصادي تبديل شوند (.)Boldureanu et al., 2020
در حقیقت ،نظام آموزش عالی کشاورزي که عامل اصلی
تربیت نیروي انسانی متخصص بخش کشاورزي و منابع-
طبیعی است براي جا نماندن از تغییرات سريع جهانی و
بقا و رشد در اين عرصه و نیز حل معضل بیکاري
دانشآموختگان اين بخش بايد به سرعت و با هدف
گذاري درست حرکت کند (.)Bakan et al., 2020
در ادامه ،به بررسی پژوهشهايی در اين خصوص
پرداخته شده است تا چارچوب مفهومی پژوهش
سازماندهی شود.
مطالعه ( )Ahmadkhani et al., 2020نشان داد که
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
جامعه ،موانع مالی از جمله مشکل تامین سرمايه ،موانع
نگرش جامعه از جمله عدم اعتماد به جوانان ،و نبود
مهارتهاي ارتباطی موانع اصلی کارآفرينی و راهاندازي
کسب و کار بین دانشجويان بودند.
نتايج مطالعهاي نشان داد که چهار عامل محتوا،
روش تدريس ،صالحیتهاي مدرسان و مشخصههاي
فراگیران اثر مثبت و معنیداري بر توسعه مهارتهاي
کارآفرينانه در دانشجويان داشتند و  51درصد از

واريانس متغیر وابسته را تبیین کردند
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( & Rezaei

.)Mirikaram, 2018

در مطالعهاي ،محققان (
 )2018به بررسی موانع راهاندازي کسب و کار در
دانشگاههاي ايران پرداخته و به اين نتیجه رسیدهاند
عدم عالقه و انگیزه دانشگاهیان ،ضعف در برنامهريزي
آموزشی ،مشکالت ساختاري و ضعف در روابط با ديگر
بخشهاي اقتصاد و فرهنگ نامطلوب کارآفرينی در
دانشگاهها مهمترين موانع توسعه کارآفرينی هستند.
نتايج مطالعة پژوهشی ()Kashani et al., 2017
دربارة عوامل موثر بر مهارتهاي کارآفرينی دانشجويان
کشاورزي نشان داد که متغیرهاي عوامل شخصیتی،
روشهاي آموزشی ،محتواي آموزشی و عوامل مديريتی
 56/6درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند و
متغیرهاي محتواي آموزشی ،عوامل شخصیتی و
روشهاي آموزشی بیشترين تأثیر را بر مهارتهاي
کارآفرينی داشتهاند .يافتههاي مطالعة ديگر ( Naderi et
 )al, 2016در خصوص شناسايی راهکارهاي غلبه بر
موانع راهاندازي کسبوکارهاي نوپاي کشاورزي با رويکرد
پديدارشناسانه نشان داد که مضامین اصلی شامل:
معرفی کسب و کارهاي کشاورزي به نهادهاي دولتی
ذيربط توسط پارک علم و فناوري ،حمايت ارگانهاي
مرتبط نظیر جهاد کشاورزي ،معاونت غذا و دارو براي
تأمین تجهیزات اولیه ،تعديل در سیاستها و
تصمیمگیريهاي کالن در حوزه کشاورزي ،شناخت
دقیق مزاياي ايده جهت رفع يک مشکل در بخش
کشاورزي قبل از شروع فعالیت ،حمايتهاي مالی از
طرف نهادهاي دولتی و غیر دولتی جهت تأمین سرمايه
در بخش کسب و کارهاي کشاورزي بودند .نتايج تحقیق
ديگر ( )Hajimirrahimi et al., 2015در خصوص بررسی
راهکارهاي توسعة توانمندهاي کارآفرينانه دانشجويان
دورههاي علمی -کاربردي کشاورزي مرکز آموزش عالی
امام خمینی (ره) نشان داد که میانگین رتبهاي تأثیر
راهکارهاي توسعة توانمنديهاي کارآفرينانة دانشجويان
بیش از حد متوسط بود .همچنین ،عوامل "اراية خدمات
مشاورهاي" و "برنامهريزي براي بهبود مهارتهاي
کارآفرينی" بهترتیب از مهمترين راهکارها بودند .در
مطالعهاي ( )Ansari and Fakour, 2014که با هدف
Fallah Haghighi et al.,
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بررسی عوامل محیطی بازدارنده دانشجويان و
دانشآموختگان جوان کشور در گرايش به تأسیس بنگاه
مستقل کسب و کار بود ،مشخص شد که مؤلفههاي
کمبود آموزشها و مهارتهاي کارآفرينی ،تأمین نشدن
منابع مالی ،نبود نگرشهاي اجتماعی و فرهنگی مثبت
به کارآفرينی ،نبود دسترسی به دانش و فناوري ،ضعف
سیاستها و برنامههاي حمايتی دولتی ،باز نبودن بازار و
قوانین و مقررات به ترتیب اهمیت عوامل محیطی
بازدارنده در تأسیس بنگاه کسبوکار را تشکیل دادند.
در مطالعهاي با عنوان آموزش کارآفرينی دانشگاهی
در موسسات آموزش عالی چین :مسايل و چالشها،
چهار چالش و مشکل کلیدي در خصوص پیادهسازي و
اجراي برنامههاي آموزش کارآفرينی در دانشگاههاي
چین شامل :کشمکش براي پیگیري قانونی ،مدلهاي
توسعه متنوع آموزش کارآفرينی ،عدم کارشناسان و
متخصصان دانشکده کارآفرينی و عدم همکاري در میان
ذينفعان شناسايی شدند (.)Mei & Symaco, 2020
نتايج مطالعهاي با عنوان "توسعه يک برنامه درسی براي
کارآفرينان مشتاق :آنچه که آنها واقعا نیاز به يادگیري
دارند" نشان داد که کارآفرينان مشتاق بايد در مورد
خود و سفرکارآفرينیشان بیشتر ياد بگیرند تا اينکه
صرفا با برنامه کسبوکار آشنا شوند .بهعبارتی،
کارآفرينی صرفا يک فعالیت فیزيکی و انجام اين
فعالیتهاي فیزيکی صرف نیست بلکه يک تحول در
زندگی شغلی و رفتاري همه جانبه تلقی میشود
( .)Blass, 2018در مطالعهاي ديگر در خصوص موانع
کسب و کارهاي نوپا در میان دانشآموختگان دانشگاه
دارالسالم تانزانیا مشخص شد که روشهاي تدريس
نامناسب ،عدم متخصصان کسبوکار ،ناکافی بودن
برنامههاي دانشگاهی ،الزامات قانونی مربوط به
خانوادههاي گسترده و گرايشات به بوروکراسی اداري
سهم بیشتري در جلوگیري از شروع کسب و کارهاي
نوپا داشتند .همچنین ،مشخص شد که مطالعه
کارآفرينی بر نحوه درک دانشآموختگان از موانع
تأثیرگذار است و دانشآموختگانی که مطالعه کارآفرينی
داشتند موانع را به طور مختلفی از همتايان خود بیان
کردند ( .)Katundu & Gabagamb, 2016در مطالعهاي
مشخص شد افراد داراي شانس باالتر براي شروع و راه

