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 تحقیق .باشدمی کارآفرینی زمینه در کشاورزي دانشجویان آموزشی نیازهاي بررسی تحقیق این انجام از هدف  

 سال دانشجویان مطالعه این آماري جامعه است. شده انجام پیمایشی شیوه به که است توصیفی نوع از حاضر يکاربرد
 شماري تمام شیوه به گیرينمونه بود. 1395 سال در کردستان و سینا علی بو دانشگاه در کشاورزي هاي رشته کلیه آخر
 روش از کارآفرینی، آموزش زمینه در نشجویاندا آموزشی ينیازها بررسی جهت پژوهش این در ).n=157( بود

 است. شده استفاده مهارت و نگرش، دانش، سطح سه در مطلوب و موجود وضعیت مقایسه یعنی نیازسنجی متداول
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 آلفاي ضریب از استفاده با نیز آن پایایی و گرفت قرار ییدأت مورد کشاورزي متخصصین از تعدادي توسط آن محتوایی
 از پس بود. 8/0 از باالتر هارت)م و نگرش، (دانش، سنجش مورد سطح سه هر براي که شد سنجیده کرونباخ

 ترینباال داد نشان نتایج شد. برگرفته هاداده تحلیل و تجزیه براي SPSS18 افزار نرم از کدگذاري و هاداده آوري جمع
 و کسب اندازي راه مقررات و قوانین با آشنایی به مربوط مطالعه مورد کشاورزي دانشجویان دانشی هاينیاز اولویت

 کارآفرینی عملی مسایل با آشنایی و کار و کسب طرح یک تدوین جهت مختلف اطالعاتی منابع شناخت  ،جدید کار
 با کارآفرینی هاينشست در شرکت و کارآفرینی دانش به نیاز ها اولویت باالترین نگرشی نیازهاي بخش در است. بوده

 توانایی و سرمایه جذب توانایی به مربوط هااولویت باالترین مهارتی نیازهاي بخش رد بود. کارآفرینان حضور
  .بود بانکی تسهیالت به دسترسی
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  مقدمه
 ،عالی آموزش نظام در ویژه به کارآفرینی آموزش  

  هتوسع و رشد براي راهبردي اقدامات جمله از
  هبار ینا در مطالعات آید. می حساب به کارآفرینی

 را افراد توانسته کارآفرینی هايآموزش که داده شانن
 به تبدیل را هانآ و بارآورده پذیرتر مسئولیت
 هايچالش در و کرده کارآفرینی متفکران یا کارآفرین

 نرخ نتیجه در ،کند خطرپذیر و موفق وکار، کسب
 ودش ترکم نیز هاکار و کسب شکست و بیکاري

 از یکی که این به نظر ).1390 همکاران، و (آراستی
 آموختگان دانش مختلف، جوامع روي پیش هايچالش

 راه براي الزم هايمهارت و فردي هايتوانایی فاقد
 کارآفرینی آموزش ؛است مناسب کار و کسب اندازي

 آسان ورود براي هاشیوه اثرگذارترین از یکی تواند می
 بنابراین، باشد. کار بازار به آموختگان دانش
 از استفاده با دانشگاهی آموختگان دانش سازي آماده
 این در .است ضروري امري کارآفرینی آموزش ابزار

 همه در باید آموختگان دانش سازي آماده راستا،
 با مرتبط نگرشی و مهارتی دانشی، هاي حیطه

 روح تا شود انجام تحصیل حین در و کارآفرینی
 و (موحدي ودش داده پرورش ها دانشگاه در کارآفرینی
 بخشی اثر و کارایی که آنجا از .)1393 همکاران،

 سنجی نیاز گرو در کارآفرینی آموزش هاي برنامه بیشتر
 تحلیل و شناخت ؛)1392 (میرزابیگی، است آموزشی
 یک نیاز پیش ،کارآفرینی زمینه در آموزشی نیازهاي

 LaVelle and( بود خواهد موفق آموزشی نظام

Donaldson, 2010.( اولین آموزشی نیازهاي تعیین 
 به اگر و شودمی محسوب آموزشی ریزيبرنامه گام

 سایر درست حرکت براي زمینه گیرد، انجام درستی
 نتیجه در و گرددمی مهیا اجرا حین در برنامه عناصر
 اثربخشی و کیفیت تضمین جهت تريدقیق مبناي
 ).Jason, 2011( آیدمی دست به آموزشی برنامه

 دوره هايهدف شودمی سبب نیازسنجی همچنین

 هايفعالیت با را ارتباط بیشترین که شود تنظیم طوري
 با هاهدف این و باشد داشته کنندگان شرکت ايحرفه

 .باشد دستیابی قابل دوره در گرفته انجام هايفعالیت
 آموزشی ریزيبرنامه براي ابزاري نیازسنجی واقع، در
 هايبرنامه طراحان و رانمدی آن، وسیله به و باشدمی

 یک مختلف هايجنبه مورد در توانندمی آموزشی
 آموزشی، دوره یک طراحی ضرورت جمله از برنامه،
 موضوعات تعیین حتی و مفاهیم ارایه هايشیوه بهبود
 همکاران، و کردنائیج( کنند گیريتصمیم دوره یک

 را نیازسنجی متعددي محققان راستا همین در ).1391
 براي آموزشی برنامه هر اجراي و طراحی زا پیش

 مهارت و دانش ارتقاي منظور به مدرسان و دانشجویان
 ,.Hung et al( دانندمی ضروري و الزم آنان ايحرفه

