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 چکیده

ن مطالعه در انجام گردید. ای و منابع طبیعی های کارآفرینانه دانشجویان رشته کشاورزیپژوهش حاضر با هدف تحلیل مهارت
و نمونه  دانشجو 398جامعه آماری  .های کشاورزی، آب و خاک و منابع طبیعی دانشگاه زابل انجام شدبین دانشجویان دانشکده

بود. ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه  دانشجو 269ای با انتساب متناسب گیری تصادفی طبقهصورت نمونهمورد مطالعه به
برای بررسی پایایی آن نیز یک آزمون راهنما اجرا شد که تتای ترتیبی  تأیید نمودند و متخصصان کارآفرینیبود که روایی آن را 

های کارآفرینانه نتایج نشان داد که مهارت مهارتو مطلوب در بررسی وضعیت موجود  دست آمد.به 31/0-92/0بین متغیرها 
در هر دو وضعیت موجود و  شنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاریآهمچنین، مهارت در اولویت نخست قرار دارد.  سازی تیم

آشنایی با قوانین های ترتیب متعلق به مهارتمطلوب، اولویت آخر را کسب نمود. بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب به
صورت یک فرآیند های کارآفرینانه بهمهارت گرددپیشنهاد میو ارتباطات بود.  کاروتهیه طرح کسبت، و مقررات حقوقی و تجار

بندی گردد و هر بخش به دو صورت نظری و سپس ای آموزش داده شود. به این صورت که هر مهارت کارآفرینی بخشچندمرحله
 عملی آموزش داده شود.

 

 ینانههای کارآفرمهارتآموزش کارآفرینی، دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی، کارآفرینی،  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
وکارها و توسعه آن، استتفاده از در ایجاد کسب ءشرط بقا

ار یتهتای در اتتافزایی همه ظرفیتتهمه منابع موجود و توان
ساتتن بستتری استت است. انتخاب این مسیر، مستلزم فراهم

هتای کارآفرینانته را فتراهم ها و فعالیتکه امکان بروز مهارت
 کاالهتا وجودآوردنهب جهت اهفرصت تعقیب کارآفرینیسازد. 

 و ارزیتابی ف،کشت هتافرصتت ایتن کهاست  نوآور تدمات و
 و اعیاجتمت هتایارزش بتواننتد تتا شتوندمتی بترداری بهتره
 آمتدندوجوهب به منجراستخراج کنند و  یطمح از را ادیاقتص
. افراد در فرآیند کارآفرینی (91،9) دشو مستقل وکارکسب یک
 نتوآوری پیتدای  برابتر در کته هتاییبر نیرو غلبه برای باید
هستتند،  مختالف تغییترات پیتدای  بتا و کننتدمتی تمقاوم

 و نمایند ایجاد و ارزیابی و کشف را فرصتی بیابند، را موقعیتی
 مراکتز آمتوزش عتالی جامعه واز طرفی،  .(11،6) دهند توسعه
ایجتاد  بتا کته بگیرند قرار توسعه مسیر در توانندمی هنگامی
 و دانت  بته را آموتتگتان دانشتگاهیدان  زم،ال بسترهای
 ایتن از استتفاده با آنها تا کنند کارآفرینی تجهیز هایمهارت

 و ارزش ایجتاد ستویبته جامعته را منتابع دیگتر توانمنتدی،
همته  در افتراد .(7) هتدایت کننتد توستعه و رشد به دستیابی
 طریت  ایتن از تا دارند نیاز کارآفرینانه هایمهارت به سطوح

 و زنتدگی جتاری تغییترات بتا رویتایی در را وانتایی تتودت
عبارتی، افتراد به (.16،93) بخشند بهبود های آیندهقطعیت عدم

های گونتاگون کترده و آنهتا را در باید تود را مجهز به مهارت
هتای هتا و رقابتتطول زمان ارتقا دهند و تود را برای چال 

 بترای کتارآفرینی، هتایزیترا، مهتارت(. 19بازار آماده سازند )
 هاییحلراه تعمیم نیز و تدماتی تولیدی و هاینوآوری توسعه
  (.12) است بازار ضروری در نیازها ظهور برای

(، ریاد و همکاران 19تریپاتی )(، 9و همکاران ) آبادیعلی
 (13، وودکتو  و همکتاران )(14، اسماعیل و همکاران )(99)

 گی شتتدیدی بتته معتقدنتتد کتته موفقیتتت کارآفرینتتان وابستتت
موسیوند های کارآفرینی دارد. وکار و آموزشهای کسبمهارت

نیز اظهار داشتند که یکتی از  (6آبادی ) و علی (94و همکاران )
 دانشگاهی در توسعه فرهنگ کارآفرینانته، ایجتاد درون عوامل
توان اذعتان می ،بر همین اساسهای کارآفرینانه است.  مهارت

زم هستند برای ترویج کارآفرینی در بین ها ملدانشگاهنمود که 
چتون نستل . ریزی متفاوتی انجام دهندآموتتگان برنامهدان 

هتای جوان نیاز دارد که بداند به چه صتورت در برابتر محتیط
ررات متغیر در بازار کار عمل کند. لپیستو پیچیده و قوانین و مق

د ( بیان داشتند کته اگتر در برنامته درستی و فرآینت17رونکو )
هتا در ها و آموتتتهنقد دانسته برایجایی یادگیری،  -یاددهی

هتای کتارآفرینی تواند در ارتقتای مهتارتنظر گرفته شود، می
آموتتگان میان مشاغل دان  همراه داشته باشد.تأثیر مهمی به

وجوی کار هستند و کمتتر موجود دولتی و تصوصی در جست
این مستلله ریشته در  پردازند.وکار میاندازی کسبسمت راهبه

هتای در عوامل مختلفی همچون تتانواده، فرهنتگ، سیاستت
 غیترهدولت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، اقتصاد کشور و 

 مشتکتت تترینمهتم از یکتی جوانان بیکاری افزای دارد. 
 کمتتر کشتورهای بترای مشابه طور است؛ به جهان اقتصادی
 بایتد حتداقل ینده،آ دهه طول توسعه دردرحال و یافتهتوسعه
 حال در جوان میلیون 79 جذب برای جدید شغل میلیون 173
 بازار در جدید ساالنه ورود برای نفر میلیون 12 و بیکار حاضر
 (. 11) آورد وجودبه کار

آموتتگان  دان  وضعیت بیکاری روزافزون این با توجه به
های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانشگاهی، موجب نابسامانی

توان از این سیاسی شده است که با وجود افراد کارآفرین می و

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
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ها گذار نمود. همچنتین، عتدم تناستب بتین آمتوزش و چال 
های های دانشجویان با نیازهای بازار کار، کسب مهارتآموتته

وکتتار نیتتاز جتتدی  کستتب انتتدازی یتتککارآفریانتته بتترای راه
 در ایتتن در حتتالی استتت کتته جوانتتاندانشتتجویان استتت. 