اندازي يک کسب و کار هنگامی که از ويژگیهاي
کارآفرينانه و هوش هیجانی آشکار بهرهمند میشوند به
يقین تأثیر مهارتهاي کارآفرينانه بهعنوان يک متغیر
میانجی مثبت اين فرايند را تسريع می کند ( Ghosh
 .)and Rajaram , 2015در مطالعهاي در خصوص حرفه
کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي مشخص شد
دانشجويانی که درس کارآفرينی را گذرانده و آنهايی که
هنوز نگذرانده بودند و دانشجويانی که تجارب کارآفرينی
داشتند عادتها و نگرشهاي کاري بهتري داشتند
(.)Waguey, 2014
نتايج مطالعهاي در خصوص موانع کارآفرينی
دانشجويان در آفريقاي جنوبی نشان داد که روشهاي
تدريس ،محتوا و برنامه درسی نامناسب بوده و نه تنها
دانشجويان فاقد آمادگی براي کسبوکار هستند بلکه
اغلب حتی شايستگی کافی براي ورود به بازار کار را
ندارند ( .)Shambare, 2013در تحقیق ( Hosseinpoor
 )& Rezaie, 2011کارآفرينی دانشجويان دانشگاه علوم
کشاورزي و منابعطبیعی و پیامنور ساري مورد بررسی
قرار گرفت و مشخص شد که تنها  14درصد از
دانشجويان در دورههاي آموزشی کارآفرينی شرکت کرده
بودند .همچنین ،نتايج نشان داد که نداشتن سرمايه يا
پسانداز شخصی ،ناتوانی در به دست آوردن منابع مالی
و نداشتن اطالعات درباره راهاندازي يک کسب و کار،
مهمترين موانع تمايل دانشجويان به کارآفرينی بودند.
در مطالعهاي ،محققان ( )Levie & Autio, 2008به
اين نتیجه رسیدند که کمبود آموزشهاي کارآفرينی که
بهصورت وجود نداشتن آموزش يا ناکافی بودن آموزش-
هاي ارايـه شـده در زمینه تأسیس کسبوکار ،روشهاي
غلط آموزش ،نبـود مدرسـان آمـوزش ديـده و
متخصـص و نیـز متناسب نبودن تناسب آموزشها با
کسبوکار ظاهر میشود ،از موانع مهـم راهاندازي کسب-
وکار است.
در يک جمعبندي میتوان به اين نتیجه رسید که
اگر چه مطالعات بهطور خاص در حوزه کسبوکارهاي
نوپاي کشاورزي هنوز انجام نشده است و چیرگی
مطالعات مذکور درباره چالشها و موانع کارآفرينی و به-
طور کمتر غالب درباره کسب و کارهاي نوپا مشهود
است ،اما اين مطالعات بستر مناسبی را براي مطالعه

جمشیدي و همکاران :تحلیل چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي...

چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي از
ديدگاه دانشجويان اين بخش که يکی از مهمترين
مولفههاي نظام آموزش عالی کشاورزي هستند ،مهیا
کردهاند .از آنجا که يکی از چالشهاي پیش روي
دانشگاه هاي ايران اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي در
تحقق و رسیدن به دانشگاه کارآفرين با توجه به اهمیت
آموزش کارآفرينی و ورود دانشگاهها به اين حوزه به
عنوان يکی از سیاستهاي کلیدي و راهبردي آموزش
عالی و يکی از راهکارهاي اجراي سیاست مقاومتی در
آموزش عالی است ،دانشگاهها بهطور اعم و دانشگاهها و
دانشکدههاي کشاورزي بهطور اخص فاقد شرايط اولیه و
زيرساختهاي ابتدايی ورود جدي و موثر به کارآفرينی و
سوق دادن دانشجويان بهسوي راهاندازي کسبوکارهاي
نوپا هستند.
از مهمترين اين چالشها میتوان به مواردي مثل کم
بودن جلب همکاري استادان و دانشجويان در طرحهاي
کارآفرينی با ايجاد همافزايی ما بین دانشکدهها و
گروههاي گوناگون کاري بینرشتهاي و همکاريهاي
آموزشی و آزمايشگاهی سختافزاري و نرمافزاري ،عدم
بهکارگیري نیروهاي کارآفرين و متخصص کارآفرينی در
بدنه اداري ،آموزشی و پژوهشی دانشگاه (کارشناسی،
هیات علمی و دانشجويی) ،عدم کرسیهاي کارآفرينی و
تشويق اندک روحیه کارآفرينی در فعالیتهاي
آزمايشگاهی ،گروهی و دانشجويی اشاره کرد ( Khaki
.)Sedigh, 2017
دانشگاه علومکشاورزي و منابعطبیعی ساري نیز به-
عنوان يک دانشگاه تخصصی کشاورزي بهداليلی چون
واقع شدن در مرکز استانی که مهمترين محور اقتصاد آن
کشاورزي است و همچنین ،دارا بودن مأموريتها ،چشم-
اندازها و رسالتهاي اصلی آن که از جمله آنها میتوان
به تربیت افرادي متخصص و کارآفرين براي پاسخگويی
به نیازهاي جامعه اشاره کرد ( Mojaverian et al.,
 )2019با اين چالشها مواجه است .از اينرو ،لزوم توجه،
شناسايی و بررسی چالشهاي راهاندازي کسبوکارهاي
نوپاي کشاورزي و منابعطبیعی در میان دانشجويان
دانشگاه مذکور براي جامة عمل پوشاندن به اين
مأموريت و رسالت مهم امري اجتنابناپذير است.
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مواد و روشها
اين پژوهش با هدف شناسايی چالشهاي راه اندازي
کسبوکارهاي نوپا از ديد دانشجويان انجام شد و از
لحاظ هدف ،کاربردي ،از نظر گردآوري دادهها پیمايشی،
از نظر امکان کنترل متغیرها ،غیرآزمايشی و از لحاظ
تجزيه و تحلیل دادهها از نوع علی– ارتباطی است.
جامعه آماري تحقیق حاضر  430دانشجوي سال آخر
کارشناسی و  109دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه علومکشاورزي و منابعطبیعی ساري ()N=539
تشکیل بود که با استفاده از فرمول کوکران  210نفر به-
عنوان حجم نمونه تعیین و پاسخگويان به روش
نمونهگیري تصادفی با انتساب متناسب براساس مقطع
تحصیلی دانشجويان ( 165دانشجوي کارشناسی و 45
دانشجوي کارشناسی ارشد) انتخاب شدند .ابزار
جمعآوري اطالعات در تحقیق حاضر پرسشنامهاي با دو
بخش اطالعات فردي و حرفهاي (هفت سؤال) و
چالشهاي راهاندازي کسبوکارهاي نوپا ( 22گويه) بود.
در اين تحقیق ،بهمنظور استخراج چالشهاي راهاندازي
کسبوکارها تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت
( Khaki Sedigh, 2017; Kashani et al, 2017; Naderi
& et al, 2016; Shambare, 2013; Hosseinpoor