2012; Iqbal and Ahmad khan, 2011; 
Rabinson, 2009; Lee et al., 2007 و فتحی و 

   ).1388 اجارگاه،
 تعیین جهت ردا نظام فرآیند یک سنجی نیاز  

 بین تفاوت تشخیص باشد، باید که آنچه و ها هدف
 تعیین و مطلوب وضعیت و موجود وضعیت
 در موجود وضعیت .است آموزشی هاي اولویت
 هايآمادگی و هاتوانایی از عبارتست سنجی نیاز مبحث

 مطلوب، وضعیت که حالی در کار. انجام براي فرد هر
 که یهای مهارت و هاتوانمندي مجموع از است عبارت

 و هاآرمان اساس بر اي ویژه شغل در فرد هر
 تواندمی سنجی  نیاز .باشد دارا باید سازمان هاي آل ایده

 ها دانشگاه و مدارس محلی، و آموزشی مقامات توسط
 (فتحی شود انجام محلی جامعه سطح در سساتمؤ و
 تعیین ضرورت که دالیلی از یکی ).1388 اجارگاه، و

 تا که است آن کندمی توجیه را آموزشی نیازهاي
 و محتوي هم که شود حاصل اطمینان ممکن سرحد
 تدریس براي که سطحی هم و آموزشی، هايروش

 و (عمانی باشد ترینمناسب شده، انتخاب موضوع
 بین که دهدمی نشان مطالعات ).1381 چیذري،
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 دوران در دانشجویان آنچه و کار بازار نیازهاي
 بیکاري و دارد وجود فاصله بینندمی آموزش تحصیل

 حال در کشاورزي دانشجویان میان در خصوص به
 و جدید مشاغل ایجاد به نیاز بنابراین است. افزایش

 خود کار مالک فرد آن در که مشاغلی و اشتغالی خود
 عنوان به بیکاري مسئله شود.می احساس بیشتر است
 و هتوسع حال در رهايکشو توسعه مسیر در مانعی
 از و اجتماعی اقتصادي، هايچالش ترینعمده از یکی
 ملی توسعه و غذایی امنیت براي تهدیدات ترینمهم

 ).Anderson, 2001( شودمی محسوب کشورها
 گذارترین اثر از یکی تواندمی آفرینی کار آموزش

 به آموختگان دانش جمعیت آسان انتقال براي هاشیوه
 با ).1387 مهتدي، و بادآمهر سعیدي( باشد کار بازار

 در نیز ایران کشور در موضوع این اهمیت به توجه
 روي کارآفرینی آموزش به ها دانشگاه اخیر سال چند

 آموزش منظور به را متعددي هايفعالیت و اندآورده
 گرایش، در تغییر و توسعه دانش، تقویت و آفرینی کار

 و ی(آراست اند داده انجام دانشجویان مهارت و دانش
 مراکز و ها دانشگاه نقش بنابراین ).1390 همکاران،
 دانش به الزم هاي مهارت آموزش در آموزشی

 جدید کار و کسب اندازي راه در کشاورزي آموختگان
 وجود عدم یدمؤ شواهد است. اهمیت حائز بسیار
 نیاز با رابطه در قبلی علمی جامع مطالعه یک انجام

 زمینه در کشاورزي دانشجویان آموزشی سنجی
 این لذا باشد.می مطالعه مورد جامعه در کارآفرینی

 دانشجویان آموزشی نیازهاي بررسی هدف با پژوهش
 وکار کسب ایجاد و آفرینی کار زمینه در کشاورزي

 تحقیق چند نتیجه بررسی به ابتدا در است. شده انجام
 که کارآفرینی زمینه در آموزشی سنجی موردنیاز در

 طی پردازیم. می اند شده انجام راخی هايسال طی
 با )1391( شرفی و احمدي توسط که پژوهشی
 دوره دانشجویان آموزشی نیازهاي بررسی موضوع

 زمینه در تهران دانشگاه برق مهندسی ارشد کارشناسی
 در که هایی آموزش ترینمهم شد انجام آفرینی کار

 یلتما زمینه در از: عبارتند است الزم آفرینی کار زمینه
 هاي فرصت شناسایی جدید: کار و کسب ایجاد به

 سنجی امکان زمینه در نوآوري. و خالقیت و شغلی
 و کسب طرح تدوین کار: و کسب ایجاد به نسبت

 مهارت موردنیاز منابع و سرمایه تامین هاي ش رو کار،
 موردنیاز در )1390( حسینی و کواري .گیري تصمیم
 منظور به پیشنهادي نیاز مورد آموزشی هاي دوره سنجی

 پرداختند کشور جنوب آموختگان دانش در کارآفرینی
 هايآموزش بین که داد نشان ها آن پژوهش نتایج که

 تفاوت مطالعه مورد افراد شغلی نیازهاي و نظري
 و شناسایی به )1391( همکاران و رضایی دارد. وجود

 کارشناسی دانشجویان آموزشی نیازهاي بندي اولویت
 زمینه در زنجان دانشگاه کشاورزي هاي هرشت ارشد

 داد نشان ها آن پژوهش هاي یافته پرداختند. کارآفرینی
 دانش شامل ترتیب به شده بررسی عامل شش که

 مقررات، و قوانین عمومی، هاي مهارت کارآفرینی،
 و وکار کسب طرح تدوین شغلی، هاي شایستگی

 انسواری از درصد 1/66 تبیین با مدیریتی هاي مهارت
 دانشجویان آموزشی نیازهاي هاي اولویت کل،

 .بودند کارآفرینی زمینه در کشاورزي

 نیازهاي بررسی به )1392( همکاران و رحمانی  
 از برخی در کشاورزي التحصیالنفارغ آموزشی
 وکار کسب اندازي راه و مدیریت پایه هاي مهارت

 براي نیاز مورد هاي مهارت تحقیق این در پرداختند،
 دسته چهار به کار و کسب اندازي راه و ریتمدی

 و بازاریابی -گروهی و ارتباطی کارآفرینی هاي مهارت
 آخر در و گردید تقسیم مدیریتی هاي مهارت
 تعیین آموختگان دانش دید از موردنیاز هاي مهارت
 به )1393( همکارانش و خالدي که پژوهشی گردید.

