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Abstract: Many of agricultural graduated in
spite of having technical agricultural
knowledge; due to lack of management
skills refrain from doing entrepreneurship
activity. The purpose of this study was to
determine the Competencies needed for
Entrepreneurs and strategies that university
can undertake in order to be able to create
these competencies for students, in two
phases. The first phase used qualitative
Approach to determine competencies of
entrepreneurs and strategies that university
can undertake to create these competencies.
Data were collected through semi-structured
interview with 12 entrepreneurs university
Graduates in Kurdistan province. The
sampling method was Purposive sample.
Finally a list of competencies through
interview with entrepreneurs was created. In
the second phase of this study we used a
questionnaire as an instrument. The
population of this study is consisting of 60
entrepreneurs of Kurdistan province and we
used Census study due to the shortage of
entrepreneurs. Borich needs Assessment
model used to determine the Competencies
needed for Entrepreneurs. Results revealed
that 12 Competencies as perceived
important by Entrepreneurs. The top three
Competencies
were
Technical
competencies, writing plan and program
planning. 14 strategies that university can
undertake to create these competencies,
recognized and prioritized, from which we
can point out: Create linkage between
university and entrepreneurs centers,
sending students to successful entrepreneurs
centers to gain practical experience and
using successful entrepreneurs to teach
students.
Key word: Entrepreneurship management,
Entrepreneurship
education,
Entrepreneurship competencies.

، بسیاری از دانش آموختگان رشتة کشاورزی:چکیده
 به ع لت،عليرغم دارا بودن دانش فني کشاااااورزی
نداشااات مهارت های مديريتي از انجام فعالیت های
 اي پژوهش با هدف تعیی.کارآفريني امتناع ميکنند
صاایتیتهای مورد نیاز کارآفرينان و اسااتراتژیهای
قا بل ات خاذ توساااا دانشااا گا و برای اي جاد اي
 در.صیتیتها در دانشجويان در دو مرتله انجام شد
مرتلة اول از رهیافت کیفي برای تعیی صیتیتهای
کارآفريني و استراتژیهای دانشگا بهمنظور ايجاد اي
 داد ها از طريق مصااات ة.صاایتیتها اسااتفاد شااد
 کارآفري فارغالتحصااایل12 نیمه سااااختار يافته با
 روش.دانشااگاهي اسااتان کردسااتان جمعآوری شااد
16 نمونهگیری هدفمند بود و در نهايت يک لیست از
صاایتیت کارآفريني از طريق مصااات ه با کارآفرينان
 از ابزار پر س شنامه، در مرتلة دوم تحقیق.ايجاد شد
 نفر از60 شامل، جامعة آماری پژوهش.ا ستفاد شد
کارآفرينان استان کردستان بود که به علت محدوديت
 برای تعیی.تعداد آنان اقدام به سااارشاااماری شاااد
صیتیتهای موردنیاز کارآفرينان از مدل نیاز سنجي
 صیتیت12  نتايج ن شان داد که.بوريچ ا ستفاد شد
3  دارای باالتري اولو يت هسااات ند که،کارآفريني
 تدوي.2  دانش فني.1 :اولويت اول به ترتیب شااامل
 اساااتراتژی قابل14 . برنامهريزی بود.3 طرح تجاری
اتخاذ از سااوی دانشااگا برای ايجاد اي صاایتیتها
شنا سايي و اولويتبندی شد که از آن جمله ميتوان
،به اي جاد ارت اط بی دانشااا گا و مراکز کار آفريني
فر ستادن دان شجويان به مراکز کار آفريني موفق برای
کسب تجارب عملي و استفاد از کارآفرينان موفق در
.امر آموزش دانشجويان اشار کرد
 آموزش، مديريت کارآفريني: واژگان کلیدی
. صیتیتهای کارآفريني،کارآفريني
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مقدمه
با توجه به بیکاریهای فزايند دانشآموختگان رشتههای مختلف در ايران و روند رو
به افزايش آن ،توجه به مقوله کارآفريني برای ايجاد اشتغال امری الزم به نظر ميرسد.
بحران بیکاری ،تهديدی برای کل جامعه است بهويژ بیکاری دانشآموختگان رشتههای
مختلف دانشگاهي ،پیامدهای غیر قابل ج راني بر پیکرة اجتماع در ابعاد اجتماعي،
اقتصادی و سیاسي ايجاد خواهد کرد .از سوی ديگر ،آموزش عالي کشاورزی با بیشتري
نس ت دانشجو به ساير رشتهها و باالتري نرخ بیکاری ،بايد در اولويت برنامههای آموزش
و توسعة کارآفريني قرار گیرد ( عزيزی .) 1385 ،نقش آموزش عالي کشاورزی در به ود
کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی ،با توجه به رشد جمعیت ،اهمیت توجه به
کارآفريني دراي بخش را دوچندان ساخته است .عليرغم اهمیت اي مسأله ،آموزش
کارآفريني مورد غفلت قرار گرفته و همی مسأله باعث شد است تا دانشجويان کشاورزی
با وجود دارا بودن دانش فني الزم در زمینة کشاورزی ،به علت ضعف مهارتهای
کارآفريني از جمله مهارتهای مديريتي ،اقدام به فعالیتهای کارآفرينانه نکرد و
همچنان منتظر اشتغال در مشاغل دولتي باشند.
آموزش کارآفريني ،توانايي تلفیق اطیعات اقتصادی ،مديريتي و فني را برای
مهندسان فراهم آورد و ميتواند پتانسیلهای کارآفريني بسیار زيادی را آزاد کرد و
همچنی مهندسا ن را در مقابل عدم امنیت اقتصادی به دلیل اطیع از شرايا اقتصاد و
بازار تجهیز کند (پاپیاناکیس .) 2007 ،1تلفیق دروس کارآفريني در برنامة درسي
کشاورزی (برنامة درسي کشاورزی تجاری) ، 2برنامة درسي کارآفريني را با مشخصههای
تولید در بخش کشاورزی و از سوی ديگر ،فرايندهای تولید بیولوژيکي کشاورزی را با
فرايند مديريت ريسک و عدم قطعیت در دروس کارآفريني تلفیق ميکند( .پارسل،3
 .)2005بنابراي  ،يکي از الزامات اساسي و عمدة آموزش عالي ايران در بخش کشاورزی،
توسعة کارآفريني در میان دانشجويان و فارغالتحصیین خواهد بود .برای سوق دادن
دانشجويان به اي سمت و تربیت افراد کارآفري در آيند  ،ايجاد و توسعة برخي از
تواناييها وصیتیتها الزم به نظر ميرسد که از آن جمله ميتوان به مهارتهای
مديريتي کارآفريني اشار کرد .گفتني است که ايجاد اي صیتیتها از طريق آموزش
کارآفريني امکانپذير خواهد بود.
مديريت کارآفريني ،مقولة بسیار مهمي است که نیازمند توجه بیشتری در امر آموزش
کارآفريني است .شواهد تاکي از آن است که تعداد زيادی از فعالیتهای کارآفريني در
مراتل اولیه دچار شکست شد و ديگر قادر به ادامه روند نیستند و يا در صورت ادامه،
توانايي رقابت با محصوالت مشابه و ارتقای بهر وری را ندارند .اي مسائل ،نشاندهند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Papayannakis

