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نقش شایستگی های کار آفرینانه درپیش بینی گرایش راه اندازی کسب و کارهای 

کوچک دربین دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا  

وحید علی ابادی1، سعید غالمرضایی2،سمیره صی محمدی3

 1- دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
2-  استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان

3- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده
بـا توجـه بـه اهمیـت بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط و نقـش بـی بدیـل آن هـا در توسـعه ی اقتصـادی، بسـیاری از کشـورهای 
توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه، ایجـاد و حمایـت از ایـن بنـگا ه هـا را یکـی از اولویـت هـای اساسـی خـود قـرار داده انـد. بـرای 
پیدایـش فعالیـت هـای کارآفرینانـه، وجـود زمینـه هـا و شایسـتگی های مناسـب ضروری هسـتند. ایـن تحقیق با   هـدف اصلی 
بررسـی وشناسـایی متغیرهـای موثربـر گرایش بـه راه اندازی بنگاه هـای کوچک و متوسـط )SMEs(با تمرکز بر شایسـتگی های 
کارافرینانـه مـورد نیـاز دانشـجویان انجـام شـد. جامعه آماری تحقیق شـامل 198 تـن از دانشـجویان ترویج و آموزش کشـاورزی 
دانشـگاه بوعلـی سـینا همـدان بـود، کـه با اسـتفاده از جـدول پتن، 164 تـن از آنان بـه روش نمونه گیری سـهمیه ای انجام شـد. 
 )α=%88( R ابـزار اصلـی تحقیـق پرسشـنامه بـود، پایایـی پرسشـنامه بـا محاسـبه ی ضریـب آلفـای ترتیبـی بـه کمـک نـرم افـزار
محاسـبه شـد. گـردآوری شـده بـا نـرم افزارهـای SPSS مـورد تجزیه  و  تحلیـل قرار گرفتند. با اسـتفاده از  رگرسـیون لجسـتیک 
مشـخص شـد 26 درصـد از تغییـرات گرایـش بـه راه انـدازی کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط را تبییـن مـی کنـد  مهـم تریـن 
متغیـر اثرگـذار بـر گرایـش  دانشـجویان بـه راه انـدازی بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط، شایسـتگی هـای راهبـردی اسـت. نتایج 
آزمـون مـن ویـت نی برای بررسـی تاثیـر جنس بر شایسـتگی هـای کارآفرینانه  نشـان داد که تفـاوت معناداری بین دانشـجویان 
دختر و پسـر در شایسـتگی  فرصت جویانه، شایسـتگی  ارتباطی و شایسـتگی  ذهنی وجود دارد وتنها 17درصد از دانشـجویان 

دارای گرایـش  بـاال در راه انـدازی کسـب و کارهـای کوچـک می باشـند.   
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مقدمه
کشـاورزی از بخـش هـای پایـه و بنیـادی اقتصـاد روسـتا و 
زمینه-سـاز رشـد و توسـعه پایدار کشـور اسـت. رشـد و توسـعه 
بخـش کشـاورزی، زمینـه هـای الزم بـرای رشـد و توسـعه دیگر 
بخـش هـا را فراهـم مـی سـازد،نتیجه ی بررسـی هـا مختلـف 
نشـان داده کـه از جملـه راه کارهـای مهـم توسـعه اقتصـادی، 
مهـم  و  اشـتغال  ایجـاد   ، روسـتاها  در  چـه  و  شـهرها  در  چـه 
تریـن سـازوکار و ابـزار آن، کارآفرینـی اسـت )احمـد،2007(. 
کارآفرینـی باعـث کاهـش بـی کاری، افزایـش بهـره وری افـراد، 
منبـع هـا و افزایـش درآمـد مـردم در جامعـه مـی شـود. اگرچه 
کارآفرینـی تنهـا راه کار اشـتغال زایـی و افزایـش درآمد نیسـت 
امـا حتمـی یکـی ازبهتریـن راه هاسـت. چنانکـه امـروزه، نقش 
کارآفرینـی بـه عنـوان موتور توسـعه اقتصـادی به طور گسـترده 
ای در بسـیاری از کشـورها از جملـه ایران به رسـمیت شـناخته 
شـده اسـت )نیـک رفتـار، 2011  کریمـی و همـکاران، 2012(. 
بـی کاری جوانان و دانش آموختگان دانشـگاهی یک چالش 
جهانـی رو بـه رشـد اسـت.  از ایـن رو، ارایـه رویکـردی جدید از 
اشـتغال و گـذر از کاریابـی بـه کارآفرینـی، یکـی از اصلـی تریـن 
راهکارهـای رویارویـی با چالش بیکاری بـوده و این موضوع، به 
ویژه برای دانشـجویان   کشـاورزی که در مقایسـه با افراد بدون 
تحصیـالت دانشـگاهی کـه بـه دنبـال خـود اشـتغالی هسـتند، 
2009؛کـری  همـکاران،  و  دارد)زامپتاکیـس  اهمیـت  بسـیار 
شـنان،2013(. در جهـان امروز، کارآفرینی و ایجاد شـغل های 
نویـن ازجملـه بنـگاه هـای  زود بازده، شـغل های خانگـی برای 
ادامه حیات و پویایی اقتصاد کشـورها بسـیارضروری می باشـد 
از  یکـی   .)2009 همـکاران،  و  سـارنکتو  2007؛  )دهلسـترند، 
دشـواری هـای پایـه ای کشـور در چند دهـه ی اخیر، بـی کاری 
دانـش آموختـگان کشـاورزی اسـت )کریمـی، 2014(. اهمیـت 
دوچنـدان مفهـوم کارافرینی و ایجاد کسـب و کار زود بـازده ، به 
عنـوان یـك هـدف گسـترده و فراگیـر بـه دلیـل وجود بحـران بی 
کاری اسـت، ایـن مسـأله در کشـور ما با شـرا یط حادتـر ی روبه 