 زمینه در کشاورزي دانشجویان آموزشی نیازهاي تبیین
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 این طی که پرداختند کارآفرینی تجاري وظایف
 اولویت باالترین داراي آموزشی موضوع 56 پژوهش

 بودند عبارت ها اولویت ترین مهم ها آن بین از که بود
 طرح تدوین جدید، خدمات و تولیدات ایده ایجاد از:

 و حسنی بازار. مختلف هايبخش تعیین و تجاري
 موقعیت  عنوان تحت هشیپژو در )1393( همکاران

 سازمان کشاورزي هاي مهارت آموزش مطلوبیت و
 کارفرمایان، دیدگاه از غربی آذربایجان اي حرفه و فنی

 گروه سه هر دیدگاه از که دریافتند کارآموزان و مربیان
 هايدوره مطلوبیت و موقعیت بین ،مطالعه مورد

 نتایج .داشت وجود معناداري و منفی تفاوت ،آموزشی
 یافتن منظور به کارآموزان تمامی که داد نشان ها آن

 و فنی هاي آموزش در خود دلخواه حرفه و شغل
 عنوان به را ها آموزش این و کنند می شرکت اي حرفه
  گیرند. می نظر در درآمد کسب براي منبعی

 کیفیت بررسی به )1394( همکاران و اسکندري  
 هايانهنرست هنرجویان آموزشی هاينیاز و تدریس

 که دادند نشان پژوهش هايیافته .پرداختند کشاورزي
 ترینمهم از ايحرفه و فنی، عمومی، حیطه سه

 هاي هنرستان در عملی هاي درس آموزش هاي حیطه
 عمومی حیطه میان، این در آیند.می شمار به کشاورزي

 آموزش در بیشتري اهمیت کشاورزي هايهنرستان در
 داشتند کشاورزي هاي هنرستان عملی هايدرس

 هايهنرستان هنرجویان آموزشی نیازهاي ررسیب
 از یک هر کنونی وضعیت که داد نشان نیز کشاورزي

 فاصله و بوده نامطلوبی حد در باال گانه سه هايحیطه
 در استاندارد آموزشی کیفیت به دستیابی تا بسیاري

  .دارد وجود ارزیابی مورد کشاوزي هاي هنرستان
 درباره )1396( همکارانش و ریاحی هشپژو نتایج  

 هايدوره زمینه در روستایی زنان آموزشی نیازهاي
 بین از داد نشان کشاورزي کاربردي - علمی مهارتی

 مربوط ترتیب به نیاز اولویت باالترین آموزشی نیاز 17
 ،بنديبسته نوین هايشیوه اینترنت، و رایانه به

 و کراري تحقیق جنتای بودند. خوداشتغالی و کارآفرینی
 دانش داشتن« هاي شاخص داد نشان )1394( عزیزي

 تعریف و شناسایی توانایی« ،»فروش و بازاریابی
 سازماندهی توانایی« ،»صنعت و بازار در آینده ازهاينی

 ،»حسابداري و مالی دانش داشتن« ،»تکنولوژیکی منابع
 توانایی« ،»کار و کسب قوانین شناخت داشتن«
 از برداريبهره براي مختلف هايوشر کارگیري هب

 داراي ،»ابهام تحمل داشتن« ،»بازار هايفرصت
 مورد هاي شاخص بین نیازسنجی اولویت بیشترین
  .اندبوده بررسی

 آموزشی نیازهاي )Postigo, 2002( پوستیکو  
 که کرد بندياولویت را ینیکارآفر زمینه در دانشجویان

 بودند عبارت او حقیقت یجنتا اساسبر  نیازها ترینمهم
 و خالقیت کار، و کسب و برکارآفرینی ايمقدمه از:

 و مالی امور اجتماعی، کارآفرینی نوآوري،
 مدیریت و کار و کسب طرح گذاري، سرمایه

 Reichert( توچ و ریچارد نظر از شغلی. واحدهاي

and Tauch, 2003( آموختگاندانش اشتغال بهبود 
 تقکر ایجاد مثل هاییهرا از دانشگاهی دروس طی در

 و بحث توانایی -استداللی تفکر -مسئله حل -انتقادي
 آیدمی دست به اجتماعی تعامل توانایی نظر تبادل
 عملی، دانش نیازمند نظري دانش بر عالوه کار بازار

 سانچز مطالعه نتایج .است مدیریتی توان و تجربه
)Sánchez, 2011( خودباوري، که داد نشان 

 طور به اشتغالی خود قصد و بودن ازپیشت ،پذیريخطر
 نسبت کارآفرینی آموزش هايبرنامه از بعد مشخصی

 فایول یافت. افزایش آموزشی هاي برنامه از قبل به
)Fayolle, 2015( آموزش هايبرنامه نقش بررسی به 

 نتایج پرداخت، کارآقرینان قصد و نگرش بر کارآفرینی
 به که آموزانی شدان که است آن نشانگر او مطالعه

 قرار کارآفرینی آموزش معرض در توجهی قابل طور
 مثبتی نگرش داراي آموزاندانش سایر به نسبت داشتند

