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هاي خدمات شرکتاعضاي انههاي کارآفرینگیري شایستگیاندازه
)جنوب استان کرمانمنطقه:مورد مطالعه(فنی و مهندسی کشاورزياي،مشاوره

و جمشید اقبالی2 حسام الدین غالمی1
)h.gholami@areeo.ac.irول: و، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران (نویسنده مسسازمان تحقیقات،استادیار-1

گروه مدیریت و توسعه کشاورزي دانشگاه تهران,دانشجوي دکتري توسعه کشاورزي-2
15/10/96تاریخ پذیرش: 9/9/96تاریخ دریافت: 

چکیده 
هـاي  گیـري شایسـتگی  در این زمینه اندازهدارند.پذیر هاي مخاطرهنقش مؤثري در عملکرد شرکتهاي کارآفرینانهشایستگی

اي، فنی و مهندسـی کشـاورزي در   خدمات مشاورههايها در شرکتریزي براي بهبود این شایستگیتواند در برنامهکارآفرینانه می
هاي کارآفرینانـه  هدف اصلی این تحقیق بررسی شایستگیبنابراینداشته باشد.نقش موثري هاي جنوب استان کرمانشهرستان

نفـر از اعضـاي   346شـامل بود. جامعه آماري این تحقیق اي، فنی و مهندسی کشاورزيخدمات مشاورههاي شرکتکارشناسان 
نفر از آنان از طریق روش 132فرمول کوکران، تعداد براساسهاي جنوب استان کرمان بودند که در شهرستانمذکور هاي شرکت

وسـیله  صـوري آن بـه  اي گردآوري شد که رواییپرسشنامهوسیلهبهها دادهاي با انتساب متناسب انتخاب شدند.گیري طبقهنمونه
شـد. تأییـد شـده  روایی همگرا به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراجوسیلهبهپنلی از متخصصان و روایی سازه آن

هـاي  میزان شایسـتگی نتایج نشان داد؛.جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز از روش پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخ استفاده شد
) از نظـر  درصـد 72/72گویـان ( خوب است و اغلب پاسـخ تر از حد) ولی کم5از 46/3میانگین (باالتر از گویان کارآفرینی پاسخ

تـرین  بعد تعهـد و کـم  همچنین پاسخگویان بیشترین توانمندي را در شایستگی هاي کارآفرینانه در حد متوسط هستندشایستگی
خـدمات  هـاي  شـرکت یی در زمینـه آمـوزش کـارآفرینی در    دهابا توجه بـه نتـایج پیشـنها   ادراکی دارند. ی را در شایستگیتوانای

ارائه شده است. اي، فنی و مهندسیمشاوره

آموختگان ، کسب و کارهاي کشاورزي، دانشهاي کارآفرینی، صالحیتهاي کارآفرینی، مهارتکلیدي: شایستگیهايواژه
کشاورزي

مقدمه
،رشد اقتصادي،تواند باعث تسهیل نوآوريکارآفرینی می

هاي شغلی و همچنین توسعه اقتصادهاي ایجاد فرصت
. )3(ي شودروبهرهودلیل افزایش رشد اقتصادينوظهور به 

کارهاي کاهش بیکاري جوانانعالوه بر این، یکی از راه
کشف دلیلآموختگان است. بهو از جمله دانش)3،13(

برداري از هاي جدید و طراحی اقداماتی براي بهرهفرصت
و نیازهاي کردهها، کارآفرینان فرایند تولید بازار را هدایت آن

. )28،24(کنندمیاقتصادي و اجتماعی جامعه را برطرف 
سزایی در تولید ناخالص داخلی کشور بخش کشاورزي نقش به

منطقه . )4(دارد و افراد زیادي در آن مشغول به کار هستند 
جنوب استان کرمان از نظر کشاورزي چه در سطح استان و 

منطقهاي برخوردار است. این چه در سطح ملی از جایگاه ویژه
درصد از کل تولید 67درصد سطح زیرکشت و حدود 29

درصد از تولید 4و حدود استان کرمانمحصوالت کشاورزي
ه به سد با توجرنظر میبه. )9(کشور را در خود جاي داده است 

اي، فنی و مهندسیهاي خدمات مشاورهنقش مهم شرکت
در توسعه بخش کشاورزي و روستایی در سطح کشاورزي

تواند سبب رشد ها میکشور، توسعه کارآفرینی در این شرکت
. از سوي دیگر پایداري اقتصادي )4(و توسعه این بخش شود 

. از دالیل این مسأله )12(است چالشدچارها این شرکت
هاي علمی و عملی ها و صالحیتتوان به فقدان قابلیتمی

ها اشاره کار در بین افراد شاغل در آنالزم در زمینه کسب و
ها داراي مشکالت . در استان کرمان نیز این شرکت)23(کرد 

نی یهاي مهارتی هستند و سطح کارآفرچندي از جمله ضعف

که توسعه کارآفرینی در این حالی. در )5(پایینی دارند 
ها براي بهبود کیفیت خدمات و جلب رضایت بیشتر شرکت

رسد که این نظر می. به)25(باشدمیستائیان ضروري رو
طور جدي مورد بهها اندازي شرکتموضوع از بدو تأسیس و راه

توجه قرار نگرفته و شرایط و بسترهاي الزم براي توسعه 
.)11(است نشدها فراهم کارآفرینی در آنه

ها محور سه دسته دارایی در بنگاهبراساس نظریه منبع
ي فیزیکی، سازمانی و سرمایه انسانی (دانش و هاشامل دارایی
ثر ؤها متواند در کسب مزیت رقابتی پایدار در آنمهارت) می

شدت به اس این نظریه فرآیند خلق ارزش به. بر اس)6(باشد 
در کسب و توسعه منابع وابسته است هابنگاهتوانایی مدیران 

ها، منابع مهم بنگاههمین دلیل یکی از به. )19(
که در دسته سوم یعنی هاي کارآفرینی هستندصالحیت

براین اساس، . )3(گیرندسرمایه انسانی قرار می
هاي کسب و کار نیازمند رسد که ایجاد بنگاهنظر میبه

سازد تا از است که افراد را قادر میها اي از شایستگیمجموعه
آفرین اندازي یک بنگاه ارزشراهسويیک ایده اولیه به 

اندازي یک بنگاه راهعبارت دیگربه.)22(کنندحرکت 
ع ملموس باقتصادي در بخش پویاي کشاورزي نیازمند منا

هاي فیزیکی و مالی است و همچنین سرمایهمانند سرمایه
در این زمینه، . )15(غیرملموس یعنی سرمایه کارآفرینانه است 

توجهی ارتباط بین عملکرد و رشد ي قابلهاپژوهش
هاي کارآفرینانه کارکنان آمیز با شایستگیهاي مخاطرهشرکت

نتایج پژوهشی در مثال،عنوانبه)19(اند نها را اثبات کردهآ
فنی و مهندسی کشاورزياي،مشاورهي خدماتهاشرکت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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52.......... .....................................................................فنی و مهندسی کشاورزياي،هاي خدمات مشاورهشرکتاعضاي انه هاي کارآفرینگیري شایستگیاندازه

