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  چکیده

 هدف لذا، آید.می حساب به کشور روي پیش مسایل ترینمهم از یکی کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی
 در تحقیق است. کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه هايچالش و الزامات کیفی واکاوي پژوهش، این اصلی

 خوداشتغالی حوزه رد متخصصان از نفر 25 مشارکت با و مرحله سه در دلفاي روش به لاو بخش شد. انجام بخش دو
 کارآفرینان و تعاون اداره ستادي مدیران دانشگاه، علمی هیأت اعضاي و کشاورزي اقتصاد بخش کارشناسان شامل:

 گیري نمونه روش از استفاده با هانمونه انتخاب شد. انجام محتوا تحلیل روش از استفاده با دوم بخش و شد انجام برتر
 اشباع به کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه و ایجاد حوزه در چالش 26 مورد در نتایج شد. انجام هدفمند

 نهادي، -سازمانی گروه چهار به کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه هايچالش نهایت، در رسید. نظري
 این از آمده دست هب نتایج به توجه با پایان در شدند. بنديتقسیم ايحرفه -فردي و اجتماعی -فرهنگی اقتصادي،

  گردید. ارائه پیشنهادهایی مطالعه
  

  هاچالش ،فرینیآکار ،کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی، کلیدي: هاي ژهوا
  

  1مقدمه
 مسئله ایران جامعه بارز مسائل از یکی امروزه،

 از مسائلی با ما کشور .ستا آموختگاندانش اشتغال
 تحصیالت، سطح افزایش جمعیت، جوانی جمله
 آموختگاندانش بیکاري ویژهبه بیکاري باالي درصد

 فقر و اجتماعی مشارکت سطح افزایش ها،دانشگاه
 بیکاري، میزان و اشتغال ایجاد کاهش .است مواجه

                                                             
 ataeip@yahoo.com مسئول مکاتبه:*

 یکی ها،دانشگاه آموختگاندانش و جوانان براي ویژه به
 است کشور مسئوالن و مردم مهم هايدغهدغ از
 که دهدمی نشان آماري شواهد ).1384 طهماسبی،(

 در دانشگاهی آموختگاندانش بین در بیکاري
 .است نامناسبی وضعیت در کشاورزي هاي رشته

 بخش در تالش و کار با توانستند می که متخصصانی
 کشور خودکفایی و توسعه پیشرفت، باعث کشاورزي

 و شوند کار به مشغول بخش این در وانستندنت ،شوند
 کاذب هايشغل و دیگر هايبخش در اشتغال به یا
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 وزه،امر ).1389 ،همکاران و (موحدي اندآورده روي
 تغییر سوي به کشورها اقتصادي ساختار که جاییآن از
 نقش رود،می پیش دانش بر مبتنی اقتصاد جهت در

 از بیش آن از گیريبهره و انتقال پردازش، و دانش
 توسعه که تصور این با است. شده برجسته پیش

 کار نیروي دائمی روزآوريبه نیازمند کشور، اقتصاد
 »خوداشتغالی« مفهوم در امر این و است انسانی

 این لمللی،ابین سطح در لذا، است. شده رمزنگاري
 انسانی نیروي تجهیز در عالی آموزش که اعتقاد

 دانش اقتصاد در مشارکت توانایی منظور به متخصص
 محرکه هاينیرو از یکی دارد، نقش جدید محور
 این، وجود با .است بوده پذیرياشتغال سوي به اصلی

 عنوان به خوداشتغالی و پذیرياشتغال کنونی اهمیت
 فراملیتی و ملی هايسیاست براي فراگیر هدف یک

 به توجه دلیل به توسعه حال در کشورهاي در      ًخصوصا 
 ,McQuaid and Lindsay( است بیکاري بحران

 مشکالت و مسائل با دنیا کشورهاي بیشتر .)2005
 و آفرینمشکل عوامل تعدد ولی درگیرند اشتغال

 جهان کشورهاي در ها آن از برخی بودن ناشناخته
 به است؛ شده موضوع شدن ترپیچیده موجب سوم

 از استفاده دنبال به کشور کالن مدیریت دلیل همین
 عوامل کنترل و شناخت براي علمی هايروش

 به هاچالش تبدیل و بیکاري زمینۀ در آفرینمشکل
 .است توسعه حرکت به دادن شتاب براي فرصت

 اقتصادي هايبخش مهمترین از ایران در کشاورزي
 و منابع ولی رودمی شمار به کشور اجتماعی
 استفاده کامل طور به بخش این در موجود هاي پتانسیل

 از عظیمی بخش بیکاري مشکل بروز .اندنشده
 که ادعاست این بر شاهدي دانشگاهی آموختگان دانش

 بخش این انسانی هايظرفیت و هاپتانسیل متأسفانه
 دقیق بررسی و شناسایی کارآفرینی و زاییاشتغال براي
 عمل به هايبررسی ).Movahedi, 2009( اندنشده

 تغالاش مسئلۀ موضوعی، هايحیطه در آمده
 موضوعات یکی کشاورزي هايرشته آموختگان دانش

 با .است کشور عالی آموزش نظام روي پیش اساسی
 دانش و دانشجویان دغدغه بزرگترین که این به توجه

 کشور دولتمردان نیز و کشاورزي هايرشته آموختگان
 به بردن پی لذا است، شغلی هايفرصت افزایش

 حایز بسیار لاشتغا ایجاد جهت عملی راهکارهاي
 بررسی هدف، با پژوهش این لذا، است. اهمیت
 خوداشتغالی توسعه هايچالش و الزامات