 Chaudhary( جین و چادري بودند. کارآفرینی به

and Jain, 2017(  کارآفرینی آموزش ثیرأت بررسی به 
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 نفر 164 بین در  کارآفرینان کارآفرینی اهداف روي بر
 نتایج .پرداختند گروه دو در هند در شجویاندان از

 هايآموزش که اول گروه داد نشان هاآن هايیافته
 و آموزش سهم بین بودند، گذرانده را کارآفرینی

 منفی رابطه کارآفرینی قصد با آنان مهارت توسعه
 رابطه بیانگر هاآن هايیافته نتایج همچنین .دارد وجود
 در فرینانهکارآ قصد اب عمومی آموزش سطح بین منفی
 را کارآفرینی هايآموزش که گروهی( دوم گروه بین

 ,Abdul Karim( عبدالکریم است. )اندنگذرانده

 آموزشی نیاز که گیرد می نتیجه خود تحقیق در )2016
 زمینه در دانشگاه در مهندسی هاي رشته دانشجویان

 اعتماد مثل یهای مهارت شامل کارآفرینی هاي مهارت
 خوداشتغالی، خالقیت، قوي، ارتباطات س،نف به

 حل بازاریابی، و مدیریت کار، و کسب هاي مهارت
 دانش خطرپذیري، گیري، تصمیم تحلیل، قدرت مساله،

 وسیع اي حرفه و شغلی هاي مهارت و باال، تخصصی
 Gámez( باکوئرا گارسون و گوتیرز گومز است.

Gutiérrez and Garzón Baquero, 2017( در 
 که جا هر در که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق

 آموزشی نیاز ترین مهم باشد مطرح کارآفرینی آموزش
 و نوآوري خالقیت، انگیزش، پذیري، خطر یادگیري

 کسب دانشگاه سطح در و باشد می نو ایده خلق
 اهمیت از کار و کسب توجیهی طرح هاي مهارت
 Varela( همکارانش و رالاو است. برخوردار باالیی

et al., 2015( که داشتند اظهار خود تحقیق در 
 زمینه در عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه

 در دانشجویان سازي آماده توانایی باید کارافرینی
 به را آنها رشد و کارها و کسب ایجاد مثل هایی زمینه

 است نیاز و بوده دارا کافی اندازه به و خوبی
 کسب مدیریت ی،مدیریت هاي مهارت مثل یهای مهارت

 خوبی به را سازمانی و اداري هاي مهارت و کار و
  دهند. آموزش
 از ماهیت نظر از حاضر پژوهش: تحقیق شناسیروش

 که آنجا از و شودمی محسوب کمی هايپژوهش نوع

 نیاز مورد آموزشی نیازهاي بررسی تحقیق هدف
 باشد،می کارآفرینی زمینه در کشاورزي دانشجویان

 از استفاده چگونگی نظر از و توصیفی وعن از تحقیق
 .است کاربردي پژوهشی تحقیق، هايیافته و نتایج

 کلیه اخر سال دانشجویان عهمطال این آماري جامعه
 کشاورزي دانشکده کشاورزي مهندسی هايگرایش
 تمام روش به که 1395 سال در سنندج و همدان

 این در گردیدند. انتخاب 157 نفر تعداد به شماري
 دانشجویان آموزشی ينیازها بررسی جهت پژوهش

 متداول روش از کارآفرینی، آموزش زمینه در
 در  مطلوب و موجود وضعیت مقایسه یعنی نیازسنجی

 است. شده استفاده مهارت و نگرش، دانش، سطح سه
 اختالف به باتوجه نیازها ترینمهم اساس این بر

 دست به بررسی مورد هايگویه از کدام هر میانگین
 پرسشنامه هاداده گردآوري ابزار است. مدهآ

 فردي، اطالعات بخش چهار شامل که بود ساختاریافته
 کارآفرینی، زمینه در دانشجویان دانشی نیازهاي
 زمینه در مهارتی نیازهاي و گرایشی نیازهاي

 روایی که بود کار و کسب اندازيراه و کارآفرینی
 حوزه در صینمتخص از تعدادي توسط آن محتوایی

 بررسی روستایی وتوسعه ورزيکشا آموزش و ترویج
 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با نیز آن پایایی و

 جشسن مورد سطح سه هر براي که شد سنجیده
 که بود 8/0 از باالتر مهارت) و نگرش، (دانش،

 باشد.می شده گرفته کار به پرسشنامه پایایی دهنده نشان
 هايداده تحلیل و تجزیه نظورم به حاضر تحقیق در

 استنباطی و توصیفی هايآماره از شده آوريجمع
 نظیر هاییآماره از توصیفی آمار در است. شده استفاده

 بیشینه و کمینه ،معیار انحراف مد، میانه، میانگین،
 مقایسه براي تحلیلی آمار در و شودمی استفاده
 براي بسته،هم t نظیر پارامتریک آزمون از هامیانگین
 آموزشی نیازهاي مطلوب و موجود وضعیت مقایسه

 آوريجمع از پس .است شده استفاده دانشجویان
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 از هاداده تحلیل و تجزیه و کدگذاري براي ،هاداده
  شد. استفاده Spss18 افزار نرم

  
  هانتایج و یافته

 سن میانگین تحقیق، هايورددستا به توجه با  
 هاآن باالترین و 21 ترینسن کم و 1/23 دانشجویان

 درصد 2/52 جنسیت نظر از داشتند. سن سال 28
 و 65/15 معدل میانگین بودند. خانم دانشجویان