استان اصفهان نشان داده است از دیدگاه اعضاي این 
هاي کارآفرینانه ها عوامل مرتبط با برخی از شایستگیشرکت

کارهاي توسعه کارآفرینی در این ترین راهاز جمله مهم
هاي کارآفرینانه شایستگی،. بنابراین)12(ها بوده است شرکت

اي ضروري خدمات مشاورههاي براي پایداري و توسعه شرکت
ها اهمیت گیري این شایستگیهستند و در این راستا اندازه

بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان یابد. می
هاي خدمات در بین اعضاي شرکتانههاي کارآفرینشایستگی

این اي، فنی و مهندسی جنوب استان کرمان بود و درمشاوره
اي با میزان این یرهاي فردي و حرفهارتباط برخی متغ،راستا

هاي کارآفرینی صالحیتها مورد توجه قرار گرفت. شایستگی
مانند دانش اختصاصی اساسیهاي عنوان: ویژگیتوان بهرا می

هاي ها، تصور از خود، نقشها، ویژگیو عمومی، انگیزه
هایی تعریف کرد که که منجر به ایجاد، اجتماعی و مهارت

در .)7(دشوآمیز مییا رشد کسب و کار مخاطرهپایداري و
، شایستگی کارآفرینانه)17(همین زمینه، مان و همکاران 

نقش آمیز موفقیتتوانایی کلی یک کارآفرین براي ایفاي 
. در مجموع، توافق عمومی بر این است که استکاري خود 

هاي افرادي هستند که هاي کارآفرینانه ویژگیشایستگی
اندازي یک کسب و کار را به شکل اثربخشی راهتوانندمی

. افزون بر تعریف )18(کنند و آن را توسعه دهند
اند تا کارآفرینانه برخی مطالعات تالش کردههايشایستگی

)17(هاي کلیدي سازماندهی کنند آنها را در قالب برخی حیطه
هاي فردي نحوي که هر حیطه در برگیرنده شایستگیبه

. بر این )26(هاست فات فردي، دانش و مهارتمتشکل از ص
هاي کارآفرینانه اساس، در این مطالعه براي بررسی شایستگی

جمله زمینه ازاین شده در هاي ارائهبررسی مدلپس از
، احمد و )17(، مان و همکاران )8(چاندلر و جانسنهايمدل

؛ مدل مان و همکاران )18(و رولیمورل، میچ)2(همکاران
بندي عملیاتی و شفاف و بدون دلیل دستهعمدتاً به)17(

ها، همچنین جامعیت در عین خالصه همپوشانی شایستگی
گیري بودن، مبناي اصلی چارچوب پیشنهادي براي اندازه

هاي کارآفرینی قرار گرفت. همچنین این چارچوب، شایستگی
، مولدر و )15(همکاراندر مطالعات دیگري مانند النز و

در مطالعات مرتبط با بخش )2(و احمد )20(اران همک
کشاورزي مورد استفاده قرار گرفته است. اما علیرغم این که 

هاي گیاین مدل مبناي مناسبی براي چارچوب نظري شایست
هاي فردي و کارآفرینانه است با افزودن خوشه صالحیت

به آن تکمیل شد. عالوه بر این، )2(گرایی از مدل احمد گروه
هاي خدمات با توجه به این که این پژوهش در شرکت

گیرد؛ باید اي، فنی و مهندسی کشاورزي انجام میمشاوره

ها انعکاس ماهیت فنّی خاص این بخش در این صالحیت
عنوان یکی از مسأله یعنی توجه به بعد فنّی بهیابد. این

له چاندلر و جانسنیوسهاي کارآفرینان بههاي صالحیتخوشه
مطرح شده است و به دنبال ایشان توسط مولدر و )8(

در بخش کشاورزي نیز مورد توجه قرار گرفته )20(همکاران 
ها را تحت عنوان اي از شایستگیاست. این محققان دسته

ی که با توجه به هر بخش یا صنعت متفاوت هاي فنّصالحیت
این موضوعاند. اضافه کردهي کارآفرینانههااست به صالحیت

وسیله خالدي بهنیزتوسط یک پژوهش کیفی در داخل کشور
انههاي کارآفرینصالحیتیکی ازعنوانبه)14(و آگهی

حیطه 7در نهایت دانشجویان کشاورزي استخراج شده است. 
اصلی شامل بعد سازماندهی (سازماندهی منابع، افراد و رهبري 

دید و نگاه هاي جعد ادراکی (کشف ایدهافراد زیر مجموعه)، ب
متفاوت و نو به مسائل)، بعد ارتباطی (ارتباط مؤثر با دیگران و 

عد تعهد (تعهد ارائه هاي ارتباطی)، بمهارتبرخورداري از 
خدمات مناسب و تعهد کاري) با اقتباس از مان و همکاران

)17(داشتن انرژي باال، و ب) نگرش مثبت، عد فردي
بر انتقادات، مدیریت توسعه گویی در براخودانگیختگی، پاسخ

شغلی، شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و تالش براي بهبود 
کار و هماهنگی آنها آنها، شناسایی نقاط ضعف و قوت کسب

گراییگروهمدیریت زمان) و بعد تهدیدها و ها وبا فرصت
همکاري با دیگران) با اقتباس (پرورش فرهنگ کارآفرینانه و 

هاي فنی و درك الزم فنی (داشتن مهارتو بعد)2(از احمد
کار و بخش مربوطه) با اقتباس از چاندلر و ونسبت به کسب

گیري هاي مربوطه مبناي اندازه، با تعریف)8(جانسن
هاي کارآفرینانه قرار گرفتند.گیشایست

شناسی پژوهشروش
لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي است این تحقیق به

جامعه آماري این همبستگی انجام شد. - ش توصیفیکه به رو
اي، هاي خدمات مشاورهنفر از اعضاي شرکت346تحقیق را 

فنی و مهندسی کشاورزي در سطح جنوب استان کرمان 
نفر 132دادند که با توجه به فرمول کوکران، تعداد تشکیل می

جیرفت،شهرستان7از آنان براي انجام تحقیق انتخاب شدند. 
فاریابوجنوبرودبارگنج،قلعهمنوجان،کهنوج،رآباد،عنب

جنوب استان کرمان هستند. زیرنظر سازمان جهاد کشاورزي
هاي محدودیتدلیلشهرستان فاریاب بهدر این پژوهش
هاي خدماتجمعیت کم و تعداد کم شرکتاقتصادي تحقیق،

ماري حذف آاي، فنی و مهندسی کشاورزي از جامعه مشاوره
سطحدرشرکتاین نامتناسبتوزیعدلیلبههمچنین.شد
ها از روش براي انتخاب نمونهشهرستان،ششاین

). 1اي با انتساب متناسب استفاده شد (جدول گیري طبقهنمونه
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53...................................................................................................................1396/ پاییز و زمستان 8راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال چهارم/ شماره 

یافته هاي اختصاصنمونهد ها و تعداها به تفکیک شهرستانتعداد اعضاي شرکت- 1جدول 
Table 1. The number of companies' members in townships and the number of samples allocated to each one

تعداد نمونه اختصاص یافتههاتعداد کل اعضا در هریک از شهرستاننام شهرستان
11544جیرفت
9135عنبرآباد
3112کهنوج
218منوجان
4316قلعه گنج