; Rezaie, 2011; 2018; Mei, & Symaco, 2020و در
نهايت ،گويههاي تحقیق که متناسب با شرايط کشور و
بخش کشاورزي بود شناسايی و براساس طیف لیکرت (از
اصالً تا بسیار زياد) مورد سنجش قرار گرفت .سپس ،با
استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی چالشهاي
شناسايی شده استخراج و با بهرهگیري از مدلسازي
معادالت ساختاري و تحلیل عاملی تايیدي مدل مذکور
ارزيابی شد .در اين تحقیق از نرمافزارهاي  SPSSنسخه
 26و نرمافزار  Lisrelنسخه  8٫8استفاده شد .الزم به
ذکر است که در براي تعیین پايايی پرسشنامه ابتدا
تعداد  30پرسشنامه تحت عنوان پیش آزمون در میان
جامعه مورد مطالعه ،توزيع و پايايی پرسشنامه بهوسیلة
آلفاي کرونباخ براي مقیاس اصلی پرسشنامه باالتر از
 0/7بهدست آمد که نشاندهندة پايايی مناسب
پرسشنامه بود .بهمنظور تعیین روايی سازه از شاخص
میانگین واريانس استخراج شده ( )AVEکه از آن با
عنوان "روايی همگرا " نیز ياد میشود ،استفاده شد.
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نتایج
نتايج تحقیق نشان داد که  65/7درصد از
پاسخگويان را دانشجويان زن و  34/3درصد را مرد
تشکیل دادند .حدود  32درصد از پاسخگويان متأهل و
از لحاظ سن نیز میانگین نمونه مورد مطالعه  24/7سال
محاسبه شد .همچنین 79 ،درصد از پاسخگويان
دانشجويان مقطع کارشناسی بودند در حالی که 21
درصد در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل
بودند 30 .درصد از دانشجويان مورد بررسی سابقه کار
نداشتند و تنها  29درصد از پاسخگويان تجربه فعالیت و
کسب و کار کشاورزي داشتند .در پاسخ به اين پرسش
که آيا در دورههاي آموزش کارآفرينی و کسب و کارهاي
نوپا شرکت کردهايد؟  86/5درصد پاسخ خیر و تنها
 13/5درصد پاسخ بله دادند.

 22گويه اندازهگیري چالشهاي کسبوکارهاي
نوپاي کشاورزي و منابعطبیعی با استفاده از آماره ضريب
تغییرات رتبه بندي شد .براساس نتايج گويههايی مثل "
قانون کار (عدم حمايت از کارآفرينی)" و " قوانین و
مقرارت مالیاتی دست و پاگیر" و " قوانین و مقررات
پیچیده ثبت شرکتها" اولويت باالتري کسب کردند.
همچنین ،نتايج نشان داد که گويه هايی مثل " فقدان
مهارت در راهاندازي کسبوکار نوپا (نداشتن مهارتها و
تجربه مناسب و کافی)" و " عدم نیاز مردم به دريافت و
يا خريد خدمات يا محصوالت شرکتهاي نوپا"" ،
نداشتن هیچگونه ايدهاي براي شروع کسبوکار نوپا و
کارآفرينانه در بخش کشاورزي و منابعطبیعی" بهترتیب
نسبت به ساير گويهها اولويت پايینتري کسب کردند
(جدول .)2

جدول  -2نتايج اولويت بندي گويه هاي چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپا
گويه
قانون کار (عدم حمايت از کارآفرينی)
قوانین و مقرارت مالیاتی دست و پاگیر
قوانین و مقررات پیچیده ثبت شرکت ها
وجود بازار انحصاري و عدم رقابت عادالنه در بازار
عدم تناسب دروس ارايه شده در دانشگاه با نیازهاي واقعی بازار کسب و کارهاي نوپا
رکود اقتصادي حاکم بر جامعه
پیچیدگی و بوروکراسی در زمینه تبديل به شرکتهاي دانش بنیان
موانع اداري(بروکراسی اداري زياد و مشکل دريافت مجوز)
سطح سواد و آگاهی پايین فعاالن بخش کشاورزي در استفاده از محصوالت و خدمات کسب و کارهاي نوپا
محدود بودن زمینه هاي کسب و کاري مرتبط با استارتاپ ها در بخش کشاورزي و منابع طبیعی
عدم تمايل بخش خصوصی به فعالیت در بخش نوآورانه کشاورزي و منابع طبیعی
وجود ذهنیت منفی نسبت به کارآفرينی و تمايل به کار دولتی
ترس از ناکامی در راه اندازي و توسعه کسب و کار توسط زنان
وجود بیماري کرونا و نامشخص بودن آينده
نبود متولی دولتی مشخص و حامی در حوزه کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و منابع طبیعی
ريسک و خطرپذيري مالی زياد کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و منابع طبیعی
نبود هم تیمی همراه و متخصص براي راه اندازي کسب و کار
وجود رقابت شديد در زمینه فعالیتهاي کسب وکارهاي نوپا
چالش دستیابی به منابع مالی براي سرمايهگذاري
کمبود مهارت در راه اندازي کسب و کار نوپا (نداشتن مهارتها و تجربه مناسب و کافی)
عدم نیاز مردم به دريافت و يا خريد خدمات يا محصوالت شرکتهاي نوپا
نداشتن هیچگونه ايده اي براي شروع کسب و کار نوپا و کارآفرينانه در بخش کشاورزي و منابع طبیعی