 بود. 19 و 12 ترتیب به معدل بیشترین و ترین کم
 5/74 زندگی، محل اساس بر دانشجویان فراوانی
 که است دانشجویانی به مربوط 5/25 و شهري

 هايگرایش از پاسخگویان .داشتند روستایی سکونت
 اصالح و زراعت انی،باغب کشاورزي، آموزش و ترویج

 مورد پروريدام و پزشکیگیاه سی،انخاکش نباتات،
 از باغبانی گرایش دانشجویان که گرفتند قرار بررسی

 به بودند. برخوردار درصد) 2/24( فراوانی بیشترین
 اينیازه دانشجویان آموزشی نیازهاي شناسایی منظور

 از یکی .گرفت قرار بررسی مورد سطح سه در هاآن
 کارآفرینی نیازسنجی بررسی در گذاراثر موارد

 اندازيراه و کارآفرینی زمینه در دانشجویان
 زمینه در آنان دانشی نیازهاي بررسی وکار، کسب

 موضوع این وهشپژ این در .است کارآفرینی آموزش
 نیازهاي بر مشتمل مؤلفه یا گویه بیست قالب در

 مورد مطلوب و ودموج وضعیت در دانشجویان دانشی
 میانگین اختالف همچنین و گرفت قرار سنجش
 اولویت ترینباال گردید. محاسبه همبسته t توسط

 و قوانین با آشنایی" :هايگویه به مربوط هانیاز
 شناخت" ،"جدید کار و کسب اندازيراه مقررات

 کسب طرح یک تدوین جهت مختلف اطالعاتی منابع
 به "کارآفرینی عملی مسایل با آشنایی" و "کار و

 در 23/1 و 27/1 ،30/1 میانگین اختالف با ترتیب
 با آشنایی "هايگویه و نیاز هاياولویت ترینباال

 اطالعات و دانش" و "کارآفرینی تعریف و مفهوم
 با ترتیب به "آفرینانکار شخصیتی هايویژگی درباره

 هاياولویت آخرین در 94/0 و 93/0 میانگین اختالف
  د.نباشمی دانشجویان دانشی نیاز

  
  .بررسی میزان نیازهاي دانشی دانشجویان کشاورزي -1جدول 

میانگین   میانگین موجود  متغیرها
  اولویت  اختالف میانگین  مطلوب

  1  30/1  57/3  27/2  اندازي کسب و کار جدید آشنایی با قوانین و مقررات راه
  2  27/1  50/3  23/2  شناخت منابع اطالعاتی مختلف جهت تدوین یک طرح کسب و کار

  3  23/1  69/3  46/2  آشنایی با مسایل عملی کارآفرینی
  4  21/1  51/3  30/2  هاهاي اخذ وام و تسهیالت از بانک آشنایی با شیوه

  5  19/1  46/3  27/2  هاریسک و شناخت فرصت - آشنایی با مطالب در زمینه قدرت تحلیل
  6  16/1  45/3  29/2  آشنایی با مطالب با توجه به مسائل روز بازار کشاورزي

  7  15/1  54/3  39/2  پذیري آشنایی با مفاهیم خالقیت، نوآوري و ریسک
  8  15/1  62/3  47/2  هاي جمعیت شناختی کارآفرینان ي ویژگیدانش و اطالعات درباره

  9  14/1  55/3  41/2  ها ل آنآشنایی با مطالب در زمینه تشخیص مشکالت و ح
  10  13/1  48/3  35/2  هاي مدیریت و توسعه کسب و کار جدید آشنایی با راه

  11  12/1  53/3  41/2  هاي بازاریابی محصوالت کشاورزيآشنایی با شیوه
  12  10/1  52/3  42/2  آشنایی با الگوها و مدل هاي مختلف کارآفرینی در جهان

  13  08/1  67/3  59/2  ایران آشنایی با سوابق کار آفرینی در
  14  05/1  32/3  27/2  اندازي و ثبت کسب و کار جدید در زمینه کشاورزيهاي راهآشنایی با شیوه

  15  04/1  35/3  31/2  سازي طرح کسب و کار آشنایی با شیوه نگارش و آماده
  16  02/1  45/3  43/2  ها و فنون ارتباط با بازار آشنایی با روش

  17  01/1  43/3  42/2  لی، بازاریابی و حسابداريآشنایی با امور ما
  18  01/1  47/3  46/2  آشنایی با مطالب در زمینه مدیریت واحدهاي شغلی

  19  94/0  60/3  66/2  هاي شخصیتی کارآفرینانویژگی دانش و اطالعات درباره
  20  93/0  64/3  71/2  آشنایی با مفهوم و تعریف کارآفرینی
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 نگرش میزان موجود وضعیت تحلیل به بخش این  
 و کارآفرینی زمینه در آموزش به دانشجویان عالقه و

 در آموزشی عالئق مختلف هايفعالیت بندياولویت
 هاییگویه قالب در دانشجویان کارآفرینی زمینه

 مورد اصلی گویه 13 در اصلی عالئق است. پرداخته
 در حاصل نتایج بنديجمع که گرفتند قرار پرسش
 که طورهمان است. شده داده نشان )2( جدول

 به نیاز" گویان،پاسخ نظر نقطه از شودمی مشاهده
 و 314/0 تغییرات ضریب با "کارآفرینی دانش

 حضور با کارآفرینی هاينشست در شرکت"
 در ترتیب به 313/0 تغییرات ضریب با "کارآفرینان

 این دیگر عبارت به دارند. قرار دوم و اول هايرتبه
 چنین،هم هستند. خورداربر تريباال یتاهم از موارد
 با "کارآفرینی مراکز هايفعالیت از اطالع"هايگویه