  است. گرفته انجام کشاورزي آموختگان دانش
 يهااستیس ریاخ يهاسال طول در: نظري مبانی
 نیب در يکاریب نرخ کاهش جهت در زیادي
 است. شده دنبال يکشاورز آموختگان دانش

 شتریب چه هر وندیپ شده، اتخاذ تاسیس نیدتریجد
 گسترش واقع در و بازارکار يهاازین با یآموزش نظام

 همه وجود با لذا، است. دانشگاه و صنعت رابطه
 يکاریب بحران حل نهیزم در گرفته صورت يهاتالش
 در ها آن یناتوان واقع در و يکشاورز آموختگاندانش
 قوت هب همچنان مشکل دار،یپا شغل به یابیدست جهت
 فرا سوال نیا پرسش زمان حال است. یباق خود
 يهابرنامه به ادیز توجه رغمیعل چرا که است دهیرس

 که یتحوالت و کشور ياقتصاد توسعه و رشد يارتقا
 تیترب جهت در يکشاورز یعال آموزش نظام در

 يکشاورز بخش در ماهر و متخصص یانسان يروین
 کشور يصاداقت توسعه چرخ درآوردن حرکت به يبرا

 يکاریب مشکل همچنان رفته،یپذ صورت
 مؤسسات ایآ ؟باشدیم حاد کشور آموختگان دانش

 يروین پرورش منظور به خود هدف در یعال آموزش
 اند؟شده مواجه شکست با کار بازار ازیموردن یانسان

 یشغل یآمادگ يهامهارت اندازه هر که است واضح
 شناخته شتریب يکشاورز آموختگاندانش ازین مورد
 ابد،ی اختصاص ها آن به يشتریب يهاآموزش و شوند
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 بازار وارد يباالتر یشغل ییتوانا با آموختگاندانش
 ,Alibeige and Zarafshani( شد خواهند کار

 گسترش زمینه در هااقدام مهمترین از یکی ).2006
 و دانشجویان بین خوداشتغالی و کارآفرینی

 آنان نگرش دادن قرار تأثیر تحت آموختگان، دانش
 از یکی عنوان  به نگرش .است مقوله این به نسبت

 آن گیريشکل در رفتار گانهسه هايجنبه ترینممه
 موضوع، یک مورد در فرد نگرش و بوده ثرؤم بسیار

 .است تأثیرگذار موضوع آن به نسبت وي رفتار بر
 اثر )،Caliendo et al., 2011( همکاران و کالیندو
 بررسی خوداشتغالی به تصمیم در را فردي هايویژگی
 از یکی گرایش، که رسیدند نتیجه این  به و کردند

 در مهمی نقش که است فردي هايویژگی ترین مهم
 الزمۀ خوداشتغالی به گرایش .کندمی ایفا خوداشتغالی

 و کسب شروع به مربوط هاي فعالیت در موفقیت
 نیازمند فعالیت هدفمند آغاز زیرا نوپاست؛ کارهاي

 کارآفرینان .است فردمنحصربه هاينگرش و هاکیفیت
 استقالل، به نیاز موفقیت، به نیاز مانند هاییویژگی با

 به گرایش رهبري، مخاطره، و ریسک به تمایل
 روحیۀ جدید، هايفعالیت و نوآوري و خالقیت
 اندشده توصیف پذیريمسئولیت و ناپذیريشکست
 و رابینسون باور به ).1392 همکاران، و (عربیون
 گرایش نیز )Robinson et al., 2007( همکاران

 و کارآفرینانه رفتارهاي کننده بینیپیش بهترین
 آموزش با توانمی را رفتارها این و است تغالیشخودا

 بخش آموختگاندانش مورد در .داد تغییر یادگیري و
 است مواجه حادي شرایط با کشور کشاورزي،

 که دهد می خبر تلخ واقعیت این از آمار هک ايگونه به
 در بیکار آموختهدانش هزار 233       ًتقریبا  ،1390 سال تا

 نرخ برابر دو       ًتقریبا  و دارد وجود کشاورزي هايرشته
 است بوده کشور بیکار هايتوده سایر بین در بیکاري

  ).1393 همکاران، و فرانی (یعقوبی
  

  
  )1385 ،پورکریمی( عالی آموزش آموختگاندانش و کل بیکاري نرخ تغییر روند -1 شکل

  
 در دانشگاه عملکرد معتقدند کارشناسان برخی

 مطلوب جامعه به ورود براي آموختگان دانش تعلیم
 و شغل ایجاد براي آموختگان دانش و است نبوده

 ,De La Harpe( ندارند را الزم مهارت کارآفرینی،

 فردي خصیصه یک اشتغال که آنجایی از ).2000
 نهاد یک پذیرياشتغال نرخ با نبایستی و است

 یک آموختگاندانش اشتغال لذا، گردد. خلط ،آموزشی

 توسعه فعالیت از ناخالص عملی شاخص
 به و است آموزشی مؤسسات داخل در پذیري اشتغال

 موفقیت و آموزشی فعالیت بین مستقیم ارتباط یک
 منجر امر این دارد، اشاره استخدام در آموختگاندانش

 گردید پذیرياشتغال »جادویی گلوله« مدل توسعه به
  ).Harvey, 2002( )1 (شکل
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 عوامل بین در عامل یک تنها آموزشی مؤسسات
 تأثیر آموختگاندانش اشتغال بر که است بسیاري

 در تنها نه آموزشی مؤسسات حال، این با گذارد. می
 سهم وختگانآمدانش تجارب و هامهارت دانش،