Agri- business curriculum
.parcel
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ضعف مديريتي کارآفرينان ميباشد که باعث عدم توانايي آنان درتفظ و ارتقای سازمان
تحت مديريت خود ميشود .بسیاری از کارآفرينان با س کهای علمي مديريت ،بیگانه
بود و در صورت بروز مشکیت از ترکت باز ميايستند .اي معضل ناشي از ضعف آموزش
مديريت در دانشگا ها برای ارتقای فعالیتهای کارآفريني است .بحث مديريت بسیار
گسترد بود و شامل انواع مديريت ،از جمله مديريت استراتژيک ،ريسک ،پروژ  ،بحران،
مشارکتي ،اقتضايي ،زمان ،تضاد ،اطیعات ،بازار و مانند آن است و آشنايي کارآفرينان با
تمام انواع س کهای مديريت ،امری الزم است؛ زيرا تمام کارآفرينان برای دسترسي به
اهداف کوتا مدت ،میانمدت و بلندمدت سازمان خود ،به يادگیری اي س کهای
مديريتي نیازدارند .مهارتها و دانشي که از سوی آموزش عالي ارائه ميشود ،برای
موفقیت در شرايا واقعي بازار کار ناکافي است ودر شرايا تاضر ،برنامه درسي آموزش
عالي در ايران ،تعريف مشخصي از محتوای آموزش کارآفريني ندارد و صیتیتهای مورد
نیاز برای آموزش کارآفريني در اي سیستم مشخص نشد است .عليرغم اهمیت آموزش
صیتیتها ی کارآفريني در موفقیت کارآفرينانه ،چندان برنامه مدون و نظاممندی در
محیا پیرامون کسب و کارها بهمنظور آموزش دادن افراد عیقهمند وجود ندارد؛ لذا
گنجاندن آموزشهای ذکر شد در نظام آموزش دانشکد های کشاورزی امری الزم است.
برای اينکه صیتیتهای مورد نیاز کارآفريني دقیقاً منط ق بر نیازهای کارآفرينان
باشد ،بايد از آنان نظرسنجي به عمل آورد تا عمیً مشخص شود که کارآفرينان برای
به ود هر چه بیشتر فعالیتهای کارآفريني به چه صیتیتهايي نیاز دارند و کدامی
خأل آموزشي موجب اي نیازها گرديد است تا با آموزش کارآفريني در دانشگا ها اي
خألهای آموزشي برطرف شود .از سوی ديگر ،دانشگا عیو بر آموزش کارآفريني ،بايد
استراتژیهايي را در جهت اصیح نظام آموزش عالي برای ايجاد صیتیتهای کارآفريني
اتخاذ کند؛ لذا هدف کلي اي پژوهش ،تعیی صیتیتهای موردنیاز کارآفرينان با
استفاد از مدل نیازسنجي بوريچ ( 1) 1980و نیز تعیی راهکارهای قابل اتخاذ از سوی
دانشگا برای ايجاد اي صیتیتهاست .اهداف اختصاصي به شرح زير است:
 .1اولويتبندی صیتیتهای کارآفريني از ديدگا کارآفرينان با استفاد از مدل
نیازسنجي بوريچ؛
 .2اولويتبندی راهکارهای قابل اتخاذ از سوی دانشگا بهمنظور ايجاد صیتیتهای
کارآفريني در دانشجويان.
پیشینۀ نگاشته
نتا يج بسیاری از تحقیقات نشان داد است که آموزش ،راهي برای بهدست آوردن
دانش و مهارتهای مورد نیاز کارآفريني است ،آموزش کارآفريني بهمنظور توسعة
اقتصادی و نیز ايجاد توانايي جذب فرصتها در دانشآموختگان امری الزم است ( شان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Borich