4517رودبار جنوب
634132جمع کل

ها در این تحقیق پرسشنامه بود که از ابزار گردآوري داده
اي پاسخگویان و هاي فردي و حرفهبخش مشخصهدو

هاي هاي شایستگیلفهؤهاي مرتبط با سنجش مپرسش
ی، فردي، سازماندهی، فنّشایستگی7کارآفرینانه شامل 

د. براي گرایی تشکیل شده بوگروهادراکی، ارتباطی، تعهد و 
عدي که ب4هاي کارآفرینانه در شایستگیهايلفهؤمسنجش 

هاي توسعه اقتباس شده بود از گویه)17(از مان و همکاران 
و براي ابعاد شایستگی فردي و )16(مان وسیلهبهشده داده
)1(احمد وسیلهبههاي توسعه داده شده گرایی از گویهگروه

ساخته بر هاي محققاز گویهیعد فنّبهره گرفته شد. براي ب
هاي مورد ی از گویهلفه و همچنین برخؤاساس تعریف این م

هاي بهره گرفته شد. براي سنجش گویه)1(استفاده احمد
سطحی 5هاي کارآفرینانه از طیف لیکرت ط به شایستگیومرب

براي تعیین روایی استفاده شد. 5تا خیلی زیاد=1از خیلی کم=
ی صوري و سپس روایی تشخیصی به روش پرسشنامه از روای

.)1(شده استفاده شدتعیین شاخص میانگین واریانس استخراج
در ه است.پیشنهاد شد)11(این شاخص توسط فورنل و الرکر 

گیري است، فرض دهنده روایی ابزار اندازهاین معیار که نشان

بر این است که متغیر پنهان موردنظر واریانس مشترك
هاينسبت به متغیرمربوط به خودنشانگرهايبا بیشتري

پنهان دیگر دارد. محققین مقادیر میانگین واریانس 
به کنند و این امرشتر را توصیه میو بی5/0شده استخراج
درصد و یا بیشتر 50است که سازه موردنظر حدود ن معناي آ
به صورت AVEکندمیهاي نشانگر خود را تبیینواریانس

=:می شودزیر محاسبه  ∑ λمعرف بارهاي عاملی با یک نشانگر وvar(ε ) = 1 − λاست.
دهد، مقادیر در نشان می2که نتایج مندرج در جدول

و بیشتر). جهت تعیین پایایی 5/0(دامنه مناسب قرار دارند
ابزار تحقیق نیز از روش آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 

هاي اصلی پرسشنامه در ستفاده شد که مقادیر آن براي بخشا
آمد (جدول دست) به93/0تا 83/0سطح مناسب (در دامنه بین 

2 .(

هاي کارآفرینانهشایستگینتایج پایایی و روایی - 2جدول 
Table 2. The reliability and validity of entrepreneurial competencies

AVEپایایی ترکیبیاي کرونباخآلفشایستگیمؤلفه

شایستگی
هاي

کارآفرینانه

86/087/059/0فنیشایستگی
85/086/050/0فرديشایستگی

91/092/058/0سازماندهیشایستگی
87/088/051/0ادراکیشایستگی
87/088/057/0ارتباطیشایستگی

92/093/049/0تعهدشایستگی
83/084/059/0گراییگروهشایستگی

نتایج و بحث
گویاناي پاسخهاي فردي و حرفهویژگی

پاسخگویان مـرد  از) درصد8/53(نفر71نتایج نشان داد؛
ی . میـانگین سـنّ  نـد زن بـود از آنـان )درصـد 2/46(نفر61و

سال بود. میـانگین  85/5با انحراف معیار 31/31پاسخگویان 
بـود.  دوره 4/2مربـوط بـه کـارآفرینی    هـاي  هشرکت در گارگا

44/2با انحـراف معیـار   38/5میانگین سابقه کار پاسخگویان 
پاسخگویان کشاورزي بود از) درصد8/79(نفر 105رشته بود. 

به ایجاد کسـب  مایل) از پاسخگویان درصد8/84(نفر 112و 
. بودندو کار 

هاي کارآفرینانهگویان از نظر شایستگیوضعیت پاسخ
هاي کارآفرینانه در بین اعضـاي  در ادامه میزان شایستگی

اي، فنـی و مهندسـی کشـاورزي   خدمات مشـاوره هاي شرکت
) 10تـا  3هاي گیرد (جدولجنوب کرمان مورد بررسی قرار می

گانـه مـورد بررسـی قـرار     7هـاي  ابتدا هر یـک از شایسـتگی  
یت وضـع ،بنـدي براي امکان مقایسه و جمـع پس سوگیردمی
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و 10ها گزارش خواهد شد (جدول میانگین کل این شایستگی
از ISDMگویـان بـر اسـاس روش    در نهایت پاسخ).1نمودار 

ــتگی  ــر شایس ــروه داراي    نظ ــه گ ــه س ــه ب ــاي کارآفرینان ه
اندهاي کارآفرینانه پایین، متوسط و باال تقسیم شدهشایستگی

)21،27( .
فنّیگویان از نظر شایستگیوضعیت پاسخ

خدمات هاي اعضاي شرکتهاي فنّیاز نظر شایستگی

هاي اي، فنی و مهندسی کشاورزي در شهرستانمشاوره
داشتن دانش پایه مناسب درباره بخش در جنوب استان کرمان

ی یا هاي فنّداشتن تخصص و مهارت در زمینهو کشاورزي
از نظر آشنایی با بخش وبیشترین تواناییکاربردي کشاورزي

وانایی را تترین هاي جانبی آن کمکشاورزي ایران و بخش
است که اندکی 5از 39/3میانگین کل این شایستگی داشتند.

).3است (جدول 3باالتر از میانگین طیف یعنی 

یفنّشایستگیيهابندي گویهاولویتنتایج - 3جدول 
Table 3. Prioritization of technical competencies statements

انحراف معیار میانگین گویه
86/0 49/3 داشتن دانش پایه مناسب درباره بخش کشاورزي
90/0 49/3 هاي فنی یا کاربردي کشاورزيداشتن تخصص و مهارت در زمینه
78/0 46/3 هاي مرتبط با کسب و کار خودها یا روشاستفاده از تکنیک

0٫75 44/3 کسب و کار خوداستفاده از دانش فنی مرتبط با 
91/0 30/3 هاي موجود در بخش کشاورزيآشنایی با فرصت
32/1 17/3 هاي جانبی آن.آشنایی با بخش کشاورزي ایران و بخش
70/0 3/39 هاکل گویه

گویان از نظر شایستگی فرديوضعیت پاسخ
اي، فنی و مهندسی خدمات مشاورههاي شرکتاعضاي 

گو از نظر ویژگی پاسخفرديهايویژگیدر بین کشاورزي
حفظ وضعیت بهتري دارند و از نظر بودن به انتقادات سازنده 

میانگین کل این ضعف بیشتري دارند.سطح باالیی از انرژي
است که اندکی باالتر از میانگین طیف 5از 50/3شایستگی 

). 4است (جدول3یعنی 

فرديعد ي بهابندي گویهاولویتنتایج - 4جدول 
Table 4. Prioritization of personal competencies statements