است.  رو 
برپایـه ی آمار، سـاالنه 270 هزار دانش آموخته دانشـگاهی 
وارد بـازار کار مـی شـوند، امـا ظرفیـت بـازار تامیـن کننـده ی 
و  علـی  بیگـی  )علـی  نیسـت  کار  ایـن شـمارجویای  بـرای  کار 
آبـادی،1391(. مسـأله زمانـی اسـت که بدانیـم، نرخ بـی کاری 
در بیـن 147 هـزار دانـش آموخته ی دانشـگاهی کشـاورزی 28 

درصـد گـزارش شـده کـه دو برابـر نـرخ بـی کاری در بیـن دیگـر 
گـروه هـا ی بـی کارو باالتریـن نـرخ بـی کاری در بیـن کل دانـش 
آموختگان دانشگاهی اسـت )میرک زاده و علی آبادی،1391(. 
معضـل بیـکاری به عنـوان یکـی از عامل های مهم آسـیب های 
اجتماعـی ایـران از دو دهـه گذشـته مـورد توجـه قـرار گرفـت 
)عیوضیـان،2008(. این در حالی اسـت که هرم سـنی جمعیت 
درایـران  بـه آرامـی از شـکل جوان به میانه سـالی نزدیک شـده 
و ایـن رونـد همچنان ادامه دارد)احمد،2007(. از سـوی دیگر، 
بـه تجربـه ثابـت شـده اسـت کـه منبـع مهـم اشـتغال جدیـد، 
کارآفرینـی و بنـگاه هـای اقتصـادی کوچک و متوسـط در بخش 

خصوصـی خواهنـد بود. 
بـا توجه به ادبیـات موجود کارآفرینی در کشـورهای در حال 
توسـعه، سـه گـروه کارآفریـن وجـود دارد. تصادفـی، اجبـاری 
و خلـق شـده. ایـن گـروه هـا برپایـه ی ایـن کـه چـه گونـه کسـب 
و کار آن هـا آغـاز شـده اسـت یـا دالیـل و انگیـزه اصلـی آنهـا از 
راه انـدازی کسـب و کارشـان چـه بـوده اسـت، متفاوت هسـتند 
)تامبونـن،2009(. از سـوی دیگر، افزایـش روزافزون جمعیت، 
نیـاز جامعـه را بـه مواد غذایـی افزایش داده و مشـکل دیگری را 
افـزون بـر بی کاری بر مشـکل های جامعـه افزوده اسـت. ایجاد 
بنـگاه هـای یـاد شـده در بخـش کشـاورزی مـی توانـد بخـش 
مهمـی از سیاسـت هـای اشـتغال زایـی را بـه خـود اختصـاص 
داده و پاسـخ گوی مشـکل بی کاری در کشـور ایران باشـد )سـام 
ارام ،2009(. بـا وجـود همـه ی تـالش هـای صـورت گرفتـه در 
زمینـه ی حـل بحـران بیـکاری دانـش آموختـگان کشـاورزی  
مسـله همچنان به قـوت خودباقی اسـت. ایـن پژوهش اهمیت 
وجـود شایسـتگی هـای کارافرینانـه در گرایـش به ایجاد کسـب 
و کار زود بـازده را کـه  مفهـوم کمتـر مـورد توجـه در پژوهـش ها 
بـه ویـژه در ایـران  قـرار گرفته را بررسـی می کند و ایجاد کسـب 
و کار زود بـازده)SEM( و توسـعة فرصـت هـای کـه ایـن نـوع از 
کشـورهای  اقتصـاد  چراکـه  کـرد.  متمرکزخواهـد  کار  و  کسـب 
متوسـط  و  کوچـک  وکارهـای  کسـب  محـور  بـر  یافتـه  توسـعه 
اسـتوار اسـت .کارآفرینـان ایـن بنـگاه هـا را تاسـیس مـی کنند 
کـه معمـواًل وجـوه مـورد نیـاز برای توسـعة طـرح و دیـدگاه خود 
را در اختیـار ندارند)زیـودار وهمـکاران،1390(. در ارتبـاط بـا 
بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط، هیـچ تعریـف جهـان شـمولی 
وجـود نـدارد کـه بـه گسـتردگی مـورد تاییـد قـرار گرفتـه باشـد 
)خاجیـان،2010(. بـا توجـه بـه اهمیـت بنـگاه هـای کوچـک و 