 هتای چتال  بتا بزرگستاالن بته نستبت تود وکارهای بکس
هتتای  مهتتارت کمبتتود ،همچنتتین .هستتتند روروبتته بیشتتتری
 .(1) استت جوانان وکارهایکسب در ایعمده مانع کارآفرینانه

هتای طوری که مهمتترین نگرانتی افتراد، نداشتتن مهتارتبه
نتتایج پتهوه  تستروی و همکتاران (. 92کارآفرینانه است )

مشخص نمود که وضعیت ( 11) و همکاران انشاهیو مرد( 13)
بخت  نبتوده و  رضتایت هتای کتارآفرینی دانشتجویانمهارت
 تتر از حتد متوستط استت. پهوهشتی دیگتر بته بررستی پایین
های درسی آمتوزش زای بازار کار در برنامه های اشتغالمهارت

هتای عالی پرداتته شد. نتایج آن نشان داد که با اجرای برنامه
ها، میتزان برتتورداری دانشتجویان از فعلی در دانشگاهدرسی 
زای بتازار کتار در ستطت متوستط و رو بته های اشتغالمهارت

نیتاز  کارآفرینی هایمهارت توسعه برای اما،(. 96پایین است )
 بته نهتادنارزش و (97) استت هویتت کتارآفرینی توستعه به

ن توقتع ها ایاگر دانشگاه (.42) است ذهنی فرایندی هامهارت
های دولتی  توانند در بخ  را در دانشجویان ایجاد کنند که می

عنتوان یتک متخصتص استتخدام شتوند و و یا تصوصی بته
دستمزد دریافت کنند، در حقیقت مسیر دستیابی آنها بته یتک 

 اند.وکار نوآور و کارآفرینانه را از بین بردهکسب
کستب در فرآیند کارآفرینی، اولین مرحلته تودارزیتابی و 

وکتار هتا( بترای ایجتاد یتک کستبآمادگی )از لحاظ مهتارت
هتای کارآفرینانته و یتا عبارتی، داشتن مهارتبه نوآورانه است.

 انتتدازیکستب آنهتتا یکتتی از مراحتتل مهتم و اولیتته بتترای راه
کتارآفرینی را  هتایمهتارت باشتد.وکارهای نوآورانه می کسب
نیتازی کته  هتای متوردمهارتچنین تعریف نمود توان اینمی

 وکتتاری هستتتند کته افتتراد را قتتادربترای موفقیتتت در کستب
اندازی و تأمین مالی کترده و وکار را راهسازند تا یک کسب می

هتای مهتارت ،(. در واقتع4شکل موف  توسعه دهنتد )آن را به
 بترای کته دان  عملیاتی یا هافعالیت از دسته آنکارآفرینانه 
 .استت نیتاز تصتادی موفت اق وکارکسب یک اداره و استقرار
 بازاریابی، مالی، حسابداری، علوم شامل تواندمی دانشی چنین

 انجام در سزاییهب تأثیر مهارت(. 41باشد ) ... و فنی مدیریتی،
 در انگیزه ارتقای و مندیرضایت ایجاد بهینه کارها، و مطلوب
 افتزای  و انسانی منابع توسعه درنهایت موجب که دارد افراد
کتارآفرینی  در تأثیرگتذار عوامتل یکی از و شودمی ریوبهره
 هتایمهارت کسب شدنکارآفرین الزمه ،از طرفی(. 14است )
 از مناستب بترداریبهتره ریتزی،برنامته توانایی نظیر مختلف
 غیترهو  انگیزه ایجاد بازاریابی، ،مذاکره هایمهارت ها،فرصت
 .(49) باشدمی

در  (14،12،92،11،42،47،46،1) پهوهشتتگران مختلفتتی
تحقیقات تود اشاره کردند که یکی از عوامل مهم در موفقیت 

هتای های کارآفرینانته، داشتتن مهتارتوکارها و فعالیتکسب
( 92نتتایج پتهوه  شتاهن و همکتاران )باشد. کارآفرینی می

هتای کتارآفرینی را توستعه نشان داد که دانشتجویان مهتارت

  سبک یادگیری شنیداری دادند و اکثر دانشجویان از طرینمی
های کتارآفرینی و ستبک بین مهارت . همچنین،گرفتندیاد می

 رویکردهتای. ای آنها رابطه مثبت وجتود داردیادگیری المسه
 دارد وجتود کارآفرینی هایمهارت یارتقا با رابطه در مختلفی

 کارآفرینی در انتظار مورد هایقابلیت از تعدادی به هریک که
 متدیریت همچون هاییقابلیت مثال، عنوانبه. دنماینمی اشاره
 هتاییقابلیتت جملته از( 44،2) ستازی تتیم بنتدی،گروه زمان،
 از قبتل .شد اشاره آنها به ی مختلفها پهوه  رد که هستند

 وکارکسب یک اندازیراه چگونگی کارآفرین فرد باید سیسأت
 هتایمهتارت و گروهی کارهای انجام چگونگی آن، مراحل و
 زمینه در باید سیسأت زمان در .بیاموزد را آن نظایر و باطیارت

 امتور و کار قانون مدیریت، اصول بازار، شناتت مالی، مسائل
شتکاری و  .(11) نمایتد کسب را الزم تبحر و آگاهی حقوقی،

