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 1دهچكی
 سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشجویان ناموفق و موفق تجارب بررسی پژوهش، این از هدف 

 انجام عمیق هایمصاحبه روش با که بوده کیفی تحقیقات نوع از حاضر مطالعه .بود کارآفرینی مورد در

 زمینه در که بود سینا بوعلی دانشکده کشاورزی دانشجویان شامل بررسی، مورد جامعه است. گرفته

 از بررسی، مورد هاینمونه انتخاب برای لذا بودند. فعالیت به مشغول کشاورزی کارهای و کسب

 از انفرادی صورت به و عمیق هایمصاحبه براساس اطالعات گردید. استفاده هدف بر   مبتنی گیری نمونه

 کشاورزی دانشجویان از اطالعاتی شامل شده گردآوری هایداده شد. آوریجمع کارآفرین دانشجویان

 و کفایت به نفر، 11 با مصاحبه از پس آمده دست به یهاداده .ندبود یکارآفرین تجربه دارای که بود

 11 قالب در نهایت در محتوا تحلیل روش از استفاده با شده استخراج هاییافته رسید. نظری اشباع

 همچون عواملی که داد نشان طالعهم مورد افراد با مصاحبه از حاصل نتایج شد. بندیگروه مفهوم

 سماجت داشتن باال، نفس به اعتماد کار، مراحل تمام در نزدیکان و خانواده حمایت باال، پذیری ریسک

 مشکل سازمانی، هایحمایت عدم چون مواردی و موفقیت علل فراوان، تالش و همت ،پشتکار و

                                                
  sepahpanah1981@gmail.comمسئول مکاتبه:*
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 -یتخصص اطالعات فقدان تجربه، نفقدا کنندگان، مصرف فرهنگ در مشکل فروش، بازار شناسایی

   شد. شناخته بررسی تحت افراد موفقیت عدم علل عنوان به کنندگان؛تولید به اعتماد عدم و مهارتی

 

 اندانشیجوی  پدیدارشناسیی،  کارآفرینی، تجربیات و ادراکات کشاورزی، کار و کسب کلیدي: هاي واژه

 کشاورزی

  

 مقدمه

 در نیازها و هاسلیقه شدن متفاوت باعث انسانی، نیازهای یشافزا همچنین و جمعیت سریع افزایش 

 افزون .است کرده بیشتر را اقتصادی و مالی منابع به نیاز احساس خود این که شده بشری جوامع

 از یکی عنوان  به روان و جسم سالمت ،اجتماعی ،اقتصادی مختلف هایجنبه زا اشتغال به نیاز براین،

 کار و کسب اندازیراه و شغل انتخاب چگونگی اما است. شده اثبات امری انسان نیازهای مهمترین

 کارآفرین افراد در ویژه به امر این و داشته متفاوت بسیار روندی افراد توانمندی و یازن به بستگی

  (.1331 همکاران، و )رستمی است بیشتری توجه نیازمند

 آید می حساب به جوامع در اجتماعی تحول و اقتصادی رشد برای کلیدی عامل کارآفرینی اساساً     

(Xavier et al., 2012). به جوامع دانش و آگاهی ارتقای و گذاریسیاست بر زیادی تأکید رو این از 

 طی در .(Stamboulis and Barlas, 2014) است شده کارآفرینی هایفعالیت در پیشرفت منظور

 به و مختلف ابعاد در ایران خصوص به جهان ایکشوره از بسیاری در عالی آموزش اخیر، هایسال

 تفکر ایجاد برای قبولی قابل تمهیدات و برنامه متأسفانه اما داشته، زیادی پیشرفت کمی لحاظ

 دانشجویانی شاهد مسئله این پی در (.1331 همکاران، و لرگانی )حسینی است نداشته وجود کارآفرینی

 خصوصی و دولتی هایسازمان در کار دنبال به رآفرینیکا و خالقیت ،نوآوری کمترین با که هستیم

 تعداد آن دنبال هب و عالی آموزش موسسات گونهقارچ رشد دیگر طرف از (.1334 )رهایی، هستند

 کرده چندان دو را آموختگان دانش بیکاری مشکل مختلف هایرشته آموختگان دانش و دانشجویان

  است.

 هایجنبه تمامی مهم، چالش یک عنوان  به بیکاری که نمود توجه نکته این به باید خصوص این در    

 برجای ناپذیری جبران اثرات و دهدمی قرار تأثیر تحت را جامعه یک اجتماعی و فرهنگی اقتصادی،

 کرده مواجه بزرگی هایچالش با را کشورها ریزانبرنامه و ارانذگسیاست ،شکلم این حل گذارد. می
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 در بیکاری خصوص به بیکاری مشکل حل گرو در هادولت از برخی زوال یا ثبات که ایگونه به است؛

 (.1331 برادران، و )صالحی باشدمی تحصیلکرده قشر بین

 ایران در مهم اجتماعی مسائل از یکی تنها نه عالی آموزش نظام در آموختگاندانش بیکاری چالش 

 اقتصادی و اجتماعی چالش ترینتمیاه با نوانع به دنیا کشورهای از سیاریب در بلکه شودمی محسوب

 دانشجویان تعداد که است آن بیانگر شواهد این، بر افزون (.1331 آبادی، )تاج رود می شمار به آینده

 و اطالعات کیفیت اما است، داشته چشمگیری افزایش کمی نظر از گذشته سال 21 طی در کشور

 خصوص در مسائل این است. نداشته کافی انطباق جامعه، نیاز با آموختگان دانش ایحرفه هایمهارت

 (.1331 ،همکاران و کوشکی رحمانیان) دارد بیشتری عینیت کشاورزی عالی آموزش

 به اندکی عالقه دانشگاهی آموختگان دانش حتی و دانشجویان که کرد اشاره نکته این به باید 

 و هادانشگاه تا شده سبب مسئله این (.Tonttila, 2001) دارند جدید کار و کسب ایجاد و کارآفرینی

 تشویق جدید کار و کسب اندازیراه به را دانشجویان آموزشی هایبرنامه طریق از آموزشی مراکز

 با تا شودمی تالش جدید، هایفناوری ظهور علت به آمده وجود به تغییرات با این، بر عالوه کنند.