1.
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و همکاران .1) 2000 ،اخیراً دانشگا ها افزون بر نقش تحقیق و آموزش ،نقش توسعه
اقتصادی را هم ايفا ميکنند (اتزکوويتز .)22003 ،يکي از فعالیتهايي که دانشگا
ميتواند در زمینه توسعة اقتصادی ايفا نمايد ،آموزش کارآفريني است .در سال 1970
تعداد دانشگا هايي که دور های کارآفريني را آموزش ميدادند انگشتشمار بود ،ولي
تعداد آنها در سال  1995به بیش از  400دانشگا افزايش يافته بود .تعداد زيادی از اي
دانشگا ها ،کارآفريني را در بیش از يک دور آموزش ميدهند و طول دورة آموزش آنها
تدود يک نیمسال و يا بیشتر است .اي دانشگا ها هر کدام اهداف ،فلسفه ،محتوا ونوع
آموزش مختص به خود را دارند و بهصورت واتد عمل نميکنند (گورمان.)31997 ،
به عقید کلوريد و همکاران ) 1997 ( 4اتتمال کارآفريني فارغالتحصیین آموزش
ديد بسیار بیشتر از فارغژ التحصیین آموزش نديد است؛ زيرا برنامههای آموزش
کارآفريني ميتواند نیات دانشآموختگان را تغییر داد وآنها را به سمت فعالیتهای
کارآفريني سوق دهد (پیترم و همکاران ،)2003 ،5همچنی لوتان و همکاران)2000( 6
بر اي مسأله تأکید دارند که محیا نامناسب آموزشي در دانشگا ها بهسادگي س ب از
بی رفت اتتمال توسعة موفق کارآفرينان ميشود .يکي از مشکیت آموزش کارآفريني
در دانشگا ها محتوای آموزشي است؛ زيرا هنوز چارچوب مشخص و مورد تفاهمي برای
آن وجود ندارد (بروکهاس .)2001 ،7همچنی يکي از مهمتري موضوعات آموزشي که
بايد در محتوای آموزش کارآفريني بیشتر مورد توجه قرار گیرد آموزش بحثهای
مديريتي است.
فرايند کارآفريني و ايجاد کسب و کار جديد ،چند بعدی است؛ بهع ارت ديگر ،اي
فرايند دارای مراتل وسیع و متفاوتي مانند جست و جوی فرصتها ،برنامهريزی برای
ايجاد کسب و کار جديد ،سازماندهي منابع و را اندازی کسب و کار است (تیمونس،8
 ) 2005که انجام هرکدام ازاي مراتل ،به مهارتها و تواناييهای متفاوتي نیاز دارد و
در بسیاری از موارد ،مستلزم مشارکت افراد با مهارتها و تواناييهای متفاوت برای
رسیدن به هدف کارآفريني است .بنابراي در بیشتر موارد ،کارآفريني يک فعالیت تیمي
بود و به تنهايي در يک فرد نمود پیدا نميکند؛ بلکه مستلزم قرار گرفت افراد در يک
گرو برای رسیدن به يک هدف مشترک ودر واقع تشکیل يک نوع سازمان است و بقای
اي سازمان ،وابسته به داشت مدير کارآفري است که دارای مهارتهای متفاوتي در
زمینه مديريت باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به اعتقاد بسیاری از صاتبنظران ،اگر تنها يک عامل وجود داشته باشد که وجه
افتراق بی سازمانهای موفق و ناموفق را مشخص کند ،آن عامل ،ره ری و مديريت پويا
و اثر بخش است .از آنجا که آموزشهای عمومي نميتواند آمادگي کامل را بهمنظور
مديريت يک کسب و کار جديد ايجاد کند (هونیگ )1998 ،1بنابراي آموزش مديريت
کارآفريني ،مخصوصا در ارت اط با مديريت بنگا های اقتصادی ،موجب آمادگي بیشتر
دانشجويان برای فعالیتهای کارآفرينانه (هیزريچ ،)1992 ،2افزايش اتتمال شروع به
کارآفريني ،به ود مهارتهای شروع ،مديريت بهتر ،تداوم و بقای کسب و کار جديد
خواهد شد (میرسپاسي.) 1380 ،
هدف و محتوای آموزش کارآفريني با توجه به نقش کارآفرينان در جامعه ،تغییر
کرد است و بیشتر نیازمند آموخت مهارتهای مديريتي است .امروز مفهوم کارآفريني
بیشتر به سمت مسائل اقتصادی -اجتماعي ،توسعه آموزش ترفهای و توسعه شخصیت
افراد از طريق آموزش مهارتهای مديريتي تغییر کرد است ( ام سي مول .)2011 ،3
نقش آموزش کارآفريني فقا ايجاد کسب وکار جديد نیست؛ بلکه توسعه مهارتهای
کارآفريني برای تفظ و نگهداری کسب و کار از جمله مهارتهای مديريتي و اجتماعي
است که از درجة اهمیت بااليي برخوردار است و سازمانهای آموزشي بايد توجه بیشتری
به آن نشان دهند ( اوکونر .)2013 ،4عمد تري مشکل آموزش کارآفريني ،ن ودن
سیاستها و استراتژی واتد برای آموزش مديريت کارآفريني است .بدون چنی رهیافتي
ن ايد انتظار شکلگیری شرکتها ،خصوصيسازی ،نوآوری و انتقال تکنولوژی را داشت
(بايکس و همکاران.)2014 ،5
در زمینة محتوای آموزش کارآفريني و نیازهای آموزشي کارآفرينان ،پژوهشهای
زيادی صورت گرفته است که در زير به بررسي آنها پرداخته ميشود .در هندوستان
نیازهای آموزشي متخصصان ترويج کشاورزی بررسي شد و نیازهای آنان شامل مديريت
زمان ،ره ری ،تصمیمگیری و تل مسأله ،سرپرستي ،مديريت خیقیت ،ادار و
هماهنگي ،برنامهريزی ،توسعه منابع انساني و اثربخشي شخصي بود (تاجي میررتیمي
و مخ ر.)1388 ،
اسکندری( ) 1385درتحقیق خود به اي نتیجه دست يافت که مهمتري آموزشهای
فرا گرفته شد توسا کارآفرينان شامل مهارتهای تخصصي ،مطالعات امکانسنجي،
بازاريابي و تحلیل مشتری ،اقدامات عملیاتي بهمنظور را اندازی کسب و کار ،نحوة تهیه
طرح تجاری ،خیقیت و نوآوری ،امور مالي و تسابداری ،مديريت منابع انساني ،نحوة
تأمی منابع مالي برای را اندازی کسب و کار ،قوانی و مقررات کسب و کار و تجارت در
ايران و برنامهريزی راه ردی است .با توجه به پژوهشهای صورت گرفته ميتوان نتیجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گرفت که صیتیتهای مديريتي يکي از مهمتري مقولههايي است که بايد در بحث
آموزش کارآفريني به آن توجه کرد؛ لذا نظر به اهمیت آموزش مديريت کارآفريني ،در
