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چکیده
مهـارت هـا و دانشـی کـه توسـط آمـوزش رسـمی کشـاورزی عرضه می شـود بـرای عملکـرد موفقیـت آمیـز در بـازارکار ناکافی 
بـه نظـر می رسـد. یکـی از تغییرات اساسـی در برنامه آموزشـی دانشـکده هـای کشـاورزی، گنجانـدن برنامه آمـوزش کارآفرینی 
در بیـن واحـد هـای درسـی مـی باشـد. به منظـور آمـوزش کارآفرینی، بایسـتی تالش نمود تـا نیازهای آموزشـی دانشـجویان در 
زمینـه کارآفرینـی شناسـایی شـود. نیازسـنجی باعـث مـی شـود برنامـه های آموزشـی متناسـب بـا نیازهای دانشـجویان باشـد. 
هـدف از ایـن پژوهـش، تعییـن نیـاز هـای آموزشـی دانشـجویان در زمینـه مدیریـت کارآفرینـی بـا اسـتفاده از مـدل نیازسـنجی 
بوریـچ و مـدل تجزیـه وتحلیـل کوادرانـت بـود. جامعـه آمـاری پژوهـش شـامل 250 تـن اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان 
دانشـکده هـای کشـاورزی غـرب کشـور بـود. با اسـتفاده از جدول کرجسـی و مـورگان حجـم نمونه دانشـجویان200  تـن و حجم 
نمونـه اعضـای هیـأت علمـی 50  نفـر بـرآورد شـد و بـه روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه ای،  اقـدام بـه نمونـه گیری شـد.  این 
پژوهـش در دو مرحلـه انجـام شـد. نخسـت نیـاز های آموزشـی دانشـجویان از دیدگاه خـود آنان با اسـتفاده ازپرسشـنامه تعیین 
شـد کـه نتایـج نشـان دانـد 56 موضـوع آموزشـی بـا باالتریـن اولویـت نیازهـای آموزشـی را تشـکیل دادنـد. سـه اولویـت اول بـه 
ترتیـب شـامل ایجـاد تولیـد و خدمـات جدیـد، تدویـن طـرح تجـاری و تعییـن بخـش هـای مختلف بـازار بـود. در مرحلـه دوم با 
اسـتفاده از مـدل کوادرانـت بـه تعییـن نیـاز هـای مشـترک از هـر دو دیـدگاه اعضـای هیـات علمـی  و دانشـجویان پرداخته شـد و 

نتایـج نشـان دادنـد کـه بیشـتر نیازهـای آموزشـی ازدیـدگاه اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان بـا یکدیگر هـم خوانـی دارند. 
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 مقدمه
کیفیت  و  کمیت  بهبود  در  کشاورزی  عالی  آموزش  نقش   
محصوالت کشاورزی با توجه به رشد جمعیت و بیکاری دانش 
آموختگان این رشته،  اهمیت توجه به کارآفرینی دراین بخش 
به  دانشجویان  دادن   برای جهت  را دوچندان ساخته است. 
و  ایجاد  آینده،  در  کارآفرین  افراد  تربیت  و  کارآفرینی  سوی 
توسعه برخی ویژگی ها، توانایی ها و مهارت ها ضروری به نظر 

می رسد )عزیزی، 1385 (. 
سـازمان تربیتـی، علمـی وفرهنگـی ملـل متحـد ) 2003(، 
اسـت،  کـرده  توصیـف  گونـه  ایـن  را  نویـن  هـای  دانشـگاه 
جایگاهـی کـه در آن مهـارت هـای کارآفرینـی به منظور آسـان 
گـری قابلیـت های دانـش آموختگان  و تبدیل آنـان به مولدان 

کار، توسـعه مـی یابـد. 
مهمـی  نقـش  ایـران  در  عالـی  آمـوزش  نظـام  متاسـفانه، 
بـا  و  نـدارد  کارآفرینـی  نیـاز  مـورد  هـای  مهـارت  ایجـاد  در 
وجـود شـمار انبـوه دانـش آموختـگان  کشـاورزی، تقاضـای 
بخش هـای مختلـف اقتصـادی کشـور به نیـروی انسـانی ماهر 
و متخصـص کشـاورزی برآورده نمی شود)حسـینی، 2008 (. 
ایـن مـورد بـه ایـن علت می باشـد کـه دانشـجو در سـال هایی 
کـه در دانشـگاه حضـور دارد، تنهـا دانـش فنی در یـک زمینه 
را کسـب مـی کنـد و کـم تـر به کسـب مهـارت هـای کارآفرینی 

توجـه مـی کند.  
تلفیـق درس هـای کارآفرینـی در برنامه درسـی کشـاورزی 
فنـی  دانـش  بـر  عـالوه  دانشـجویان،   شـودکه  مـی  موجـب 
کشـاورزی بـا دانـش کارآفرینی نیز آشـنا شـده و دارای توانایی 
درسـی  هـای  برنامـه  شـوند.  کارآفرینـی  زمینـه  در  بیشـتری 
رشـته مهندسـی کشـاورزی، دانـش الزم در زمینـه اقتصـاد، 
مدیریـت و توسـعه مهـارت های غیرفنـی ماننـد تفکرتحلیلی،  
تعـاون،  و  همـکاری  توانایـی  گیـری،  تصمیـم  سـازگاری،  

ارتباطـات و مذاکـره را ارایـه نمـی دهنـد. 
فنـی،  هـای  مهـارت  کنـار  در  کـه  داشـت  توجـه  بایـد 
مهندسـان بـه مهـارت هـای کارآفرینـی، اجتماعـی و تجـاری 
کار  آن  کـه در  را  بتواننـد سـازمان هایـی  تـا  دارنـد  نیـاز  نیـز 
)کورهونـن، 2007(. کننـد  اداره  موثـری  بـه طـور  کننـد  مـی 
آمـوزش کارآفرینـی بایـد بخشـی از طراحـی راهبـردی برنامـه 
درسـی دانشـکده هـا بـه منظـور آمـاده سـازی مهندسـان بـا 
آمـوزش مهـارت هـای مدیریـت و کارآفرینـی باشـد، بـه گونـه 

اقتصـادی  نیازهـای  بـا  درتناسـب  آموزشـی  برنامـه  کـه  ای 
جامعـه دانـش محـور باشـد )پاپیاناکیـس 2007(. بنابراین، به 
منظـور آمـوزش کارآفرینـی، بایسـتی تـالش نمود تـا نیازهای 
آموزشـی دانشـجویان در زمینـه کارآفرینـی شناسـایی شـده و 
محتـوای آموزشـی کارآفرینـی بـر پایـه نیازهـای آنـان تنظیـم 