 دیگر کسب به را آموختگان دانش بلکه دارند، بسزایی
 .کنندمی تشویق نیز زندگی تجارب

 
  تحقیق پیشینه

 خود پژوهش در )1392( همکاران و عربیون
 بین در کارآفرینی و خوداشتغالی ملزومات پیرامون

 بیان گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشجویان
 فیزیکی امکانات و منابع از يبرخوردار که اندداشته
 و وکار کسب تخصصی آموزش از برخورداري تولید،
 مهم ملزومان از مربوط زمینۀ در کاري تجربۀ داشتن

 الزامات )1395( صفا و رضایی .باشندمی خوداشتغالی
 و رسانیاطالع -ارتباطی آموزشی، -مهارتی سیاسی،

 و کوچک هايبنگاه توسعه براي را ايهزینه -مالی
 کشاورزي کارآفرین و زودبازده اقتصادي متوسط
 نیز )1391( همکاران و کلدي اند.داده پیشنهاد
 درونی، کنترل خطرپذیري، نظیر شخصیتی هايویژگی

 در مؤثر عوامل از را طلبیتوفیق و طلبیاستقالل
 اند.دانسته کارآفرینی و خوداشتغالی هايطرح توسعه

 ايمطالعه انجام با نیز )Jackson, 2007( جکسون
 انسانی علوم آموختگان دانش دیدگاه بررسی منظور به

 دوره هايبرنامه نقش خصوص در 1اوکلن دانشگاه
 شغل به دستیابی و شغلی آمادگی در تحصیلی
 اکثر که آن با که یافت دست نتیجه این به مطلوب،

 اند،بوده راضی خود تحصیلی رشته از آموختگاندانش
 و شغلی هايمشاوره ها، آن بیشتر حال این با اما

 دانشجویان براي را کاري هايمحیط در آموزيمهارت
 همچنین اند.کرده پیشنهاد تحصیل، دوران در

 در را کار و کسب هايمهارت کمبود آموختگان دانش
 شناسایی عمده مشکل یک عنوان به درسی هايبرنامه
 غالیخوداشت به هامهارت این که بودند معتقد و نموده

 پژوهش نتایج اساس بر .کرد خواهد کمک بهتر
 دانشجویان، روي بر )Kagaari, 2007( کاگاري

 آموزيمهارت که داد نشان ناظران، و آموختگاندانش
 آمادگی در کارورزي و درسی برنامه عملی،
 یا شغلی هايچالش با رویارویی براي آموختگان دانش

 پایین کیفیت محققین .باشندمی مناسب پذیري،اشتغال
 با را بیکاري نرخ بودن باال و جوان کاري نیروي

 .داننمی مرتبط شده ارایه هايآموزش بودن نامناسب
 )Robinson et al., 2007( همکارانش و رابینسون

 آینده در کشاورزي مختلف مشاغل احراز درباره
 نتیجه کشاورزي هايرشته آموختگاندانش توسط
 کار توانایی مثبت؛ نگرش و انگیزه داشتن که گرفتند

                                                             
1- Oclan  

 مؤسسات آموزش عالی

پذیريهاي توسعه اشتغالفرصت  

آموختهشدان  

پذیرياشتغال  

 )Harvey, 2002یري (پذمدل گلوله جادویی اشتغال -1شکل 
 اشتغال 
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 مستقل، طور به کار توانایی و دیگران؛ با کردن
 هستند. آینده در شغل کسب در ثرؤم عوامل مهمترین

 براي گرایشی افراد )Cannon, 2005( کانن اعتقاد به
 دالیل جمله از .ندارند کشاورزي هايرشته به ورود

 به نسبت کشاورزي بخش نقش کاهش :از عبارتند آن
 ،80 و 70 هايدهه در اقتصادي رشد در نعتص

 هايرسانه سوء تبلیغات ها،قیمت شدید افزایش
 مشکالت نماییبزرگ و کشاورزي درباره خبري
 و دانش فقدان و کشاورزي، و روستایی زندگی
 .کشاورزي آموختگان دانش اي هحرف هايمهارت

 را کشاورزي آموختگاندانش بیکاري دالیل ترینمدهع
 کشاورزي درسی هايبرنامه تناسب نبود در وانتمی
 بیگی، علی و (شهبازي کار بازار واقعی نیازهاي با

 و عملی هايمهارت هاشایستگی نداشتن ،)1385
 نبود ،آموختگاندانش و دانشجویان در بازار موردنیاز
 ارتباطی سازوکارهاي )،2009 (موحدي، راهبردها

 Esters and( کار ربازا و عالی آموزش نظام بین قوي

Bowen, 2005( در دولت مشکالت نهایت در و 
 (زمانی دانشگاهی آموختگان دانش عظیم خیل استخدام

 ,Khalil( خلیل .کرد خالصه )1385 ،عزیزي و

 هايفناوري نبود که دریافت خود تحقیق در )2013
 آموزش ضعف مالی، منابع کمبود اطالعاتی،

 مقررات و انینقو ها،بنگاه مدیران و کارشناسان
 ها،زیرساخت در ضعف ناپذیر،انعطاف و گیرانه سخت
 دسترسی شده، تولید محصوالت کیفیت بودن پایین

 از حمایت ضعف اعتباري، منابع و تسهیالت به کم
 اردن، کشور در تجربه سطح بودن پایین و دولت سوي

 همچنین، باشد.می خوداشتغالی توسعه موانع مهمترین
 که است داده نشان اندونزي در دیگري پژوهش
 مالی، منابع به پایین دسترسی سخت، رقابتی شرایط
 کافی دسترسی نداشتن انرژي، هاينهاده باالي قیمت