زير به تعريف تعدادی از انواع مديريت از جمله مديريت استراتژيک ،ريسک ،پروژ ،
بحران ،مشارکتي ،اقتضايي ،زمان ،تضاد ،اطیعات و بازار پرداخته ميشود.
بر اساس تعريف کنسرسیوم آموزش کارآفريني" ،1مديريت استراتژيک" درک
فرايندها ،استراتژیها و سیستمهای مورد نیاز برای هدايت همة فعالیتهای سازمان
تجاری ميباشد (آشمر .)2004 ،2بنابراي مطالعه مديريت استراتژيک ،تأکید بر ارزيابي
و آگاهي از فرصتهای خارجي ،همکاریها ،برتریها ،تهديدات و ضعفهايي است که در
اصل ،خا مشي تجارت نامید ميشود (معروفي .)1382 ،مديريت استراتژيک يک فرايند
مداوم است و ع ارت از طرح و نقشة کلي سازمان برای رضايت مشتريان و کسب عملکرد
مناسب ،محکم کردن موقعیت در بازار ،هدايت عملیات ،رقابت موفقیتآمیز و کسب
اهداف سازماني است.
"مديريت ريسک" شامل درک مفاهیم ،استراتژیها و سیستمهايي است که در
تجارت بهکار گرفته ميشود تا ضرر و زيان به تداقل برسد (کنسرسیوم آموزش
کارآفريني .)2004 ،مديريت ريسک يعني هدايت و بهکارگیری اصول علمي مديريت،
در راستای ادارة ريسکهايي که سازمان را تهديد ميکنند؛ بهع ارت ديگر ،مديريت
ريسک شامل توانايي مدير در هدايت ريسک به سمت مناسب است .توانايي مدير در
برآورد میزان ريسک پذيری سازمان با توجه به منابع و امکانات و برنامهريزی ريسک،
امری ضروری است  .مدير کارآفري بايد با نکات ضعف ،قوت ،فرصتها و تهديدات
سازمان آشنا باشد .بهتري نوع مديريت اي است که مدير ،فرصتهای موجود در بازار
را جذب نمود و تهديدات را ت ديل به فرصت نمايد و از نکات قوت سازمان برای رسیدن
به اهداف سازمان بهر برداری کند .مديريت پروژ  ،فرايندی است که جريان دور زندگي
پروژ را از آسانتري را و با بهتري نتیجه ،در راستای دستيابي به اهداف پروژ  ،بر
نامهريزی و هدايت ميکند ( نوری .)1382 ،مديريت پروژ بهمنظور هدايت تمام
پروژ های کارآفريني ،مخصوصاً در زمینه مطالعات امکانسنجي پروژ کارآفريني
ميتواند استفاد شود.
جانسون و همکاران )1988( 3معتقدند شیو ای را که مديريت عالي سازمان برای
مقابله با بحرانها و آشفتگيها برميگزيند "مديريت بحران" ميگويند .بروز برخي از
بحرانها عليرغم تمام تمهیدات به عمل آمد اجتنابناپذير است و بنابراي تذف تمام
بحرانهايي که سازمان را تهديد ميکند ناممک است؛ با اي وجود ،اعمال مديريت
بحران ،سازمان را قادر ميسازد که پار ای از بحرانها را از میان بردارد ،برخي ديگر را
به نحو مؤ ثر ادار کند و ابزار الزم برای يادگیری کامل و سريع از بحرانهای واقع شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را در اختیار بگیرد .از آنجا که تمام فعالیتهای سازمان ،تحت کنترل کارآفري نیست،
ممک است که بعضي از شرايا بیروني ،سازمان را دچار بحران کند؛ مانند کاهش تقاضا،
ورود رق ای جديد به بازار ،واردات محصوالت مشابه ،تذف يارانه ،تورم و غیر  .بنابراي ،
مديرکارآفري بايد توانايي کنترل بحران را داشته باشد تا از آسیبهای جدی به سازمان
جلوگیری شود.
برای درک اهمیت "مديريت تغییر" بايد توجه داشت که با توجه به تغییر در نیازهای
مشتريان و زياد شدن رقابت در بازار کار ،گاهي ايجاد تغیییرات اساسي درسازمان
کارآفريني الزم به نظر ميرسد .در عصر تاضر ،سازمانها بهصورت فزايند با محیاهای
پويا و در تال تغییر مواجه ميشوند؛ بنابراي بهمنظور بقا و پويايي خود مج ورند که
خود را با تغییرات محیطي سازگار سازند .به بیان ديگر با توجه به سرعت شتابند
تغییرات و تحوالت اقتصادی ،تکنولوژيک ،علمي ،فرهنگي و اجتماعي در عصر تاضر،
سازمانهايي موفق و کارآمد محسوب ميشوند که عیو بر هماهنگي با تغییرات جامعه
امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونيها را نیز در آيند پیشبیني کرد و قادر باشند
که اي تغییرات را در جهت ايجاد تحوالت مطلوب برای ساخت آيند ای بهتر هدايت
کنند (آقايي فیشاني.)1377 ،
"مديريت مشارکتي" رهیافتي جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهي کارکنان،
بهمنظور تل مسائل سازمان و به ود مستمر در تمام ابعاد است .در اي س ک مديريت،
فقا افراد رأس هرم سازمان ،در امر تصمیمگیری مشارکت ندارند ،بلکه افراد در رد های
پايی تر هرم نیز در اي امر دخیل هستند .مديريت مشارکتي براساس سیستمهای
مختلفي اجرا ميشود که يکي از نیرومندتري آنها نظام مديريت پیشنهادهاست که بیش
از پنجا سال در بسیاری از شرکتهای بزرگ صنعتي جهان بهکار گرفته شد است .در
اي نظام ،همة کارکنان سازمان تق دارند که نظرهای اصیتي خود را دربارة بهتر شدن
کیفیت و کمیت کارها که به اثربخشي يا کارايي سازمان ياری ميرساند ،بهصورت فردی
يا گروهي تنظیم و برای بررسي کارشناسانه به سازمان ارسال کنند .بايد توجه داشت که
مشارکت موجب برونداد باالتر ،کیفیت بهتر  ،خیقیت و نوآوری ميشود (وزارت تعاون،
.)1384
" مديريت اقتضايي" تغییر در شیوة مديريت ،متناسب با فرهنگ سازمان است
(فنیری .)1384 ،مديريت اقتضايي نیز بر اي اصل استوار است که شیوة برتر در مديريت
و جود ندارد و مدير بايد بسته به شرايا موجود و ويژگيهای زيردستان ،س ک مناسب
مديريت را انتخاب کند .در مديريت اقتضايي ،وظیفه مديران اي است که تعیی کنند
چه روشي ،درچه موقعیتي ،تحت چه شرايطي و درچه زماني ،بهتري زمینه را برای نیل
به اهداف مديريت فراهم کند .براساس استانداردهای کنسرسیوم آموزش کارآفريني