 متدیریتی هایمهارت مهمترین از برتی( 91حیدرزاده آرانی )
 گیتری،تصتمیم ف،اهتدا تعیتین و ریتزیبرنامهرا  انتظار مورد
 و متذاکره فنتون مالی، هایمهارت بازاریابی، اجتماعی، روابط
 تترین( مهتم41) فترل و دکتین تیمتی دانستتند. هایمهارت
 فتردی، هتایمهتارت گتروه سه در را های کارآفرینیمهارت
زاده صتفری و ستمیع .کردنتد بندیفرایندی طبقه و فردیبین
ت یافتنتتد کتته ( در پتتهوه  تتتود بتته ایتتن نتیجتته دستت91)

هتتایی از قبیتتل مبتتانی دانشتتجویان نیتتاز بتته کستتب مهتتارت
وکتار، ارتباطتات، متدیریت و ستازمان، وکار، طرح کسب کسب

قتتوانین و مقتتررات حقتتوقی و تجتتاری، حستتابداری، تأستتیس 
وکتتار وکتتار، بازاریتتابی، متتدیریت استتتراتهیک و کستتبکستتب
یزجتی د( و 17زارعی سبهتی و همکتاران ) باشند.الملل می بین

هتتایی نظیتتر ( نیتتز در پتتهوه  تتتود مهتتارت43و زینتتی )
هتای عنوان مهتارتهای شخصی، مدیریتی و فنی را به مهارت

( در 47گودرزی و همکتاران ) کارآفرینی مورد توجه قرار دادند.
های کارآفرینی دانشتجویان، پتنج تدوین الگوی توسعه مهارت

 را معرفتی متدیریتی و تجتاری تخصصتی، محیطتی، مهارت
هتای ( در پهوه  تود مهارت11کاشانی و همکاران ) نمودند.
وکار، کار بتا اینترنتت و کتامپیوتر، آشتنایی بتا اندازی کسبراه

ریتزی و قوانین و مقررات کار و تجارت، کتار گروهتی، برنامته
و هتا و انجتام محاستبات متالی گذاری، شناتت فرصتتهدف
انته دانت  ( شت  مهتارت کارآفرین41نیا و همکاران )حسینی

وکار، ارتباطات، آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی طرح کسب
را متدنظر قترار ستازی و بازاریتابی ریزی، تیمو تجاری، برنامه

هایی از قبیل بازاریابی، ( مهارت12الیونس و همکاران ) دادند.
متتالی، قتتوانین و مقتتررات، متتدیریت  -ارتباطتتات، حستتابداری

را بترای فرآینتد و رهبتری  تضادسازی، مدیریت عملیات، تیم
مشخص نمتود ها نگاشتهمرور پیشینه کارآفرینی الزم دانستند.

های کارآفرینانه مختلفی وجود دارد؛ اما بستیاری از که مهارت
ایتن بر همین اساس، آنها از لحاظ کلیت در یک راستا هستند. 

وکتار، پهوه  با هدف بررسی ش  مهارت تهیه طرح کستب
ایی بتا قتوانین و مقتررات حقتوقی و تجتاری، ارتباطتات، آشتن

ستتازی و بازاریتتابی در بتتین دانشتتجویان ریتتزی، تتتیمبرنامتته
 .(4)شکل  کشاورزی انجام گردید
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 پهوه  مدل مفهومی -4شکل 

Figure 1. Theoretical framework of the study 
 

 هامواد و روش
 از نوع تحقیت  یک پهوه  کمی بوده کهتحقی  حاضر 

فی همبستتگی استت. در اجترای ایتن پتهوه  از فتن توصی
ی پتهوه ، کلیته جامعه متورد مطالعتهپیمای  استفاده شد. 
هتتای کشتتاورزی، آب و تتتا  و منتتابع  دانشتجویان دانشتتکده

در نفتر بتود.  219 آنتانطبیعی دانشگاه زابل بودند کته تعتداد 
ای بتا گیتری تصتادفی طبقتهاز روش نمونته پهوه  حاضتر،
گتروه  43)طبقات مورد بررستی،  استفاده شد انتساب متناسب
رجستی و ک. نمونته پتهوه  بتر استاس جتدول آموزشی بود(
هتتا آوری دادهجمتتع ابتتزار. بتترآورد گردیتتدنفتتر  161 ،مورگتتان

ساز بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پانلی پرسشنامه محق 
تأیید گردید. برای تأیید پایتایی ابتزار  کارآفرینیمتخصصان از 

پرسشنامه توستط  92نیز یک مطالعه راهنما و تکمیل پهوه  
صتورت  تتتای ترتیبتیآماری و محاستبه  نمونهافراد تارج از 

متغیرهای تحقیت  تتای ترتیبی ( مقادیر 4در جدول )پذیرفت. 
پرسشنامه پهوه  از دو بخ  تشکیل شتد. بخت   ارایه شد.

شتتناتتی دانشتتجویان هتتای جمعیتتتنخستتت، شتتامل ویهگتتی
بتود و ( تحصیلی و معدل رشتهمقطع تحصیلی،  جنسیت، سن،)

هتای بخ  دوم، به ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهتارت
وکار، ارتباطات، آشنایی با قتوانین )تهیه طرح کسبکارآفرینانه 

سازی و بازاریابی( ریزی، تیمو مقررات حقوقی و تجاری، برنامه
پرس  مطترح  17در بخ  دوم پرسشنامه، اتتصاص داشت. 

طیف لیکرت پنج  ردید که در سمت راست سؤاالت، در قالبگ
منظتور ستنج  بته( 3= تیلی زیتادتا  4= تیلی کمقسمتی )

صورت طیف لیکترت پتنج و در سمت چپ، به وضعیت موجود
( بترای ستنج  3تا تیلی قتوی=  4قسمتی )تیلی ضعیف= 

هتا، آوری دادهپتس از جمتع .وضعیت مطلوب طراحتی گردیتد
هتا، بتا استتفاده از آمده از تکمیل پرسشتنامهدست اطتعات به

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتت.  SPSSwin23افزار آماری نرم
میتانگین، هتای ها از آزمونوتحلیل دادههمچنین، برای تجزیه

استتفاده شتد. از  انحراف معیار، ضریب تغییرات و ویلکاکستون
انته هتای کارآفرینبنتدی مهتارتاولویتبرای  میانگینآزمون 

تحلیتتل شتتکاف بتترای ویلکاکستتون و از آزمتتون  دانشتتجویان
استتفاده هتای کارآفرینانته مهتارت وضعیت موجود و مطلتوب

 گردید.
 