نقش شایستگی های کارآفرینانه...
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متوسـط و نقش بی بدیل آنها در توسـعه ی اقتصادی، بسـیاری 
ازکشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه ایجـاد و حمایت از 
ایـن بنـگاه هـا را یکـی از اولویـت هـای اساسـی خـود قـرار داده 

اند)یونیـدو ، 2008(. 
رشد  در  متوسط  و  کوچک  های  بنگاه  اهمیت  به  توجه  با 
نیز توسعه  بنگاه های  ایران  و توسعه  ی اقتصادی، در کشور 
کوچک و متوسط در طول یک دهه گذشته مد نظر قرار گرفت 
به  بنگاه ها  این  برنامه های مختلفی برای گسترش  و تالش و 
اجرا در آمد. هر چند با وجود فعالیت های انجام شده، نتیجه 
ی بررسی ها گویای آن است که راه اندازی و توسعه آن ها در 
همه ی بخش ها به ویژه کشاورزی با مسایل و بازدارنده های 
هدف  به  دستیابی  در  ها  بنگاه  این  و  شده  رو  به  رو  چندی 
عمل  ضعیفی  بسیار  شکل  به  خود  شده  تعیین  پیش  از  های 
کرده اند )هاردینگ،2004(. بسیاری از صاحب نظران بر این 
باورند که توسعه ی کارآفرینی در زمینه ی کشاورزی و منابع 
بیکاری  چالش  این  حل  برای  اثربخش  طبیعی،راهکاری 
یچیدگی   .)2014 واگوی،  ؛   2012 همکاران،  و  )شیری  است 
کارآفرینانی  پیدایش  ضرورت  کارآفرینی،  نظام  بر  حاکم  های 
با قابلیت ها و شایستگی هایی ویژه را ایجاب می کند که مهم 
جنبه  از  .یکی  است  کارآفرینانه  های  شایستگی  ها  آن  ترین 
های مهم-کارآفرینی که دربررسی  بنگاه های کوچک کمتر به 

آن پرداخته شده است میزان گرایش افراد به کارآفرینی است.
و ایـت )2006( ، بـر ایـن باور اسـت کـه گرایش بـه کارآفرینی 
را بایـد بـه وجـود انگیزه ای در افـراد برای بروز رفتـار کارآفرینی 
ماننـد بوجـود آوردن و شـناخت فرصـت هـا و اسـتفاده از روش 
هـای نویـن تعریـف کـرد. میـت چـل مـور )2003( ، بیـان مـی 
دارنـد کـه گرایـش بـه کارآفرینـی اشـاره بـه گرایـش یـک فردیـا 
از فرصـت هـای جدیـدو  اسـتفاده  و  بـرای پذیرفتـن  سـازمان 
همچنین مسـئولیت-پذیری برای ایجاد تغییـری خالقانه  دارد 
)ایـس و اودریچ، 2010( .در زمینـه ی ضرورت توجه به گرایش 
بـه کارآفرینـی بایدگفـت کـه گرایـش بـه کارآفرینـی از آن جهت 
اهمیـت دارد کـه پیـش بینـی کننـده و عاملـی مؤثـر بـر رفتـار 
کارآفرینـی اسـت )گریـس،2013(. فایولـی)2014(، دراهمیت 
گرایـش بـه کارآفرینی بیان مـی دارد که جمع گرایـش  و فرصت 

بـرای کارآفرینـی کفایـت مـی کند. 
افـراد هنگامـی کارآفریـن خواهنـد شـد کـه بـه آن گرایـش 
داشـته و فرصـت انجام آن را نیز داشـته باشـند . فایولـی  بر این 

بـاور سـت که اگر افـراد گرایش ناکافی  کارافرینی داشـته باشـند 
بـه یقیـن کارآفریـن نخواهنـد شـد. از دیـد دال بـورگ)2015(، 
گرایـش بـه کارآفرینـی یکـی ازدو پایـه ی بنیادیـن کارآفرینـی 
رفتـار  بـروز  در  آن  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن،  اسـت؛ 
کارآفرینـی، بـه یقیـن شناسـایی عامـل هـای مؤثـر بـر آن نیـز 
اهمیت زیادی خواهد داشـت. بررسـی های گوناگون گویای آن 
اسـت کـه عامـل های بسـیاری بـر بهبـود گرایـش بـه کارآفرینی 
افـراد مؤثـر هسـتند کـه بخش شـایان توجهـی از آن ها مسـایل 