 بودن پایین اقتصادي، ثبات نبود مرتبط، هايفناوري به
 دسترسی و کافی بازارهاي نبود مدیران، مهارت سطح
 هايشچال ترینمهم از تولیدي هاينهاده به اندك

 ,Maya and Anton( باشدمی خوداشتغالی ایجاد

 است آن از حاکی نیز چین در دیگري تحقیق ).2012
 به کم دسترسی دولتی، بخش با ناعادالنه رقابت که

 مناسب، مرتبط مقررات و قوانین نبود مالی، منابع
 حمایتی، هايسیستم ضعف و هامالیات بودن سنگین

 اشتغالی خود توسعه يبرا نهادي هايچالش مهمترین
 ).Zhu et al., 2011( است بوده

 داد نشان )1388( زمانی و ابدي پژوهش هايیافته
 با را کافی آشنایی و زمینه تجربه، دانشجویان که که

 و شریعت اعتقاد به .ندارند کشاورزي هايفعالیت
 اشتغال موانع و مشکالت )1390( ناییاد

 هايویژگی در باید را کشاورزي آموختگان دانش
 شرایط سایر و کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه
 در و کشاورزي کار بازار کنونی وضعیت مانند جامعه
 اشتغال کالن هايبرنامه و هاسیاست بعد در سطح
 Hejazi( نهمکارا و حجازي .کرد وجو جست کشور

et al., 2008( بیش رشد به توجه با که معتقدند نیز 
 بیکاري افزایش و کشاورزي تگانآموخدانش حد از
 سمت به کشاورزي آموختگان دانش هدایت ها، آن

 و کسب و اقتصادي هايفعالیت طریق از خوداشتغالی
 در کشاورزي مختلف هاي بخش در غیردولتی کارهاي
 ,Mertens( مارتینس .است مؤثر بیکاري کاهش

 هايبرنامه و محتوا بر تأکید که کندمی بیان )2004
 عالی آموزش هاينظام در شده تعیین پیش زا درسی

 و هابرنامه که چرا است؛ بزرگ بس اشتباهی
     ًکامال  باید ،شوندمی ارائه هادانشگاه در که هایی مهارت
 که باشند کاري بازار مطابق تغییر قابل و پذیرانعطاف

 زونیکا سوارگا اعتقاد به .است تغییر حال در      ًدائما 
)Vargas Zuniga, 2004( تناسب و سازگاري 

 کسب هادانشگاه در که هاییشایستگی و هامهارت
 که است راهبردهایی از یکی اشتغال و کار با شوندمی

 در کارفرمایان و هادانشگاه بین ارتباط ایجاد باعث
   .شودمی کار بازار
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  تحقیق روش
 دو در کیفی تحقیق روش از پژوهش این در
 براي اول بخش در است. ذیرفتپ صورت ،بخش

 آموختگاندانش خوداشتغالی هاي چالش شناسایی
 از دوم بخش در و محتوا تحیل روش به کشاورزي

 از نفر 25 مشارکت با و راند سه در يادلف تکنیک
 کشاورزي اقتصاد کارشناسان شامل: کشور خبرگان

 آموزش ترویج، علمی هیأت اعضاي نفر)، پنج(
 ارشناسانک نفر)، شش( روستایی توسعه و کشاورزي

 نفر) سه( روانشناسی نفر)، سه( روستایی شناسیجامعه
 تعاون کل هادار اجرایی و ستادي هايبخش مدیران و
 به شد. انجام نفر) چهار( شد دهااستف استانداري و

 گیري نمونه روش از نیز خبرگان شناسایی منظور
 و یاجرای رتامه دانش، سطح اساس(بر هدفمند

 زمینه در مرتبط هايوهشژپ و مقاله داشتن ،عملی
 آفرینانکار کنار در کشاورزي ناآموختگدانش اشتغال

 چهار( دکردنمی فعالیت کشاورزي زمینه در که برتر
 پژوهش در بودن، پراکنده کشور سراسر در که نفر)

 صورت به هاپرسشنامه و سواالت نمودند. شرکت
 مرحله در .گرفت قرار متخصصان اختیار در ایمیل

 اشتغال، زمینه در که پژوهش صد دودح نخست
 کشاورزي آموختگاندانش اشتغالیخود و يبیکار

 1385 هايسال زمانی فاصله در ،بود پذیرفته صورت
 روش از استفاده با و گرفت قرار مطالعه مورد 1392 تا

 چالش 50 فراوانی درصد اساس بر محتوا تحلیل
 محتوا تحلیل هايروش انواع از یکی شد. شناسایی

 باشدمی نانآ تکرار میزان اساس بر عوامل بنديدسته
 گام در .گرفت قرار استفاده مورد پژوهش نای در که

 که رابطه این در پرسش یک با باز پرسشنامه یک بعد
 که کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی هايچالش

 سال هفت هايهشپژو محتواي تحلیل براساس
 بخش در شنامهپرس در بود، مدهآ دست به گذشته

 خواسته موضوعی متخصصان از شد، نیتبی جداگانه

 از که زمینه این در باز سوال به پاسخ بر عالوه شد
 آموختگان دانش خوداشتغالی هايچالش آنان دیدگاه

 و دهند پاسخ را ،باشندمی عواملی چه ایران کشاورزي
 نظر از که یهای نآ شده استخراج هايچالش میان در
 دریافت از پس .کنند انتخاب دارد بیشتري اهمیت نانآ