 هایشرکت و جدید کار و کسب ایجاد برای گوناگونی هایفرصت مختلف هایفناوری از گیری بهره

 آموزشی هایکارگاه و هابرنامه راستا، این در (.Karhunen at al., 2008) شود ایجاد نوآورانه کوچک

 این .است شده داده ترتیب آموختگان دانش و دانشگاه دانشجویان برای کارآفرینی حوزه در مختلفی

 آموزش مراکز و هادانشگاه از بسیاری در دانش بر مبتنی کارآفرینی ترویج ایبر ابزاری عنوان به هابرنامه

 زمینه، این در (.Karhunen and Lofgren, 2008 ؛Karhunen at al., 2008) شوندمی استفاده عالی

 کارآفرینی، آموزش هایدوره برگزاری با تا اندکرده تالش کشور در عالی آموزش سساتؤم از تعدادی

 و کسب محیط به ورود منظور به دانشجویان برای را کارآفرینانه وکارهای کسب اندازیراه ایهمهارت

 همکاران، و )رستمی بخشند بهبود مقوله این به نسبت آنان ادراکات و نگرش تغییر و واقعی کار

1331.)  

 بر مهمی ثیرأت یندهآ در تواندمی کارآفرینی از منفی یا و مثبت درک و تجربه بودن دارا اصولی، طور به 

 (.YarHamidi et al., 2008) باشد داشته دانشجویان جدید کار و کسب و کارآفرینانه هایفعالیت شروع

 کارجدید و کسب تولید و شدن کارآفرین فرایند طی در دانشجویان این که است، این مهم پرسش لذا،

 حوزه این در که دهدمی اننش مختلف مطالعات بررسی هستند؟ تجربیاتی و ادراکات چه دارای

 مطالعه به تا شدند رآنب محققان بنابراین، است. شده انجام کیفی تحقیقات حوزه در اندکی هایپژوهش
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 کار و کسب ایجاد و کارآفرینی زمینه در سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجویان تجربیات

 کشاورزی دانشجویان ناموفق و موفق تجارب سیبرر ،مطالعه این انجام از هدف رو،این از بپردازند.

 و انگیزه ایجاد سبب بتواند آمده دست به نتایج است امید .بود کارآفرینی مورد در سینا بوعلی دانشگاه

  باشد. دانشجویان در کارآفرینی روحیه

 ژهوی به کشورها اقتصادی توسعة و رشد در کارآفرینی نقش به محققان بیشتر موضوع: ادبیات مرور

 مدل یک در را عالی آموزش سساتؤم و هادانشگاه مهم نقش و شتهدا اعتقاد یافته توسعه کشورهای

 اصلی محور را کارآفرینی آموزش و (Nabi and Liñán, 2010) لینان و نابی گرفته نظر در اقتصادی

 پیشرفت به معطوف رویکردی آموزش کنند.می تلقی دانشگاهی و آموزشی مراکز در خود های برنامه

 تأمین داوری و قضاوت برای را فرد فکری ظرفیت که صورتی به است، یادگیری امر در دانشجویان

 هایبرنامه اهداف از یکی رو، این از (.Kuratko, 2005) داد آموزش توانمی را کارآفرینی لذا ،کند

 کارآفرینی است. شدن کارآفرین و کارآفرینی با دانشجویان کردن آشنا دانشگاه، حوزه در آموزشی

 کاربرد به فرایند این است. خالقیت و دگرگونی تحول، آرمان، دربرگیرنده که باشدمی پویا فرایندی

 و )رستمی دارد نیاز کاربردی هایحلهرا و جدید هایایده اجرای و خلق برای افراد انگیزه و توان

 .(1331 همکاران،

 برای را ها آن و کندمی فراهم را دانشجویان رایب شدن کارآفرین تجربه فرصت کارآفرینی آموزش 

 موفقیت و خالقیت استقالل، به منجر فرایند این سازد،می آماده جامعه در کارآفرینی نقش پذیرش

 و اجتماعی زندگی در تغییر باعث کارآفرینی همچنین (.Drine and Grach, 2012) گرددمی فردی

 به کیفی مطالعات زمینه در کلی طور به (.Ahmed et al., 2010) شودمی دانشجویان اقتصادی

 مطالعات کشاورزی در کارآفرینی ویژه به کارآفرینی حوزه در پدیدارشناسی با ارتباط در خصوص

 کسب سیسأت در دانشجویان تجربیات زمینه در پدیدارشناسی مطالعه جمله از است. شده انجام اندکی

 شد، انجام (1331) همکاران و رستمی توسط کرمانشاه رازی دانشگاه کشاورزی دانشکده در کار و

 از است شده استخراج دانشجویان تجربیات تبیین از مفهوم پنج که است این گویای مطالعه این نتایج

 با بودن مأتو بودن، انگیزچالش و استرس کار، و کسب اندازی   راه بودن فرسا طاقت و سخت جمله:

 نفس به اعتماد افزایش نیز و دانشجویان مهارت و نگرش دانش، رد تغییر اجتماعی روانی فشارهای

 نیز (Shaw and Carter, 2007) کارتر و شاو پدیدارشناسی پژوهش نتایج همچنین .دانشجویان

 از تجربیاتی کسب به خود هایفعالیت اندازیراه در اجتماعی کارآفرینان که، است مطلب این گویای
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 هایفعالیت مقابل در فرد نقش درک و هافرصت تشخیص وآوری،ن و خالقیت مالی، خطر جمله؛

 پدیدارشناسی روش از استفاده با خود مطالعه در (،Robinson, 2002) رابینسون اند.پرداخته جمعی

 توسط شده تجربه مشکل 22 روش، این از استفاده با وی پرداخت. کارآفرینان مشکالت شناسایی به

 در کارآفرینی پدیدارشناختی مطالعه کرد. شناسایی کارآفرینانه کار و کسب ایجاد در را کارآفرینان

 که داد نشان کشاورزی، گردشگری فعالیت در درگیر خانوادگی دارانمزرعه تجربه خصوص در ،انتاریو

 11 مطالعه این .دارند گردشگر جذب و خود مزارع کردن پذیرگردش جهت زیادی انگیزه دارانمزرعه

 پذیرش در مهمی نقش اقتصادی و انگیزه هایمقوله که کرد مشخص و داد قرار مطالعه دمور را خانواده

 سوی از (.Ainley, 2014) دارد کشاورزی کارآفرینی سمت به حرکت و کشاورزی مزارع در گردشگر

 زدند، دست محیطی زیست کارآفرینی به که افرادی داد نشان (Racine, 2010) راسین مطالعه دیگر

 را خود هایانتخاب شدند، کارآفرینانه عقاید صاحب کارآفرینی، طی در ها آن دارند. تفاوتیم تتجربیا

 نمودند. تحمل را زیادی هایسختی و اندکرده انه خردمند

 اندازی راه بخش در کارآفرینان تجارب بررسی خصوص در (Cheryl, 2007) چریل مطالعه همچنین 

 خصوص در اعتقادات و باورها ،هاارزش شود،می ارآفرینک فرد که هنگامی داد نشان ،کار و کسب

 به افراد درک که دهدمی نشان مطالعه از حاصل هاییافته شود.می دگرگون جدید کار و کسب اندازی راه

 مطالعه کنند. می استفاده فعالیت ادامه جهت خود هایتوانایی تمامی از و رسدمی ترعمیق سطح یک

 انجام (Laukhuf, 2014) الخوف توسط کارآفرین زن 11 تجربه زمینه رد دیگری شناختی پدیدار

 و ها چالش مشاوره، رهبری، سبک آموزشی، تجربه مقوله شش که داد نشان مطالعه این نتایج گرفت.