روا ن شـناختی و شایسـتگی هـای کارافرینانـه مـی باشـند. 
تأثیـر  تـا  دارد  آن  بـر  سـعی  پژوهـش  ایـن  پایـه،  برایـن 
شایسـتگی هـای کارافرینانـه را بـر گرایـش بـه راه انـداری بنگاه 
هـای کوچـک و متوسـط در بیـن دانشـجویان کشـاورزی ، کـه 
در آینـده بـا بـی کاری بیشـتری نسـبت بـه دیگـر رشـته هـای 
دانشـگاهی روبه رو هسـتند، را موردسـنجش قراردهـد. درباره 
ی مفهـوم شایسـتگی هـای کارآفرینانه، این نوع شایسـتگی ها 
بـه سـطح خبرگـی و توانایـی بـه دسـت آمده بـا آمـوزش، تجربه 
کاری و اجتماعـی مرتبـط بـا یـک حرفه و موقعیـت کاری خاص 
گفتـه می شـود )محمـدی الیاسـی و همـکاران،1391(. گریس 
شایسـتگی  شـامل  را  کارآفرینانـه  هـای  ،شایسـتگی   )2013(
مهـارت  و  مرتبـط  هـای  فنـاوری  بـا  کار  مهـارت  فنـی،  هـای 
اسـت.  گرفتـه  نظـر  در  فـردی  میـان  رابطـه  و  ارتباطـی  هـای 
رادمـن) 2008 (، شایسـتگی هـای کارآفرینانه را در پنج دسـته 
شـامل شایسـتگی هـای شـخصی، عمومی یـا پایـه، مدیریتی، 
راهبـردی و فرصـت بـر شـمرده اسـت. شایسـتگی مجموعه ای 
از رفتارهـا، مهـارت هـا، دانـش هـا، نگـر ش هـا و ویژگـی هـای 
شـخصیتی اسـت کـه بیش تریـن ارتبـاط را با عملکـرد موفقیت 

دارند.  آمیـز 
مؤسسـه ی امپلویـز، شایسـتگی را مجموعـه ای از دانـش، 
مهـارت و توانایـی هـا در یك شـغل خاص می داند که به شـخص 
یابـد  انجـام وظایـف دسـت  در  بـه موفقیـت  مـی دهـد  اجـازه 
)پرهیـزگار، 2010(. دیکسـون و همـکاران )2005( شایسـتگی 
هـای کارآفرینانـه را در هشـت خوشـه شایسـتگی بـه شـرح زیر 
شناسـایی کردند:  رهبری گروهی، مهارتهای ارتباطی، قابلیت 
اعتمـاد، مهارتهـای سـازمانی و برنامـه ریـزی، مهـار ت هـای 
پایـه ای کسـب وکار، مهـار ت هـای حـل مسـأله، ویژگـی هـای 
شـخصی و خالقیـت. شایسـتگی هـای کارآفرینانه بـه مجموعه 
ای از ویژگـی هـای ضمنـی، ماننـد دانـش عمومـی و تخصصی، 
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انگیـزه هـا، خصیصـه هـا، خویشـتن پنـداری هـا، نقـش هـای 
اجتماعـی، مهـارت   ها، نگرش هـا، ارز ش ها، باورهـا، توانایی 
هـا، شـخصیت، خـَرد، تخـص ص، طـرز فکـر و گرایـش هـای 
رفتـاری گفتـه می شـود که در نتیجه آغـاز به کار، ابقا، و یا رشـد 
یـك فعالیـت مخاطـره آمیز بـروز کرده اسـت )اسـمیت،2010(. 
ایـن توانایـی ها را به کارآفریـن می دهد تـا از دیدگاهی در ذهن 
بـه خلـق ارزش دسـت یابـد و در مدیریـت کـردن یـك فعالیـت 
مخاطـره آمیـز، عملکـرد سـطح بـاال و سـود بیشـینه ای ارایـه 
کنـد )این یانـگ، ،2009(. به بـاور ِبرد )2002(، سـه الیه اصلی 
شایسـتگی های کارآفرینانه عبارت انـد از: انگیزه ها و خصیصه 
هـا نقش های اجتماعی و خویشـتن پنـداری، رفتارها، دانش، 
و مهـارت هـا )شـیری،2012(، مـان و همکارانـش)2006( ، در 
تـالش بـرای طبقـه بنـدی همـه ی شایسـتگی های شناسـایی 
شـده در قالـب فعالیـت هـا و رفتارهایـی مرتبـط در بسـتر بنگاه 
هـا، به بررسـی یافته های تجربی پیشـین در زمینه شایسـتگی 