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

رتبه

3/80
3/73
3/66
3/54
3/70
3/75
3/38
3/64
3/46
3/22
3/32
3/44
3/50
3/46
3/49
3/35
3/31
3/09
3/35
3/36
3/05
2/96

1/11
1/10
1/10
1/09
1/16
1/18
1/11
1/20
1/19
1/12
1/17
1/22
1/24
1/23
1/25
1/22
1/14
1/17
1/30
1/37
1/28
1/51

0/292
0/294
0/301
0/307
0/312
0/314
0/329
0/331
0/345
0/349
0/352
0/354
0/354
0/357
0/360
0/364
0/367
0/378
0/390
0/409
0/421
0/513

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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تحليل عاملی اکتشافی چالشهاي راهاندازي کسب و
کارهاي نوپا

بهمنظور کاهش تعداد متغیرهاي تحقیق به عوامل
کمتر و تعیین سهم هريک از عاملها از تحلیل عاملی
استفاده شده .بدينمنظور 22 ،متغیر مورد تحلیل
قرارگرفتند .براساس يافتههاي حاصل از تحلیل عاملی
چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپا ،مقدار KMO
برابر  0/896و مقدار بارتلت برابر با  4497/96و در سطح
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معنیداري  99درصد قرار داشت که اين امر حاکی از
مناسب بودن همبستگی متغیرهاي وارد شده براي
تحلیل عاملی بود .به منظور دستهبندي عاملها ،از معیار
مقدار ويژه بزرگتر از  1استفاده شد .عاملهاي استخراج
شده همراه با مقدار ويژه،درصد واريانس و درصد
واريانس تجمعی آنها پس از چرخش عاملی به روش
واريماکس به شرح جدول (  )3بودند.

جدول  -3عاملهاي استخراج شده به همراه آمارههاي مربوط در تحلیل عاملی اکتشافی چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپا

اداري – قانونی

فردي-مهارتی

اقتصادي-بازاري

نام
عامل

متغیرها

بار
عاملی

چالش دستیابی به منابع مالی براي سرمايهگذاري

0/668

وجود رقابت شديد در زمینه فعالیتهاي کسب وکارهاي نوپا

0/681

محدود بودن زمینههاي کسب و کاري مرتبط با کسب و کارهاي نوپا در بخش
کشاورزي و منابع طبیعی

0/747

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

0/778

عدم نیاز مردم به دريافت و يا خريد خدمات يا محصوالت شرکتهاي نوپا

0/657

ريسک و خطرپذيري مالی زياد کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و منابع طبیعی

0/609

رکود اقتصادي حاکم بر جامعه

0/739

وجود بیماري کرونا و نامشخص بودن آينده

0/725

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

0/648

نبود هم تیمی همراه و متخصص براي راه اندازي کسب و کار

0/684

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

0/746

کمبود مهارت در راه اندازي کسب و کار نوپا (نداشتن مهارتها و تجربه مناسب و
کافی)

0/744

سطح سواد و آگاهی پايین فعاالن بخش کشاورزي در استفاده از محصوالت و
خدمات کسب و کارهاي نوپا

0/753

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

0/752

وجود ذهنیت منفی نسبت به کارآفرينی و تمايل به کار دولتی

0/732

مقدار
ويژه

5/35

5/06

موانع اداري(بروکراسی اداري زياد و مشکل دريافت مجوز)

0/802

پیچیدگی و بوروکراسی در زمینه تبديل به شرکتهاي دانش بنیان

0/763

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

0/793

وجود بازار انحصاري و عدم رقابت عادالنه در بازار

0/793

قوانین و مقررات پیچیده ثبت شرکت ها

0/814

قوانین و مقرارت مالیاتی دست و پاگیر

0/793

قانون کار (عدم حمايت از کارآفرينی)

0/783

5/04

درصد واريانس
مقدار ويژه

24/33

23/04

22/92

درصد تجمعی
واريانس

24/33

47/37

70/30
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نتايج تحليل عاملی تأييدي چالشهاي راهاندازي کسب
و کارهاي نوپا

در تحقیق حاضر سازه مورد نظر چالشهاي کسبو-
کارهاي نوپاي کشاورزي بود که بر اساس ادبیات نظري
تحقیق و نتايج تحلیل عاملی اکتشافی از اين سازه سه
متغیر پنهان مستقل شامل :اقتصادي -بازاري (،)ECO
فردي -مهارتی ( )PERو اداري –قانونی ( )LAWتشکیل
شده است و فرض پژوهش بر اين بود که پرسشنامه
تحقیق اين سازه و ابعاد آن را اندازه گیري میکند .در