 اند.کرده تجربه را آن کارآفرین زنان تمامی که است عواملی از جنسیتی تبعیض و موفقیت موانع،

 آغاز برای مشاوران و مربیان از کارآفرین زنان که دهندمی نشان (Laukhuf, 2014) الخوف مطالعه

 .نمودند تجربه را مشارکتی رهبری از خاصی سبک یک هر و گرفتند بهره جدید کار و کسب

 و دیدگاه جدید کار و کسب شروع از پس زنان که داد نشان پدیدارشناسی مطالعه این همچنین

 افراد ادراکات شناخت زمینه در که دیگری پژوهش کردند. پیدا نیکارآفری به نسبت جدیدی نگرش

 از افراد درک تبیین و بررسی به پذیرفت صورت پدیدارشناسی راهبرد با کارآفرینی خصوص در

 افراد سرمایه از استفاده معنی به کارآفرینی که داد نشان مطالعه این نتایج است. هپرداخت کارآفرینی

 مختلفی هایچالش و موانع با تواندمی که است جدید کار و کسب یک ازیاند راه برای خانواده

 کارآفرینی تجربه زمینه در گرفته صورت تجربی مطالعات به توجه با (.Hancock, 2013) شود مواجه
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 جمله از متفاوتی تجربیات شدند حوزه این وارد که افرادی که است واضح کار، و کسب حوزه در

 و کسب اندازیراه مختلف مراحل با شدن آشنا انگیزه، افزایش کار، در خالقیت رهبری، شیوه یادگیری

 را و... پذیریریسک افزایش نفس، به اعتماد افزایش مالی، خطر حس نگرش، و باور تغیر جدید، کار

   باشد. کارآفرینی هایفعالیت ادامه در عینی راهنمای منزله به تواند می تجربیات این لذا، کردند. کسب

 

 تحقیق روش

 این بررسی تحت جامعه .بود عمیق هایمصاحبه انجام با کیفی نوع از حاضر پژوهش روش 

 تجربه دارای که شدمی شامل را همدان سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی رشته دانشجویان مطالعه،

 گردید. تفادهاس هدف بر مبتنی گیرینمونه از بررسی، مورد هاینمونه انتخاب برای .بودند کارآفرینی

 چهار و ناموفق تجربه داشتن با نفر شش) انفرادی صورت به و عمیق هایمصاحبه براساس اطالعات

 گردآوری 3/11/1333 الی 11/11/1333 زمانی محدوده در و کارآفرینی( در موفق تجربه داشتن با نفر

 آگاهی و اجازه با طالبم تمامی گرفت. انجام دقیقه 21 الی 41 بین هامصاحبه انجام زمان مدت شد.

 نهایت در گرفت. نجاما کاغذ روی سازیپیاده مرحله سپس و شد ذخیره صوت، ضبط روی بر هانمونه

 دست  به هایداده تحلیل و تجزیه برای .گردید اصالح و تایپ رایانه طریق از شده سازیپیاده مطالب

 و هامصاحبه مکرر و دقیق خواندن با تدااب روش، این طبق گردید. استفاده محتوا تحلیل روش از آمده،

 و جمالت دوم مرحله در و شود درک کامالً ها آن احساس تا شد سعی کنندگان مشارکت توصیف

 کدبندی و سازیمفهوم شده، استخراج معانی این سپس و شد استخراج هامصاحبه متن از مهم کلمات

 شدند.

 هایخوشه درون در و شده سازماندهی هیممفا کدها، مجدد بازخوانی از پس بعد، مرحله در 

 ترکیب کلی بندیدسته و کردن مرتبط با درآخر و آمد دست به اصلی هایمقوله و گرفت قرار موضوعی

 از جامع توصیف همچنین مختلف هایمقوله قالب در شده مستخرج تجربیات و ادراکات کل کردن

 مشخص ها آزمودنی کارآفرینی جربهت عنوان هب محوری و اصلی هایمقوله ،بررسی تحت پدیده جزییات

 در کار انجام روش شد. واقع تأیید مورد کننده مشارکت افراد توسط پژوهش نتایج روایی انتها، در .شد

 آمده دست به اطالعات نتایج، اعتبارپذیری منظور به حاضر مطالعه در است. شده ترسیم 1 شماره نمودار

 برای گیرد. قرار تأیید ردمو ها آن اعتبارپذیری میزان تا داده ارجاع یبررس تحت هایگروه به مجدداً را

 تحقیق فرایند از محیطی هایزمینه و شرایط از کاملی شرح نتایج پذیریتعمیم درجه یا پذیریانتقال
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 الزم گرفت. قرار همتایان تأیید مورد آمده دست به نتایج نیز، تأییدپذیری خصوص در است. شده ارائه

 ندتوانمی محققان سایر آمد، دست به حقیقت این در که نتایجی تکرار امکان عدم دلیل به که است رذک به

 ییدأ)ت نمایند استفاده خودشان موقعیت و شرایط در نتایج گیریشکل نحوه و کار انجام روند از

  .پژوهش( پذیری تکرار

 

 

 

 

 

 

 
 .هاداده آوري جمع روش اجراي شیوه -1 شکل

 

   نتايج و هايافته

 کشاورزی رشته دانشجویان از نفر 11 پژوهش این در :ها شونده مصاحبه فردي هايویژگی توصیف

 کار و کسب یک حداقل اندازیراه )تجربه بودند کارآفرین کشاورزی مختلف هایحوزه در که

 مقطع در نفر یک مطالعه تحت افراد میان از گرفتند. قرار مطالعه تحت ،اند(بوده دارا را کشاورزی

 تحصیل به مشغول کارشناسی مقطع در دیگر نفر هشت و دکتری مقطع در نفر یک ارشد، کارشناسی

 گروه دو در کارآفرین دانشجویان آمد، دست به مطالعه تحت افراد از که اطالعاتی به توجه با بودند.