هـای کارآفرینانـه پرداختند. 
آن هـا نتیجـه مطالعـات خـود را در شـش حـوزه شایسـتگی  
: تعهـدی،  راهبـردی ،  سـازمان دهـی ، ذهنـی  ارتباطـی و 
اندکـی  هـای  پژوهـش  کردنـد.  بنـدی  گـروه  جویانـه  فرصـت 
دربـاره ی رابطـه ی شایسـتگی کارآفرینـی وگرایـش کارافرینی 
یـک  قالـب  و کوچـک در  بنـگاه هـای متوسـط  انـدازی  راه  در 
نظریـه معتبـر انجام شـده اسـت. پژوهش هـای اوکونـر)2013( 
و یوردانـووا ) 2010( ، نشـان دادنـد کـه زنـان در مقابـل مـردان 
گرایـش هـای کمتـری در زمینـه ی راه انـدازی یـك کسـب وکار 
دارنـد، درمقابـل کائوتنـن و همـکاران )2010( ، مشـخص مـی 
کندکـه جنـس عامـل پیـش بینـی کننـده گرایـش هـای رفتاری 
کارآفرینانـه بـه شـمار نیامـده و بیـن دانشـجویان پسـر و دختـر 
ازنظـر گرایـش به راه اندازی کسـب وکار اختالفی مشـاهده نمی 

. د شو
احمـد )2007(، در پژوهـش خـود نشـان داد کـه شایسـتگی 
هـای کارآفرینانـه موردنیـاز بـرای موفقیـت بنـگاه هـای کوچک 
شـامل 12 خوشه  اصلی شایستگی شامل: راهبردی،  تعهدی، 
ادراکـی، فرصـت محـور،  سـازمان دهـی و رهبـری،  ارتباطـی،  
یادگیـری،  شـخصی، فنـی، اخالقـی،  مسـؤلیت اجتماعـی و  
حمایـت و همـکاری. اسـمیت )2013( ، شایسـتگی مـورد نیـاز 
یـك کارآفریـن  در بنگاهای زود بـازده را در قالب چارچوبی ارایه 
داد. کـه شـامل  رفتـاری،  ارتباطی و روابط خارجی می-باشـد.

کارلسـون)3013( ، شایسـتگی های کارآفرینان را چنین بر می 
شـمارد: خـوش آینـدی موفقیـت، فشـار بـرای چیـره شـدن بر 
مشـکالت، سـخت کوشـی، پذیرش مسـئولیت، خـوش بینی و 

تعالی مـداری. 
لچنـر )2012( ، بیـان مـی کننـد کـه خـود مدیریتـی یکـی 
از شایسـتگی هـای  مهـم و تأثیرگـذار بـر گرایـش کارآفرینـان 
تأکیـد  ویژگـی خـود مدیریتـی  بـر  کـه  کارآفرینـی  باشـد.  مـی 
دارد موفقیـت هـای بسـیاری کسـب خواهـد کـرد. رای و وایـت 
)2007(، بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ویژگـی هایـی ماننـد ابتـکار 
عمـل، اقـدام بـه هنـگام درمـورد فرصـت هـا، اعتمـاد بـه نفـس 
کارآفرینـان  از  را  عالـی  عملکـرد  بـا  کارآفرینـان  پشـتکار،  و 
خودآگاهـی،   ،)2012( زامپتکیـس  کنـد.  مـی  متمایـز  عـادی 
خودمدیریتـی، انگیـزش، همدلـی و مهارت هـای اجتماعی اثر 
مثبـت بـر ایجـاد و حفـظ کارآفرینـی دارد. زاکاراپیـس )2012( 
، بـاور دارنـد کـه خودمدیریتـی، آگاهـی اجتماعـی و مدیریـت 
روابـط بـر جنبه های شـخصیتی مانند نیاز بـه موفقیت و کنترل 
درونـی اثـر معنـی داری با موفقیت بنـگاه ها و شـرکت های زود 

بـازده دارد. 
هـای  شایسـتگی  کـه  باورسـت  ایـن  بـر  نـر)2014(،  لـچ 
تاثیـر  کارافرینانـه  گرایـش  در  شـناختی  روان  و  راهبـردی 
بـا نگاهـی بـه پژوهـش هـای صـورت گرفتـه  معنـاداری دارد. 
در زمینـه ی شایسـتگی هـای کارآفرینانـه مـی تـوان گفـت، بـا 
وجـود اینکـه هـر یك از این بررسـی هـا موضـوع را از جنبه های 
متفاوتـی ارزیابـی کـرده انـد، ولـی بـه تاثیـر ایـن شایسـتگی ها 
بـر گرایـش کارافرینانـه دانشـجویان در راه انـدازی بنـگاه هـای 
کوچـک و متوسـط نپرداخته اند. تحقیقات بسـیار  معدودی در 
زمینـة بررسـی میزان شایسـتگی هـاو روابط آنها بـا متغیر های 
دیگـراز جملـه گرایـش کارافرینانـه دانشـجویان در راه انـدازی 
بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط صـورت نگرفتـه اسـت. بـا توجه 
بـه مبانـی نظـری این پژوهش بـه دنبال، نقش شایسـتگی های 
کار آفرینانـه درپیـش بینـی گرایـش راه اندازی کسـب و کارهای 
کوچک دربین دانشـجویان ترویج وآموزش کشـاورزی دانشـگاه 

بـو علی سـینامی باشـد.
 