انحراف معیار میانگین گویه
75/0 61/3 پاسخ گو بودن به انتقادات سازنده
75/0 58/3 مدیریت توسعه شغلی خود
79/0 53/3 برانگیختن خود به طوري که در یک سطح بهینه از عملکرد کار کنید
85/0 48/3 بندي کارها براي مدیریت زمانیتاولو
83/0 44/3 حفظ نگرش مثبت به مسائل
82/0 42/3 حفظ سطح باالیی از انرژي
56/0 50/3 هاکل گویه

سازماندهیگویان از نظر شایستگیوضعیت پاسخ
نتایج مندرج در جدول هاي سازماندهی در زمینه شایستگی

اي از مات مشاورههاي خددهد، اعضاي شرکتنشان می5
ریزي برنامهو از نظرکردن واحدهاي زیرمجموعهرهبرينظر 

. ترین توانایی را دارا هستندکمدهی منابع مختلفسازمان
است که اندکی باالتر 5از 35/3میانگین کل این شایستگی 

. )5(جدول است 3از میانگین طیف یعنی 
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سازماندهیعد بيهابندي گویهاولویتنتایج - 5جدول 
Table 5. Prioritization of organizing competencies statements

انحراف معیار میانگین گویه
91/0 46/3 کردن واحدهاي زیرمجموعهرهبري
89/0 45/3 وظایف را هماهنگ کردن
91/0 45/3 سازماندهی افراد
91/0 36/3 انگیزه دادن به افراد
89/0 32/3 یزي عملیات کسب و کارربرنامه
96/0 30/3 طور موثر به دیگرانهاي خود بهتفویض مسئولیت
88/0 29/3 صورت آرام و روان ادامه یابدکنم که کارهاي آن بهاي هدایت میگونهرا بهشرکت
92/0 28/3 سازماندهی منابع
85/0 27/3 دهی منابع مختلفریزي سازمانبرنامه
68/0 35/3 اهکل گویه

گویان از نظر شایستگی ادارکیوضعیت پاسخ
هاي ادراکی نتایج نشان داد اعضاي در بعد شایستگی

از اي، فنی و مهندسی کشاورزي خدمات مشاورههاي شرکت
اي نو ها به شیوهها، مسائل و مشاهدهنظر به کار گرفتن ایده

ه نگاه بو کار باالترین توانایی و از نظردر محیط کسب 
ترین توانایی را کممسائل و مشکالت جدید به عنوان فرصت

است که 5از 33/3میانگین کل این شایستگی دارا هستند
). 6(جدول است3اندکی باالتر از میانگین طیف یعنی 

ادارکیعد ي بهابندي گویهاولویتنتایج - 6جدول 
Table 6. Prioritization of conceptual competencies statements

انحراف معیار میانگین گویه
82/0 49/3 اي نو در محیط کسب و کارها به شیوهها، مسائل و مشاهدهگرفتن ایدهکاربه
89/0 40/3 اي نونگاه به مسائل به شیوه
82/0 37/3 کنم، در مقیاسی گستردهاي که مشاهده میهاي کاربست هر پدیدهدرك دامنه زمینه
91/0 34/3 هاگیريسرعت و چابکی در تصمیم
79/0 32/3 هاي جدیدکشف ایده
86/0 31/3 هاي داراي ریسکنظارت بر فرآیند کار در جهت رسیدن به اهداف در فعالیت
85/0 29/3 صورتی متفاوتنوآور بودن و انجام کارها به
82/0 25/3 هاي متوسط در زمینه شغلیپذیرفتن ریسک
81/0 19/3 مسائل و مشکالت جدید به عنوان فرصتنگاه به
59/0 33/3 هاکل گویه

ارتباطیگویان از نظر شایستگیوضعیت پاسخ
خدمات هاي شرکتهاي بعد ارتباطی اعضاي در بین گویه

بیشترین توانمندي را از اي، فنی و مهندسی کشاورزيمشاوره
ن این دربییترین تواناینظر تعامل با دیگران دارند.کم

. میانگین استشفاهیها مربوط به مهارت ارتباط شایستگی
است که تا حدي باالتر از 5از 59/3کل این شایستگی 
).7(جدول است 3میانگین طیف یعنی 

ارتباطیهاي بعد گویهبندياولویتنتایج - 7جدول 
Table 7. Prioritization of relationship competencies statements

نحراف معیارا میانگین گویه
76/0 76/3 تعامل با دیگران
81/0 67/3 ثر با دیگرانؤارتباط م
85/0 64/3 توسعه روابط بلندمدت بر پایه اعتماد با دیگران
83/0 58/3 زنی) با دیگرانتوانایی مذاکره (چانه
79/0 57/3 ها و ارتباطات کاري.اي شخصی از تماسایجاد و حفظ شبکه

0٫92 48/3 مهارت ارتباط نوشتاري (مثل انتقال منظور خود از طریق نامه)
80/0 45/3 مهارت ارتباط شفاهی (توانایی انتقال منظر خود به طور شفاهی)
62/0 59/3 هاکل گویه
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تعهدگویان از نظر شایستگیوضعیت پاسخ
بهگویه هاي بعد تعهد نشان داد؛ بندي گویهاولویتنتایج 

در کاالها یا ارائه خدمات با کیفیت تهعد باالیی دارمتولید
اي در شغلم حاضرم که اطرافیانم به گونهگویهاول واولویت

شناسند که خود را براي شغلش میعنوان فردي من را به 
. هاي بعد تعهد قرار داردلویت آخر گویهودر اکندوقف می

حدي باالتر است که تا5از 62/3میانگین کل این شایستگی 
. )8(جدول است3از میانگین طیف یعنی 

تعهدعد ي بهابندي گویهلویتونتایج ا- 8جدول 
Table 8. Prioritization of commitment competencies statements

انحراف معیار میانگین گویه
90/0 73/3 به تولید کاالها یا ارائه خدمات با کیفیت تعد باالیی دارم
84/0 64/3 نها مشارکت دارم از انگیزه بسیار قوي درونی برخوردارمآهایی که در خصوص پروژهبراي موفقیت هر امري به
83/0 63/3 اي از تعهد الزم براي جلوگیري از شکست کسب و کار مربوطه برخوردارمکنم در هر پروژهفکر می
87/0 58/3 نها مشارکت دارم از انگیزه بسیار قوي درونی برخوردارمآدر هایی که خصوص پروژهبراي موفقیت هر امري به
82/0 55/3 کندشناسند که خود را براي شغلش وقف میعنوان فردي میاي در شغلم حاضرم که اطرافیانم من را بهبه گونه
67/0 62/3 هاکل گویه

گراییگروهگویان از نظر شایستگیوضعیت پاسخ
نشان گراییگروهشایستگیهايي گویهبندلویتونتایج ا

دریافت حمایت و مشاره از خانواده و همکاران نزدیک از داد؛ 
اي هاي خدمات مشاورهبهترین وضعیت در بین اعضاي شرکت

فرهنگ کارآفرینانه در پرورشاما تواناییبرخوردار است

هاي دیگر گویهنسبت بهزندگی فردي یا شغلی خود 
میانگین . ار دارددر بدترین وضعیت قریگرایگروهشایستگی