)مرکزکافمـن،2001(. شـود 
گیـب )1998(، بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـا توجـه بـه ایـن کـه 
آمـوزش کارآفرینـی رهیافتـی جدیـد در نظـام آمـوزش عالـی 
هـای  رشـته  دیگـر  مدیریـت،  هـای  رشـته  از  غیـر  و  اسـت 
تحصیلـی بـا این مقوله بـه کلی بیگانه هسـتند باید یـک برنامه 
جامـع آمـوزش کارآفرینـی همـه ی نیازهای آموزشـی را تحت 

قراردهـد. پوشـش 
افزایـش  بـا  هـا  دانشـگاه   ،)  2006( راسموسـن  بـاور  بـه   
انگیـزه و قابلیـت دانشـجویان خـود مـی تواننـد مهـارت هـای 
را فراهـم  کارآفرینـی  انجـام فعالیـت هـای  بـرای  نیـاز  مـورد 
هـای  فعالیـت  در  موفـق  افـرادی  دانشـجویان،  تـا  کننـد 

شـوند.  کارآفرینانـه 
هـای  برنامـه  کـه  اسـت  معتقـد   ،) کافمـن)2000  مرکـز 
آمـوزش کارآفرینـی بایـد در آموزشـگاه هـا و دانشـکده هـای 
رشـد  امـروزه  شـود.  داده  گسـترش  پایـه  علـوم  و  مهندسـی 
آمـوزش  هـای  دوره  ی  توسـعه  ی  زمینـه  در  ای  فزاینـده 
کارآفرینـی درمیـان رشـته هایـی غیـر از رشـته هـای تجـاری 
است)سـولومن،  گرفتـه  صـورت  آمریـکا  متحـده  ایالـت  در 
وکشـاورزی  کشـاورزی  کارآفرینـی  هـای  برنامـه  و   ،)  2005
تجـاری جـزو بحـث هـای مطـرح در بسـیاری از کشورهاسـت 

 .)  2005 )پارسـل، 
آمـوزش کارآفرینـی، توانایـی تلفیق اطالعـات اقتصادی، 
و  آورده  فراهـم  مهندسـان  بـرای  را  فنـی  و  مدیریتـی 
نـد قابلیـت هـای کارآفرینـی بسـیاری را ایجـاد کرده  مـی توا
و هـم چنیـن مهندسـان را در برابرنبـود امنیـت اقتصـادی با 
اطـالع از شـرایط اقتصـاد و بـازار تجهیـز کنـد )پاپیاناکیـس، 

 .) 2007
)برنامه  کشاورزی  درسی  برنامه  در  کارآفرینی  حضور 
های  مشخصه  با  را  کارآفرینی  تجاری(،  کشاورزی  درسی 
فرایندهای  و  کند  می  تلفیق  کشاورزی  بخش  در  تولید 
نبود  و  خطر  مدیریت  فرایند  با   را  کشاورزی  زیستی  تولید 
قطعیت در برنامه های آموزشی کارآفرینی  به هم می آمیزد. 

نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی...
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)پارسل، 2005 (.  
نمـی  توافـق همـگان  کارآفرینـی مـورد  آمـوزش  محتـوای 
باشـد و چارچـوب مشـخصی بـرای آن و جـود نـدارد. محتوای 
بازاریابـی،  مدیریـت،  شـامل  توانـد  مـی  کارآفرینـی  آمـوزش 
فیـت،  2001؛  )بروکهـاس،  باشـد  حسـابداری  و  امورمالـی 
 ،)  2001( کافمـن  مرکـز  تحقیـق  نتایـج  پایـه  بـر   .)2001
برنامـه هـای درسـی کارآفرینـی در آموزشـگاه هـای تجـاری 
و غیـر تجـاری گسـترش یافتـه و مـواد آموزشـی آنهـا شـامل 
بازاریابـی، امـور مالی، تجزیه و تحلیل رقابـت، ایجاد تولیدات 
جدیـد و فنـاوری می باشـد. سـولومن)2005 (، اذعان می کند 
کـه دوره هـای آمـوزش کارآفرینـی شـامل کالس هـای تلفیقی 
بازاریابـی، امـور مالـی، توسـعه محصـوالت جدیـد و فنـاوری 

باشـد.  می 
آموزش  محتوای  زمینه  در  گرفته  صورت  های  بررسی  در 
کارآفرینی  آموزش  برای  تفاهمی  مورد  ،چارچوب  کارآفرینی 
کنسرسیوم  عضو  های  کشور  زمینه  این  در  ندارد.  وجود 
آموزش  المللی  بین  الگوی  یك  تدوین  به  کارآفرینی  آموزش 
کارآفرینی پرداخته اند.  بر پایه این الگو، آموزش کارآفرینی 

از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است. 
در ایـن پژوهـش از پرداختـن بـه کلیـه جنبـه هـای آموزش 
آموزشـی  هـای  نیـاز  بررسـی  بـه  و  نمـوده  پرهیـز  کارآفرینـی 
پرداختـه  کارآفرینـی"  مدیریـت  ی"  زمینـه  در  دانشـجویان 
مـی شـودکه متغیرهـای تبییـن کننـده آن برپایـه الگـوی بیـن 
المللـی آمـوزش کارآفرینـی )آشـمر،2004(،  شـامل مدیریـت 
مالـی، مدیریـت منابع انسـانی، مدیریـت اطالعـات، مدیریت 
بـازار، مدیریـت عملیات، مدیریـت خطر و مدیریـت راهبردی 
می باشـد. هـدف کلی این پژوهـش، تعیین نیازهای آموزشـی 
دانشـجویان در زمینـه مدیریـت کارآفرینـی ازدیـدگاه هیـات 
ایـن  در   بـود.  کشـور  غـرب  کشـاورزی  دانشـجویان  و  علمـی 

زمینـه ، پرسـش هـای  تحقیـق زیـر مطـرح شـدند:  
1- نیازهای آموزشی دانشجویان درزمینه مدیریت کارآفرینی 

ازدیدگاه خود آنان چیست؟
مدیریـت  زمینـه  در  دانشـجویان  آموزشـی  نیازهـای   -2
کارآفرینـی از هردو دیدگاه اعضای  هیات علمی و دانشـجویان 

چیسـت؟
3- مقایسـه یافتـه هـای بـه دسـت آمـده از مـدل کوادرانـت 
و مـدل بوریـچ در مـورد نیـاز هـای آموزشـی دانشـجویان چـه 