( )2004يکي از ويژگي ها و رفتارهای کارآفرينان اعمال خود مديريتي است .که يکي از
شاخصهای آن "مديريت زمان" است .مديريت زمان بايد بهگونهای انجام شود که
تداکثر کار با تداکثر بهر وری در تداقل زمان قابل تصول باشد .مديريت زمان برای
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افزايش بهر وری نیروی کار است که هدف آن ،بهینه و منطقيسازی زمان مورد استفاد
در تولید کاالها و خدمات در واتدهای اقتصادی است .با استفاد از آن ميتوان زمان
تولید کاالها و به ت ع آن هزينهها و قیمت تمام شد کاالها را کاهش داد .از جمله
فعالیتهای مربوط به مديريت زمان ،اولويتبندی فعالیتها ،تفويض فعالیتها ،مهارت
برنامهريزی و غیر است.
در رابطه با "مديريت تعارض" بايد اذعان داشت که تعارض زماني بهوجود ميآيد که
فرد يا گروهي از لحاظ اهداف ،اعتقادات ،عیئق و بحثهای شناختي با فرد يا گرو
ديگری تفاهم نداشته باشند و اي عدم تفاهم موجب ايجاد تعارض ميشود .پديد
تعارض ،آثار منفي و مث ت روی عملکرد افراد و سازمانها دارد .زماني که تعارض در يک
ساز مان بسیار باال باشد ،موجب پايی آمدن عملکرد ساز مان ميشود؛ زيرا اتحاد و اتفاق
نظر در ساز مان بسیار کم است ،و برعکس زماني که تعارض بسیار کم باشد ،رشد سازمان
در تداقل ميباشد؛ چون رقابت و انتقاد سازند در سازمان به تداقل ميرسد .تعارض
در تد بهینه ،نه تنها مضر نیست ،بلکه موجب رشد و ارتقای سازمان ميشود؛ چون
موج ات انتقاد سازند را فراهم ميکند.
"مديريت اطیعات" به معني درک مفاهیم ،سیستمها و ابزار مورد نیاز برای
دستيابي ،نگهداری ،ارزشیابي و انتشار اطیعات برای تصمیمگیری است (آشمر.)2004 ،
از جمله مهارتهای مورد نیاز مديريت اطیعات ميتوان به شناخت را های تأثیر
تکنولوژی بر تجارت ،آشنايي با انواع گزارشهای تجاری ،توانايي ث ت و گزارش
مالیاتهای فروش ،ايجاد سیستمهای گزارشنويسي مالي ،انتخاب منابع اطیعاتي برای
شروع کسب و کار ،جست و جو بهمنظور دستيابي به اطیعات بازار ،تخمی و برآورد
نیازهای مشتريان اشار کرد.
"مديريت بازار" شامل درک مفاهیم ،فرايندها و سیستمهای مورد نیاز برای تعیی
نیازها ،خواستهها و انتظارات و رضايت مشتری و ايجاد تولیدات ،خدمات و ايد های
جديد است .بر اساس استانداردهای کنسرسیوم آموزش کارآفريني( ،)2004از جمله
شاخصهای مديريت بازار ميتوان به ايجاد ايد تولیدات وخدمات جديد ،ارزيابي
فرصتهای واردات و صادرات ،مديريت اطیعات بازار ،اطیع از قیمتها ،استفاد از
تکنولوژی در فروش تولیدات و ...اشار کرد .در نهايت نتايج تحقیقات تاکي از آن است
که آموزش مديريت در کارآفريني امری ضروری است و موجب ارتقا و بهر وری هر چه
بیشتر فعالیتهای کارآفريني خواهد شد.
روش تحقیق
اي تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کمّي محسوب ميشود ،و از نظر هدف
از نوع کاربردی ،و از لحاظ گردآوری اطیعات از نوع تحقیقات توصیفي -پیمايشي است.
اي پژوهش در دو مرتله انجام شد .درمرتلة اول از رهیافت کیفي برای تعیی
صیتیتهای مورد نیاز کارآفرينان بهمنظور موفقیت در کارآفريني و استراتژیهای قابل
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اتخاذ از سوی دانشگا برای ايجاد اي صیتیتها در دانشجويان استفاد شد .داد ها از
طريق مصات ه نیمهساختاريافته با  12کارآفري فارغالتحصیل دانشگاهي استان
کردستان و از طريق نمونهگیری هدفمند جمعآوری شد .سرانجام يک لیست از 16
صیتیت کارآفريني از طريق مصات ه با کارآفرينان ايجاد شد.
در مرتلة دوم تحقیق ،جامعة آماری پژوهش شامل  60نفر از کارآفرينان استان
کردستان بود که به علت محدوديت تعداد آنان ،اقدام به سرشماری شد .دسترسي به
اسامي کارآفرينان از طريق سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی صورت گرفت .ابزار
گردآوری داد ها پرسشنامه بود که در سه بخش طراتي شد .بخش اول پرسشنامه
دررابطه با ويژگيهای شخصي پاسخگويان بود .در بخش دوم پرسشنامه ،کارآفرينان،
میزان اهمیت هريک از موضوعات آموزشي و نیز میزان صیتیت خود را در رابطه با
هريک از موضوعات مشخص کردند .بدي ترتیب برای هر موضوع آموزشي  2امتیاز
محاس ه شد که يکي گويای میزان اهمیت موضوع آموزشي و ديگری گويای میزان
صیتیت کارآفرينان بود .با استفاد از فرمول بوريچ ،اولويت هريک از موضوعات آموزشي
از ديد کارآفرينان مشخص و مرتب شد .فرمول مدل بوريچ به صورت زير ميباشد:
اهمیت * (صیتیت– اهمیت ) = نمرة اولويت
در اي مدل ،موضوعات آموزشي که نمرة اولويت آنها باالی  4باشد بیشتري نیاز به
آموزش را دارا هستند .موضوعاتي که نمرة اولويت آنها باالی  3و  2باشد جزء نیازهای
آموزشي ن ود اما نیاز به تقويت دارند .موضوعاتي که نمرة اولويت آنها زير  2باشد نیاز
به آموزش ندارند .در بخش سوم پرسشنامه نیز ،سؤالهايي در رابطه با استراتژیهای
دانشگا برای ايجاد اي صیتیتها طراتي شد .بدي ترتیب که از کارآفرينان خواسته
شد تا میزان اهمیت هريک از استراتژیها را در ايجاد صیتیتهای کارآفريني با استفاد
از طیف لیکرت مشخص کنند.
روايي ظاهری و محتوايي پرسشنامه با بهر گیری از نظرات اعضای هیأت علمي
دانشکد کشاورزی دانشگا رازی تأيید شد .پايايي ابزار پژوهش نیز برای دو بخش
پرسشنامه با استفاد از روش آلفای کرون اخ ،محاس ه شد که پايايي پرسشنامه را نشان
داد (جدول .) 1
جدول شماره ( )1آلفای کرونباخ بخشهای مختلف پرسشنامه
متغیرهای تحقیق