 نزدیک یا همانند هايدیدگاه ها، آن بررسی و ها پاسخ
 کدگذاري تکنیک و محتوا تحلیل از استفاده با هم به
 در بسته پرسشنامه صورت به و شد ادغام یکدیگر در

 اساس پرسشنامه این شد. تدوین گویه، 56 چارچوب
 اختیار در وبارهد و گرفت قرار دوم مرحله اجراي

 با شد خواسته ها آن از و گرفت قرار متخصصان
 ،2 کم= ،1 کم= (خیلی لیکرت طیف از استفاده
 را هاچالش )،5 زیاد= خیلی ،4 زیاد= ،3 = ايتااندازه

 و گردآوري با کنند. بندي اولویت ،اهمیت نظر از
 که یافتند کاهش عدد 29 به هاچالش هاداده تحلیل
 هدف با يادلف سوم مرحله رسشنامهپ تدوین مبناي

 که یهای گویه مرحله این در شد. اجماع به رسیدن
 شدند انتخاب بودند آن از باالتر و 5/3 میانگین داراي

)Myers et al., 2005(. از سوم مرحله در 
 موافقت عدم یا موافقت تا شد خواسته متخصصان

 در که کنند الماع هاچالش از کدام هر با را خود
 توسعه هايچالش عنوان به گویه 26 یتنها

 شدند. تأیید کشاورزي آموختگان دانش خوداشتغالی
 .داشت وجود ها آن با موافقت درصد 75 از بیش که

 از استفاده با نیز آماري محاسبات و پردازي داده
   شد. انجام SPSS افزار نرم

  
  هایافته

 تخلیص و اول مرحله هايیافته تحلیل از بعد
 یک قالب در نتایج محتوا، تحلیل روش به هاداده

 میزان که گرفت قرار خبرگان اختیار در باز پرسشنامه
 طیف از استفاده با را هاچالش از کدام هر اهمیت
  ).1 (جدول نمایند مشخص لیکرت
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  .کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه هايچالش مورد در موضوعی متخصصان دیدگاه -1 جدول
  هاچالش 5 از میانگین معیار انحراف  تاولوی
 افراد يریپذسکیر عدم 66/4 89/0  1

 هافرصت از يبرداربهره و ییشناسا عدم 26/4 93/0  2

 کشاورزي آموختگاندانش با رابطه در کشور اجرایی و ریزيبرنامه نظام فقدان 65/4 91/0  3

 زمان نیترکوتاه در درست يریگمیتصم ییتوانا عدم 53/4 97/0  4

 گرانید رشیپذ و درك ییتوانا عدم 51/4 92/0  5
 گرانید يهمکار با کار و کسب جادیا ییتوانا عدم 48/4 0/98  6

 نفسهاعتمادب عدم 42/4 03/1  7

 خوداشتغالی سوي به حرکت يبرا الزم زهیانگ از يبرخوردار عدم 38/4 91/0  8

 افراد تیموفق کسب به ازین نبود 31/4 04/1  9

 خوداشتغالی هايفعالیت حیطه در بازرگانی و گمرکی تجاري، صریح قوانین وجود عدم 28/4 11/1  10
 خواشتغالی حوزهدر یفن و ياقتصاد هايمشاور کمبود 22/4 12/1  11

 .. و یمخابرات امکانات و جاده لیقب از ،یارتباط يهاچالش 87/3 89/0  12

 کار بازار براي کشاورزي صصمتخ تربیت نظام نبودن متناسب 81/3 87/0  13

 آموختگاندانش رشد با جامعه زاییاشتغال ظرفیت و اقتصادي رشد تناسب عدم 77/3 05/1  14

 کار بازار و آموزشی نظام بین کافی ارتباط فقدان 74/3 93/0  15
 صنعت با ارتباط فقدان و آموزشی هايمحیط در آموختگاندانش تمرکز 71/3 94/0  16

  جامعه در کارآفرینانه و خوداشتغالی آموزش فلسفه وجود عدم 69/3 97/0  17
 یجمع ارتباط هايدستگاه قیطر از خوداشتغالی فرهنگ جیترو عدم 64/3 1  18

 ییابتدا آموزش مقطع از تعاون و خوداشتغالی فرهنگ نبود 71/3 22/1  19

20  18/1 69/3 
 طول در خوداشتغالی دهیکلش يبرا ضروري يهامهارت جادیا در منسجم برنامه نبود

 دانشگاه در لیتحص دوران

 خوداشتغالی صورت به کارها انجام يفرد پیشینه 65/3 98/0  21

22  04/1 65/3 
 زمان با و بهرهکم هايوام صورت به خوداشتغالی هايطرح از مالی حمایت عدم

 یطوالن بازپرداخت

 ...) و رشوه ،يوارخرانت( سالم ياقتصاد فرهنگ وجود عدم 67/3 05/1  23
 نقدینگی کمبود و گذاريسرمایه امنیت وجود عدم 65/3 01/1  24

 یکیالکترون تجارت و نینو یابیبازار گسترش عدم 63/3 07/1  25

26  16/1 61/3 
 خواشتغالی هايتعاونی توسعه و لیتشک يراستا در مشخص يهایمشخط نیتدو عدم

 آموختگاندانش

 روستاها و کوچک شهرهاي در تولیدي نهادهاي وجود عدم  59/3  11/1  27

 خوداشتغالی هايایده ثبت يراستا در يمعنو و يماد يهامشوق ایهار عدم  65/3  09/1  28
 آموختگان دانش