روش شناسی  
ایـن پژوهـش، از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای کمـی 
و علـی- ارتباطـی از نظـر میـزان کنتـرل متغیرهـا از نـوع شـبه 

نقش شایستگی های کارآفرینانه...
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از  و  کاربـردی  تحقیقـات  زمـره  در  هـدف  نظـر  از  و  آزمایشـی 
اسـت.  بـوده  میدانـی  نـوع  از  هـا  داده  گـردآوری  جهـت روش 
جامعـه ی آمـاری پژوهـش شـامل 325 تـن دانشـجویان سـال 
و  ترویـج  دکتـری  و  ارشـد  کارشناسی،کارشناسـی  چهـارم 
نمونـه  بـرای  بـود،  بوعلـی سـینا  دانشـگاه  کشـاورزی  امـوزش 
گیـری از فرمـول صحیـح جامعـه محـدود و بـا در نظـر گرفتـن 
دقـت احتمالـی مطلـوبd=0/5 اسـتفاده شـد. در ایـن فرمـول 
p معـادل درجـه اشـاغه و گسـتردگی موردنظر اسـت کـه در این 
تحقیـق معـادل0/2و آمـاره  z معـادل1/96در نظـر گرفته شـد. 

 بـر ایـن پایـه 164 پرسشـنامه بـه روش  سـهمیه ای دربیـن 
دانشـجویان کارشناسی،کارشناسـی ارشـدو دکتری توزیع شـد 
انـدازی  راه  بـه  گرایـش دانشـجویان  گیـری  انـدازه  بـه منظـور 
کسـب وکارهای کوچک و متوسـط از مقیاس گرایش کارآفرینی 
هاگـس ومورگان )2008(، و برای سـنجش گرایش دانشـجویان 
بـه راه اندازیـک کسـب وکار لینـان و همـکاران)2010 (، بهـره 
گرفتـه شـد. برای انـدازه گیـری شایسـتگی هـای کارآفرینانه از 
مقیـاس مـان )2002(، بهـره گرفـت شـد. نمـره و گرایـش هـای 
کارآفرینانـه بـر پایه میانگیـن آن درنمونه به دو سـطح با گرایش 
باال و گرایش پایین جداشـد. به منظور بررسـی از روایی شـکلی 
دانشـگاه  علمـی  هیئـت  اعضـای  از  پرسشـنامه،  محتوایـی  و 
بوعلی سـینا  اسـتفاده شـد که  پس از مطالعه ی دقیق گویه ها، 
نظرهـای اصالحـی مطـرح و اصـالح هـای ضـروری انجام شـد. 
بـه منظـور بـرآورد پایایـی پرسشـنامه از تحقیـق پیـش آهنـگ 

شد.  اسـتفاده 
بـرای ایـن منظـور، 30 نسـخه از پرسشـنامه توسـط بخشـی 
از  پـس  و  شـد  تکمیـل  تحقیـق  آمـاری  جامعـه  از  بیرونـی 
R ضریـب آلفـای ترتیبـی  افـزار  نـرم  بـا وسـیله  داده  پـردازی، 
بـرای گویه هـای پرسشـنامه  )α=%88( محاسـبه شـد. پـردازش 
داده هـای164 پرسشـنامه پـس از طـی فرآینـد ورود داده هـا، 
بامحاسـبات آمـاری ازجملـه مقایسـه میانگیـن بـا آزمـون مـن 
ویت نی و روش رگرسـیون لجسـتیک دوجمله ای برای بررسـی 
سـطح  دو  بینـی  درپیـش  کارافرینـی  هـای  شایسـتگی  نقـش 
داشـتن گرایـش بـه راه اندازی یك کسـب وکار ونداشـتن گرایش  

بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSS20   انجـام شـد. 

 یافته ها  
بوعلـی  دانشـگاه  روسـتایی  توسـعه  و  ترویـج  دانشـجویان 
سـینا بر حسـب جنسـیت مـی باشـد. همان طـور کـه در جدول 
دهنـدگان  پاسـخ  از  درصـد   70 حـدود  شـود  مـی  مالحضـه 

انـد  نیزپسـربوده  درصـد  دختروحـدود30 
و  ترویـج  دانشـجویان  تحصیـالت  میـزان  معـرف  جـدول2 
توسـعه روسـتایی دانشـگاه بوعلی سـینا می باشـد. همـان طور 
کـه در جـدول مالحضـه مـی شـود در بررسـی سـطح تحصیالت 
پاسـخ دهنـدگان 54 درصـد دارای تحصیـالت کارشناسـی، 31 
درصـد دارای تحصیـالت کارشناسـی ارشـد، 15 درصـد دارای 

تحصیـالت دکتـری می باشـند.