 
 متغیرهای تحقی تتای ترتیبی مقادیر  -4جدول 

Table 1. Ordinal Theta of research variables 

 تتای ترتیبی تعداد گویه متغیرها ردیف

 21/2 3 کاروطرح کسب تهیه 4
 26/2 3 ارتباطات 1
 23/2 9 آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری 9
 11/2 1 ریزیبرنامه 1
 27/2 3 سازیتیم 3
 24/2 3 بازاریابی 6

 
 
 

 
 

تهیه طرح 

 وکارکسب
 ارتباطات

آشنایی با قوانین و 

مقررات حقوقی و 

 تجاری

 ریزیبرنامه

 بازاریابی سازیتیم

های مهارت
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 بحث و نتایج

 441درصتد ) 1/11شناتتی، های جمعیتبراساس ویهگی
نفتر( از آنهتا زن  432درصتد ) 2/33نفر( از دانشجویان مرد و 

ها نشان داد که میانگین ستنی دانشتجویان رشتته یافته بودند.
بود. همچنتین، ( 41/3)با انحراف معیار سال  26/13کشاورزی 

نفر( از دانشتجویان در مقطتع کارشناستی،  432درصد ) 7/32
درصتد  2/7رشد و انفر( در مقطع کارشناسی  12درصد ) 3/99
ن نمونته در بتی کردنتد.نفر( در مقطع دکتری تحصیل می 14)

صتنایع تحصتیلی  رشتتهدر دانشتجویان درصتد  2/7تحقی ، 
 1/2علتوم دامتی )دام و طیتور(،  رشتهدرصد در  1/42غذایی، 
 7/9زراعتت،  رشتهدرصد در  7/6 گیاهپزشکی، رشتهدرصد در 
درصتد در  7/6بیوتکنولتویی،  و نباتات اصتح رشتهدرصد در 

 3/1ستبز، فضای  رشتهدرصد در  2/1اقتصاد کشاورزی،  رشته
درصتد در  4/7تترویج و آمتوزش کشتاورزی،  رشتهدرصد در 

 1/44آبخیتزداری،  و مرتتع رشتهدرصد در  6/2باغبانی،  رشته
درصتد در  4/1تا ،  رشتهدرصد در  1/3آب،  رشتهدرصد در 

محیط زیستت  رشتهدرصد در  3/1کاغذ،  و چوب صنایع رشته
 بودنتد.شیتت مشغول به تحصتیل  رشتهدرصد نیز در  1/3و 

 21/43طتور متوستط بر آن، معدل درسی دانشجویان بهعتوه
 ( بود.12/4)با انحراف معیار 
از  هتای کارآفرینانتههای مهتارتبندی گویهبرای اولویت

در بتین ها نشان داد کته بهره گرفته شد. یافته میانگینآزمون 
در وضتعیت موجتود و وکار های مهارت تهیه طرح کسبگویه

 «وکتاریف محصول تود در یتک طترح کستبتوص»مطلوب، 
در اولویتت نخستت و  12/9و  19/9 هتایمیانگینترتیب با  به
در وضتعیت  «وکتارآشنایی با اصول نوشتن یک طرح کستب»

در وضتعیت « وکتارتوانایی نوشتن یک طرح کسب»موجود و 
در اولویتت  74/1و  71/1 هتایمیتانگینترتیب بتا بهمطلوب 

تحلیل شتکاف بتین وضتعیت موجتود و در  پنجم قرار گرفتند.
مطلوب، نتایج بیانگر این نکتته بتود بتین وضتعیت مطلتوب و 

و  «کتاروتوانایی نوشتن یک طرح کستب»موجود در دو گویه 
مهتارت تهیته  «وکتارانجام برآوردهای مالی یک طرح کسب»

 و = Sig 211/2)ترتیتب بتهداری وکتار تفتاوت معنتیکستب
291/2 Sig =) امتیتاز وضتعیت بیتان دیگتر،  وجود داشت. به

موجود در مقایسه با امتیاز وضعیت مطلتوب در ایتن دو گویته 
. داری کمتتر استتطور معنتیکار بهومهارت تهیه طرح کسب

دهتد، بیشتترین شتکاف بتین ها نشان میطور که یافتههمان
توانایی نوشتن یک طترح »وضعیت مطلوب و موجود، در گویه 

عبارتی، فاصله امتیتاز به ود دارد.وج(  = Z-42/1) «وکارکسب
توانایی نوشتن یک طرح »بین وضعیت مطلوب و موجود گویه 

بیشتترین میتزان نستبت بته فاصتله امتیتاز بتین « وکارکسب
همچنین، در بین ها است. وضعیت مطلوب و موجود سایر گویه

بتین ترین شتکاف کمکار، وهای مهارت تهیه طرح کسبگویه
وتحلیتل تجزیته» متعلت  بته گویته دوضعیت مطلوب و موجو

ستایر  ( بتود.= Z -41/2) «وکتاراقتصادی یک طترح کستب
 ( ارایه شد.1ها در جدول )یافته

 
 کاروطرح کسب تهیهمهارت  هایگویه مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل و بندیاولویت -1 جدول

Table 2. Ranking and analyzing the gap between the current and desired status of business plan preparation skill 