است که تا حدي باالتر از 5از 59/3کل این شایستگی 
).   9است (جدول 3میانگین طیف یعنی 

گراییگروهعدي بهابندي گویهاولویتنتایج - 9جدول 
Table 9. Prioritization of familism competencies statements

انحراف معیار ینمیانگ گویه
83/0 70/3 کنماز خانواده و همکاران نزدیک مشاوره و حمایت الزم را دریافت می
95/0 70/3 گذارم (به خصوص با همکاران نزدیک)دانش و منابع را با دیگران به اشتراك می
77/0 65/3 کنمکنم و به آنها کمک میبا دیگران همکاري می
84/0 61/3 که به آنها اعتماد دارم کمک بگیرمکنم از همکارانی سعی می
83/0 45/3 کنمبراي نسل بعد از من که قرار است کار را دنبال کند بستر را فراهم می
89/0 45/3 توانم فرهنگ کارآفرینانه را در زندگی فردي یا شغلی خود پرورش دهممی
63/0 59/3 هاکل گویه

انهگ7هايگویان از نظر شایستگیوضعیت پاسخ
کارآفرینانه

هاي بندي از وضعیت خوشهدر ادامه براي ارائه جمع
هاي کارآفرینانه، میانگین کلی این گانه شایستگیهفت
و نمودار 10شود (جدول اي ارائه میصورت مقایسهها بهخوشه

گانه 7هاي بر اساس نتایج در همه شایستگی). همچنین 1
خدمات هاي ي شرکترد بررسی میزان توانمندي اعضاوم

اي، فنی و مهندسی کشاورزي جنوب کرمان باالتر از مشاوره
میانگین است اما در عین حال در هیچ یک از این 

4یعنی گویان به حد خوبها توانمندي پاسخشایستگی
رسد. بیشترین توانمندي را در شایستگی تعهد با میانگین نمی
یستگی ادراکی با ترین توانایی را در شاداشتند و کم62/3

. 33/3میانگین 

هاي کارآفرینانهشایستگیمیانگین -10جدول 
Table 10. The mean of entrepreneurial competencies

انحراف معیار میانگین هامولفه
67/0 62/3 شایستگی تعهد
62/0 59/3 شایستگی ارتباطی
63/0 59/3 گراییشایستگی گروه
56/0 50/3 فرديشایستگی 
70/0 39/3 شایستگی فنی
68/0 35/3 شایستگی سازماندهی
59/0 33/3 شایستگی ادراکی
46/0 46/3 هاي کارآفرینانه (کل ابعاد)شایستگی

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
4.

8.
51

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/jea.4.8.51
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-165-en.html


57...................................................................................................................1396/ پاییز و زمستان 8راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال چهارم/ شماره 

گویانهاي کارآفرینانه پاسخشایستگیمیانگین-1نمودار 
Chart 1. The mean of respondents’ entrepreneurial competencies

هاي گویان از نظر میران شایستگیبندي پاسخدسته
کارآفرینانه 

ي آن با هامؤلفههاي کارآفرینانهبراي بررسی شایستگی
بندي افراد براي تقسیمISDMهم جمع شدند، سپس از روش

این روش در تحقیقاتی مانند شیري و همکاران استفاده شد.

گویان بندي پاسخبراي دسته)21(همکاران و نورورزي و)27(
این روش به صورت بر اساس یک متغیر استفاده شده است.

.گیردزیر انجام می

A: = Aکم <Mean  -SD
متوسط B: = Mean –SD< B <Mean +SD
زیاد C = Mean +SD <C

17هايسطح شایستگی11براساس نتایج مندرج در جدول 
خدمات هاي شرکتشناسان درصد) از کار78/12(نفر

نفر96در سطح پایین و اي، فنی و مهندسی کشاورزي مشاوره
درصد) 39/14(نفر19درصد) در سطح متوسط و 72/72(

چنان هاي کارآفرینانه بودند. داراي سطح باالیی از شایستگی
هاي گویان از نظر شایستگیشود اغلب پاسخکه مالحظه می

قرار دارند. کارآفرینانه در سطح متوسطی

رآفرینانه کاهاي شایستگیاز نظر میزانگویانپاسخبنديطبقه-11جدول 
Table 11. Categorizing respondents in terms of entrepreneurial competences

درصد (نفر)فراوانی میزان
78/12 17 پایین
72/72 96 متوسط
39/14 19 باال

100 132 کل

٠٫٠٠
٠٫۵٠
١٫٠٠
١٫۵٠
٢٫٠٠
٢٫۵٠
٣٫٠٠
٣٫۵٠
۴٫٠٠
ُبعد فردی

ُبعد ارتباطی

ُبعد خانوادگی

ُبعد تعھدُبعد ادراکی

ُبعد سازماندھی

ُبعد فنی

میانگین انحراف معیار
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هاي کارآفرینانه با برخی ی رابطه شایستگیبررس
متغیرهاي مورد مطالعه

متغیرهاي سن و ،12بر اساس نتایج مندرج در جدول 
کارآفرینانه مرتبط است.هايشایستگینمره کلبا سابقه کار 

پوشانی متغیر این یافته خالف انتظار نیست. با توجه به هم
بیشتر حضور افراد در هاي توان گفت که سالسن و سابقه می

اي، فنی و مهندسی کشاورزي خدمات مشاورههاي شرکت
هاي کارآفرینانه آنها بیشتر افزایش باعث شده است؛ شایستگی

ر بیشتر از متغیدهد این دو تر نشان میسی دقیقیابد. برر
بر افزایشکشاورزي ی فنّهاي افزایش شایستگیطریق

متغیر تعداد . انددههاي کارآفرینانه مؤثر بویشایستگ
در آن گویان با محوریت کارآفرینیهایی که پاسخکارگاه

رابطه هاي کارآفرینانهنمره کل شایستگیند با شرکت کرد

ها بر دهنده تأثیر مثبت این کارگاهکه نشانارددداري معنی
دهدهاي کارآفرینانه است. بررسی بیشتر نشان میشایستگی

عد با بمتغیر این رآفرینانه مورد بررسی،هاي کاصالحیتاز بین
بر عالوهداري دارد.رابطه مثبت و معنیعد سازماندهیی و بفنّ

هاي کارآفرینانه با شود تمام ابعاد شایستگیمشخص میاین
این مسأله با تعریف داري دارند.یکدیگر رابطه مثبت و معنی

که )15(ن وسیله مان و همکارابههاي کارآفرینانهشایستگی
فرین براي ایفاي نقش کاري کلی یک کارآها را تواناییآن

د؛ هماهنگ است. کننآمیز تعریف میصورت موفقیتخود به
باهاي گذرانده با محوریت کارآفرینی تنهامتغیر تعداد دوره

هاي سازماندهی ارتباطو شایستگیهاي فنّیشایستگی
.)12(جدول دندار داشتمعنی

ايو حرفهي فرديهاو ویژگیهاي کارآفرینانه شایستگیهمبستگی ماتریس -12جدول 
Table 12. Correlational matrix of entrepreneurial competencies and individual and professional characteristics