جنس  تاثیر  بررسی  برای  نی  ویت  من  آزمون  نتایج 
معناداری  تفاوت  داد،که  نشان  کارافرینی   های  برشایستگی 
فرصت  های  شایستگی  در  دانشجو  پسران  و  دختران  بین 
ذهنی  های  شایستگی  و  ارتباطی  های  شایستگی   ، جویانه 
هایی  مولفه  دانشجو  دختران  بین  در  )جدول1(.  دارد  وجود 
چون شایستگی های فرصت-جویانه و شایستگی های ارتباطی 
بیشتر  می باشد. در مقابل مولفه های شایستگی های ذهنی 
در بین پسران دانشجو بیشتر است، و شایستگی های سازمان 
تعهدی  های  شایستگی  و  راهبردی  های  شایستگی  دهی، 
کروسکال  آزمون  ندارند.  معناداری  تفاوت  گروه  دو  بین  در 
والیس برای بررسی تاثیر سطح تحصیالت بر شایستگی های 
شایستگی  بین  در  معناداری  تفاوت  داد،که  نشان  کارافرینی  
های هم چون شایستگی های ذهنی، ارتباطی و سازمان دهی 

کارافرینی    های  شایستگی  بر  جنس  تاثیر  جدول1- 
دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

متغیر

شایستگی تعهدی
شایستگی راهبردی

شایستگی سازمان دهی
شایستگی فرصت جویانه

شایستگی ارتباطی
شایستگی ذهنی

دختر

63/87
63/58
62/67
68/97
67/97
62/64

پسر

69/46
61/25
61/25
62/25
60/25
69/65

U

2/765
0/123
0/512
3/309
3/412
2/801

P

0/091ns

0/107ns

0/087ns

0/003
0/0013
0/015

میانگین رتبه ای گروه ها
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نقش شایستگی های کارآفرینانه...

در بین دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
 ، ارتباطی  های  شایستگی  بین  این  در  دارد.  وجود  دکتری 
و  است.  بیشتر  دکتری  دانشجویان  بین  در  وراهبردی  ذهنی 

بیشتر  سازماندهی  شایستگی  کارشناسی  دانشجویان  دربین 
می باشد و ازنظر دیگر شایستگی ها هم چون شایستگی های 

تعهدی و فرصت جویانه تفاوت معناداری وجود ندارد.

جدول2- تاثیر سطح تحصیالت بر شایستگی های کارافرینی   دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا  

شایستگی ها

شایستگی تعهدی
شایستگی راهبردی

شایستگی سازمان دهی
شایستگی فرصت جویانه

شایستگی ارتباطی
شایستگی ذهنی

کارشناسی

81/84
88/91
91/80
87/79
84/49
81/89

کارشناسی ارشد

91/39
91/85
97/86
88/51
89/55
91/22

دکتری

92/18
98/03
89/50
85/82
96/94
98/09

X2

1/102
3/665
4/603
0/981
4/836
5/132

Sig

0/078
0/001**
0/022*
0/200

0/032*
0/002*

* و ** معنی داری در سطح 95 و 99 درصد

میانگین رتبه ای گروه های مورد مقایسه

کارهـای  و  کسـب  انـدازی  راه  بـه  گرایـش  سـطح  بررسـی 
کوچک و متوسـط گویای آن اسـت کـه 39درصد از دانشـجویان 
دارای گرایـش در حـد ضعیف و43 درصدگرایش متوسـط در راه 
انـدازی بنـگاه هـای کوچک ومتوسـط هسـتند و تنهـا 17درصد 
از آنـان دارای گرایـش بـاال مـی باشـند)جدول3(. بـه منظـور 
پیـش بینـی گرایـش بـه رفتـار راه انـدازی کسـب وکار کوچـک و 
زود بـازده  بـا اسـتفاده از ابعـاد شایسـتگی هـای کارافرینانه  و با 
توجـه بـه گسسـته بـودن دو سـطح آن یعنـی بـا گرایـش و بدون 

گرایـش از تابـع لجیـت دووجهـی اسـتفاده شـد. 
از آنجـا کـه در مـدل لجیـت در آغـاز بـرای ارزیابـی تابـع باید 
سـنجه  ی مطلق و نسـبی برای بررسـی برازندگی مدل بررسـی 
شـوند و آزمـون کلـی  ضریـب های مدل سـنجهای مطلـق برای 
بررسـی روایـی مـدل اسـت، در ایـن تحقیق ایـن آزمون بـر پایه 