 کاروتهیه طرح کسب
 مقایسه میانگین آمار توصیفی

 .Z Sig رتبه متوسط هاتعداد نمونه اولویت Mean S.D وضعیت

آشنایی با اصول نوشتن یک طرح 
 وکارکسب

 9/423 424 3 16/2 71/1 موجود
17/2- 726/2 

 7/429 427 1 12/4 21/1 مطلوب

 وکارتوانایی نوشتن یک طرح کسب
 7/424 27 1 16/2 21/1 موجود

42/1- 211/2 
 2/421 441 3 42/4 74/1 مطلوب

وتحلیل اقتصادی یک طرح تجزیه
 وکارکسب

 16 422 9 13/2 29/9 موجود
41/2- 212/2 

 421 17 9 44/4 29/9 مطلوب
توصیف محصول تود در یک طرح 

 وکارکسب
 2/424 11 4 21/4 19/9 موجود

13/2- 617/2 
 4/429 423 4 41/4 12/9 مطلوب

انجام برآوردهای مالی یک طرح 
 وکارکسب

 7/11 26 1 16/2 23/9 موجود
26/1- 291/2 

 2/421 446 1 21/4 11/9 مطلوب

 
هتا هتای مهتارت ارتباطتات، یافتتهبندی گویهدر اولویت

تعامتت اجتمتاعی و »موجود گویه آشکار نمود که در وضعیت 
و در وضتعیت مطلتوب، گویته « برقراری ارتباط با کارآفرینتان

ترتیتب بتا میتانگین بته« توانایی برقراری ارتباط با مشتریان»
ارتبتتتاط بتتتا »در اولویتتتت نخستتتت و گویتتته  31/9و  74/9

و  17/1هتای ترتیتب بتا میتانگینبه« بنیانهای دان  شرکت
قرار گرفتنتد. در تحلیتل شتکاف بتین در اولویت پنجم  31/1

دار بتین وضعیت موجود و مطلوب، نتایج حاکی از شکاف معنی
هتای ارتباط بتا شترکت»های وضعیت موجود و مطلوب گویه

استفاده از منابع اطتعاتی مختلف برای کستب »، «بنیان دان 

تعامتت اجتماعی و برقتراری ارتبتاط بتا »و « اطتعات بیشتر
( بین وضعیت مطلتوب و 9د. با توجه به جدول )بو« کارآفرینان

استفاده از منابع اطتعاتی مختلف بترای کستب »موجود گویه 
( بیشترین شتکاف وجتود دارد.  = Z-21/3« )اطتعات بیشتر

عبارتی، فاصله امتیاز بین وضعیت مطلتوب و موجتود گویته به
استفاده از منابع اطتعاتی مختلتف بترای کستب اطتعتات »

یشترین میزان نسبت به فاصله امتیتاز بتین وضتعیت ب« بیشتر
بتر آن، کمتترین ها استت. عتتوهمطلوب و موجود سایر گویه

ارتبتاط »شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود مربوط به گویه 
 ( بود. = Z-19/2« )با افراد کارآفرین
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 ارتباطاتمهارت  هایگویه مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل و بندیاولویت -9 جدول
Table 3. Ranking and analyzing the gap between the current and desired status of communication skill 

 ارتباطات
 مقایسه میانگین آمار توصیفی

 .Z Sig رتبه متوسط هاتعداد نمونه اولویت Mean S.D وضعیت

 ارتباط با افراد کارآفرینتوانایی 
 3/12 427 1 26/4 29/1 موجود

19/2- 241/2 
 2/423 16 1 46/4 24/1 مطلوب

 بنیانهای دان ارتباط با شرکت
 1/421 27 3 12/4 17/1 موجود

39/1- 244/2 
 422 413 3 13/4 31/1 مطلوب

استفاده از منابع اطتعاتی توانایی 
 مختلف برای کسب اطتعات بیشتر

 2/12 22 9 43/4 11/1 موجود
21/3- 222/2 

 6/441 497 1 22/4 12/9 طلوبم

 توانایی برقراری ارتباط با مشتریان
 2/17 426 1 21/4 62/9 موجود

19/2- 912/2 
 1/11 12 4 27/4 31/9 مطلوب

مستمر با کارآفرینان و تعامتت اجتماعی 
 برقراری ارتباط با آنها

 1/424 411 4 49/4 74/9 موجود
46/9- 221/2 

 6/16 76 9 42/4 97/9 مطلوب

 
آشنایی با قتوانین و های کارآفرینانه، یکی دیگر از مهارت

بنتتدی نتتتایج اولویتتتباشتتد. متتی مقتتررات حقتتوقی و تجتتاری
های این مهارت مشخص نمود که در وضتعیت موجتود و  گویه

آشتنایی بتا قتوانین و مقتررات »ترتیتب دو گویته مطلوب، بته
ن و مقتررات آشتنایی بتا قتوانی»و  «وکاراندازی یک کسب راه

 14/1و  24/1 هتایمیانگینبا  «ارایه تسهیتت به کارآفرینان
وتحلیتل شتکاف بتین تجزیتهدر اولویت نخست قرار گرفتنتد. 
آشنایی با قوانین »های مهارت وضعیت مطلوب و موجود گویه

گویای این نکته است کته فقتط  «و مقررات حقوقی و تجاری
شنایی با قتوانین آ»گویه شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود 
 دار بتوده استتمعنی «و مقررات ارایه تسهیتت به کارآفرینان

(222/2 Sig =). طوری که امتیاز وضعیت مطلوب این گویه به
داری باالتر طور معنیدر مقایسه با امتیاز وضعیت موجود آن به

همچنین، بیشترین شکاف بین وضعیت مطلوب و موجتود بود. 
هتا در  ستایر یافتته (. = Z-41/1باشد )متعل  به این گویه می

 ( ارایه شد.1جدول )
 

 آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاریمهارت  هایگویه مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل و بندیاولویت -1جدول 
Table 4. Ranking and analyzing the gap between the current and desired status of familiarity with the legal and 
               commercial rules skill 

 آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری
 مقایسه میانگین آمار توصیفی

 .Z Sig رتبه متوسط هاتعداد نمونه اولویت Mean S.D وضعیت

 وکار اندازی یک کسبآشنایی با قوانین و مقررات راه
 1/17 19 4 21/4 24/1 موجود

76/2- 111/2 
 1/11 429 1 14/4 21/1 مطلوب

 آشنایی با قوانین و مقررات ثبت یک ایده جدید
 9/19 27 1 21/4 73/1 موجود

31/4- 417/2 
 4/11 423 9 41/4 22/1 مطلوب

بانکی و آشنایی با قوانین و مقررات ارایه تسهیتت 
استفاده از تط سبز گمر  و شرکت غیربانکی )نظیر 