نتایجـی را نشـان مـی دهـد؟ 

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای کّمـی، 
از نظـر هـدف کاربـردی، بـه جهـت روش توصیفـی  و از لحـاظ 
گـردآوری اطالعات  میدانی اسـت. جامعـه ی آماری پژوهش، 
شـامل 200 تن دانشـجویان سال آخردانشـکده های کشاورزی 
غـرب کشور)دانشـگاه های رازی کرمانشـاه، کردسـتان، ایالم، 
تـن اعضـای هیـات  (  و 50  بوعلـی سـینا همـدان  لرسـتان و 
علمـی ایـن دانشـگاه هـا بـود. بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی 
و مـورگان)1970 ( و روش نمونـه گیـری تصادفـی طبقـه ای، 
اعضـای  نمونـه  حجـم  و  نفـر  دانشـجویان200  نمونـه  حجـم 

هیـات علمـی 50  نفـر بـرآورد شـد. 
ابـزار گـردآوری داده هـا پرسشـنامه بـود.  ایـن پژوهـش 
آموزشـی  هـای  نیـاز  نخسـت  شـد؛  انجـام  مرحلـه  دو  در 
مـدل  از  اسـتفاده  بـا  کـه  آنـان  خـود  دیـدگاه  از  دانشـجویان 
بوریـچ )1980( تعییـن شـد. بـرای ایـن منظـور، پرسشـنامه 
در اختیـار دانشـجویان قـرارداده شـد و  آنـان میـزان اهمیت 
هـر یـک از موضـوع های آموزشـی نیـز میـزان صالحیت خود 
در هریـک از موضـوع هـا را مشـخص کردنـد. بـا اسـتفاده از 
فرمـول بوریـچ، اولویـت هریـک از موضـوع هـای آموزشـی از 
دیـد دانشـجویان مشـخص و مرتـب شـد. فرمول مـدل بوریچ 

بـه صـورت زیـر مـی باشـد:
اهمیت)صالحیت– اهمیت ( = نمره اولویت

در مدل بوریچ،  موضوع های آموزشی که نمره اولویت آنها 
بیشتراز 4 باشد، جزو نیازهای آموزشی هستند و موضوع هایی 
که نمره اولویت آنها کم تر از 2 باشد جزو نیازهای آموزشی به 
شمار نمی آیند. در مرحله دوم، از مدل کوادرانت استفاده شد. 
گابل  توسط  که  است  بندی  طبقه  مدل  یک  کوادرانت،  مدل 
وهمکاران )1981 (، ارایه شده است. فرض مدل کوادرانت این 
دانشجویان(   پژوهش  این  )در  نیازسنجی  مخاطبان  که  است 
دارای دو دسته نیاز محسوس و غیر محسوس می باشند، که 
خود قادر به تشخیص نیاز های محسوس خود می باشند،  اما 
باید توسط متخصصان  آنان  نیازهای غیر محسوس  تشخیص 

)در این پژوهش اعضای هیات علمی(  صورت گیرد.
اعضای هیات علمی  اختیار  در  پرسشنامه  درمرحله دوم، 
های  موضوع  از   یک  هر  اهمیت  میزان  آنان   و  گرفت   قرار 
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صالحیت  میزان  چنین  هم  و  دانشجویان   برای  را  آموزشی 
نمره  تفاوت  آن،  از  پس  کردند.  مشخص  را  دانشجویان 
از  آموزشی  های  موضوع  از  هریک  برای  صالحیت  و  اهمیت 
دیداعضای هیات علمی محاسبه شد. ذکر این نکته الزم است 
هیات  اعضای  توسط  دانشجویان  صالحیت  میزان  تعیین  که 
علمی بر اساس برنامه های درسی ارایه شده توسط دانشگاه، 
های  موضوع  دانشجویان،  توسط  شده  گذرانده  واحدهای 
آموزشی تدریس شده توسط اعضای هیات علمی و ساعت های 
کارآفرینی  مدیریت  مختلف  های  مقوله  زمینه  در  آموزشی 

می باشد. 
در مدل کوادرانت، یک ماتریس 2×2 مورد استفاده قرار 
صالحیت  و  اهمیت  نمره  تفاوت  آن،  بعد  یک  که  گیرد  می 
X ها( و  موضوع های آموزشی را از دید دانشجویان )محور 
بعد دوم آن،  تفاوت نمره اهمیت و صالحیت  موضوع های 
نشان   ) ها   y علمی)محور  هیات  اعضای  دید  از  را  آموزشی 
می دهد، آن گاه شناسه های هرنقطه یا به عبارتی موقعیت 
مختصات  محور  روی  بر  آموزشی  های  موضوع  از  هریک 

مشخص می شود. 
نتایج این مدل را می توان در قالب نمودار پراکنش نشان 
Y ( به 4 خانه  و   X( با استفاده از میانگین دو متغیر داد که 
این  در  آموزشی  های  موضوع  نهایت  در  و  شود  می  تقسیم 

چهار خانه قرار می گیرند:
خانه1: شامل اختالف نمره ی باال،  هم برای  دانشجویان 

و هم برای  اعضای هیات علمی می باشد. 
و  دانشجویان  برای  باال،  ی  نمره  اختالف  شامل  خانه2: 

اختالف نمره ی پایین، برای اعضای هیات علمی می باشد.
خانه3: شامل اختالف نمره ی پایین  برای دانشجویان و 

اختالف نمره ی باال  برای اعضای هیات علمی می باشد . 
خانـه4: شـامل اختـالف نمـره ی پاییـن بـرای هـر دو گـروه 

باشـد.  می 
بدین ترتیب، موضوع هایی که در خانه یک قرار می گیرند، 
اولویت های آموزشی هستند. موضوع هایی که در خانه 2و 3 
اولویت  از  اما  قرار می گیرند،  جزو نیازهای آموزشی هستند 
دارند.  تقویت  به  نیاز  ولی  نبوده   برخوردار  باالیی  آموزشی 
موضوع هایی  که در خانه 4 قرار می گیرند، نیازی به آموزش 

ندارند )ویت کین، 1984(.  
گیـری  بهـره  بـا  پرسشـنامه  محتوایـی  و  شـکلی  روایـی 

دانشـکده  علمـی  هیـات  اعضـای  اصالحـی  هـای  دیـدگاه  از 
تعییـن  منظـور  بـه  شـد.  تاییـد  رازی  دانشـگاه  کشـاورزی 
افـراد  از  نفـر   30 دربیـن  شـده  تدویـن  پرسشـنامه  پایایـی، 
همسـان جامعـه آمـاری، مـورد پیـش آزمون قـرار گرفتـه و آن 
گاه از طریـق آزمـون آلفـا کرونبـاخ،  پایایـی آن محاسـبه شـد. 
ضریـب هـای بدسـت آمـده به تفکیـک بخش هـای مختلف 
پرسشـنامه دارای میـزان باالیی بوده و بنابرایـن میزان پایایی 
ابـزار تحقیق مورد تاییـد قرارگرفته اسـت)جدول1(.داده ها با 
اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS پردازش شـدند و از آمار توصیفی 
ماننـد فراوانـی، درصـد و میانگیـن و نیـز از مـدل نیازسـنجی 

بوریـچ و مـدل تجزیـه و تحلیل کواردرانت اسـتفاده شـد.
 