شایستگیسابقه کارسنمتغیر
فنی

شایستگی
شخصی

شایستگی
سازماندهی

شایستگی
ادراکی

شایستگی
ارتباطی

شایستگی
تعهد

هاي تعداد دوره
کارآفرینی

**0/372*0/216فنیشایستگی

**103/0142/00/448شخصیشایستگی

شایستگی
**0/507**118/0068/00/421سازماندهی

**0/573**0/512**106/0051/00/411ادراکیشایستگی

**0/514**0/419**0/470**111/0054/00/237ارتباطیشایستگی

**0/554**0/456**0٫428**140/0001/0142/00/407تعهدشایستگی

شایستگی
**0/510**0/501**0/435**0/447**0/446*0/192-114/0044/0گراییگروه

هاي هتعداد دور
122/0094/0058/0*164/00/145*125/0124/00/208کارآفرینی

هاي شایستگی
*0/194**0/685**0/723**0/802**0/792**0/757**0/578**0/272*0/208کارآفرینی (کل)

هاي کارآفرینانه بین اعضاي مقایسه میزان شایستگی
زن و مرد

هاي کارآفرینانه به حاصل از میزان شایستگینتایج 
میانگین کل ؛دهدیر جنسیت نشان میتفکیک متغ

هاي کارآفرینانه اعضاي مرد باالتر از اعضاي زن شایستگی

در همه وضعیت مشابهی دهد است. تحلیل بیشتر نشان می
وجود دارد. گرایی جز شایستگی گروهبهگانه7هايشایستگی

از نظر آماري ی و ادراکی فنّها در شایستگینتهااما این تفاوت
ار بوده است. دمعنی
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مستقلtنتایج آزمونهاي کارآفرینانه اعضاي زن و مرد مقایسه میانگین شایستگی-13جدول 
Table 13. Comparison of means (independent samples t-test) of entrepreneurial competencies of female and male members

جنسیتعدبNمقدارمعیارانحراف میانگینtداريسطح معنی
7130/21327/4مردشایستگی فنی

889/2005/0
6122/19874/3زن

71098/2857/4مردشایستگی شخصی
145/0885/0

6198/27518/4زن
71436/30082/6مردهیشایستگی سازماند

525/06/0
61868/2932/6زن

7002/3142/5مردشایستگی ادراکی
362/2020/0

61836/2814/5زن
7152/2541/4مردشایستگی ارتباطی

068/1287/0
6170/2433/4زن

71563٫1888/3مردشایستگی تعهد
596/1113/0

6162٫17583/3زن
7149/2193/3مرداییگرشایستگی گروه

245/0807/0
6165/2165/3زن

هاي یشایستگ
کارآفرینانه (کل)

7128/17625/23مرد
58/111/0 619/16968/22زن

هاي کارآفرینانه به تفکیک مقایسه میزان شایستگی
کارواندازي کسبگویان به راهیل پاسختمایل و عدم تما

مند به ایجاد کسب و افراد عالقهمحدودبا توجه به تعداد
تنی استفاده شد. گرچه با توجه به کم کار از آزمون من وی

اندازي کسب و کار دیگري بودن تعداد افرادي که مایل به راه
.هستند نتایج این بخش باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرد

اندازي اه؛ افرادي که مایل به ردهدنتایج این آزمون نشان می
و انهکارآفرینهايشایستگیمیانگین کلدرکار هستندوکسب

هاي کارآفرینانه خود را بهتر از بقیه افراد در همه شایستگی
سازماندهی، شایستگی بی کردند. اما این تفاوت تنها دراارزی

).14(جدول استدار معنیاز نظر آماريگرایی تعهد و گروه

ویتنی)-(آزمون منو بدون تمایلب وکارتمایل به راه اندازي کسدارايبین افرادهاي کارآفرینانهشایستگیمقایسه -14جدول 
Table 14. Comparison of means (Mann- Whitney test) in terms of intention to start a business

و کسباندازي راهبهتمایلعدب
داريسطح معنیZمقدارهامیانگین رتبهNکار

شایستگی فنی
1484/63بله

30/0-764/0
11275/60خیر

شایستگی شخصی
1470/64بله

044/1-297/0
11293/53خیر

شایستگی سازماندهی
1422/66بله

368/2-018/0
11275/41خیر

شایستگی ادراکی
1477/64بله

542/1-123/0
11296/48خیر

شایستگی ارتباطی
1401/64بله

448/0-654/0
11239/59خیر

تعهدشایستگی 
1480/66بله

88/2-004/0
11211/37خیر

گراییشایستگی گروه
1474/66بله

842/2-004/0
11257/37خیر

هاي کارآفرینانه (کل)شایستگی
1458/176بله

58/111/0
1129/169خیر
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هاي کارآفرینانه بین اعضاي مقایسه میزان شایستگی
اسی و کارشناسی ارشدداراي کارشن

هاي کارآفرینانه افراد داراي مدرك نمره کل شایستگی
شتر از افراد داراي مدرك کارشناسی است. یکارشناسی ارشد ب

دهد این وضعیت براي شایستگی تري نشان میبررسی دقیق
فنی، شایستگی شخصی، شایستگی سازماندهی و شایستگی 

ف این روند افراد داري ادراکی نیز مشابه است. اما برخال
شایستگی ارتباطی و شایستگی سی ارشد از نظر امدرك کارشن

تري دارند. شایستگی تعهد در هر دو گرایی میانگین پایینگروه

اعضاي داراي دهد نشان میtآزمون نتایج گروه برابر است.
یک از هیچدرارشدمدرك کارشناسی و کارشناسی

هاي و نمره کل شایستگیهاي کارآفرینانهشایستگی
در این زمینه ).15ند (جدول دارنداري تفاوت معنیکارآفرینانه

شاید بتوان گفت که با توجه به این که در نظام آموزش عالی 
هاي کارآفرینانه چه در مقطع کارشناسی و چه ایران شایستگی

ادامه ،ارشد مورد توجه نیستند. بنابراینمقطع کارشناسی
ها در این شایستگیتوجهقابلفزایشتحصیل باعث ا

شود. آموختگان کشاورزي نمیدانش

ارشددر بین اعضاي داراي مدرك کارشناسی و کارشناسیهاي کارآفرینانهشایستگیتفاوت -15جدول 
Table 15. Comparison of means (independent samples t-test) of entrepreneurial competencies of respondents in terms

of level of education
داريسطح معنیtمقدارانحراف معیارمیانگینNجنسیتشایستگی

شایستگی فنی
9315/2053/4کارشناسی

889/04/0
3982/2044/3کارشناسی ارشد

شایستگی شخصی
9374/2765/4کارشناسی

19/1-885/0
3977/2820/4کارشناسی ارشد

شایستگی سازماندهی
9390/2952/5کارشناسی

77/0-43/0
3982/3056/7کارشناسی ارشد

شایستگی ادراکی
933029/5کارشناسی

02/0-98/0
3803/307/5کارشناسی ارشد

شایستگی ارتباطی
9341/2520/4کارشناسی

7/128/0
3951/2478/4کارشناسی ارشد

شایستگی تعهد
9316/1810/3کارشناسی

01/099/0
3913/1807/4کارشناسی ارشد

یگرایشایستگی گروه
9359/2188/3کارشناسی

1/091/0
3951/2162/3کارشناسی ارشد

هاي شایستگی
کارآفرینانه (کل)

9392/17229/22کارشناسی
313/0-75/0

393/17427/25کارشناسی ارشد

بندي و پیشنهادهاجمع
بخش .اهمیت کارآفرینی بر کسی پوشیده نیستامروزه 

در تولید ناخالص ملی،حیاتی آننقشدلیل کشاورزي نیز به
اما دارد. اهمیت زیاديکشور و اشتغال کشورامنیت غذایی

آن نیاز به هاي فراوانظرفیتداشتن رغم علیبخش این 
هاي تواند فرصتحول دارد. در این بین کارآفرینی میتغییر و ت

افزایش اشتغال و درآمد فراهم ایجاد تحول والزم را براي
مهندسیوفنیاي،مشاورهخدماتهايشرکتآورد. 