 واحد چند گذارندان" و 397/0 تغییرات ضریب
 ضریب با "اجباري صورت به کارآفرینی درسی

  دارند.قرار خرآ هايرتبه در ترتیب به 412/0تغییرات

  
  .کارآفرینی زمینه در دانشجویان عالقه و گرشن میزان موجود وضعیت بندي اولویت -2 جدول

  اولویت  تغییرات ضریب  معیار انحراف  میانگین  متغیرها
  1  313/0  218/1  656/2  کارآفرینان حضور با کارآفرینی هاينشست در شرکت

  2  314/0  170/1  720/3  کارآفرینی دانش به نیاز
  3  336/0  225/1  643/3  کارآفرینانه هايفعالیت به اقدام
  4  342/0  140/1  331/3  کارآفرینی مباحث و مطالب به عالقه

  5  344/0  184/1  445/3  اختیاري صورت به کارآفرینی درسی واحد چند گذارندن
  6  356/0  263/1  548/3  کارآفرینی آموزش هايدوره در شرکت
  7  360/0  332/1  700/3  وکارکسب اندازيراه براي تسهیالت دریافت به مندي عالقه
  8  362/0  253/1  459/3  کارآفرینی هايایده حوزه در دانشجویی هايمسابقه در تشرک

  9  373/0  263/1  382/3  کار وکسب و کارآفرینی یادگیري براي هزینه پرداخت به منديعالقه
  10  378/0  366/1  611/3  دانشگاه در کارآفرینی مشاوره بخش تشکیل
  11  390/0  318/1  382/3  یکارآفرین مرکز تأسیس در کمک به منديعالقه
  12  397/0  278/1  217/3  کارآفرینی مراکز هايفعالیت از اطالع

  13  412/0  238/1  006/3  اجباري صورت به کارآفرینی درسی واحد چند گذارندان
  

 مهارتی نیازهاي تحلیل به خشب سومین  
 نیازهاي بندياولویت و کارآفرینی زمینه در دانشجویان

 هاییگویه قالب در شجویاندان مهارتی مختلف
 گویه 17 در اصلی آموزشی نیازهاي است. پرداخته

 حاصل نتایج بنديجمع که گرفتند قرار پرسش مورد
 که طورهمان است. شده داده نشان )3( جدول در

 توانایی" یان،گوپاسخ نظر نقطه از شودمی مشاهده
 توانایی" و 41/1 میانگین اختالف با "هسرمای جذب

 میانگین اختالف با "بانکی تسهیالت به دسترسی
 به دارند. قرار دوم و اول هايرتبه در ترتیب به 39/1

 خورداربر تريباال اهمیت از موارد این دیگر عبارت
 منابع انتخاب با آشنایی" هايگویه همچنین هستند.

 میانگین اختالف با "وکارکسب شروع جهت اطالعاتی
 اقتصادي فرصت انتخاب و شناسایی توانایی " و 91/0
 آخرین در ترتیب به 85/0 میانگین اختالف با "

   گرفتند. قرار نیاز هاياولویت
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  .کشاورزي دانشجویان مهارتی نیازهاي میزان بررسی -3 جدول

  متغیرها
 میانگین
  موجود

 میانگین
  مطلوب

 اختالف
  میانگین

  اولویت

  1  41/1  86/3  45/2  سرمایه جذب توانایی
  2  39/1  74/3  35/2  بانکی تسهیالت به سترسید توانایی

  3  30/1  90/3  60/2  بازار مدیریت و بازاریابی
  4  29/1  54/3  25/2  کاال ترخیص و گمرکی امور
  5  24/1  82/3  58/2  تشکل یا شبکه تشکیل توان
  6  22/1  92/3  70/2  وکارکسب نظارت براي کنترل سیستم اعمال توان
  7  21/1  91/3  70/2  فروش و یدخر جدید هايشیوه یافتن توان

  8  16/1  18/4  02/3  مشکالت و موانع بر آمدن فائق توانایی
  9  15/1  72/3  57/2  ریسک منابع شناسایی توانایی

  10  12/1  83/3  71/2  تهدیدها و هافرصت ها،قوت ها،ضعف شناسایی توان
  11  07/1  83/3  76/2  وکارکسب موقعیت حفظ و رقابت توان

  12  06/1  85/3  79/2  گروهی گیريتصمیم و مذاکره نونف با آشنایی
  13  02/1  85/3  83/2  آن تثیبت و وکارکسب اداره توانایی
  14  97/0  83/3  86/2  گروهی کار یک اداره توانایی

  15  93/0  72/3  79/2  مدیران و هاسازمان با ارتباط برقراري توان
  16  91/0  79/3  88/2  اروککسب شروع جهت اطالعاتی منابع انتخاب با آشنایی
  17  85/0  61/3  76/2  اقتصادي فرصت انتخاب و شناسایی توانایی

 
 مقایسه اصلی اهداف از یکی حاضر پژوهش در  

 آموزشی نیازهاي مطلوب وضعیت و موجود وضعیت
 وضعیت بین مقایسه براي اساس این بر است. بوده

 در دانشجویان آموزشی نیازهاي مطلوب و موجود
 دو این بین شکاف وجود تأیید و رآفرینیکا زمینه
 در آن نتایج که شد استفاده همبسته t آزمون از متغیر

 نشان نتایج .است شده داده نشان )5 و 4( جدول

 بین و باشدمی 98/13 معادل t مقدار که دهد می
 تفاوت 05/0 سطح در مطلوب و موجود وضعیت