 امر در و خود ریکا حوزه در نفر شش ،تعداد این بین از که داد نشان هایافته شدند. بندیطبقه

 تحت افراد از یکی نیز موفق کارآفرینان گروه در بودند. رسیده موفقیت به نفرچهار و ناموفق کارآفرینی

 مقطع و مرد کننده مشارکت افراد از دیگر نفر سه و بود آب کارشناسی مدرک دارای و زن بررسی

 است. بوده زراعت ارشد دانشجوی نفر دو زراعت، کارشناسی نفر یک ترتیب به ها آن تحصیلی

 و کمپوست( ورمی کننده )تولید زن افراد از یکی ناموفق کارآفرین از نفر شش بین در همچنین

 در و بودند مرد گروه این در دیگر نفر پنج و داشت سن سال 21 و بوده زراعت آخر سال دانشجوی

ها و  سازی مصاحبه پیاد  

های ضبط شده صحبت  

 

مطالعه تمامی توصیفات افراد از 

موضوع و مشخص کردن مهمترین 

 اطالعات

 کدگذاری و تدوین مفاهیم

 

 استخراج مفاهیم سازماندهی شده

 توصیف جامع از پدیده  با بیانی واضح

 

بندی کلی مطالب مرتبط کردن و دسته  

 

 

 اعتباربخشی
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 بود. سال 1/23 افراد ینا سنی گروه میانگین بودند. تحصیل به مشغول باغبانی و زراعت هایرشته

 کلی، طور به بود. سال 32 سن حداکثر و سال 23 بررسی تحت گروه دو در افراد سن حداقل همچنین

 در پژوهش مورد افراد توصیفی هایویژگی شد. برآورد سال 21 بررسی تحت افراد سنی میانگین

 است. شده داده نشان 1 جدول

 
 .بررسی تحت افراد ايحرفه ویژگی -1 جدول

 ناموفق( )موفق/ تجربه نوع فعالیت زمان فعالیت نوع مطالعه تحت افراد

 ناموفق ترم 1 کمپوست ورمی و قارچ تولید 1

 ناموفق سال 1 کمپوست ورمی 2

 ناموفق ترم 1 کمپوست ورمی 3

 ناموفق سال 1 عسل کندوی 4

 ناموفق سال 1 بافی قالی کارگاه 1

 ناموفق ترم 1 کمپوست ورمی 2

 موفق سال 3 جات صیفی خانهگل 1

 موفق سال 11 بذر تولید 3

 موفق سال 11 دارویی گیاهان 3

 موفق سال 1 بذر تولید 11

 

 هایصحبت ابتدا در ،محتوا تحلیل شیوه از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه منظور به ها:داده تحلیل

 داده قرار مجدد بازبینی مورد میدانی هاییادداشت آن از پس شدند. تبدیل متن به افراد شده ضبط

 به اطالعات به نسبت جامعی دید اطالعات مجدد بررسی با داشتند سعی مرحله این در محققان شدند.

 با مرتبط و مهم عبارات جمله، به جمله راهبرد از استفاده با بعدی، مرحله در نمایند. کسب آمده دست

 .بود اصلی کد 32 شدن مشخص مرحله این از آمده دست به نتایج .شدند مشخص پژوهش موضوع

 و کلیدی عبارات ،مشابه و مشترک مفهوم با یکدها بین ارتباط و تکراری مواردی حذف با سپس

 دو در آمده دست به هاییافته که است ذکر به الزم آمد. دست به مورد 11 تعداد به شده سازماندهی

 گروه در شده استخراج عبارات شد. تقسیم رآفرینکا دانشجویان موفق و ناموفق تجربیات شامل گروه

 سازمانی، هایحمایت عدم از: عبارتند هاگروه این شد. تقسیم گروه شش به کارآفرینان ناموفق تجربه
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 اطالعات فقدان تجربه، فقدان کنندگان، مصرف فرهنگ در مشکل فروش، بازار شناسایی مشکل

 شده استخراج مفاهیم از هرکدام توضیح به ادامه در گان.کنند تولید به اعتماد عدم و مهارتی -تخصصی

  است. شده پرداخته

 بود، درک قابل ضوحو به مطالعه تحت افراد بین در که تجربیاتی از یکی :سازمانی هايحمایت عدم

 از یکی دولتی هایسازمان سوی از حمایت عدم است. مربوط هایسازمان توسط حمایت عدم مسئله

 بود. شده ها آن فعالیت ادامه عدم به منجر که بود کارآفرینان بین در شکست ایجاد عموان و مشکالت

 کارآفرینان، به دقیق آمار و اطالعات ارائه عدم چون مواردی گروه این در سازمانی هایحمایت عدم

 حمایت عدم کارآفرین، به وام ارائه عدم اداری، بروکراسی کارآفرینان، تولیدات از حمایت عدم

 شامل را دستی صنایع و کشاورزی هاینمایشگاه در تولیدات گذاشتن نمایش به برای رآفرینانکا

  کرد: بیان سازمانی هایحمایت عدم توصیف در کارآفرینان از یکی زمینه این در شود. می

 رفتم، کشاورزی جهاد سازمان به ابتدا کردم شروع رو کمپوست ورمی تولید کار که وقتی ....." 

 با فروشش و بازاریابی کن تولید رو محصولت گفتن و کردن استقبال کارم از خیلی اول نمسئولی

 بردم رو محصولم وقتی اما بخرن..... رو تولیداتت که کنیم قانع رو کشاورز تونیممی چون سازمان

 ."بفروش هم رو ما محصول داری مشتری اگه گفتن و نکردن استقبال اصال دادم نشون بهشون

 کرد عنوان گونه این داشت بافی قالی کارگاه زمینه در فعالیت قصد که کارآفرینانی از یکی همچنین 

 که:

 هایحمایت و همکاری عدم با بودم اداری کارهای و مجوز دریافت دنبال به که زمانی ...." 