 کشاورزي آموختگاندانش يبرا بانکی هايوام گرفتن در فراوان بروکراسی وجود 55/3 03/1  29

  5 زیاد: خیلی       4 زیاد:       3 ي:ااندازه تا       2 کم:       1 کم: خیلی مقیاس:
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 هايچالش از آمده دست به نتایج سوم مرحله در
 چارچوب در کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی

 گرفت قرار موضوعی متخصصان اختیار در  پرسشنامه
 هاياولویت با را خود موافقت عدم و موافقت تا

 هاییچالش مرحله این در .نمایند بیان ،شده مشخص
 اجماع و سازگاري درصد 66 باالي که شدند، ییدأت

  ).2 (جدول داشت وجود ها آن مورد در نظر

  
  .ایران کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی هايچالش مورد در متخصصان اجماع -2 جدول

 مخالفت میزان
 (درصد)

 موافقت میزان
 (درصد)

 هاچالش

 افراد يریپذسکیر عدم 100 0

 هافرصت از يبرداربهره و ییشناسا عدم 100 0

 آموختگاندانش با رابطه در کشور اجرایی و ریزيبرنامه نظام فقدان 100 0
 جامعه در کارآفرینانه و خوداشتغالی آموزش فلسفه وجود عدم 100 0

 گرانید رشیپذ و درك ییتوانا عدم 100 0

 نفسهاعتمادب عدم 100 0

 .... و مخابراتی امکانات جاده، قبیل: از ارتباطی هايساختزیر و نابعم وجود عدم 100 0

 افراد موفقیت کسب به ازین نبود 100 0
 اشتغالیخود حیطه در بازرگانی و گمرکی تجاري، صریح قوانین وجود عدم 100 0

 جامعه در اشتغالیدخو حوزه در یفن و ياقتصاد هايمشاور کمبود 100 0

 کار بازار با کشاورزي متخصص تربیت نظام ننبود متناسب 100 0

 آموختگاندانش رشد با جامعه زاییاشتغال ظرفیت و اقتصادي رشد تناسب عدم 100 0

 کار بازار و آموزشی نظام بین کافی ارتباط فقدان 100 0
 صنعت با ارتباط فقدان و آموزشی هايمحیط در آموختگاندانش تمرکز 100 0

  زمان نیترکوتاه در درست يریگمیتصم يتوانا عدم 100 0
 یجمع ارتباط هايهدستگا قیطر از اشتغالیدخو فرهنگ جیترو عدم 100 0

 يابتدا آموزش دوران از تعاون و اشتغالیدخو يسازفرهنگ نبود 100 0

 آموختگاندانش خوداشتغالی ثبت يراستا در يمعنو و يماد يهامشوق ایهار عدم 100 0
 خوداشتغالی صورت به کارها انجام يردف پیشینه 92 8

 یطوالن بازپرداخت دوران با و بهرهکم هايوام چارچوب در خوداشتغالی از حمایت عدم 88 12

 ...) و رشوه ،يخواررانت( سالم ياقتصاد فرهنگ وجود عدم 88 12

 نقدینگی کمبود و گذاريسرمایه امنیت وجود عدم 88 12

 یکیالکترون تجارت و نینو یابیبازار گسترش عدم 84 16

 آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه و تشکیل راستاي در نهادي سازمانی هايمشیخط نبود 84 16
 روستاها و کوچک يشهرها در تولیدي نهادهاي ودج عدم 80 20

 کشاورزي آموختگاندانش يبرا بانکی هايوام گرفتن در فراوان بروکراسی وجود 76 24

  
 هايچالش بین در ،2 جدول اساس بر

 ایران، کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی
 عدم افراد، يریپذسکیر عدم همچون: هایی چالش
 فقدان کاري، يهافرصت از يبرداربهره و ییشناسا
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 با رابطه در کشور اجرایی و ریزيبرنامه نظام
 فلسفه وجود عدم و کشاورزي آموختگان دانش

 میزان بیشترین امعه،ج در خوداشتغالی آموزش
 مقابل، در داشت. متخصصان نظر از را موافقت
 در تولیدي نهادهاي وجود عدم مانند هاییچالش

 يهامشوق ایهار عدم روستاها، و کوچک شهرهاي
 خوداشتغالی هايایده ثبت يراستا در يمعنو و يماد

 گرفتن در فراوان بروکراسی وجود و آموختگاندانش

 موافقت مورد ،کارشناسان دیدگاه از بانکی هايوام
  بودند. کمتري

 زیربنایی عامل چهار به شده استخراج هايچالش

 مضمون براساس که عامل چهار این شدند. بنديدسته

 -سازمانی هايعامل به ها، آن دهندهتشکیل متغیرهاي
 -فردي و اجتماعی -فرهنگی اقتصادي، نهادي،
  شدند. گذارينام اي حرفه

  
  
  

     
  
  

      
  
  
  

  .کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه هايچالش -2 نگاره
  

 توسعه هايچالش به مربوط هايعامل از یکی
 عامل ایران، کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی

 هايچالش از یکی عبارتی، به است. اي حرفه -فردي
 یک کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه
 عدم قبیل: از ايحرفه و ديفر هايویژگی سري

 توانایی عدم و نفسهاعتمادب عدم ،افراد يریپذسکیر
 عدم ،اشتغال يهافرصت از يبرداربهره و ییشناسا در

 ییتوانا عدم ،افراد موفقیت کسب به ازین احساس
 و گروهی هايفعالیت در گرانید رشیپذ و درك