پرسشنامه
تعداد گویه

ضریب روایی

صیتیتهای کارآفريني

16

٪72

استراتژیهای قابل اتخاذ توسا دانشگا

15

٪73

جمع

31
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نتایج
با توجه به يافتههای تاصل از جدول شمار  90 ،2درصد فعالیتهای کارآفريني از
سوی مردان و تنها 10درصد آن ،از سوی زنان انجام شد است.
جدول شماره ( )2توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

54

90

90

زن

6

10

100

با توجه به يافتههای جدول شمار  ،3فعالیتهای گوناگون کارآفريني شامل 23/3
درصد گلخانه 25 ،درصد دامپروری 21/7 ،درصد کشاورزی 10 ،درصد خدمات
کشاورزی 13/3 ،درصد باغ اني و  6/7درصد شییت است.
جدول شماره ( )3توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع فعالیتهای کارآفرینی
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

نوع فعالیت کارآفرینی
گلخانه

14

23/3

23/3

دامپروری

15

25

48/3

کشاورزی

13

21/7

70

خدمات کشاورزی

6

10

80

باغ اني

8

13/3

3/93

شییت

4

6/7

100

اولویت بندی صالحیتهای مورد نیاز کارآفرینی با استفاده از مدل
نیازسنجی بوریچ از دیدگاه کارآفرینان
با توجه به جدول شمار  ،4يافتهها ی تاصل از مدل بوريچ نشان داد که نمرة
اولويت  12صیتیت ،باالتر از  4بود و آنها نیازهای آموزشي را تشکیل دادند که
بهترتیب اولويت شامل  .1دانش فني کشاورزی  .2تدوي طرح تجاری  .3برنامهريزی.4
توانايي سازماندهي منابع  .5مديريت استراتژيک  .6مديريت ريسک  .7مديريت بازار 8
 .مديريت پروژ  .9مديريت تعارض  .10مديريت اطیعات  .11مديريت بحران .12
مديريت تغییر است .اي نتیجه با نتايج تحقیقات اسکندری ( )1385در زمینة
صیتیتهای مورد نیاز کارآفريني همخواني دارد.
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جدول شماره ( )4اولویتبندی صالحیتهای مورد نیاز کارآفرینی با استفاده از مدل نیازسنجی بوریچ
از دیدگاه کارآفرینان
میانگین

نمرة

مهارت

اولویت

1

دانش فني کشاورزی

4/94

3/47

7/30

2

تدوي طرح تجاری

4/41

2/80

7/21

3

برنامه ريزی

4/36

3/07

5/68

4

توانايي سازماندهي منابع

4/33

3/08

5/44

5

مديريت استراتژيک

4/71

3/57

5/39

6

مديريت ريسک

4/31

3/11

5/20

7

مديريت بازار

4/59

3/49

5/09

8

مديريت پروژ

4/49

3/43

4/81

9

مديريت تعارض

4/10

2/95

4/67

10

مديريت اطیعات

4/45

3/41

4/56

11

مديريت بحران

4/22

3/21

4/30

12

مديريت تغییر

4/58

3/69

4/09

13

مديريت مشارکتي

4/53

3/65

3/95

14

مديريت اقتضايي

4/53

3/66

3/91

15

مديريت زمان

4/16

3/24

3/80

16

مديريت مالي و تسابداری

3/68

2/69

3/67

ردیف

صالحیتهای مورد نیاز
کارآفرینان

میانگین اهمیت

مقیاس=5 :بسیار زياد =4 ،زياد  =3 ،متوسا  =2 ،کم =1 ،هیچ

اولویتبندی راهکارهای قابل اتخاذ از سوی دانشگاه بهمنظور ایجاد
صالحیتهای کارآفرینی
يافتههای جدول شمار  5اولويتبندی استراتژیهای قابل اتخاذ از سوی دانشگا به
منظور ايجاد صیتیتهای کارآفريني را با توجه به مد و میانگی آنها نشان ميدهد.
باالتري اولويت مربوط به "ايجاد ارت اط بی مراکز کارآفريني و دانشگا " و پايی تري
اولويت مربوط به "کاهش تجم مطالب درسي و تأکید بر کیفیت به جای کمیت" است.
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جدول شماره ( )5راهکارهای دانشگاه برای ایجاد صالحیتهای کار آفرینی
اولویت