 دنبال و بشه پشیمون کارکردن از دمآ میشه باعث عملکردها و رفتار طور این کالً شدم. مواجه سازمانی

 اظهار داشت، فعالیت عسل تولید زمینه در که افرادی از یکی همچنین ."نباشه هاییفعالیت طور این

 سازمان خود کنین تولید شما گنمی دهندمی الکی قول دولتی هایهادار و هاسازمان بیشتر "داشت:

 ."کشنمی عقب رسید، تولید به محصول که این از بعد اما خره می ازتون

 داده تشخیص کارآفرین افراد با مصاحبه طی در که تجربیاتی دیگر از :فروش بازار شناسایی مشکل

 محصوالت خصوص به محصوالت فروش بازار شناخت بود. تولیدات فروش بازار شناسایی مسئله شد،

 شناخت که داشتند اظهار مطالعه تحت هاینمونه مطالعه این در دارد. زیادی بسیار اهمیت کشاورزی

 بازار، در تقاضا میزان بررسی شامل: فروش بازار شناسایی گروه این در نداشتند. بازار از قیقید
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 از یکی خصوص این در باشد.می بازار بودن اشباع ماه، طی در تولید میزان دقیق بودن مشخص

 کرد: بیان داشت اشتغال عسل زنبور کندوی پرورش به که کارآفرینانی

 شناسایی رو فروش بازار که این بدون بشوم مشغول عسل تولید به که رفتمگ تصمیم بارهیک .... " 

 به رو محصوالتشون و هستند موفق خیلی دهندمی انجام رو کار این که افرادی بودم دیده چون کنم

 چون خرمنمی ازت گفت دارمغازه بفروشم بردم رو محصولم وقتی فروشن.....می و برنمی ها مغازه

 نکرد قبول هم اون اما کردم مراجعه دارانمغازه از دیگه یکی به دوباره ....هستم. دیگه نفر یه مشتری

 ...."کرد: بیان داشت فعالیت قارچ تولید در که افرادی از دیگر یکی همچنین ."بخره رو محصولم

 ختمشنا نمی خوب رو بازار چون أسفانهمت نخریدن.... قارچ ازم اما بازار بردم شد تولید که محصولم

 ."کردم ضرر

 کسی اول از شکا ..." داد: توضیح کرد،می فعالیت کمپوست تولید در که دیگری فرد ،این بر عالوه 

 محصول االن که است صورتی چه به کمپوست تولید بازار که گفتمی و کردمی راهنمایی که بود

 ."نمونه رودستم

 فرهنگ در مشکل کردند، تجربه آنرا کارآفرینان که دیگری مشکل :کنندگانمصرف فرهنگ در مشکل

 دیده شدت به کردندمی تولید کمپوست ورمی که کارآفرینانی بررسی در مسئله این بود. کنندگان مصرف

 بودن، گران بودن، تقلبی کمپوست، ورمی کیفیت به اعتماد عدم چون عواملی گروه این در شود.می

 بر در شیمیایی کودهای به کشاورزان دیدش گرایش کشاورزی، جهاد سازمان سوی از حمایت عدم

 کود که هنگامی ....." گوید:می چنین بررسی تحت افراد از نفر یک مسئله این خصوص در گیرد. می

 به حتی دادم نشونشون رو محصولم و سرزدم هاروستا از خیلی به کردم تولید که رو کمپوستی ورمی

 نیست معلوم که گفتنمی نداشتن. کود خرید به تمایل کدومهیچ اما پیشرو..... کشاورزان و سفیدا ریش

  ."دهمی جواب زود چون بهتره کنیم مصرف رو شیمیایی کود همون نه. یا بشینه ثمر به محصولمون

 فعالیت کمپوست ورمی و قارچ تولید زمینه در هم که مطالعه تحت افراد از دیگر یکی همچنین 

 کار توی دست که فهمیدم سفانهأمت بردم بازار رو محصولم که یدتول از بعد" کرد: بیان گونه این داشت

 شدم. روبرو مصرفش با کشاورزان تمایل عدم با شدت به کمپوست ورمی مورد در خصوص به زیاده

 فروشیمی داری که چیه این گفتنمی و نداشتن کمپوست ورمی مصرف به اعتقادی اصالً ها آن

 ."بفروشی.... خاک بهمون خوای می
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 تجربیه  فقیدان  بودنید،  روبرو آن به مطالعه تحت کارآفرینان که مواردی مهمترین از یکی :تجربه دانفق

 داشتند: اظهار مطالعه تحت افراد زمینه این در بود. واقعی شرایط در عملی کار

 برای و نداشتند را کشاورزی هایفعالیت خصوص به واقعی شرایط در کار تجربه حال به تا .... " 

 افزایش و کار انجام ینح مشکالت بروز ...... اندشده کار این وارد مستقل طور به که است بار اولین

 خوبی تجربه بتونیم و کنه پیدا افزایش مشکالتمون با مقابله توانایی که شد باعث پذیریریسک قدرت

 مهارت و تجربه داشتن عدم دلیل به کارمون در که این به توجه با حتی باشیم. داشته کارمون اولین در

 ."بدیم انجام هم بزرگتر کارهای تونیممی که دادیم نشون خودمون به حداقل اما خوردیم شکست

 و توجهبی سفانهأمت" کرد: بیان داشت فعالیت عسل ولیدت حیطه در که کارآفرینان از یکی این بر عالوه

 و شد بیماری دچار کندو مدتی زا بعد اما کردم هزینه میلیون سه حدود شدم کار این وارد ناآگاهانه

 در که کنندگانیمشارکت از یکی نیز زمینه این در ."چکارکنم باید دونستمنمی نداشتم تجربه چون

 ایتجربه و اطالع هیچ کارچون ابتدای در" کرد: بیان گونه این داشت، فعالیت بافی قالی کارگاه حوزه

 طور به شدم کار ادامه از من ناامیدی باعث کالً و دمش روبرو فراوانی مشکالت با نداشتم زمینه این در

 ."رفتمنمی کار این دنبال داشتم تجربه اگر قطع

 اشاره آن به مطالعه تحت افراد بیشتر که دیگری مشترک تجربه :مهارتی -تخصصی اطالعات فقدان

 کردند بیان راداف بیشتر بود. کشاورزی کار زمینه در مهارتی و تخصصی اطالعات فقدان مسئله کردند،

 زمینه در سفانهأمت و کردند کسب مقاالت از برخی و اینترنتی هایسایت از فقط را خود اطالعات که

 فعالیت در موفقیت عدم سبب مسئله این نداشتند. کافی مهارت و اطالعات کشاورزی هایفعالیت

 کرد: بیان کارآفرینان از یکی حوزه این در بود. شده اقتصادی

 کار که ردمکمی فکر بودند شده ولغمش عسل تولید به اطرافیانم و دوستان از بسیاری نچو .... " 

 شروع الزمه که شدم متوجه کار حین در اما نداره خاصی اطالعات و مهارت به نیاز و است ای ساده

 قارچ تولید وارد که دیگری فرد براین، افزون ."است.... تخصصی اطالعات و مهارت داشتن کار این

 بودند رسیده موفقیت به بودن، شده قارچ تولید کار وارد که افرادی همه چون ..." کرد: بیان بود، دهش

 و بود کم خیلی مهارتم و اطالعات اما شممی موفق و بدم انجام کارو این تونممی هم من کردم فکر

 ."شد دلزدگیم باعث
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 به اعتماد عدم مشکل آمد، دست به افراد با مصاحبه از که دیگری مقوله :کنندگانتولید به اعتماد عدم

 مواجه آن با کارآفرینان که بود اقتصادی هایفعالیت در مهم موانع از یکی عامل این بود. تولیدکنندگان

 کرد: اظهار داشت فعالیت کمپوست ورمی تولید در که کارآفرینان از یکی رابطه این در بودند.