یافته ها 
با توجه به جدول 2،  یافته های بدست آمده از  مدل بوریچ  
 4 از  بیشتر  آموزشی  اولویت 56 موضوع  نمره  که  دادند  نشان 
که  آیند  می  شمار  به  آموزشی  نیازهای  بنابراین  است  بوده 
اولویت 1تا 56 را در جدول در برمی گیرند. از 56 نیاز آموزشی 
نیاز در مقوله  نیاز در مقوله مدیریت مالی، 9  دانشجویان، 7 
مدیریت منابع انسانی، 8 نیاز در مقوله مدیریت اطالعات،13 
نیاز در مقوله مدیریت بازار، 9 نیاز در مقوله مدیریت عملیات، 
مدیریت  درمقوله  نیاز   6 و  خطر  مدیریت  مقوله  در  نیاز   4

راهبردی می باشند. 
همان  ها  مقوله  این  از  هرکدام  که  است  ذکر  به  الزم 
متغیرهای تحقیق می باشند که هر کدام بر اساس گویه های 
های  گویه  این  که  اند  شده  سنجیده  پرسشنامه  در  مختلفی 

سنجش در جدول 2 آورده شده اند. 

متغیرهای تحقیق

مدیریت مالی
مدیریت منابع انسانی

مدیریت اطالعات
مدیریت بازار

مدیریت عملیات
مدیریت خطر

مدیریت راهبردی

تعداد گویه

9
10
8

13
9
9
8

α

%78
%79
%82
%81
%85
%83
%88

جدول 1- ضریب پایایی بخش های مختلف پرسشنامه

پرسشنامه

نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی...
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موضوعات آموزشی

ایجـاد تولید و خدمات جدید 
تدوین طرح تجاری

تعییـن بخش های مختلف بازار
ایجـاد رویه عملیاتی برا ی اجرای طرح

تولید کاالها و خدمات برای رفع نیازهای مشـتری 
انجـام تجزیه و تحلیل بازار

کاربـرد روش های بهبود کیفیت
شـناخت مسائل قانونی موثر بر تجارت

گزینش بازارهای هدف
آشنایی با قوانین کار 

تعیین هدف های شرکت
ایجاد ماموریت تجاری

پیش بینی درآمد فروش
انجـام تجزیه و تحلیل رقابت
swot انجـام تجزیه و تحلیل

برآورد منابع مالی مورد نیاز برای آغاز کسـب و کار
آشنایی با اصول حسابداری

ایجاد اهداف مالی
مدیریت جریان پول

مدیریت هزینه و توسـعه راه های کاهش آن 
تعریف وظایف کاری

تعیین راه های پیشـگیری از زیان
تعیین انگیزه های خرید مشـتری برای اسـتفاده در فروش

ایجـاد راهبردها یی برای کاهش مالیات 
ایجاد برنامه سازماندهی کارکنان

تعیین میزان اختیار و مسـئولیت کارکنان
آشـنایی با اصول کارگزینی کارکنان

شـناخت راه های تاثیر فناوری بر تجارت 
مهارت های رهبری

تشویق کارگروهی
شناخت ماهیت رکوردهای تجاری

برگـزاری کالس های کارآموزی کارکنان
جسـتجو برای دستیابی به اطالعات بازار

پیش بینی و برآورد نیازهای مشـتریان 
گزینش منابع اطالعاتی جهت شـروع کسب و کار

ایجـاد نظام های رکورد گیر مالی
تعیین نیازهای  فناورا نه برای کسـب و کارجدید 

آشـنایی با رکوردهای مالی روزانه 
ایجاد فرهنگ سازمانی

ایجـاد فرصت های برابر برای کارکنان
گزینش مکان تجارت 

ارزیابـی فرصت ها ی واردات و صادرات 
گزینش نام تولیدات

نمره اولویت

13/86
10/36
9/42
9/32
8/59
8/50
8/30
7/83
7/80
7/62
7/06
7/03
6/94
6/94
6/93
6/66
6/56
6/54
6/53
6/52
6/45
6/34
6/29
6/07
6/07
5/96
5/82
5/74
5/73
5/72
5/68
5/59
5/56
5/49
5/47
5/37
5/32
5/21
5/15
5/15
5/06
5/05
4/99

اولویت

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

جـدول 2- اولویـت بنـدی نیازهـای آموزشـی دانشـجویان در زمینـه کارآفرینـی از دیدگاه دانشـجویان دانشـکده های 
کشـاورزی غرب کشـور
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ادامه جدول2 

بـرآورد تجهیزات مورد نیاز طرح
گزینش راه های توزیع

شـناخت مفاهیم  راهبردهای بازاریابی
گزینـش راهبرد های قیمت گذاری

تعدیل قیمت ها برای  بیشـینه سازی سود
ایجاد ارتباط با مشتری

چگونگی دریافت وام از موسسـه های مالی
اسـتفاده از فناوری در فروش تولیدات 

تعریف طبیعت ارتباط فروشـنده و خریدار
جستجو و گزینش فروشنذگان 

انعقاد قرارداد با فروشنده
ایجـاد قوانین و مقررات مربوط به کارکنان

تعیین اثربخشـی هزینه های کارکنان
آشـنایی با راه های انتقال خطر

توسعه بودجه و نظارت برآن
به دسـت آوردن حمایت های بیمه

تعریف انواع خطرهای تجاری
تناسـب بودجه صرف شده با نتایج عملیات 

ایجاد برنامه کنترل هزینه 
آموزش کارکنان جدید 

ایجاد سیاسـت های اعتباری)پس انداز(
تعیین مسئولیت های تجاری

کسـب مجوز قانونی برای راه اندازی کسب و کار

4/86
4/84
4/82
4/58
4/50
4/47
4/47
4/46
4/27
4/26
4/19
4/13
4/07
3/92
3/83
3/46
3/40
3/21
2/91
2/71
2/51
1/76