اين قسمت ،بهمنظور تعیین معنیداري نشانگرهاي
هردسته از عوامل و میزان دقت هريک از نشانگرها در
معرفی سازه مورد نظر از تحلیل عاملی تايیدي مرتبه
دوم استفاده شد و سازهها و نشانگرهاي مربوطه در
نرمافزار لیزرل ( )LISREL8.8وارد و روابط نشانگرهاي
آن ترسیم شدند .شکل ( ،)1بارهاي عاملی استاندارد
شده مدل چالشهاي راهاندازي کسبوکارهاي نوپا را
نشان داده است.

شکل  -1بارهاي عاملی استاندارد شده مدل چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپا

با توجه به معیار و مقدار گزارش شده براي برازش
مدل مطابق جدول ( )4و همچنین ،با توجه به بارهاي
عاملی متغیرها میتوان نتیجه گرفت که متغیرها يا
مولفههاي مکنون اقتصادي -بازاري ،فردي -مهارتی و
اداري –قانونی به نسبت زيادي ابعاد يا مولفههاي سازه
چالشهاي کسب و کارهاي نوپا در کشاورزي را اندازه
گیري کردهاند که با نتايج مطالعات انصاري و فکور

جدول  -4نتايج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهاي
برازندگی
معیار

مقدار گزارش شده

/df
RMR

 3و کمتر

2/97

کوچکتر از 0/05

0/043

GFI

 0/ 9و باالتر

0/99

AGFI

 0/9و باالتر

0/96

NFI

 0/9و باالتر

0/96

 ،)2016( Katundus and Gabagambشمبره

NNFI

 0/9و باالتر

0/92

IFI

 0/9و باالتر

0/94

،)2013( Shambareگُش و رجارم Ghosh and Rajaram

CFI

 0/9و باالتر

0/98

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/079

 ،)2014( Ansari and Fakourکتوندوس و گباگم

( )2015همسو بود.

شاخص برازش
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بارهاي عاملی استاندارد شده و مقدار آماره ( tشکل
 )2نشان داد که  22نشانگر انتخابی جهت اندازهگیري
سه سازه چالشهاي راهاندازي کسب و کارها از اعتبار و
دقت الزم برخوردار بودهاند .از آنجا که مقدار آماره t
گزارش شده براي تمامی نشانگرهاي مورد نظر باالتر از
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 1/96است ،نشانگرهاي مذکور در سطح يک درصد
معنیدار بودند؛ بنابراين ،میتوان پارامترهاي برآورد شده
در مدل را به لحاظ آماري قابل اتکا دانست و براي
تطابقپذيري نشانگرها با سازههاي مورد مطالعه استفاده
قرار داد.

شکل  -2مقادير  tمدل برازش يافته چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپا

همچنین ،مقادير پايايی ترکیبی ()CRکه در جدول
( )5آمده است ،نشان میدهد که پايايی ترکیبی براي
کلیه متغیرهاي نهفته (سازهها) بیشتر از 0/6است؛
بنابراين ،نتايج ارزيابی بخش اندازهگیري مدل مرتبه دوم
چالشها شواهد قابل قبولی براي اعتماد يا پايايی
شاخصها براي عملیاتی کردن متغیرهاي نهفته ارايه
دادند .نتايج تحلیل عاملی تأيیدي مرتبه دوم مبتنی بر
معادالت ساختاري چالشهاي راهاندازي کسبوکارهاي
نوپا نشان داد که در بین چالشهاي فردي-مهارتی،

چالش " فقدان مهارت در راهاندازي کسبوکار نوپا
(نداشتن مهارتها و تجربه مناسب و کافی)" با بار عاملی
 ،0/94در بین چالشهاي اقتصادي– بازاري ،چالش "
ريسک و خطرپذيري مالی زياد کسب و کارهاي نوپاي
کشاورزي و منابع طبیعی " ،با بار عاملی  0/85و در بین
چالشهاي قانونی-اداري ،چالش " نبود متولی دولتی
مشخص و حامی در حوزه کسب و کارهاي نوپاي
کشاورزي و منابعطبیعی" با بارعاملی  0/97مهمترين
عامل در تشکیل سازه مدنظر بودند.
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جدول  -5نتايج مدل تحلیل عاملی تايیدي مرتبه دوم چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي نوپا
سازه