 خرج جیب از بیشتر و کردم هزینه خیلی کمپوست ورمی لیدتو زمینه در که این به توجه با ....." 

 رو محصولم نشد حاضر کشاورزان از هیچکدوم رفتم، روستا به و شد تولید محصولم که هنگامی کردم

 خاک بهمون خوایمی بقیه مثل یا کردی تولید کمپوست ورمی واقعاً نیست معلوم که گفتنمی بخره.....

 "کرد: بیان بود شده کمپوست ورمی تولید وارد که کسانی از یگرد یکی خصوص این در ."بفروشی

 محصولم که بعداً اما کردم صرف وقت و هزینه کلی چون کرد نخواهم دنبال کارو این عنوان هیچ ...به

 دانشجویی تو خریم.نمی چیزا این از مونده شیمیایی کود تا گفتن تمسخر حالت با روستا توی بردم رو

 ."و... بزاری کاله سرمون خواییمی

 کرد: بیان داشت فعالیت عسل تولید زمینه در که افرادی دیگر از ،این بر افزون 

 ریختی چی عسل توی گفتن بهم بفروشم، رو ماهشد تولید عسل نمونه که بازار رفتم وقتی ..." 

 به سفانهأمت نداشت... فایده طبیعی که دادم توضیح چی هر داخلش... ریختی شکر یا هست واقعیه اصالً

 ."نداشتن اعتماد دانشجویان خصوص به تولیدکنندگان

 تجربیات از شده استخراج عبارات دوم، درقسمت :موفق افراد تجربیات بررسی به مربوط هايیافته

 ماهیت به توجه با شده استخراج هایعبارت شد. تقسیم گروه پنج به کارآفرینی زمینه در موفق افراد

 رفتن باال از: عبارتند هاگروه این گرفتند. قرار گروه یک قالب در و شدند ییشناسا مشابه موضوعی

 سرسخت فراوان، تالش و پشتکار دوستان، سوی از مثبت انرژی گرفتن و خانواده حمایت ریسک،

 پرداخته شده استخراج مفاهیم از هرکدام توضیح به ادامه در باال. نفس به اعتماد کار، شروع در بودن

  است. شده

 که معنی این به است، پذیریریسک به تمایل کارآفرینان، ویژگی مهمترین از یکی :ریسک باالرفتن

 اعتبار و تالش زمان، کارآفرینان بیشتر کنند.می قبول را اقتصادی هایفعالیت عمدة مخاطرات ها آن

 ایکاره در شکست از ناشی خطر و قطعیت عدم چون دهند؛می قرار خطر معرض در را کاری

 در که موفق کارآفرینان از یکی خصوص این در (.1333 اربط، و )ادیب دارد وجود همواره نوآورانه

 کرد: بیان گونه این داشت فعالیت صیفی محصوالت تولید حوزه
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 رضایت اصالً امخانواده اما شوم حرفه این وارد که گرفتم تصمیم شغل یافتن عدم دلیل به ...." 

 و نداشتم ها آن هایحرف به توجهی اما خوری،می شکست نداری سرمایه نچو گفتندمی و نداشتند

 ."شوم....می موفق که دانستممی و بودم پذیرفته را کار از ناشی خطرات تمامی

 کرد: بیان گونه این بذر تولید در کارآفرین افراد از یکی زمینه این در

 کار وارد که افرادی از برخی دیدممی چون نشم موفق که ترسیدم اول مشد کار این وارد وقتی ..." 

 به دل داشتم کار این از نسبی شناخت و بود زراعت ماتحصیلی رشته چون اما خوردن شکست شدن

 ."شدم موفق هم آخر در و رفتم جلو و نترسیدم زدم دریا

 داشت: ابراز دارویی گیاهان تولید زمینه در موفق کارآفرینان از دیگر یکی این بر  عالوه

 ماتحصیلی زمینه در اگر حتی ندارم ترس جدید کار یه شروع برای که هستم هاییآدم از کالً" 

 موفق که شد باعث ترسم عدم شدم. مسلط و رفتم مختلفی هایکالس و داشتم عالقه کار این به نباشه.

 ."شوم

 کرد: انبی ،بود شده بذر تولید حوزه وارد که افراد از دیگر یکی زمینه این در همچنین 

 عدم خصوص به داشتم مشکل خیلی که این با سمتش رفتم نداشتم واهمه کار از چون اما ....." 

 ."جدیده کارهای برای مهم مانع کی که مردم از برخی فرهنگ

 از یکی که داشتند اذعان موفق، کارآفرین افراد از شده انجام مطالعه در :دوستان و خانواده حمایت

 در است. بوده خانواده پشتیبانی و حمایت اقتصادی و شغلی اهداف در ها آن ردپیشب و موفقیت دالیل

 گروه این بررسی در است. داشته ثریؤم بسیار نقش مالی و عاطفی حمایت چون عواملی گروه این

 کرد: اشاره بود، فعالیت مشغول بذر تولیدات حوزه در که افرادی از یکی

 این به توجه با کردند. استقبال بسیار همسرم و مادر زد جرقه مذهن در کار این ایده که زمانی ...." 

 پیشرفت کار در توانستم امخانواده دریغبی هایحمایت و خداوند لطف به اما داشتم مالی مشکالت که

 داشت: اظهار کرد،می فعالیت صیفی تولید زمینه در که افرادی از یکی ."برسم موفقیت به و کنم

 به خیلی دیدند امخانواده وقتی مشکالتش از نظر صرف داشتم عالقه رزیکشاو به خیلی چون" 

 که شد باعث ولی مالی تا بود عاطفی بیشتر حمایت این البته کردن. حمایت رو من دارم تمایل کار این

 ."کنم عمل ترموفق روز به روز
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 کرد: بیان کرد،می فعالیت دارویی گیاهان زمینه در که فردی همچنین 

 کار چون شوم. موفق شد باعث که بود خداوند لطف و دوستانم حمایت بیشتر کار این در ..." 