ساز توانند زمینهمیهاي الزمشایستگیداشتنباکشاورزي
هم ممنابعیکی از هاي کارآفرینانه شایستگی. شوندکارآفرینی 

هاي کارآفرینی، استفاده از تشخیص فرصتموفقیت دربراي
آنها و همچنین ایجاد و حفظ کسب وکارهاي مرتبط با این 

ها و از در این بین بررسی این شایستگیها هستند. فرصت
هاي توسعه ساز برنامهتواند زمینهگیري آنها میجمله اندازه

دف بهبود این هاي آموزشی با هکارآفرینی از جمله برنامه
ها باشد. منطقه جنوب کرمان جایگاهی ویژه در شایستگی

ي هادارد و شرکتکشاورزي استان کرمان و همچنین کشور
اي، فنی و مهندسی کشاورزي این منطقه خدمات مشاوره

آموختگان کشاورزي و تغال دانششدر ايتوانند نقش مؤثرمی
همچنین توسعه بخش کشاورزي ایفا کنند. اهمیت

هاي کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی در این شایستگی
بررسی هدف ها باعث شد تا این پژوهش باشرکت

خدماتهاي هاي کارآفرینی کارشناسان شرکتشایستگی
در این انجام گیرد.کشاورزيمهندسیوفنیاي،مشاوره

هاي ارائه شده در ویژه چارچوبهراستاي با بررسی ادبیات ب
هاي کارآفرینانه، چارچوبی مشتمل گیري شایستگیازهزمینه اند

شایستگی تعهد، شایستگی ارتباطی، شایستگی 7بر 
ی، شایستگی گرایی، شایستگی فردي، شایستگی فنّگروه

براي یهایسازماندهی و شایستگی ادراکی تدوین شد و گویه
هاي گیکار گرفته شد تا شایستهر دسته شایستگی به

وفنیاي،مشاورهخدماتهايشرکتي کارآفرینانه اعضا
نمره کل نتایج نشان داد. شودگیري اندازهکشاورزيمهندسی
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است. با 46/3گویانهاي کارآفرینانه در بین پاسخشایستگی
(خیلی کم، کم، اي مورد استفاده نقطه5توجه به طیف لیکرت 

که میانگین (حد وسط آن) متوسط، مناسب و بسیار مناسب) 
حتی است باالتر از میانگینها میزان شایستگیشود؛یم3آن 

تر نیز نشان داد این رسد. بررسی جزئیبه حد مناسب نیز نمی
گانه مورد 7هاي شایستگیوضعیت با اندکی تفاوت در همه 

بیشترین توانمندي را در گویان پاسخشود.نیز تکرار میبررسی
ترین توانایی را داشتند و کم62/3شایستگی تعهد با میانگین 

در همین زمینه 33/3در شایستگی ادراکی با میانگین 
بر اساس میزان هاي مورد بررسیبندي اعضاي شرکتدسته

گویان دهد، که اغلب پاسخنشان میهاي کارآفرینانهشایستگی
انه در سطح متوسط قرار هاي کارآفریناز نظر شایستگی

گیرند. می
تغیر سن و سابقه، چنان کـه قابـل   با توجه به همپوشانی م

ه کـل  انتظار است رابطه متغیرهاي سن و سـابقه کـار بـا نمـر    
هـاي  این دلیـل اسـت کـه سـال    هاي کارآفرینانه بهشایستگی

اي باعـث  هـاي خـدمات مشـاوره   بیشتر حضور افراد در شرکت
تـر  هاي کارآفرینانه آنها شـود. بررسـی دقیـق   بهبود شایستگی

ــی ــدنشــان م ــن دواده ــر ی ــتر از بمتغی ــق یش ــزایش طری اف
هـاي  هاي فنّـی کشـاورزي بـر افـزایش شایسـتگی     شایستگی

کارآفرینانه مؤثر بودند. که این مسأله کامالً بـا شـرایط کـاري    
مهندسـی وفنـی اي،مشاورهخدماتهايشرکتي هاشرکت

آموختگـان  دانـش هماهنگ است. به این ترتیب که کشاورزي
ــیل عمــ   ــاورزي در دوران تحص ــه  کش ــی در زمین دتاً آموزش

در محیط واقعی را آنبتوانند ند که بعداًکارآفرین دریافت نکرد
هـا نیـز بیشـتر    شرکتدرکنند و کارترکار بپرورانند و یا بارور

باعث افزایش شایستگی فنّی آنان در بخـش کشـاورزي شـده    
همـه اعضـاي   است. در این زمینه باید توجه داشت که تقریبـاً 

نیـز  کشاورزيمهندسیوفنیاي،مشاورهاتخدمهايشرکت
امکان یادگیري ،عبارت دیگربه.هاي کشاورزي هستنداز رشته

نیـز محـدود بـوده اسـت.     از یکدیگرآنان در زمینه کارآفرینی
هیچ وجه منجر به افزایش دیگـر  تجربه کاري به،بدین ترتیب

ه دهنـد هاي کارآفرینانه نشده است. این مسأله نشانشایستگی
خـدمات هـاي شـرکت هـاي کارآفرینانـه در  ضرورت آمـوزش 

هاي داراي حتی شرکتکشاورزيمهندسیوفنیاي،مشاوره
سابقه کاري مناسب است.