فردي  -مهارتی

اقتصادي  -بازاري

اداري  -قانونی

گويه

بار عاملی
استاندارد

خطاي
استاندارد

آماره t

PER1

1

1/57

-

PER2

0/67

0/77

10/08

PER3

0/90

0/69

13/55

PER4

1/04

0/90

14/36

PER5

0/79

0/74

11/87

PER6

0/75

0/80

11/04

PER7

0/71

0/82

11/61

ECO1

1

1/05

-

ECO2

0/65

0/72

10/05

ECO3

0/80

0/65

12/58

ECO4

0/56

1

7/53

ECO5

0/80

0/96

10/63

ECO6

0/85

0/65

13/08

ECO7

0/80

0/73

11/90

ECO8

0/79

0/86

11/05

LAW1

1

0/56

-

LAW2

0/76

0/64

12/25

LAW3

0/97

0/70

14/26

LAW4

0/87

0/43

15/83

LAW5

0/92

0/40

16/80

LAW6

0/90

0/39

16/71

LAW7

0/96

0/42

16/75

نتيجهگيري و پيشنهادها

يافتههاي اين پژوهش نشان داد که تنها  29درصد
از پاسخگويان تجربه فعالیت و کسبوکار کشاورزي
داشتند .در پاسخ به اين پرسش که آيا در دورههاي
آموزش کارآفرينی و کسبوکارهاي نوپا شرکت کردهايد؟
 86/5درصد پاسخ خیر و تنها  13/5درصد پاسخ بله
دادند که با نتايج مطالعة ( Hosseinpoor & Rezaie,
 )2011مطابقت داشت .اين امر حاکی از ناکافی بودن

آلفاي کرونباخ

0/801

0/799

0/885

پايايی ترکیبی ()CR

0/780

0/810

0/832

آموزشها و برنامههاي کارآفرينانه دانشگاهی براي
دانشجويان کشاورزي و منابع طبیعی است .همانگونه
که ( )Bloss, 2018معتقد است ،برنامه آموزش
کارآفرينی براي تربیت دانشجويانی ريسکپذير و
کارآفرين ضروري است .وي در فرايند برنامهريزي
آموزشی کارآفرينی بهترين نقطه شروع را تعريف
سرفصلهاي آموزشی استاندارد و متناسب با کسبو-
کارها معرفی کرده است و معتقد است سرفصل
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استانداردشده کسب و کار و تطابق آن با موقعیت واقعی
يک کسبوکار کوچک مقیاس براي ارايه آموزشهاي
کارآفرينانه ضروري است .همچنین ،نتايج پژوهش،
شاخصهاي برازندگی و نتايج تحلیل عاملی حاکی از آن
بودند که چالشهاي کسبوکارهاي نوپاي کشاورزي به-
عنوان يک سازه کلی و نهايی متشکل از سه عامل
فردي -مهارتی ،اقتصادي –بازاري و اداري – قانونی
بودند.
اين تحقیق نشان داد که عامل اقتصادي-بازاري از
جمله چالشهاي مهم راهاندازي کسبوکارهاي نوپاي
کشاورزي است که با نتايج مطالعات احمدخانی (2020
 ،)Ahmadkhani et al.,انصاري و فکور Ansari and
 ،)2014( Fakourفالح حقیقی و همکاران (2018
 )Fallah Haghighi et al.,مطابقت داشت .اقتصاد
ناپايدار و بی ثبات در کنار نوسانات زياد بازار نه تنها
راهاندازي کسبوکارهاي جديد را با چالش مواجه
میکند ،بلکه سطح وسیعی از کسب و کارهاي موجود را
نیز به کاهش سطح فعالیت و حتی تعطیل شدن
میکشاند.
يکی ديگر از چالشهاي راهاندازي کسب و کارهاي
نوپاي کشاورزي عوامل فردي -مهارتی بود که با نتايج
تحقیقات انصاري و فکور (Ansari and Fakour )2014
 ،احمدخانی و همکاران (،) Ahmadkhani et al., 2020
کاشانی و همکاران ( ،)Kashani et al, 2017فالح
حقیقی و همکاران (،)Fallah Haghighi et al., 2018
کتوندوس و گباگم (Katundus and Gabagamb )2016

 ،شمبره ( ،)Shambare,2013گُش و رجارم
 ،)2015( and Rajaramمیی و سیماکو

Ghosh

Mei and

 )2020(Symacoمطابقت داشت.
آخرين چالش شناسايی شده در اين تحقیق
چالشهاي اداري -قانونی بود .مواردي مانند موانع
اداري(بوروکراسی اداري زياد و مشکل دريافت مجوز)،
پیچیدگی و بوروکراسی در زمینه ثبت و راهاندازي
شرکتها و قانون کار (عدم حمايت از کارآفرينی) از
جمله مهمترين موانع عمده راهاندازي کسبوکارهاي
نوپاي کشاورزي از ديد دانشجويان اين رشتهها بود که
در اولويتبندي موانع رتبههاي باالتر را نیز به خود
اختصاص دادند .اين امر بیانگر اهمیت باالي اين دسته از
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موانع براي راهاندازي کسبوکارهاي نوپا توسط
دانشجويان و دانشآموختگان کشاورزي و منابع طبیعی
دارد .اين نتیجه با نتايج مطالعات میی و سیماکو Mei
 ، )2020( and Symacoانصاري و فکور Ansari and
 ،)2014( Fakourکتوندوس و گباگم