استراتژیهای قابل اتخاذ از سوی دانشگاه

مد

انحرافمعیار

میانگین

1

ايجاد ارت اط بی دانشگا و مراکز کارآفريني

5

0/61

4/44

2

فرستادن دانشجويان به مراکز کارآفريني
بهمنظور کسب تجربههای عملي در دنیای واقعي

5

0/86

4/16

3

استفاد از کارآفرينان موفق در آموزش
دانشجويان

5

0/91

4/14

4

متناسب ساخت برنامههای درسي با نیازهای
بازار کار

5

1/80

4/04

5

برگزاری دور های کارآموزی

5

0/79

4/02

6

تأکید بر آموزشهای گروهي

5

0/97

3/94

7

تغییر برنامه درسي در راستای انط اق با شرايا
محلي

5

8

1/03

3/93

برگزاری سمینارهای چند رشتهای و ايجاد
ارت اط بی گرايشهای مختلف آموزشي و اساتید
دانشگا

5

0/93

3/88

9

به ود روشهای تدريس

5

1/01

3/86

10

به روز کردن برنامههای درسي

4

1/11

3/78

11

تلفیق دانش بومي و مدرن

4

1/32

3/30

12

ايجاد تغییر در شیو ارزشیابي

3

1/21

3/13

13

اختصاص زمان کافي برای يادگیری مهارتها

3

1/15

3/08

14

کاهش تجم مطالب درسي و تأکید بر کیفیت به
جای کمیت

3

0/75

3/03

مقیاس = 5 :بسیار مهم =4 ،مهم  =3تاتدودی مهم =2 ،کم اهمیت =1 ،بدون اهمیت

بحث و نتیجهگیری
نتابج تاصل از اولويتبندی صیتیتهای موردنیاز کارآفرينان نشان داد که براساس
مدل نیازسنجي بوريچ باالتري اولويت مربوط به "دانش فني کشاورزی" است .ال ته
توجه به اي نکته الزم است که دانش فني در صورتي ميتواند باالتري بهر وری را در
انجام فعالیتهای کارآفريني موجب شود که با دانش مديريتي تلفیق شود .به ع ارت
ديگر دانشجويان عیو بر دانش فني کشاورزی بايد به مهارتهای مديريتي کارآفريني
نیز تجهیز شوند تا با تغییر شرايا و موقعیتهای گوناگون بازار تجاری ،سازمان تحت
مديريت آنان دچار تزلزل و رکود نشود.
بر اساس مدل بوريچ ،اولويت دوم شامل "تدوي طرح تجاری" بود .داشت مهارت
تدوي طرح تجاری از آن جهت تائز اهمیت است که دانشجويان را با تمام جزئیات
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را اندازی کسب و کار جديد آشنا ميکند .امروز متأسفانه تدوي طرحهای تجاری از
سوی افراد خ ر در بازار افزايش يافته است و تتي افرادی هم که تصمیم به اخذ وام
برای را اندازی کسب و کار گرفتهاند ،بهمنظور تدوي طرح کسب و کار خود به اي افراد
مراجعه ميکنند .بنابراي يکي از مهارتهای اساسي در زمینة آموزش کارآفريني تدوي
طرح تجاری است .تدوي طرح تجاری يکي از مشهورتري روشهای تدريس است
(ردفورد .) 2006 ،1هونیگ ( )2004دريافت که در میان  100دانشگا اياالت متحد ،
 78دانشگا توجه خاصي به تولید طرحهای تجاری داشتهاند .برای تدوي طرح تجاری،
دانشجويان اطیعات مرت ا با ايجاد يک کسب و کار جديد را جمعآوری و خیصه
ميکنند .در واقع تدوي طرح تجاری ،ساختاری را ايجاد ميکند که به دانشجويان کمک
ميکند تا روی تیطة خاصي از دانش متمرکز شد و به آنها اجاز تفکر آزاد را ميدهد
(هونیگ)2004 ،
اولويت سوم شامل "برنامهريزی" و اولويت چهارم شامل "توانايي سازماندهي منابع"
بود که هردو جزء عناصر فرايند مديريت محسوب ميشوند .اولويت پنجم شامل "مديريت
استراتژيک" و اولويت ششم شامل "مديريت ريسک" بود .مديريت ريسک در فرايند
کارآفريني امری بسیار مهم بود و کارآفرينان را در مقابل شرايا پیشبیني نشدة محیا
تجهیز ميکند .همچنی آنان را قادر ميسازد که تهديدات را به فرصت ت ديل کنند؛
لذا گنجاندن واتدهای درسي در زمینة مديريت ريسک در بی دروس کارآفريني
پیشنهاد ميشود.
اولويت هفتم شامل "مديريت بازار" بود .مديريت بازار برای تعیی نیازها،
خواستهها  ،انتظارات و رضايت مشتری و نیز ايجاد تولیدات ،خدمات و ايد های جديد
است .کارآفريني زماني ميتواند سودآور و مفید باشد که شرايا موجود اقتصادی،
اجتماعي و فرهنگي مشتريان را لحاظ کند و با خواستهها و نیازهای آنان منط ق باشد،
در غیراي صورت فروش کاالها و خدمات تولید شد با مشکل مواجه خواهد شد؛ لذا
گنجاندن اي واتد درسي در میان دروس رشته کارآفريني امری مفید است .اي نتیجه
با نتايج تاصل از تحقیق سولوم  )2005( 2همسو است .سولوم اظهار ميدارد که
دور های آموزش کارآفريني شامل کیسهای تلفیقي بازاريابي ،امورمالي ،توسعة
محصوالت جديد و تکنولوژی است .همچنی بر اساس نتايج تحقیق ردفورد ()2006
مديريت و تجزيه و تحلیل بازار در برنامة درسي کارآفريني در پرتغال در اولويت سوم
قرار گرفت.
اولويت هشتم شامل "مديريت پروژ " بود .مديريت پروژ  ،يکي از مهمتري انواع
مديريت است که چون به بررسي همة جوانب يک پروژة کاری ميپردازد ،بسیار تائز
اهمیت است .اولويت نهم شامل "مديريت تعارض" بود .تعارض و تضاد جزء الينفک
فرايند مديريتي و انجام کارهای تیمي از جمله کارآفريني است؛ لذا مدير کارآفريني بايد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Redford
.Solomon