 H0 فرض تأیید معناي به این و دارد وجود داريمعنا
 مطلوب و موجود وضعیت که دهدمی نشان و بوده

 تفاوت مهارت و دانش سطح در کارآفرینی آموزش
  دارد. داري معنی

  
 .دانشجویان دانشی نیازهاي مطلوب و موجود وضعیت براي همبسته t آزمون نتایج -4 جدول

 t  Sig  استاندارد انحراف  میانگین  مرحله متغیر
 ينیازها  مطلوب و موجود وضعیت

 دانشجویان دانشی

  748/0  32/2  موجود وضعیت
02/13  00/0 * 

  789/0  51/3  مطلوب وضعیت
  درصد 05/0 سطح در داري معنی*
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 .دانشجویان مهارتی نیازهاي  مطلوب و موجود وضعیت براي همبسته t آزمون نتایج -5 لجدو

 t  Sig  استاندارد انحراف  میانگین  مرحله متغیر
 نیازهاي مطلوب و موجود وضعیت

 دانشجویان مهارتی

  748/0  67/2  موجود وضعیت
98/13  

00/0 * 
  779/0  80/3  مطلوب وضعیت  

  درصد 05/0 سطح در داري معنی *
  

  گیريبحث و نتیجه
 اثرگذارترین از یکی تواند می کارآفرینی آموزش  
 هايرشته آموختگاندانش آسان ورود براي ها شیوه

 سازيآماده بنابراین، باشد. کار بازار به کشاورزي
 آموزش ابزار از استفاده با کشاورزي آموختگان دانش

 راستا، این در .است ضروري امري کارآفرینی
 همه در باید کشاورزي آموختگاندانش سازي آماده
 با مرتبط نگرشی و مهارتی دانشی، هايحیطه

 یهروح تا شود انجام تحصیل حین در و کارآفرینی
 .شود تقویت کشاورزي انشجویاند بین در کارآفرینی

 هايبرنامه بیشتر بخشیاثر و کارایی که آنجا از
 است، آموزشی سنجینیاز گرو در کارآفرینی آموزش

 زمینه در نیازها شناخت موضوع به پرداختن
 و الزم کشاورزي عالی آموزش نظام در کارآفرینی،

  .است ضروري
 يهااولویت ترینباال داد نشان تحقیق نتایج  

 مطالعه مورد کشاورزي دانشجویان دانشی هاي یازن
 مقررات و قوانین با آشنایی" هايگویه به مربوط

 منابع شناخت" ،"جدید کار و کسب اندازي راه
 و کسب طرح یک تدوین جهت مختلف اطالعاتی

 زمینه در "کارآفرینی عملی مسایل با آشنایی" و "کار
 و آراستی يها یافته با نتیجه این است. بوده کشاورزي

 حسنی )،1393( همکاران و خالدي )،1390( همکاران
  دارد. مطابقت )1393( همکاران و

 کشاورزي دانشجویان داد نشان نتایج همچنین  
 تعریف و مفهوم با آشنایی" هايزمینه در مطالعه مورد

 هايویژگی درباره اطالعات و دانش" و "کارآفرینی
 را دانشی نیاز ینکمتر ترتیب به "کارآفرینان شخصیتی
 داريمعنی تفاوت وجود بیانگر نتایج اند.کرده احساس

 در کارآفرینی نیازهاي مطلوب و موجود وضعیت بین
 و کواري هايیافته با که بود کشاورزي دانشجویان بین

 )1391( زادهسمیع و صفري و )1390( حسینی
 زمینه در مهارتی نیازهاي بخش در دارد. همخوانی

 به مربوط هااولویت باالترین فرینیکارآ آموزش
 به دسترسی توانایی" و "سرمایه جذب توانایی"

 نتایج با آمده دست به نتایج .بود "بانکی تسهیالت
 اما ندارد خوانیهم )1392( همکاران و رحمانی
 خدمات و تولیدات ایجاد )1388( همکاران و خالدي
 ساسا بر برشمردند. هااولویت ترینمهم از را جدید
 مثبت نگرش بیشترین مطالعه مورد دانشجویان نتایج،

 در شرکت" و "کارآفرینی دانش به نیاز" به نسبت را
 .اندداشته "کارآفرینان حضور با کارآفرینی هاينشست
 نگرش ایجاد در آموزش نقش به نیز )2015( فایول
  است. داشته اشاره کارآفرینی به مثبت

  منابع
 دانشکده برق سیدمهن رشته کارشناسی دوره دانشجویان آموزشی هاينیاز بررسی .1391 م. شرفی، و .م احمدي، .1

  تهران. اینده، هايسازمان و خالقیت کارآفرینی، ملی کنفرانس کارآفرینی. زمینه در تهران دانشگاه فنی



  1397 بهار  )1(، شماره )5(نی در کشاورزي کارآفری نشریه
 

40 

 هايرستانهن هنرجویان آموزشی نیازهاي و تدریس کیفیت .1394 م. زاده، شریف و .ا زارع، .،آ اسکندري، .2
  .94-106 :35  کشاورزي، آموزش مدیریت پژوهش نامهفصل .فارس استان کشاورزي

 کارآفرینی قصد در کارآفرینی مبانی درس آموزش نقش .1390 ن. پور، ایمانی و س. بنادکی، سعید .،ز آراستی، .3
 تهران). دانشگاه نسانیا علوم و ادبیات و هنر هايدانشکده :موردي (مطالعه مدیریت غیر هايرشته دانشجویان