-0/09

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

بـا توجـه بـه جـدول 3،  یافتـه های به دسـت آمـده از مدل 
کوادرانـت نشـان داد کـه بیسـت و پنـج موضـوع آموزشـی در 
دوازده   ،2 ی  خانـه  در  آموزشـی  موضـوع  پنـج   ،1 ی  خانـه 
موضـوع  چهـار  و  بیسـت  و   3 ی  خانـه  در  آموزشـی  موضـوع 
آموزشـی در خانـه ی 4 قـرار گرفتنـد. موضـوع هایـی کـه در 
خانـه 1 قـرار مـی گیرند از هـردو دیدگاه  اعضـای هیات علمی 
و دانشـجویان اولویـت هـای باالیی را کسـب کـرده و نیازهای 
مـی  کارآفرینـی  مدیریـت  زمینـه  در  دانشـجویان  آموزشـی 

باشـند. 
از 25 نیـاز موجـود درخانـه ی 1،  شـش نیـاز در مقولـه ی 
مدیریـت بـازار مـی باشـد کـه شـامل انجـام تجزیـه و تحلیـل 
خدمـات  و  تولیـد  ایجـاد  هـدف،  بازارهـای  گزینـش  بـازار، 
جدیـد، تولیـد کاالهـا و خدمـات بـرای رفـع نیازهای مشـتری 

و تعییـن بخـش هـای مختلـف بـازار مـی باشـد. 
شـش نیـاز در مقولـه ی مدیریـت راهبـردی مـی باشـد کـه 
شـامل تجزیـه و تحلیـل SWOT، پیـش بینـی درآمد-فروش، 
ایجـاد ماموریـت تجـاری، تعییـن هـدف هـای شـرکت، ایجـاد 

راهبردهایـی بـرای کاهـش مالیـات و انجـام تجزیـه و تحلیـل 
رقابـت می باشـد.

سـه نیـاز در مقولـه ی مدیریـت مالـی مـی باشـد و شـامل: 
مالـی  هـای  هـدف  ایجـاد  حسـابداری،  اصـول  بـا  آشـنایی 
ی  مقولـه  در  نیـاز  سـه  باشـد.  مـی  پـول  جریـان  مدیریـت  و 
هـای  کاربـرد روش  کـه شـامل  باشـد  مـی  مدیریـت عملیـات 
بهبـود کیفیـت، ایجـاد رویـه عملیاتـی بـرای اجـرای طـرح و 
تدویـن طرح تجاری می باشـد. سـه نیاز در مقولـه ی مدیریت 
خطـر بوده و شـامل تعیین میزان اختیار و مسـئولیت کارکنان، 
شـناخت مشـکل های قانونی موثـر برتجارت و تعییـن راه های 

پیشـگیری از زیـان مـی باشـد. 
دو نیـاز در مقولـه ی مدیریـت منابع انسـانی بوده و شـامل: 
ایجـاد برنامـه ی سـازماندهی کارکنـان و تعریـف وظایف کاری 
می باشـد.  دو نیاز در مقولـه ی مدیریت اطالعات هم عبارتند 
از شـناخت راه هـای تاثیـر فناوری بـر تجارت و گزینـش منابع 

اطالعاتـی برای آغازکسـب و کار می باشـد. 

نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی...
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خانه

خانه ی1

خانه ی 2

خانه ی 3

خانه ی4

نیاز آموزشی 

مدیریت جریان پول
T SWOانجـام تجزیه و تحلیل

پیش بینی درآمد - فروش
ایجاد هدف های  مالی

آشنایی با اصول حسابداری
انجـام تجزیه و تحلیل رقابت

ایجاد ماموریت تجاری
ایجاد برنامه سازماندهی کارکنان

تعیین میزان اختیار و مسـئولیت کارکنان
تعیین  هدف های شرکت

تعریف وظایف کاری
ایجـاد راهبردهایی  برای کاهش مالیات 

انجـام تجزیه و تحلیل بازار
گزینش بازارهای هدف

ایجـاد تولید و خدمات جدید
تعیین انگیزه های خرید مشـتری برای اسـتفاده در فروش

کاربـرد روش های بهبود کیفیت 
شـناخت مسائل قانونی موثر بر تجارت
ایجـاد رویه عملیاتی برای اجرای طرح

تولید کاالها و خدمات  برای رفع نیازهای مشـتری
تعییـن بخش های مختلف بازار

تدوین طرح تجاری
تعیین راه های پیشـگیری از زیان

شـناخت راه های تاثیرفناوری  بر تجارت
گزینش منابع اطالعاتی جهت شـروع کسب و کار

آشنایی با اصول کارگزینی 
تخمین منابع مالی مورد نیاز برای آغازکسـب و کار

مدیریت هزینه و توسـعه راه های کاهش آن 
پیش بینی و برآورد نیازهای مشـتریان 

آشنایی با قوانین کار

گزینش راهبردهای قیمت گذاری
تعریـف انواع خطرهای  تجاری

ایجـاد قوانین و مقررات مربوط به کارکنان
ایجـاد فرصت های برابر برای کارکنان

انعقاد قرارداد با فروشنده
گزینش  نام تولیدات
گزینش کانال توزیع

شـناخت مفاهیم راهبردهای بازاریابی
تشویق کارگروهی

برگـزاری کالس های کارآموزی کارکنان
گزینش مکان تجارت
گزینش نام تولیدات 

کسـب مجوز قانونی برای راه اندازی کسب و کار
ایجاد سیاسـت های اعتباری)پس انداز و...(

تناسـب بودجه صرف شده با نتایج عملیات
تعیین مسئولیت های تجاری

ایجاد برنامه کنترل هزینه

تفاوت نمره
از نظر اعضای هیات علمی

2/25
2/25
2/13
2/06
2/19
1/93
2/44
1/94
1/75
1/81
1/68
1/69
2/31
1/87
2/12
1/63
1/69
1/69
1/62
2/06
2/50
2/75
1/93
1/87
2/18

1/25
1/50
1/44
1/31
1/44

1/69
1/75
1/81
1/82
1/68
1/75
2/56
1/94
1/81
1/69
1/75
2/07

1/50
0/81
1/13
0/75
00/1

تفاوت نمره 
از نظر دانشجویان 

1/48
1/60
1/61
1/52
1/55
1/61
1/65
1/37
1/34
1/65
1/45
1/37
1/95
1/78
2/80
1/55
2/00
1/86
2/22
2/02
2/08
2/35
1/60
1/35
1/33