 به کارآفرینان( المللیدر رویدادهای بین

 2/19 71 9 23/4 31/1 موجود
41/1- 222/2 

 6/426 411 4 42/4 14/1 مطلوب

   
ریتزی در وضتعیت های مهارت برنامتهبندی گویهاولویت

تعیین اهتداف بلندمتدت »موجود و مطلوب نشان داد که گویه 
اولویتت  36/9و  79/9هتای ترتیب با میتانگینبه «برای آینده

وکتار اندازی یک کستب ریزی برای راهبرنامه»نخست و گویه 
هتای با میانگینترتیب در وضعیت موجود و مطلوب به« جدید
در تحلیل  تود اتتصاص دادند.رتبه چهارم را به 41/9و  27/9

شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود نتتایج حتاکی از شتکاف 
درنظتر گترفتن »گویه  دار بین وضعیت مطلوب و موجودمعنی
(. = Sig 29/2بتود )« های مختلف برای انجام یک فعالیتراه

امتیاز وضعیت مطلتوب گویته متوردنظر در مقایسته بتا امتیتاز 

داری بیشتر طور معنیبه ریزی برنامهوضعیت موجود در مهارت 
است. بیشترین شکاف بین وضتعیت مطلتوب و موجتود گویته 

بتود  «رای انجام یک فعالیتهای مختلف بدرنظر گرفتن راه»
(46/1-Z =  این بدان معناست که فاصله امتیاز بین وضعیت .)

های مختلتف بترای درنظر گرفتن راه»مطلوب و موجود گویه 
بیشترین میزان نسبت به فاصله امتیاز بین  «انجام یک فعالیت

ریتزی های مهارت برنامتهوضعیت مطلوب و موجود سایر گویه
بین وضتعیت مطلتوب و موجتود گویته است. کمترین شکاف 

 « وکتتار جدیتتدانتتدازی یتتک کستتبریتتزی بتترای راهبرنامتته»
(16/2-Z = بود )  (3)جدول. 
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 ریزیمهارت برنامه هایگویه مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل و بندیاولویت -3جدول 
Table 5. Ranking and analyzing the gap between the current and desired status of planning skill 

 ریزیبرنامه
 مقایسه میانگین آمار توصیفی

 .Z Sig رتبه متوسط هاتعداد نمونه اولویت Mean S.D وضعیت

 وکار جدیداندازی یک کسبریزی برای راهبرنامه
 3/421 26 1 21/4 27/9 موجود

16/2- 611/2 
 6/12 423 1 44/4 41/9 مطلوب

 های روزانه تودفعالیتریزی برنامه
 6/427 421 9 24/4 39/9 موجود

72/4- 222/2 
 1/13 11 9 47/4 91/9 مطلوب

 تعیین اهداف بلندمدت برای آینده
 1/424 422 4 21/4 79/9 موجود

62/4- 422/2 
 1/13 21 4 21/4 36/9 مطلوب

 های مختلف برای انجام یک فعالیتدرنظر گرفتن راه
 9/17 441 1 24/4 61/9 موجود

46/1- 292/2 
 6/17 22 1 11/2 16/9 مطلوب

 
های کارآفرینانه دانشجویان، مهتارت یکی دیگر از مهارت

ها آشکار نمود که هم در وضعیت موجود سازی است. یافته تیم
اعتقاد بته انجتام کارهتا بته »و هم در وضعیت مطلوب، گویه 

اولویتت  31/9و  66/9های ترتیب با میانگینبه« صورت تیمی
اندازی یک توانایی مدیریت یک تیم برای راه»نخست و گویه 

و گویته  11/9در وضتعیت موجتود بتا میتانگین  «وکتارکسب
 91/9بتا میتانگین « توانایی همگام کردن افراد تتیم کتاری»

تود اتتصاص داده بودند. در تحلیتل شتکاف اولویت آتر را به
دهنده این نکته بود نبین وضعیت موجود و مطلوب، نتایج نشا
های مهارت یک از گویهکه بین وضعیت موجود و مطلوب هیچ

داری وجتود نداشتت. بته بیتان دیگتر، سازی تفاوت معنتیتیم
سازی تفاوت چندانی بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت تیم

در بین دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی وجود ندارد. سایر 
 یه شد.( ارا6ها در جدول )یافته

 
 سازیتیممهارت  هایگویه مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل و بندیاولویت -6جدول 

Table 6. Ranking and analyzing the gap between the current and desired status of team building skill 

 سازیتیم
 مقایسه میانگین آمار توصیفی

 .Z Sig رتبه متوسط هانمونه تعداد اولویت Mean S.D وضعیت

 انجام کارهای تیمی توانایی
 4/421 441 1 49/4 31/9 موجود

24/2- 142/2 
 426 17 1 49/4 16/9 مطلوب

 اعتقاد به انجام کارها به صورت تیمی
 3/422 446 4 44/4 66/9 موجود

16/4- 419/2 
 4/423 22 4 21/4 31/9 مطلوب

 انمند برای تشکیل تیم کاریتوانایی گردآوری افراد تو
 2/424 12 9 21/4 12/9 موجود

19/4- 147/2 
 7/22 11 1 12/2 92/9 مطلوب

 توانایی همگام کردن افراد تیم کاری
 7/422 441 1 26/4 13/9 موجود

4- 949/2 
 6/421 11 3 26/4 91/9 مطلوب

 وکاراندازی یک کسبتوانایی مدیریت یک تیم برای راه
 3/16 11 3 21/4 11/9 موجود

224/2- 111/2 
 1/11 16 9 21/4 13/9 مطلوب

 
 

آشتنایی »(، در وضعیت موجود، گویه 7با توجه به جدول )
و در وضتعیت  47/9با میانگین « های مختلف تبلیغاتبا روش

بتا « توانتایی کستب اطتعتات از بتازار هتدف»مطلوب گویه 
همچنین، گویته  در اولویت نخست قرار گرفت. 92/9میانگین 

هم در وضعیت موجود و « های بازار تارجیآشنایی با فرصت»
 71/1و  31/1های ترتیب با میانگینهم در وضعیت مطلوب به
وتحلیل شتکاف بتین نتایج تجزیه اولویت پنجم را کسب نمود.