 در درست يریگمیتصم در ییتوانا عدم ،مشارکتی
  باشند.می کوتاه زمان

 است، اجتماعی -فرهنگی هايچالش دوم، عامل
 -فرهنگی هايچالش که است آن گویاي نتایج

 متخصص تربیت نظام نبودن متناسب شامل: اجتماعی
 و ریزيبرنامه نظام فقدان کار، بازار با کشاورزي

 کشاورزي، آموختگان دانش با رابطه در کشور اجرایی
 هايرسانه قیطر از غالیاشتدخو فرهنگ جیترو عدم

 و اشتغالیدخو يسازفرهنگ عدم ،یجمع ارتباط
 منسجم برنامه نبود ،ییابتدا آموزش مقطع از تعاون
 ایجاد منظور به ضروري يهامهارت جادیا براي

 ،دانشگاه در لیتحص زمان در خوداشتغالی هايتشکل
 اشتغال، نظام و آموزشی نظام بین کافی ارتباط فقدان
 فقدان و مرکزي هايمحیط در آموختگاننشدا تمرکز
  باشد.می ... و آموختگاندانش شغلی تحرك

 نشان نتایج است. اقتصادي هايچالش سوم، عامل
 ظرفیت و اقتصادي رشد تناسب عدم که دهندمی

هاي توسعه چالش
 خوداشتغالی

 نهادي -سازمانی

 اجتماعی -فرهنگی اقتصادي

ايحرفه -فردي  
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 وجود عدم آموختگان،دانش رشد با جامعه زاییاشتغال
 در اشتغالیدخو حوزهدر یفن و ياقتصاد هايمشاور

 هايوام قالب در خوداشتغالی از حمایت عدم امعه،ج
 هايچالش از ،... و یطوالن بازپرداخت با بهرهکم

  است. کشاورزي آموختگاندانش خوداشتغالی توسعه
 است. نهادي -سازمانی هايچالش چهارم، عامل

 و گمرکی تجاري، صریح قوانین وجود عدم شامل: که
 ،وداشتغالیخ هايفعالیت از حمایت در بازرگانی

 با رابطه در کشور اجرایی و ریزيبرنامه نظام فقدان
 هايچالش از ،... و کشاورزي آموختگاندانش

 خوداشتغالی توسعه ضروري نهادي - سازمانی
  است. کشاورزي آموختگان دانش

  
  پیشنهادها و گیري نتیجه

 حوزه خبرگان دیدگاه تحلیل از آمده دست هب نتایج
 روش چارچوب در کشور در خوداشتغالی توسعه

 توسعه در چالش 26 که است آن گویاي يادلف
 نقش ایران کشاورزي آموختگان دانش خوداشتغالی

 از یک هر تیاهم میزان بندي اولویت دارند. یبسزای
 عدم نظیر: عوامل برخی که داد نشان هاچالش

 و ییشناسا در توانایی عدم افراد، يریپذ سکیر
 نظام فقدان اشتغال، ایجاد يهافرصت از يبردار بهره

 با رابطه در کشور اجرایی و ریزيبرنامه
 ند.شتدا يبیشتر تیاهم کشاورزي، آموختگان دانش

 در شده بندي اولویت هايچالش ترینبیش هرچند
 نظام (فقدان اجتماعی -فرهنگی يهاچالش حیطه
 با رابطه در کشور اجرایی و ریزيبرنامه
 تربیت نظام نبودن اسبمتن کشاورزي، آموختگان دانش

 فرهنگ جیترو عدم کار، بازار با کشاورزي متخصص
 عدم ،یجمع ارتباط هايرسانه قیطر از اشتغالیدخو

 آموزش مقطع از تعاون و اشتغالیدخو يساز فرهنگ
 يهامهارت جادیا براي منسجم برنامه نبود ،ییابتدا

 در خوداشتغالی هايتشکل ایجاد منظور به ضروري
 گویاي که دارند، قرار ..) و دانشگاه در لیتحص زمان
 عدم چون: هاییچالش هستند. ها آن چندان دو یتاهم

 و کوچک يهاشهر در تولیدي اينهاده ودجو
 در يمعنو و يماد يهامشوق ایهار عدم روستاها،

 و آموختگاندانش خوداشتغالی هايایده ثبت يراستا
 يبرا کیبان هايوام گرفتن در فراوان بروکراسی وجود
 کمتري اهمیت ترتیب، به کشاورزي آموختگاندانش
 ي،ادلف تکنیک اجراي سوم مرحله در دارند.

 چالش 26 کل با را خود موافقت متخصصان
 معتقد متخصصان نمودند. اعالم شده، بندي الویت
 نظام نبودن متناسب مهم هايچالش از یکی که بودند
 نانآ است. کار بازار با کشاورزي متخصص تربیت

 آموختگان دانش کردن آماده در هادانشگاه که معتقدند
 هاي یافته که اند نبوده موفق خوداشتغالی در کشاورزي

 De La Harpe( کندمی تأیید را زمینه این در پیشین

et al., 2000; Kagaari, 2007; Robinson et al., 
 و )،Sumberg, 2006( سومبرگ هاي یافته .)2007

 اهمیت یدؤم نیز )Bridgstock, 2010( بریجستون
 پذیري، مسئولیت گرایی، جمع هايزیرساخت

 زمینه در فرد پیشینه و تجربه میزان پذیري، ریسک
 و تعاونی توسعه و تشکیل در گروهی کارهاي