گویـان بـا محوریـت    هـایی کـه پاسـخ   متغیر تعداد کارگـاه 
هـاي  کارآفرینی در آن شرکت کردند با نمـره کـل شایسـتگی   

دهنده تأثیر مثبت نشانکه داشتداري کارآفرینانه رابطه معنی
هاي کارآفرینانه است. اما تأثیر ایـن  ها بر شایستگیاین کارگاه

،متغیر بیشتر از طریق افزایش شایستگی فنّی اسـت. بنـابراین  
اي عمل گونههاي کارآفرینانه بهباید در انتخاب یا طراحی دوره

هاي کارآفرینانه را در برگیرد. شود که همه شایستگی
به ایـن کـه اخـتالف خیلـی زیـادي بـین میـزان        با توجه 

گویان نبود. کارآفرینانه در میان پاسخگانههفتهايشایستگی
هاي مورد بررسی بر برخـی بیشـتر   توان از بین شایستگینمی

هایی مانند تأکید کرد اما به هر حال بر اساس نتایج شایستگی
ي تـر هاي ادراکی به دلیل این کـه میـانگین پـایین   شایستگی

ریزي بـراي آمـوزش   توانند در صدر توجه در برنامهداشتند می

شـود تمـام   بر این مشـخص مـی  کارآفرینانه قرار گیرند. عالوه
هـاي کارآفرینانـه بـا یکـدیگر رابطـه مثبـت و       ابعاد شایستگی

ــد. ایــن مســأله بــا تعریــف شایســتگی معنــی هــاي داري دارن
آنهـا را توانـایی   کـه  )15(وسیله مان و همکاران کارآفرینانه به

صـورت  کلی یک کارآفرین براي ایفاي نقش کـاري خـود بـه   
نـد؛ هماهنـگ اسـت. متغیـر تعـداد      کنآمیز تعریف میموفقیت

هاي هاي گذرانده با محوریت کارآفرینی تنها با شایستگیدوره
دار داشت. هاي سازماندهی ارتباط معنیفنّی و شایستگی

بیشتر بودن میزان نمره در این پژوهش شواهدي مبنی بر
نسب به اعضاي هاي کارآفرینانه اعضاي مردکل شایستگی

گرایی مشاهد شایستگی گروهجزها بهو همه شایستگیزن
اي براي اعضاي رسد باید نگاه ویژهنظر میبه،شد. بنابراین

هايشرکتریزي براي آموزش کارآفرینی در زن در برنامه
ویژه داشت بهکشاورزيهندسیموفنیاي،مشاورهخدمات

فنّی و ادراکی که این تفاوت از نظر آماري هايدر شایستگی
دار بوده است. معنی

اندازي کسب و کار هستند در نمره افرادي که مایل به راه
هاي کارآفرینانه کارآفرینانه و در همه شایستگیکل شایستگی

ویژه این تفاوت در هو بند خود را بهتر از بقیه افراد ارزیابی کرد
گرایی از نظر آماري شایستگی سازماندهی، تعهد و گروه

دلیل تعداد کم افراد زیر بوده است. نتایج این بخش بهدار معنی
اند باید با اندازي کسب و کار بودهگروهی که مایل به راه

توان نتیجه گرفت که میاحتیاط در نظر گرفته شود. اما 
هاي باالتر در زمینه شایستگیاحساس خودکارآمدي

اندازي کسب و کار تواند در تمایل افراد براي راهکارآفرینانه می
افزایش ،و اقدام به کارآفرینی مؤثر باشد. بنابراین

هاي ویژه از طریق آموزشهها بهاي اعضاي شرکتشایستگی
تمایل به کارآفرینی را در بین افزایشتواند زمینهمناسب می

مهندسیوفنیاي،مشاورهخدماتهايرکتشاعضاي 
فراهم کند. کشاورزي

مباحثدانیممیچنانکهکهگفتتوانمی،مجموعدر
هايشایستگیباکهکاربرديمدیریتحتیوانهکارآفرین

چندانکشاورزيعالیآموزشدرداردهمپوشانیکارآفرینانه
دهدمینشاننیزپژوهشایننتایج. نیستتوجهمورد

شرایطونیستمطلوبیشرایطدرکارآفرینانههايشایستگی
درکارازحاصلتجاربدیگرعبارتبهیاوکاري

نیزکشاورزيمهندسیوفنیاي،مشاورهخدماتهايشرکت
مثبتیتأثیرفنّیشایستگیبرجزکهاستبودهايگونهبه

بهنانهکارآفریهايآموزشضرورت،مسألهاین. استنداشته
مهندسیوفنّیاي،مشاورهخدماتهايشرکتاعضاي

نظامها،شرکتاینصنفیهايانجمنبهراکشاورزي
این اعضايومدیرانوطبیعیمنابعوکشاورزيمهندسی

هاي شایستگی،عبارت دیگربه.کندمیگوشزدها شرکت
گري آموزشی بهبود ها بدون مداخلهکارآفرینی در این شرکت

نیازاینآمدهدستبهنتایجبراساس،همچنینخواهد یافت. ن
در. نیستیکساندقیقاًکارآفرینانههايشایستگیهمهبیندر

ازپسوادراکیشایستگیزمینهدرضعفبیشترینزمینهاین
هايایدهکشف(اداراکیشایستگی. داردوجودسازماندهیآن

کارآفرینانهگیريتصمیمتواناییبه) مسائلبهنونگاهوجدید
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توانمی. دارداشارههافرصتکارگیريبهوکشفهمچنینو
،)15(جانسونوچاندلرگفتهبراساسشایستگیاینگفت

هايشایستگیباآنممیزهوجهوکارآفرینیاصلیشایستگی
سازماندهیشایستگیدیگرسوياز. استمدیریتی

بهبیشتر) مجموعهزیرفرادارهبريوافرادمنابع،سازماندهی(
کهاستبهتربنابراین. دارداشارهمدیریتیهايمهارت
اینبربیشترهاشرکتاعضايبرايکارآفرینانههايآموزش

هاشایستگیدیگرکهخصوصبهشوندمتمرکزهاشایستگی
اغلبتر،پاییناولویتبرعالوهفرديهايشایستگییعنی

دواینبهنسبتآنهاآموزششایدکههستندهاییشایستگی

نظربهادارکیشایستگیزمینهدر. باشددشوارترشایستگی
یابیایدهونوآوريوخالقیتزمینهدرهاییدوره،رسدمی
بهترسازماندهیشایستگیزمینهدروباشدمفیدتواندمی

ورهبريجملهازکاربرديمدیریتزمینهدرهاییدورهاست
هاشرکتاعضايبرايریزيبرنامهوانسانیبعمنامدیریت

آموزشزمینهدربایدنتایجبهتوجهبا،همچنین. شودبرگزار
قراراولویتدرزناعضايها،شرکتاعضايبهکارآفرینی

متفاوتنیازهايتوجهبامکاناالحتیهادورهمحتوايوگیرند
. شودتدوینمردانوزنان
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Abstract
Entrepreneurial competencies have critical effect on venture enterprises. In this regard,

measuring entrepreneurial competencies can be applied in planning for improving these
competencies in Agricultural Engineering, Technical, and advisory Companies in south of
Kerman province. Thus, the main purpose of this study was to measure entrepreneurial
competencies of Agricultural Engineering, Technical, and Advisory Services Companies’
experts. Statistical population of this study was consisted of members of mentioned companies
from which a sample of 132 members were accessed through stratified proportional sampling
method and Cochran formula. Data collected by a questionnaire that its face validity and
construct validity were approved, respectively, by a panel of experts and convergent validity
(AVE). Study instrument reliability was approved by computing Cronbach alpha and composite
reliability. Results revealed that respondents’ entrepreneurial competences were upper than
moderate level but less than good level (3.46 from 5) and most the respondents (72.72 percent)
had moderate level of entrepreneurial competences. Furthermore, respondents were most
competent in commitment competency and least competent in conceptual competency.
Considering the results some recommendations have been provide for entrepreneurship training
in studied companies.

Keywords: Entrepreneurial Competencies, Entrepreneurial Skills, Competencies, Agribusiness,
Agricultural Graduates
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