 عامل دو این تأثیر تحت رو خودم موفقیت مالی. تا داشتم عاطفی حمایت به نیاز واقعاً و بود سختی

 ."دونممی

 فراوان شتال و پشتکار موفق، کارآفرینان تجارب از شده استخراج مضامین دیگر از :تالش و همت

 تسلیم هرگز هاسختی تمام با که طوری به آیند؛برمی مشکالت پس از فراوان پشتکار با کارآفرینان بود.

 از یکی رابطه این در (.1333 اربط، و )ادیب دارند موفقیت به اعتقاد و باور و شوندنمی

 داشت: اظهار داشت فعالیت بذر تولید حوزه در که کنندگان شرکت

 قادر راحتی به و است ایساده بسیار کار که کردممی فکر کردم شروع را بذر تولید ارک که زمانی" 

 چیزی آن از ترمشکل کار این که شدم متوجه ماه چهار الی سه گذشت از بعد اما هستم. بذر تولید به

 به هتوج با اما نده. ادامه کار به که گفتندمی دوستان از برخی که صوری به کردممی تصور که است

 بذر تولید کار در توانستم و رسیدم موفقیت به روزی،شبانه پشتکار و تالش ،قوی روحیه ،عالقمندی

 ."کنم.... پیشرفت

 کرد: بیان موفق کارآفرینان از یکی همچنین

 شیکل  بهتیرین  به کنممی سعی و ندارم بودنش سخت به توجهی و مهمه برام کار که هستم آدمی" 

 و رسییدم  موفقییت  بیه  کیه  شید  این کرد. صرف رو خودم تالش تمام هم کار ینا در بدم. انجام کارو

 ."هستم راضی

 که: کرد اشاره کرد،می فعالیت صیفی تولید زمینه در که کارآفرینانی از یکی رابطه این در 

 کشاورزی کار چون بود. همسرم و من روزیشبانه تالش کار این در من موفقیت عوامل از یکی" 

 تالش از دست که نشد باعث داشتم فراوانی مشکالت که این با اما داره نیاز زیادی شتال و زمان

 ."بردارم

 در بودن مقاوم و سرسخت ایحرفه نوع هر در کارآفرینان مهم هایویژگی از یکی :کار در سماجت

 که تاس کارآفرینی گرایی برون ابعاد از یکی شخصیتی بعد این است. کار هایسختی و مشکالت مقابل

  (.Barrick and Mount, 1991) شودمی شامل را کار ادامه به حرارت و شور بودن، سرسخت بر عالوه
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 داد: توضیح گونه این مطالعه این در کننده مشارکت افراد از یکی

 این وارد که گرفتم تصمیم داشتم عالقه امتحصیلی رشته به خیلی چون دانشجویی زمان در ...." 

 شکست بود ممکن لحظه هر داشتم اندکی سرمایه و کردم شروع را کار که موقعی .بشوم.... حرفه

 ."کنم پیشرفت و بدهم ادامه کار به شد باعث این و بودم کار پیگیر و سرسخت خیلی اما بخورم

 کرد: بیان داشت، فعالیت بذر تولید در که کارآفرینان از یکی زمینه این در

 هم من است. بودن سرسخت شوند،می کشاورزی کار وارد که یافراد بارز هایویژگی از یکی" 

 رسیدم موفقیت به که هم حاال کاربروم. این دنبال گرفتم تصمیم هستم جسوری و سرسخت فرد چون

 تسلیم زود که هستم سرسختی ادم کالً دونم.می خودم خصوصیت این از ناشی رو مسئله این

 ."شم نمی

 کرد: اشاره کرد،می فعالیت دارویی گیاهان حیطه در که کارآفرینی دیگر سوی از

 برای اما شناسندنمی کامل رو کار این مردم و جدیده چون داره زیادی ریسک کار این کالً ..." 

 با شدن روبرو با که هستم دمیآ هم من نکرد. خالی جا مشکلی هر با و بود مقاوم باید بودن موفق

 ."کنممی زیادی تالش نشد موفق برای و کنمنمی خالی جا مشکل

 بر تحقیق، در کنندگان شرکت که مشترک موارد از دیگر یکی :کردن خطر توان و باال نفس به اعتماد

 و باال نفس به اعتماد بود. باال نفس به اعتماد داشتند، کیدأت کارآفرینی در موفقیت عامل عنوان به آن

 این مورد در باشد. داشته تأثیر کارآفرینان یشبردپ در تواندمی که است عواملی دیگر از کردن خطر توان

 که: کرد بیان داشت فعالیت دارویی گیاهان زمینه در که کارآفرینانی از یکی گروه،

 و اطمینان و نیستند پذیر ریسک افراد که هستم کار به مشغول جایی در که این به توجه با ...." 

 را کار که هنگامی و دیدم خود در که هاییتوانایی با اام ندارند هافعالیت گونه این به زیادی اعتماد

 را کارها تمامی از توانممی که شد ایجاد من در اعتماد این رفتممی کار عمق به بیشتر و کردم شروع

 داشت فعالیت بذر تولید حوزه در که کارآفرین افراد از دیگر یکی خصوص، این در ."دهم انجام

 داشتن با که کردممی تصور داشتم، خود شخص روحیات از که شناختی به هتوج با ...." که: کرد عنوان

 کار ریسک که این به توجه با برسم. مطلوب نتیجه یک به توانممی کار شروع در باال اعتماد و اطمینان

 داشتم که باالیی اطمینان و شدممی خانواده سوی از که حمایتی با اما باالست، زمینه هر در کشاورزی

 ."دانستممی خود آن از را یتموفق
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 در نگرانی و باالست نفسم به اعتماد کالً که هستم دمیآ" کرد: بیان دیگر کارآفرینی راستا، این در 

 کردمنمی ومتمقا اگه اما بود زیاد مشکل و سختی کار اول ندارم. مشکل با شدن مواجه خصوص

 و دادم ادامه بودم مطمئن خودم کار ندهآی از که این به توجه با اما خوردممی شکست حتم طور به

 ."دادم خرج به زیادی سرسختی

 

 پیشنهادات و گیري نتیجه

 سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشجویان ناموفق و موفق تجارب بررسی مطالعه این اصلی هدف 

 ازمانیس حمایت عدم که بود این گویای مطالعه از حاصله نتایج طورکلی به .بود کارآفرینی زمینه در

 حمایت که دهدمی نشان یافته این داشتند. اشاره آن به ناموفق کارآفرینان که است مشکالتی از یکی

 کاهش به   منجر که است اداری بروکراسی و مالی منابع تأمین عوامل چون یمهم موارد شامل سازمانی

 دیگر سوی از دارند. قتصادیا فعالیت یک در کار و کسب اندازی راه به تمایل که شودمی افرادی انگیزه

 از کننده مصرف و بازار شرایط از نامناسب اطالعات و تخصصی -مهارتی اطالعات تجربه، نداشتن

 و پور حسین هاییافته با نتایج این دارد. بسزایی تأثیر افراد بودن ناموفق در که است مهمی عوامل

 سازمانی، و مالی تحمای عدم که دنددا نشان خود العهمط در ها آن دارد. همسویی (1333) رضایی

 کارآفرینی به دانشجویان مشکالت ترینمهم کار، و کسب یک اندازیراه خصوص در اطالعات نداشتن

 حمایت باال، پذیریریسک داد نشان موفق کارآفرینان تتجربیا از حاصل نتایج همچنین هستند.