 هاي چالش وجود میزان بندي تیاولو .است همکاري
 آن گویاي کشاورزي، آموختگان دانش ايحرفه -فردي
 افراد، يریپذسکیر عدم چون: ییهاچالش که است
 و ییشناسا در توانایی عدم ،نفسهاعتمادب عدم
 در ییتوانا عدم اشتغال، يهافرصت از يبردار بهره
 ازین احساس عدم کوتاه، زمان در درست يریگمیتصم

 و درك ییتوانا عدم و افراد در موفقیت کسب به
 مهمترین از گروهی هايفعالیت در گرانید رشیپذ

 هاروي هاي یافته که است ايحرفه - فردي هايشچال
 ,Harvey and Bowers-Brown( برون بویرس و

 گرایی، جمع هايزیرساخت اهمیت موید نیز )،2003



  و همکاران آبادي وحید علی
  

35 

 و تجربه میزان پذیري، ریسک پذیري، مسئولیت
 هايتشکل توسعه و تشکیل در نفساعتمادبه

 هايچالش وجود اما است. همکاري و خوداشتغالی
 از خواشتغالی فرهنگ جیترو نظیر؛ اجتماعی -فرهنگی

 منسجم برنامه نبود ،یجمع ارتباط هايرسانه قیطر
 ایجاد منظور به ضروري يهامهارت جادیا براي

 ،دانشگاه در لیتحص زمان در خوداشتغالی هايتشکل
 ،اشتغال نظام و آموزشی نظام بین کافی ارتباط فقدان
 فقدان و وزشیآم هايمحیط در آموختگاندانش تمرکز
 هايبررسی نتایج با نیز ... و صنعت بخش با ارتباط
 همچنین دارد. همخوانی )Williams, 2009( ویلیامز

 توسعه اقتصادي هايچالش ،متخصصان نظر از
 و اقتصادي رشد تناسب عدم جمله؛ از خوداشتغالی

 ،آموختگاندانش رشد با جامعه زاییاشتغال ظرفیت
 حوزه در یفن و يتصاداق هايمشاور کمبود

 اقتصادي فرهنگ وجود عدم جامعه، در اشتغالیدخو
 و پاخام هاي یافته با و...) رشوه خواري،(رانت سالم

 ناکافی بر مبنی )،Packham et al., 2010( همکاران
 محیط وجود ضرورت اعطایی، اعتبارهاي بودن

 توسعه و تشکیل براي مالی فقر نبود و سالم اقتصادي
 که این به توجه با دارد. انطباق الیخوداشتغ

 کشاورزي آموختگان دانش خوداشتغالی ترین اساسی
 -فرهنگی اقتصادي، نهادي، -سازمانی عامل پنج به

 به باید لذا یافتند، تقلیل ايحرفه -فردي و اجتماعی
 آموختگاندانش پذیرياشتغال منظور به ها آن رفع

   نمود. جدي توجه کشاورزي
  

        شود:    می         پیشنهاد    ها  ته   یاف      اساس    بر
 -فردي يهاچالش باالي تاهمی به توجه با -1

 توانمندسازي به بیشتري توجه بایدمی اي حرفه
 کسب راستاي در کشاورزي آموختگان دانش

 که چرا گردد. معطوف دشدهیا هاي مهارت
 تواند می هازمینه این در آموختگاندانش سازيتوانمند

 و مشارکتی يهاتشکل گیري شکل ساز زمینه
  شود. خوداشتغالی

 عدم جمله از اقتصادي حیطه هايچالش به نظر -2
 با جامعه زاییاشتغال ظرفیت و اقتصادي رشد تناسب

 و ياقتصاد هايمشاور کمبود ،آموختگان دانش رشد
 از حمایت عدم جامعه، در اشتغالیدخو حوزه در یفن

 تبازپرداخ با بهره کم هايوام قالب در خوداشتغالی
 این اصالح یا ایجاد به نسبت است ضرورري ،یطوالن

 همچنین، گردد. اقدام و ریزي برنامه ها زیرساخت
 دهیشکل آغاز در سنجیامکان مطالعه انجام

 و توسعه به و رسند می نظر به ضروري خوداشتغالی
  کند.می کمک خوداشتغالی ماندگاري

ــاون،       وزارت  - 3 ــار          تع ــاه   و       ک ــاعی        رف ــی           اجتم         درپ
              خوداشــتغالی          تعــاونی         توســعه        ســازي   ت        زیرســاخ

            اجتمـاعی،   -        فرهنگـی        هـاي          زمینـه     در          آموختگان      دانش
      بـه       نسبت         اقتصادي   و       نهادي  -       سازمانی       حرفه،  -    فردي
          شناساندن      جمله    از        آموزشی  -      ترویجی     هاي    ریزي        برنامه
       هـاي        کـالس          برگزاري       موفق،         اشتغالی     خود     هاي    تشکل

        نماید.       اقدام        آموزشی     هاي        کارگاه         آموزشی،
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Abstract 1 
Self-employment among the agricultural graduates is one of the most important issues in 

Iran. Therefore, the main aim of this study was to analyze implications and challenges of how 
should be developed self-employment among agricultural graduates by a qualitative method. 
This study was done in two steps. First step was conducted by a Delphi technique during three 
phases with participation of 25 experts on self-employment include agricultural economic 
experts, faculty members, staff directors of cooperative department and pioneer entrepreneurs. 
The second step was done through a content analysis process. A purposeful sampling method 
was used to select the samples. The results were theoretically saturated by 26 challenges about 
creating and developing self-employment among the agricultural graduates. Finally, four main 
themes were extracted and grouped i.e. organizational- institutional, economical, socio- cultural 
and personal-professional. According to results of this study, some recommendations have been 
presented at the end of the article. 
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