  .107-124 ):4(14 کارآفرینی، توسعه
 کشاورزي هاي مهارت آموزش مطلوبیت و موقعیت .1393 س. شهودي، و .م سامري، ،.م شهودي، ،.م حسنی، .4

 مدیریت پژوهش نامهفصل .کارآموزان و مربیان کارفرمایان، دیدگاه از غربی آذربایجان اي حرفه و فنی سازمان
  .81-93 :31 رزي،کشاو آموزش

 هايدانشکده دانشجویان کارآفرینی مدیریت آموزشی نیازهاي .1393 ف. اسکندري، و .ح آگهی، ،.خ ،الديخ .5
  .3-15 :30  کشاورزي، آموزش مدیریت پژوهش فصلنامه ایران. غرب کشاورزي

 التحصیالن فارغ آموزشی ينیازها بررسی .1392 ك. مهدیی،نادري و .ح زاده،مهدي ،ا. فرانی،یعقوبی ،.ف رحمانی، .6
  تهران. آموزش، ملی همایش پنجمین کار. و کسب اندازيراه و مدیریت پایه هايمهارت برخی زمینه در کشاورزي

 ارشد کارشناسی دانشجویان آموزشی نیازهاي بررسی .1391 ل. صفا، و .ف کرم، يمیر ،آ. کریمی، ،.ر رضایی، .7
  .65-84 ):3( 5 کارآفرینی، توسعه نشریه .زنجان) دانشگاه موردي: مطالعه( کارآفرینی زمینه در کشاورزي هايرشته

 پودمانی تک هايدوره زمینه در روستایی زنان آموزشی نیازسنجی .1396 م. ،چیذري و ع. عباسی، ،م. ریاحی، .8
  .1-27 :329 کشاورزي، و تعاون فصلنامه .تهران استان در کشاورزي کاربردي -علمی مهارتی

 :موردي (مطالعه کارآفرینانه رفتارهاي توسعه بر کارآفرینی آموزش تأثیر .1387 .م مهتادي، و .م مهرآباد، سعیدي .9
  .57-74 ):2( 1 کارآفرینی، توسعه .)اجتماعی امور و کار وزارت کارآفرینی هايآموزش

 دیدگاه از گرمسار شهرستان دارانگلخانه آموزشی نیازهاي بنديطبقه .1388 .ص .م مینایی، و ح. ا. بوري،ص .10
   .54- 42 ):3( 2 کشاورزي، آموزش و ترویج هايپژوهش .کشاورزي کارشناسان و دارانگلخانه

 نشریه انسانی. ومعل هايرشته در کارآفرینی مهارت و آموزش نیازسنجی .1391 م. زاه،سمیع و .س صفري، .11
  .65-79 :)1( 7 آموزش، فنآوري

 جهاد، ماهنامه .خوزستان استان گندمکاران فنی سطح بر ترویج و آموزش نقش  .1381 .م چیذري، و ر. ا. عمانی، .12
56-23.  

  .آییژ انتشارات ن:تهرا فنون، و الگوها آموزشی، یازسنجین .1388 پ. زاده،فخام و .ك اجارگاه، و فتحی .13
 .آجا) بازنشستگان کانون مطالعه: (مورد بازنشستگان کارآفرینی آموزش نیازسنجی .1394 م. عزیزي، و س. کراري، .14

  .35- 58 ):4( 3 انتظامی، علوم در آموزش نامهفصل
 و کارآفرینی ایجاد منظور به پیشنهادي و موردنیاز آموزشی هايدوره نیازسنجی .1390 م. حسینی، و .ح کواري، .15

 جهرم، پزشکی علوم فصلنامه .کشور جنوب پزشکی علوم يها دانشگاه آموختگان دانش و دانشجویان در کاریابی
  .54-60 ،نامه ویژه شماره ، نهم دوره

 کارآفرینی مرکز انتشارات :تهران کارآفرینان. شخصیتی هايویژگی سنجش ابزار ).1391( . همکاران  و .ا کردنائیچ، .16
  .مدرس تربیت دانشگاه
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 .کشاورزي توسعه نیاز پیش کشاورزي کارآفرینی آموزش .1393 م. سامیان، و خ. ترازك، حیدري ر.، موحدي، .17
  .33-48 ):4( 1 کشاورزي، در کارآفرینی نشریه
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Abstract 
 The purpose of this research was to assess the educational needs of agricultural students 
about entrepreneurship. The present applied research is a descriptive which has done with a 
surveying method. The statistical population of this study was the senior students of all 
agricultural fields at Hamedan and Kurdistan Universities in 2017. Sampling was census 
method (n = 157). In order to study the educational needs of the students about entrepreneurship 
education, the common method of need assessment has been used, namely, comparing existing 
and desirable status in three levels of knowledge, attitude, and skill. The data gathering tool was 
a structured questionnaire consisting of four sections of students' individual information, 
knowledge needs in entrepreneurship, attitude and skills requirements in entrepreneurship and 
business establishment. Content validity of the questions was approved by a number of 
agricultural experts and its reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient, which 
was more than 0.8 for all three levels of knowledge, attitude, and skill. After collecting data and 
coding, SPSS18 software was used to analyze the data. The results showed that the highest 
priorities of the knowledge needs of agricultural students were familiarity with the rules and 
regulations for setting up a new business, the recognition of different information sources for 
the formulation of a business plan and familiarity with practical entrepreneurship issues. In 
analyzing the attitude needs of the students the highest ranks were about entrepreneurship 
knowledge and entrepreneurship meeting with participation of entrepreneurs. In terms of skills 
needs, the highest priority was related to the ability to raise funds and the ability to access 
banking facilities.  
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