 موفقیت در که هستند عواملی از باال نفس به اعتماد و درکار بودن سرسخت تالش، و پشتکار خانواده،

  داشتند. سزایی هب نقش افراد

 تمایل و خانواده بودن کارآفرین خطرپذیری، به گرایش به نیز خصوص این در تحقیقات از برخی 

 که طور همان (.Segal et al., 2005 ؛Gurel et al., 2010) اندداشته اشاره دانشجویان کارآفرینی به

 کسب است. موفق کارآفرینان تجربیات از آمده دست به مفاهیم از یکی باال نفس به تماداع شد اشاره

 بتواند و باشد داشته مثبتی و بهتر عملکرد فرد که شودمی باعث باشد اندک اگر حتی موفقیت

 (Shapero,1982) شاپیرو پژوهش نتایج سربگذارد. پشت شکل بهترین به را رو پیش های چالش

 از شود.می شدن بالفعل به منجر کار روند در بالقوه هایقابلیت و هاتوانمندی شناسایی که داد نشان

 عامل خود همین و شده فرد به اطرافیان و جامعه نگرش تغییر به منجر موفقیت بروز دیگر طرف

  .شودمی کارآفرین در نفس به اعتماد ارتقای
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 افراد که ،بود باال نفس به اعتماد شامل ضرحا مطالعه در آمده دست به هاییافته از دیگری بخش 

 (1331) همکاران و رسمتی مطالعه با آمده دست به هاییافته داشتند. اشاره آن به بررسی تحت

 اعتماد افزایش به منجر دانشجویان شدن کارآفرین که دریافتند خود مطالعه در ها آن دارند. همپوشانی

  است. شده ها آن در نفس به

 که دادند نشان (Bendzovska et al., 2007) همکاران و بندزوفسکا لعاتمطا همچنین 

 این هستند. کار در بودن سرسخت و پشتکار خطرپذیری، اراده، و عزم خصوصیات دارای کارآفرینان

 سوی از دارند. هماهنگی حاضر تحقیق نتایج با اراده و عزم و پذیریریسک هایویژگی نظر از هایافته

 (Bygrave et al., 1994) همکاران و بایگریو مطالعات نتایج با حاضر تحقیق هاییافته دیگر،

 پیشرفت و موفقیت عوامل مهمترین از گراییآرمان و اراده و عزم که داد نشان وی دارد. همخوانی

 از یکی مطالعه این در گردد:می پیشنهاد زیر موارد حاضر، مطالعه یهایافته به توجه با .است کارآفرینان

 افرادی از سازمانی هایحمایت عدم داشتند اشاره آن به ناموفق کارآفرین دانشجویان که مهمی مسائل

 جهاد چون هاییسازمان حمایت عدم که داشتند اشاره ها آن اند.شده کارآفرینی حوزه وارد که بود

 بود. محصوالت شفرو برای )بازاریابی( بازار شناسایی و مالی حمایت عدم صورت به بیشتر کشاورزی

 محصوالت فروش برای بازار ایجاد منظور به بازاریابی و مالی هایگذاریسیاست تدوین راستا این در

 ارائه جهت یکشاورز بانک با کشاورزی جهاد سازمان همکاری طریق از کارآفرین دانشجویان برای

 به آن فروش و آفرینانکار محصوالت خرید یا و فروش بازار کردن مشخص و بهرهکم هایوام دادن

 که مواردی دیگر از شود. تلقی ها آن شکست از جلوگیری جهت در مفیدی کارراه تواندمی کشاورزان

 اطالعات نداشتن و تجربه فقدان کردند، می تلقی جدی مشکل یک آن به افراد پژوهش این در

 راستای در رینیکارآف پروژه عملی واحد سه گذراندن خصوص این در بود. تخصصی های مهارت

 رویپیش مشکالت با شدن آشنا منظور به دانشگاه در دانشجویان توسط جدید کار و کسب ایجاد

 بهره موفق کارآفرینان فعالیت الگوی از توانمی زمینه این در همچنین داد. هادپیشن توانمی کارآفرینی

 مسئله بود، شده ها ن آ شکست به منجر و بودند روبرو آن با افراد که مشکالتی دیگر از همچنین گرفت.

 که شودمی پیشنهاد مشکالت این کاهش منظور به بود. کنندگان مصرف فرهنگ در مشکل و اعتماد عدم

 همکاری هستند کشاورزان با مستقیم تماس در که مهندسی نظام و کشاورزی جهاد چون هاییسازمان

 آموزش کشاورزان به را کارآفرینان تولیدات از استفاده فرهنگ و باشند داشته هارسانه با تریجدی

 به را کمپوست ورمی جمله از تولیدات از برخی مزایای و مصرف شیوه مداوم و مستمر طور به و دهند
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 منظور به موفق کارآفرینان عملکرد شیوه از توانمی زمینه این در همچنین دهند. نشان کشاورزان
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the experiences of Bu-Ali Sina 
University agricultural students about entrepreneurship. The type of the current 

study was a qualitative research which has been conducted by an in-depth 

interviewing method. The study's population included the agricultural students of 
Bu-Ali Sina University who have being worked on agricultural businesses. 

Therefore, to select the samples a purposeful sampling method was used. Data 

were collected on the basis of in-depth face to face interviews with entrepreneur's 

students. The data collected from the student theoretically were saturated after 
interviewing process was completed by ten people. The extracted findings were 

analyzed by using a content analysis method then finalized and grouped into the 

eleven themes. The results from the interviews by the students revealed that factors 
such as high risk-taking and family support at all stages, having a high self-

confidence, hard working, and high perseverance were some successful 

experiences of  the students; but the factors such as lack of organizational supports, 
the problem of identify sale's markets, cultural problems of consumers, lack of 

experience, lack of specialized skills and distrust to the producers were the 

unsuccessful experiences of the students. 
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