های مهارت بازاریابی نشان داد وضعیت موجود و مطلوب گویه

توانایی کسب اطتعتات از »دار فقط در گویه شکاف معنیکه 
. به بیان دیگر، امتیاز (= Sig 221/2) وجود داشت «بازار هدف

وضعیت مطلوب گویه موردنظر در مقایسه بتا امتیتاز وضتعیت 
داری بتاالتر استت. طتور معنتیموجود در مهارت بازاریابی بته

ن وضعیت توان بیان نمود که بیشترین شکاف بیهمچنین، می
توانایی کسب اطتعتات »موجود و مطلوب نیز متعل  به گویه 

 است. «از بازار هدف
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 مهارت بازاریابی هایگویه مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل و بندیاولویت -7جدول 
Table 7. Ranking and analyzing the gap between the current and desired status of marketing skill 

 بازاریابی
 مقایسه میانگین آمار توصیفی

 .Z Sig رتبه متوسط هاتعداد نمونه اولویت Mean S.D وضعیت

 توانایی شناسایی نیازهای مشتریان
 6/426 17 1 27/4 22/9 موجود

61/2- 391/2 
 6/421 444 1 44/4 41/9 مطلوب

 های بازار داتلیفرصت توانایی شناسایی
 1/429 23 9 24/4 23/9 موجود

13/2- 222/2 
 4/22 421 1 26/4 27/9 مطلوب

 های بازار تارجیفرصتتوانایی شناسایی 
 7/11 11 3 46/4 31/1 موجود

31/4- 411/2 
 7/421 441 3 99/4 71/1 مطلوب

 های مختلف تبلیغاتروشتوانایی استفاده از 
 1/421 427 4 26/4 47/9 موجود

11/2- 612/2 
 1/429 422 9 22/4 44/9 مطلوب

 توانایی کسب اطتعات از بازار هدف
 3/19 77 1 26/4 11/1 موجود

43/9- 221/2 
 7/424 441 4 46/4 92/9 مطلوب

 
 های کارآفرینانهمهارت مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف تحلیل و بندیاولویت -2جدول 

Table 8. Ranking and analyzing the gap between the current and desired status of entrepreneurial skills 

 های کارآفرینانهمهارت
 مقایسه میانگین آمار توصیفی

 .Z Sig رتبه متوسط هاتعداد نمونه اولویت Mean S.D وضعیت

 کاروتهیه طرح کسب
 3/423 429 9 61/9 43 موجود

14/1- 244/2 
 1/416 412 1 22/1 44/43 مطلوب

 رتباطاتا
 444 11 1 21/9 11/43 موجود

24/1- 219/2 
 1/412 419 1 42/1 71/43 مطلوب

 آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری
 1/446 426 6 72/1 21/2 موجود

37/1- 24/2 
 1/412 412 6 22/9 61/2 مطلوب

 ریزیبرنامه
 412 499 3 17/9 12/49 موجود

77/4- 273/2 
 446 441 3 41/9 32/49 مطلوب

 سازیتیم
 1/412 492 4 94/1 31/47 موجود

12/4- 411/2 
 6/416 446 4 73/9 47/47 مطلوب

 بازاریابی
 3/442 446 1 42/1 12/41 موجود

71/4- 279/2 
 9/491 493 9 44/1 97/43 مطلوب

 
بنتدی و تحلیتل شتکاف بتین وضتعیت موجتود و اولویت     

( نشتان داده شتد. 2رآفرینانه در جدول )های کامطلوب مهارت
هتای  ها مشخص نمود که در وضتعیت موجتود، مهتارتیافته
ترتیتب بتا  بته کتاروتهیته طترح کستب ، ارتباطات وسازی تیم

های اول تا سوم در اولویت 43و  11/43، 31/47های میانگین
بنتدی در  حالی استت کته نتتایج اولویتت این در قرار گرفتند.

 ارتباطاتسازی، های تیمنشان داد که مهارتوضعیت مطلوب 
 97/43و  71/43، 47/47هتای میانگینترتیب با به و بازاریابی
  تود اتتصاص دادند.های اول تا سوم را بهاولویت
در هتر دو  آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاریمهارت 

تحلیتل  وضعیت موجود و مطلوب، اولویت آتر را کسب نمتود.
بین وضعیت موجود و مطلوب، نتتایج حتاکی از تفتاوت شکاف 
آشنایی با قوانین و مقتررات حقتوقی و های دار در مهارتمعنی
( = Sig 244/2) کارو، تهیه طرح کسب(= Sig 24/2) تجاری

به بیان دیگر، امتیاز وضتعیت  بود.( = Sig 219/2)و ارتباطات 
قی و آشتنایی بتا قتوانین و مقتررات حقتوهای مهارتمطلوب 

در مقایسه بتا امتیتاز و ارتباطات  کاروتجاری، تهیه طرح کسب
بیشتترین استت.  بیشتترداری معنی طوربه آنهاوضعیت موجود 

ترتیتب متعلت  بته شکاف بین وضعیت موجتود و مطلتوب بته
ت آشنایی بتا قتوانین و مقتررات حقتوقی و تجتارهای مهارت

(37/1-Z =  ،)کتتاروتهیتته طتترح کستتب (14/1-Z =  ) و
به بیان دیگر، فاصله امتیتاز بتین  ( بود. = Z-24/1ارتباطات )

آشتنایی بتا قتوانین و هتای وضعیت مطلوب و موجود مهتارت
و ارتباطتات  کتارومقررات حقوقی و تجاری، تهیه طرح کستب

بیشترین میزان نسبت به فاصله امتیاز بین وضعیت مطلتوب و 
ین شکاف بین بر این، کمترعتوه ها است.موجود سایر مهارت

 ستتازی مهتتارت تتتیممربتتوط بتته وضتتعیت موجتتود و مطلتتوب 
(12/4-Z =  ).بود  

هتتای کارآفرینانتته یکتتی از زیربناهتتای اصتتلی ایجتتاد مهتتارت
وکارهای نوآورانه است که با مجهزشتدن دانشتجویان و  کسب
هتتای آموتتگتتان بتته آنهتتا احتمتتال موفقیتتت فعالیتتت دانتت 