1.
2
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توانايي هدايت تعارض را در سازمان داشته باشد .اولويت دهم شامل "مديريت اطیعات"
بود .مديريت اطیعات مستلزم شناخت کانالهای ارت اطي ،ش کههای اطیعاتي و ايجاد
ارت اط مؤثر با آنان در زمان مورد نظر است .کارآفرينان بايد ازجديدتري يافتهها و
تحقیقات در زمینة کار ی خود اطیع داشته باشند تا توانايي رقابت خود را در بازار از
دست ندهند و اي امر مستلزم آشنايي آنان با س ک مديريت اطیعات است .اولويت
يازدهم شامل "مديريت بحران" و اولويت دوازدهم شامل "مديريت تغییر" بود .با توجه
به شرايا متغیر دنی ای تجارت  ،کارآفري بايد توانايي سازگاری با تغییرات و نیز تفظ
سازمان در شرايا بحراني را داشته باشد.
مهمتري راهکار دانشگا برای ايجاد صیتیتهای کارآفريني در دانشجويان" ،ايجاد
ارت اط بی مراکز کارآفريني و دانشگا " است .بدي وسیله جديدتري يافتههای تاصل
از تحقیقات دانشگاهي بهمنظور به ود فعالیتها ی مراکز کارآفريني به اي مراکز انتقال
يافته ونیازهای بازار کار از سوی اي مراکز به دانشگا منتقل ميشود .دومی راهکار،
"فرستادن دانشجويان به مراکز کارآفريني موفق بهمنظور کسب تجربههای عملي در
دنیای واقعي" است .آموزش کارآفريني بهطور سنتي روی آموزش تئوری متمرکز است؛
اما بسیاری از نوآوریها عملگرا بود و روی يادگیری از طريق عمل تأکید دارند .استفاد
از اي راهکار موجب تلفیق همزمان شیو های تئوری و عملي شد و موج ات يادگیری
بهتر را فراهم ميآورد .اي نتیجه با نتیجة تحقیق اتسکويتس )2003( 1همخواني دارد.
سومی راهکار "استفاد از کارآفرينان موفق در آموزش دانشجويان" است .اي مسأله
عیو بر ايجاد ارت اط بیشتر بی دانشجويان و کارآفرينان ،موجب ت ادل نظر و انتقال
تجارب عملي کارآفرينان به دانشجويان ميشود .چهارمی و پنجمی راهکار به ترتیب
اولويت شامل "متناسب ساخت برنامههای درسي با نیازهای بازار کار" و "برگزاری
دور های کار آموزی" است .اي نتیجه بر اساس توافقنامة کاغذ س ز2در اروپا مورد تأيید
است .بر اساس اي توافقنامه ،کارآموزی بايد برای دانشجويان تمامي رشتهها در
واتدهای درسي لحاظ شود .اي نتیجه همچنی با برنامة سیاستهای کارآفريني 3دولت
فنیند ( )2004همخواني دارد.
ششمی راهکار شامل "تأکید بر آموزشهای گروهي" است .آموزش گروهي فقا
بر روی فرد متمرکز نیست ،بلکه هدف آن ،آموزش چگونگي شکلدهي به سازمان و
مهارتهای فعالیت در گرو است .تُس آموزش گروهي در اي است که افرادی که به
تنهايي قادر به را اندازی کسب و کار نیستند ،در جمع توانايي اي کار را پیدا خواهند
کرد .اي راهکار در راستای ايجاد صیتیت توانايي انجام فعالیتهای تیمي است .اي
نتیجه با نتايج تحقیقات اتسکوويتس ( )2003همخواني دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.Etzkowitz
.Green paper
3 .Entrepreneurship Policy program
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هفتمی راهکار" ،تغییر برنامة درسي در راستای انط اق با شرايا محلي" است .با
استفاد از اي راهکار ،دانشجويان در زمینهای آموزش داد شوند که با شرايا جغرافیايي
و پتانسیلهای محیطي آن منطقه همسو باشند و قطعاً اي مسأله ،موفقیت آنان را در
فعالیتهای کارآفريني تسهیل خواهد کرد .هشتمی راهکار" ،برگزاری سمینارهای چند
رشتهای و ايجاد ارت اط بی گرايشهای مختلف آموزشي و اساتید دانشگا " است .بايد
توجه داشت که ايجاد ارت اط بی گرايشهای مختلف آموزشي موجب ميشود که
کشاورزی بهعنوان مجموعهای کلي در نظر گرفته شود؛ زيرا تل بسیاری از مشکیت
بخش کشاورزی مستلزم ارت اط بی گرايشهای مختلف آموزشي است .با توجه به
يافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زير ارائه ميشود:
 .1طراتي برنامهای منسجم و نظاممند بهمنظور آموزش کارآفريني در در
دانشکد های کشاروزی امری الزم است؛ زيرا اي بخش دارای بالقو های زيادی برای
انجام فعالیتهای کارآفريني است.
 .2گنجاندن دروس مديريت در کارآفريني در برنامة آموزش کارآفريني ،برای به ود
ادارة تشکییت کارآفريني و تداوم و پايداری آن پیشنهاد ميشود.
 .3ايجاد ارت اط بی مراکز کارآفريني و دانشگا ها برای ت ادل تجارب و اطیعات
دوسويه و همچنی بازديد از طرحهای کارآفريني در دست اجرا ،بهمنظور ملموستر
کردن فرايند کار آفريني برای دانشجويان توصیه ميشود.
 .4دعوت از کارآفرينان فارغالتحصیل دانشگاهي برای آموزش کارآفريني به
دانشجويان امری الزم است.
 .5فرستادن دانشجويان به مراکز کارآفريني برای کسب تجربههای عملي در شرايا
واقعي پیشنهاد ميشود.
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