1/37
1/43
1/50
1/35
1/81

1/18
0/85
0/95
1/17
0/96
1/20
1/13
1/08
1/30
1/30
1/15
1/26

-0/02
0/60
0/71
0/45
0/70

جدول 3- توزیع نیازهای آموزشی در مدل کوادرانت بر پایه تفاوت نمره هیأت علمی و تفاوت نمره دانشجویان
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 همان گونه که پیش تر عنوان شد در مدل بوریچ موضوع هایی 
که نمره اولویت آنها بیشتر از 4 باشد، نیازآموزشی می باشند و 
در مدل کوادرانت نیز موضوع هایی که در ربع 1 قرار می گیرند 

نیاز آموزشی خواهندبود. 
از سوی دیگر در مدل بوریچ، موضوع هایی که نمره اولویت 
آنها زیر 2 باشد نیاز آموزشی نمی باشند، هم چنین در مدل 
گیرند  می  قرار   4 ی  درخانه  که  هایی  موضوع  نیز  کوادرانت 
نیاز آموزشی به شمار نمی آیند. با توجه به نمودار 1 مقایسه 
از  نتایج به دست آمده  با  از مدل بوریچ  نتایج  به دست آمده 

 1 ربع  در  آموزشی  نیاز    25 که   دادند  نشان  کوادرانت  مدل 
مدل کوادرانت، بر 56 اولویت اول  در مدل نیاز سنجی  بوریچ  
مدل   4 ربع  در  آموزشی  موضوع    24 ازبین  و  بوده  هماهنگ 
کوادرانت  و 2 اولویت آخر مدل بوریچ ) نمره اولویت آنها زیر 
دو بود ( تنها  یک نیاز مشترک وجود داشت. بنابراین با توجه 
به همسانی تقریبی نتایج  به دست آمده از دو مدل، می توان 
نتیجه گرفت که اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده های 
های  نیاز  مورد  در  یکسانی  دید  دارای  کشور  غرب  کشاورزی 

آموزشی بوده و با هم در توافق می باشند.  

ادامه جدول3
به دسـت آوردن حمیات های بیمه

جستجو و گزینش فروشندگان 
آشـنایی با راه های انتقال خطر

تناسـب بودجه صرف شده با نتایج عملیات
اسـتفاده از فناوری در فروش تولیدات 
چگونگی دریافت از موسسـه های مالی
ارزیابـی فرصت های واردات و صادرات

تعریف طبیعت ارتباط فروشـنده و خریدار
ایجاد ارتباط با مشتری

ایجـاد نظام های رکوردگیری مالی
تعیین اثربخشـی هزینه های کارکنان

مهارت های رهبری
آشـنایی با رکوردهای مالی روزانه 

توسعه بودجه و نظارت برآن  
بـرآورد تجهیزات مورد نیاز طرح 

جسـتجو برای دستیابی به اطالعات بازار 
ایجاد فرهنگ سازمانی 

شناخت ماهیت رکوردهای تجاری
تعیین نیازهای  بوم شـناختی برای کسـب و کارجدید 

1/50
0/94
1/25
1/62
1/50
1/57
1/56
1/62
1/63
1/62
00/1
1/38
1/19
0/81
1/56
1/12
0/87
1/12
1/25

0/78
1/00
0/91
0/80
0/99
1/09
1/15
0/98
1/05
1/27
0/93
1/23
1/24
0/85
1/17
1/27
1/13
1/32
1/17

ان
وی

شج
دان

د  
دی

از 
ت  

حی
صال

 و 
ت

یم
 اه

ره
 نم

ت
او

تف

تفاوت نمره اهمیت و صالحیت ا ز دید اعضای هیات علمی

نمودار 1- مدل کوادرانت نیازهای آموزشی دانشجویان 
دانشکده های کشاورزی غرب کشور

میانگین= 1/32

نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی...
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 بحث و نتیجه گیری 
آغـاز  بازدارنـده ی  کـه  تریـن مشـکل هایـی  از مهـم  یکـی 
فعالیـت هـای کارآفرینانـه و یـا مانع ادامـه ی موثر آن می شـود 
کارآفرینـی  مدیریتـی  هـای  مهـارت  بـه  افـراد  مجهزنبـودن 
اسـت. بسـیار دیـده مـی شـود کـه فعالیت هـای کسـب و کار از 
سـوی کارآفرینـان آغـاز مـی شـود، امـا متاسـفانه ادامـه آن بـا 
دشـواری روبـرو مـی شـود زیـرا ادامـه و پایـداری یـک فعالیت 
کارآفرینـی نیازمنـد مهـارت هـای مدیریتی از جملـه مدیریت 
راهبـردی، مدیریـت بحران، مدیریـت خطر، مدیریـت پروژه، 
مدیریـت منابـع انسـانی و مدیریت بازار می باشـد که بسـیاری 

از کارآفرینـان در ایـن زمینـه آمـوزش ندیـده انـد. 
دانشجویان  آموزشی  نیازهای  بررسی  به  پژوهش  این  در 
بندی  اولویت  شد.  پرداخته  کارآفرینی  مدیریت  زمینه  در 
نیازهای آموزشی دانشجویان با استفاده از مدل بوریچ نشان 
بود.   جدید  خدمات  و  تولید  ایجاد  شامل  اول  اولویت  که  داد 
این نتیجه با نتیجه ی تحقیق کوکس )2002(، هم سو می باشد. 
باشد.  می  نوآوری  جدید،  خدمات  و  تولید  ایجاد  ی  الزمه 
برای  دانشجویان  برای  ابتکار  و  خالقیت  داشتن  بنابراین 
ایجاد دیدگاه های نو امری ضروری است. درعصر فراصنعتی 
در  و  بوده  باال  بسیار  ها  ودگرگونی  تغییر  شتاب  اطالعات،  یا 
دیگری  دوره  هر  از  خالق  انسانی  نیروی  اهمیت  دوره،   این 
به  خود،  واندیشه  تفکر  با  بتواند  تا  شود  می  احساس  بیشتر 
ی  برنامه  گنجاندن  بنابراین،  بپردازد.  وکارآفرینی  خالقیت 
کشاورزی  درسی  ی  دربرنامه  کارآفرینی  و  خالقیت  درسی 
تحقیق  ی  نتیجه  راستای  در  نتیجه  این  شود.  می  پیشنهاد 
قراردادن  دارد،  می  اظهار  که  باشد  می   ،) محمدی)1388 
های  ویژگی  پرورش  در  وکارآفرینی  خالقیت  درسی  برنامه 
خالق وکارآفرین در دانشجویان دانشکده ی فنی و حرفه ای 