Katundus and

 )2016(Gabagambمطابقت داشت .پیامد اين دسته
از چالشها صرف زمان و هزينه براي کارآفرينان جوانی
است که اغلب تجربة قبلی چندانی در اين موضوعات
ندارند .ذکر اين نکته ضروري است که اساساً سیاستها
و برنامههاي دولتی مرتبط با کارآفرينی بايد باعث فراهم
کردن محیطی مناسب و مشوق براي ظهور کارآفرينان
جديد به همراه شرکتهاي نوبنیاد و رشد آنها باشد
( .)Rotefoss & Nyvold, 2011وجود موانع قانونی و
اداري در مسیر راه کارآفرينان باعث خواهد علیرغم
وجود ويژگیهاي شخصیتی مثبت کارآفرينانه در آنها و
همچنین ،سطح قابل قبول مهارتهاي کارآفرينانه ،اما
اين تالشها اثربخش نباشد چراکه در تمامی مراحل
فرايند کارآفرينی اين موانع به شدت خود را نشان داده و
سبب اخالل در توسعه کارآفرينی خصوصاً دانش-
آموختگان دانشگاهی (که از سطح سرمايه و تجربه
کمتري) برخوردار هستند ،می شود .کارآفرينی امري
پیچیده است و همانگونه که ( )Bloss, 2018ذکر کرده
است هیچ کارآفرينی به دنبال شکست نیست ،با اين
حال همانگونه که ( )Perius, 2015بیان کرده ،تعداد
کارآفرينانی که شکست خوردهاند خیلی بیشتر از
کارآفرينان موفق بوده است .بنابراين ،با توجه به نتايج
اين تحقیق لزوم توجه به چالشهاي فرا روي راه اندازي
کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي و منابعطبیعی و تالش
در جهت کاهش آنها توسط مسئوالن امر میتواند
موفقیت بیشتر کارآفرينان جوان حوزه کشاورزي و
منابعطبیعی را تضمین کند و مانع شکست آنها شود.
باتوجه به نتايج تحقیق ،پیشنهادهاي کاربردي
مبتنی بر رفع سه چالش شناسايی شده براي توسعه راه-
اندازي کسبوکارهاي کارآفرينانه و نوپا توسط
دانشجويان و دانشآموختگان کشاورزي و منابعطبیعی
ارايه شده است:
با توجه به نتايج تحقیق در خصوص اهمیت سازه
چالشهاي اقتصادي -بازاري پیشنهاد میشود که جهت

1401 ،1  شماره،53-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

و بازنگري سرفصلهاي دروس کشاورزي و منابعطبیعی
 براي باال بردن سطح سواد و، همچنین.انجام شود
آگاهی فعاالن بخش کشاورزي و منابعطبیعی به معرفی
محصوالت و خدمات اين نوع کسبوکارهاي نوپا اقدام
.شود
با توجه به نتايج تحقیق در خصوص چالشهاي
 قانونی پیشروي دانشجويان مورد مطالعه-اداري
پیشنهاد می شود که نسبت به ساده و هموار کردن
قوانین پیچیده و بروکرواسی ادراي به ويژه در خصوص
ثبت شرکتها و مشخص کردن متولی دولتی مشحص و
-حامی حوزه کسبوکارهاي نوپاي کشاورزي و منابع
طبیعی در دو سطح وزارت عتف و وزارت جهاد
.کشاورزي اقدامات الزم صورت گیرد
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برقراري و ايجاد ارتباط دوجانبه دانشگاهها و
دانشکدههاي کشاورزي و منابعطبیعی با بخش
 اراية مشوقهاي مناسب مادي و معنوي به،خصوصی
دانشجويان و دانشآموختگان کشاورزي مثل وامهاي
 اختصاص سرمايه براي تاسیس،قرضالحسنه با بهره کم
کسبوکارهاي نوپاي کشاورزي و منابعطبیعی بهوسیلة
دانشجويان و حمايت مراکز کارآفرينی و پارکهاي هاي
علم و فناوري از اين کسبوکارهاي نوپا و کمک به
تجاريسازي دستاوردهاي کارآفرينانه دانشجويان براي
.کاهش ريسک آنها اقدامات الزم صورت پذيرد
با توجه به نتايج تحقیق در خصوص چالشهاي
 مهارتی پیشروي دانشجويان مورد مطالعه-فردي
 آموزشهاي،پیشنهاد می شود که با ديدي فرارشتهاي
کارآفرينانه در طراحی الگوي آموزشی به طراحی مجدد
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