ه ایتن دلیتل کته اگتر کنتد. بت کارآفرینانه افتزای  پیتدا متی
آموتتگان مراکز آموزش عالی در  نمایند دانشجویان و دان 
 های کارآفرینانه توانمند شتدند، بتا اعتمتادکه در زمینه مهارت

کننتد و در انتدازی متیوکار را راهتری یک کسبنفس بی به
کنند. بر همین اساس، هدف این پهوه  توسعه آن تتش می
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هتای  موجتود و مطلتوب مهتارتتحلیل شکاف بین وضتعیت 
 .کارآفرینانه دانشجویان رشته کشاورزی و منتابع طبیعتی بتود

های کارآفرینانه دانشجویان در سته نتایج نشان داد که مهارت
وکار، ارتباطات و آشتنایی بتا قتوانین و زمینه تهیه طرح کسب

مقررات حقوقی و تجاری در وضعیت مناسبی قرار نتدارد. ایتن 
 و منتابع طبیعتی دانشجویان رشته کشاورزی بدان معناست که

وکتار جتامع و در زمینه اصول اصلی تدوین یک طترح کستب
هتای قوی با وضعیت مطلوب آن فاصله زیادی دارند و مهارت

چترا کته دانت  مورد نیاز آن را به اندازه کافی کسب نکردند. 
بتودن کتارآفرین و ایوکار توب، حرفهنوشتن یک طرح کسب

   .(41) کندبازار را آشکار می آشنایی او با
همچنین، شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت آشنایی 
با قوانین و مقررات حقتوقی و تجتاری دانشتجویان در ستطت 

چنین استنباط نمتود کته دانشتجویان توان اینزیادی بود. می
بته انتدازه کتافی نستبت بته  و منابع طبیعتی رشته کشاورزی

وکارهتا، قتوانین  و متدیریت کستب انتدازیمسائل حقوقی راه
 مالیاتی، دریافت تسهیتت و قوانین صتادرات توانمنتد نشتدند.

بر آن، بر اساس نتایج، بین وضتعیت موجتود و مطلتوب عتوه
مهارت ارتباطات دانشجویان شکاف عمیقتی وجتود دارد. ایتن 
بدان مفهوم است که دانشجویان تا رسیدن به وضعیت مطلوب 

ها و ارتباطات، توانایی که و استفاده از تماسدر زمینه ایجاد شب
برقراری ارتباط با مشتریان، تعتامتت اجتمتاعی و استتفاده از 

 .اصله زیادی وجتود داردهای اطتعاتی مختلف فمنابع و کانال
(، 96صتالحی عمتران و یغمتوری )هتای یافتته این نتتایج بتا

 ،(11مردانشتتاهی و همکتتاران )(، 13تستتروی و همکتتاران )
 شتاهن و  (،1بریکسووا و همکتاران )(، 92یمی و همکاران )مق
 

نیز بیان داشتند کته  این مطالعات مطابقت دارد. (92همکاران )
ویان در وضتتعیت هتتای کارآفرینانتته دانشتتجوضتتعیت مهتتارت

مناسبی قرار نتدارد و نیتاز بته توانمندستازی دانشتجویان بته 
 اس احستوکتار انتدازی یتک کستبراه های الزم برایمهارت
هتتای لتتذا، باتوجتته بته اینکتته در برتتتی از مهتتارت .شتتودمتی

کارآفرینانه دانشجویان تا رستیدن بته وضتع مطلتوب فاصتله 
هتای مهتارتتتوان پیشتنهاد نمتود کته می زیادی وجود دارد،

نظتری و عملتی آمتوزش ابعاد تلفیقی از صورت بهکارآفرینانه 
 بتته ایتتن صتتورت کتته هتتر مهتتارت کتتارآفرینی داده شتتوند. 

بندی گردد و هر بخ  به دو صتورت نظتری و ستپس خ ب
تتوان بته متی اقتدامبا استفاده از این عملی آموزش داده شود. 
دانشتجویان در بتین های کارآفرینانته وضعیت مطلوب مهارت

های ها بر اساس پرویهپس از آموزش نیز، ارزیابیدست یافت. 
صتتورت مهتتارت در هتتا بتهعملیتاتی انجتتام گیترد تتتا آموتتته

شتود در بر این، پیشتنهاد متیعتوه دانشجویان نهادینه گردد.
هتتای تحصتتیل دانشتتجویان ارزیتتابی از مهتتارت یطتتی دوره

هتایی باشتد کته کارآفرینانه آنها انجام شود و تمرکز بر مهارت
توان توصیه نمتود کته ضعف در آنها وجود دارد. همچنین، می

اساس مراحتل های کارآفرینانه بر بندی آموزش مهارتاولویت
 هتا راوکار باشتد تتا دانشتجویان مهتارتاندازی یک کسبراه
 صورت یک سیکل عملیاتی فرا گیرند. به
 

 تشکر و قدردانی
حمایتت متالی بتا  PR-UOZ99-1شتماره این طرح بتا 

بدین وستیله، معاونت پهوهشی دانشگاه زابل انجام شده است. 
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Abstract 
    The aim of this study was to analyze the entrepreneurial skills of Agricultural and Natural 
Resources students. The population was included 893 students of faculties of Agriculture, Water 
& Soil, and Natural Resources at University of Zabol and study sample was calculated 269 
students using stratified random sampling. The data gathering instrument in this study was a 
questionnaire which its validity was confirmed by experts in the field of entrepreneurship and its 
reliability was confirmed through a pilot testing and Ordinal Theta was between 0.81 - 0.92. The 
results of the current and desired situations of the entrepreneurial skills showed that the team 
building skill is in ranked first. However, the skill of familiarity with the legal and commercial 
rules was ranked lowest in both the current and desired situations. The results showed that the 
deepest the gap between the desired and the current situation belongs to the skills of familiarity 
with the legal and commercial rules, writing a business plan, and communications, respectively. 
It recommended that the entrepreneurial skills should be taught as a multi-step process. In such 
a way that each entrepreneurial skill is segmented and each section should be taught both 
theoretically and then practically. 
 
Keywords: Agricultural and Natural Resources Students, Entrepreneurship, Entrepreneurship 

Education, Entrepreneurial Skills 
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