موثربوده است.
هـم چنین برنامه درسـی بایـد برپایه ی یادگیری مشـارکت 
ابتـکار  و  تفکـر  تخیـل،  تـوان  شـود  موجـب  کـه  باشـد  محـور 
دانشـجویان فعـال شـود)هیکز، 2007 (. در حالـی کـه برنامـه 
بـه  آمـاده  اطالعـات  انتقـال  شـامل  بیشـتر  ایـران  در  درسـی 
دانشـجویان مـی باشـد و یادگیرنـدگان،  منفعل بـوده و جریان 
انتقـال اطالعـات بـه صـورت یـک سـویه مـی باشـد، در نتیجه  
قـوه خالقیـت دانشـجویان فعال نشـده و تولید دانـش رخ نمی 
دهـد. اسـتفاده از شـیوه هـای تدریـس گوناگـون ماننـد روش 

بارش مغزی  و حل مسـاله در افزایش خالقیت در دانشـجویان 
موثـر خواهـد بـود. به عنـوان مثـال جانبـاز فریدونـی)1388(، 
بـه ایـن نتیجه دسـت یافـت که  آمـوزش مهارت حل مسـاله در 

افزایـش خالقیـت دانـش آمـوزان  موثـر بوده اسـت. 
طرح  تدوین  شامل  دوم  اولویت  بوریچ،  مدل  ی  برپایه 
تجاری بود. داشتن مهارت تدوین طرح تجاری از آن جهت، 
با همه ی جزییات  دارای اهمیت می باشد که دانشجویان را 
راه اندازی کسب و کار جدید آشنا می کند. امروزه متاسفانه 
بازار  در  افرادکارآزموده  توسط  تجاری  های  طرح  تدوین 
وام  دریافت  به  تصمیم  که  هم  افرادی  حتی  و  یافته  افزایش 
برای راه اندازی کسب و کار گرفته اند،  برای تدوین طرح کسب 

و کار خود به این افراد مراجعه می کنند. 
ی  زمینـه  در  اساسـی  هـای  مهـارت  از  یکـی  بنابرایـن، 
آمـوزش کارآفرینـی تدویـن طـرح تجـاری اسـت. تدوین طرح 
تجاری یکی از مشـهورترین روشـهای تدریس اسـت)ردفورد، 
2006(. هونیـگ )2004 (، دریافـت که در میان 100 دانشـگاه 
ایالـت متحـده آمریـکا 78 دانشـگاه توجـه خاصـی بـه تولیـد 
طـرح هـای تجـاری داشـته انـد. بـرای تدویـن طـرح تجـاری،  
دانشـجویان اطالعـات مرتبـط به ایجاد یک کسـب و کار جدید 

را گـردآوری و خالصـه مـی کننـد. 
کند  ایجاد می  را  تجاری، ساختاری  تدوین طرح  واقع  در 
که به دانشجویان کمک می کند تا بر روی حیطه ی خاصی از 
دانش متمرکز شده و به آنان اجازه تفکر آزاد می دهد)هونیگ، 
تعیین  شامل  بوریچ،  مدل  ی  پایه  بر  سوم  اولویت   .)  2004
تحقیق  نتایج  با  یافته  این  بود.  بازار  مختلف  های  بخش 
سولومن )2005 (، و الن )2001 (، همسو می باشد که اظهار 
کارآفرینی  آموزش  های  دوره  در  باید  بازاریابی  که  دارند  می 

گنجانده شود.  
دادند  نشان  کوادرانت  مدل  از  آمده  دست  به  های  یافته 
که از 25 نیاز موجود در خانه ی یک مدل کواردانت، سه نیاز 
در مقوله ی مدیریت مالی قرار گرفتند. مدیریت مالی شامل 
مسائل  جزو  که   باشد  می   ... و  بودجه  مدیریت  حسابداری، 
روزمره ای است که هر کارآفرینی با آن سر و کار دارد، لذا توجه 
به درس های مدیریت مالی و لحاظ کردن آن در برنامه ی درسی 
آموزشی  نیازهای  از  یکی  کردن  طرف  بر  موجب  کارآفرینی 

دانشجویان در رابطه با کارآفرینی خواهد شد. 
در میـان نیازهـای خانـه یـک مـدل کوادرانـت، دو نیـاز در 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 12

مقولـه مدیریـت منابع انسـانی قرار گرفـت.  اگرچـه کارآفرینی 
مـی توانـد بـه صـورت فـردی نیـز تحقـق پذیـرد، امـا بیشـتر 
فعالیـت هـای کارآفرینـی بـه صـورت جمعـی بـوده و نیـاز بـه 
مدیریـت قـوی دارد. یکـی از جنبـه هـای مدیریتـی، مدیریت 

منابـع انسـانی مـی باشـد. 
یک  در  شاغل  افراد  شودکه  می  باعث  مدیریت  نوع  این 
مجموعه  به  بیشتری  تعلق  احساس  کارآفرینی،  سازمان 
بهینه ی فعالیت های خود، احساس  انجام  به  کرده و نسبت 
واحد  گنجاندن  بنابراین  کنند.  بیشتری  تعهد  و  مسئولیت 
های  درس  بین  در  انسانی  منابع  مدیریت  زمینه  در  درسی 

کارآفرینی امری ضروری  به نظر می رسد. 
در  نیاز  دو  کوادرانت،  مدل  یک  خانه  های  نیاز  میان  در 
بازار  مدیریت  مقوله  در  نیاز  شش  و  اطالعات  مدیریت  مقوله 
ها،   خواسته  نیازها،  تعیین  برای  بازار  مدیریت  گرفت.  قرار 
و  تولیدات، خدمات  ایجاد  نیز  و  و رضایت مشتری  انتظارها  
تواند  می  هنگامی  کارآفرینی  باشد.  می  جدید  های  دیدگاه 
سودآور و موثر باشد که با توجه به شرایط موجود اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مشتریان بوده و با خواسته ها و نیازهای 
و  کاالها  فروش  صورت  این  غیر  در  باشد،  هماهنگ  آنان 

خدمات تولید شده با دشواری روبرو خواهدشد.
میـان  در  درسـی  واحـد  ایـن  گنجانـدن  ترتیـب،  ایـن  بـه 
درس هـای رشـته کارآفرینـی سـودمند می باشـد. ایـن نتیجه 
بایافتـه های تحقیق سـولومن)2005(، در یک سـو می باشـد. 
آمـوزش  هـای  دوره  دارد،   مـی  اظهـار  سـولومن)2005(،  
کارآفرینـی شـامل کالس هـای تلفیقـی بازاریابی، امـور مالی، 
توسـعه محصـوالت جدیـد و فنـاوری مـی باشـد، هـم چنیـن 
بـر پایـه ی نتایـج تحقیـق ردفـورد)2006(، مدیریـت و تجزیـه 
در  پرتغـال  در  کارآفرینـی  درسـی  برنامـه  در  بـازار  تحلیـل  و 

اولویـت سـوم قـرار گرفـت. 
سـه  کوادرانـت،  مـدل  یـک  ی  خانـه  نیازهـای  میـان  در 
نیـاز در مقولـه مدیریـت خطـر قرار گرفـت. مدیریـت خطر در 
فرایندکارآفرینـی امـری بسـیار مهم بـوده و کارآفرینـان را در 
برابـر  شـرایط پیـش بینـی نشـده ی محیـط تجهیـز مـی کند، 
هـم چنیـن  آنـان را قادر می سـازد کـه تهدیـدات را به فرصت 
زمینـه  در  درسـی  واحدهـای  گنجانـدن  لـذا  کننـد.  تبدیـل 
مدیریـت خطـر در بیـن درس هـای کارآفرینـی پیشـنهاد مـی 
شـود. در میـان نیازهـای خانـه یـک مـدل کوادرانـت، شـش 

نیـاز در مقولـه مدیریـت راهبـردی بـود. ایـن یافتـه بـا یافتـه 
بـه دسـت آمـده از پژوهـش اسـپریکر و راد )1997 (، در یـک 
سـو می باشـد. در پژوهـش وی که با هـدف تعییـن مهارت ها 
و دانـش هـای موردنیـاز دانـش آموختـگان رشـته ارتباطـات 
کشـاورزی دانشـگاه فلوریـدا بـرای موفقیـت حرفـه ای انجـام 
شـد، دانـش آموختـگان و آموزشـگران بـه آمـوزش مباحـث 

مدیریـت تاکیـد داشـتند. 
مقایسه نتایج به دست آمده از مدل بوریچ با نتایج به دست 
آمده از مدل کوادرانت در دانشکده های کشاورزی  نشان داد 
و دانشجویان دارای دید یکسانی در  که اعضای هیات علمی 
مورد نیاز های آموزشی بوده و با هم در توافق می باشند که این 
مساله گویای شناخت درست اعضای هیات علمی از نیازهای 
با  لذا   باشد.  می  کارآفرینی  زمینه  در  دانشجویان  آموزشی 
توجه به یافته های به دست آمده از پژوهش پیشنهادهای زیر 

مطرح می شود: 
1. پیش از گنجاندن و طراحی برنامه درسی کارآفرینی در 
نظام آموزش عالی کشاورزی، باید نیازسنجی آموزشی انجام 
شود، زیرا چنانچه دوره ها و برنامه ها ی آموزش کارآفرینی بر 
پایه ی نیازها و انتظارهای دانشجویان باشد، موفقیت آینده 
از  باید  ریزان  برنامه  بنابراین  خواهدبود.   بیشتر  آنان  شغلی 
برنامه ریزی در پشت درهای بسته پرهیز کرده و کمیته های 
را  و محیط مشارکت  کنند  ایجاد  برای دانشجویان  را  مشاوره 
همکاران،2007(.  و  حیدری  کنند)حمد  تقویت  دانشگاه  در 
آموزشی  نیازسنجی  توان  می  مشاوره  های  کمیته  تشکیل  با 
نیازهای  نیز  و  دانشجویان  های  گرایش  و  نیازها  و  داد  انجام 
بازار کار را شناسایی کرده و برنامه درسی را متناسب با نیازها 

طراحی نمود.  
2. چنانچـه نیازسـنجی عـالوه بـر دیـدگاه دانشـجویان بـر 
پایـه ی دیـدگاه اعضـای هیـات علمـی نیـز باشـد هم نیـاز های 
محسـوس و هـم نیازهـای غیرمحسـوس دانشـجویان درنظـر 
گرفتـه شـده و بـرآورد نیازهـا بـا دقـت بیشـتری انجـام خوهـد 
شـد، لـذا اسـتفاده همزمـان از دو مـدل نیازسـنجی بوریـچ و 

کوادرانـت در نیازسـنجی پیشـنهاد مـی شـود. 
3. بنابر نتایج به دست آمده از پژوهش، باید در برنامه ی 
آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی، درس های مدیریت 
لحاظ شود، زیرا توجه هرچه بیشتر به مقوله های مدیریتی در 
آموزش کارآفرینی، آمادگی دانشجویان را برای آغاز  و حفظ 
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کسب و کارجدید  افزایش خواهدداد. 
4.با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه دو مدل بوریج 
و کوادرانت، عمده نیازهای آموزشی دانشجویان در دو مقوله ی 

بنابراین توجه  بازار بوده است،  مدیریت راهبردی و مدیریت 
بیشتر به این گونه درس ها در برنامه آموزش کارآفرینی الزم 

است. 
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Abstract
Skills and information presented by formal agricultural education for successful performance of agri-

cultural graduates at work are insufficient; therefore one of the basic changes in educational programs of 
agricultural universities is entrepreneurship education program to be included in the curriculum. Entre-
preneurship education should be designed based on the educational needs of students. Need assessment 
causes proportion of educational needs and educational programs. Accordingly, the purpose of this study 
was to determine educational needs of agricultural students in relation to entrepreneurship management 
as perceived by agricultural faculty members, as well as, by students of agricultural faculties in the 
West of Iran using Borich Need Assessment model and Quadrant Analysis. The statistical population 
consisted of agricultural faculty members and students of agricultural faculties in the West of Iran.  
Using ranking random sampling, 200 students and 50 faculty members were selected using krejcie and 
morgan table. This study is conducted in 2 phases, in the first phase of the study, educational needs of 
the students identified as perceived by them using questionnaire. Result revealed 56 educational topics 
with high priority were the educational needs. The top three needs were new idea creation of production 
and services, development of business plan and determination of several market sectors. In the second 
phase of the study, Quadrant Analysis was conducted in order to identify common needs as perceived 
by faculty members and students. Quadrant analysis revealed that most educational needs prioritized by 
students were also ranked high by faculty members. 

Index Terms: Agricultural entrepreneurship, entrepreneurship education, educational needs, agricul-
tural students.
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