 )X2 =34/61, P=%1 ,df=5( مقدار محاسـبه شـده کای اسـکویر
ایـن فرضیـه را بررسـی کـرد کـه آیـا همـه ضریـب هـای مـدل 
لجیـت صفر می شـوند یا خیر، دومین سـنجه ی مطلـق آزمون 
نسـبت درسـت نمایـی اسـت)Log= 206/61(.  آزمون هوسـمر 
و لمشـو  نیـز بررسـی مـی کند کـه آیا احتمـال های پیـش بینی 
شـده بـا احتمال های مشـاهده شـده همخوانـی دارند یـا خیر، 
بـرای تابـع به دسـت آمـده برابر بـود کـه دارای درجـه آزادی 5 و 
سـطح معنـی داری 0.158 اسـت فـرض صفر آن مبنـی بر پیش 
بینـی احتمـال هـای واقعـی پذیرفتـه مـی شـود. لـذا مـی توان 
نتیجـه گرفـت کـه بین مقدار مشـاهد ه شـده با پیش بینی شـده 
بـر پایـه ایـن تابـع هماهنگـی الزم برقرار اسـت و نتیجه شـایان 

تفسـیر است. 
و  برابـر 261. 0    کـرك  نـاگل   R2 بـه مقـدار شـبه  توجـه  بـا 
کاکـس و اسـنل یرابـر 154. 0  بـه دسـت آمـده تابـع اسـتخراج 
شـده مـی توانـد26 درصد از بخـت تغییـر گرایش به کسـب وکار 
را بـا یـك مـدل لجسـتیك و برپایـه سـطح هـا شایسـتگی هـای 
کارآفرینـی تبییـن کنـد. ایـن مقدارهـا پایـه ای بـرای مقایسـه 
بـا دیگـر مـدل هایی اسـت کـه در موقعیت هـای پژوهشـی ارایه 
مـی شـوند. برپایـه نتایـج، تابع لجیـت بـرآورد شـده دارای نرخ 
موفقیـت پیـش بینی کلـی برابـر73.3 درصد و درسـتی تفکیک 
تا76/6درصـد اسـت کـه در آن p بخـت برتـری گرایـش بـه راه 

انـدازی کسـب وکارمـی باشـد)جدول4(.

راه  بـه  گرایـش   برپایـه ی  دانشـجویان  توزیـع  جـدول3- 
)SMEs(ومتوسـط کوچـک  وکارهـای  کسـب  انـدازی 

سطح

سطح عالی 
سطح خوب

 سطح متوسط
سطح ضعیف 

دامنه میانگین

باالتر از 4/13
58/ 3 تا 4/13

14/ 3 تا 58/ 3 
کمتر از 3/14

فراوانی

24
33
68
39

درصد

14/6
20/2
41/4
23/7
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جدول4- خالصه رگرسیون لجستیک گرایش به راه اندازی بنگاه های کوچک ومتوسط به همراه آماره والد  

شایستگی ها

X1 شایستگی  تعهدی

X2 شایستگی  راهبردی

X3 شایستگی  سازمان-دهی

X4 شایستگی فرصت-جویانه

X5 شایستگی  ارتباطی

X6 شایستگی  ذهنی

مقدار ثابت تابع لجیت

**معنی دار در سطح یک درصد خطا و * در سطح پنج درصد خطا

Exp. (B( حدود اطمینان0.95 برای

کران پایین

909/0
874/0
912/0
973/0
948/0
106/1
------

کران باال

015/1
321/1
109/1
988/0
119/1
209/1

---------

B

056/0
076/2
330/0
327/1
340/0
430/0
51/5-

S.E.

0871/0
053/0

     041/0
078/0
085/0
063/0
59/1

Wald

24/11
910/5
82/5

054/0
86/3
38/1

79/11

Sig

234/0
*009/0
109/0

*018/0
**001/0

217/0
001/0

(Exp (B

05/1
76/5
15/1
39/2
82/1
08/1

003/0

ایـن مقادیـر مبنایی بـرای مقایسـه بادیگر مدل هایی اسـت 
کـه در دیگـر موقعیت های پژوهشـی ارایـه می شـود.این نتایج 
بـه دسـت آمـده، تابـع لجیـت برآوردشـده دارای نـرخ موفقیـت 
پیـش بینـی کلـی و درسـتی تفکیـك تا 77 درصد اسـت. بـر پایه 
جـدول 4، مـی تـوان تابـع لجیـت را بـه شـرح رابطـة )2( بیـان 

کرد.
Ln (p/ (1-p))=-5/51+2/086X2+1/327X-

4+0/340X5+0/430X46
بنـگاه  انـدازی  راه  بـه  گرایـش  برتـری  بخـت   P آن  در  کـه 
راهبـردی،  هـای  شایسـتگی   X2  ، ومتوسـط  کوچـک  هـای 
هـای  شایسـتگی   X5 جویانـه،  فرصـت  هـای  X4شایسـتگی 

ارتباطـی اسـت ازآنجاکـه مقـدار بتـا در تابـع لجیـت بـه تنهایی 
هـا  ضریـب  تفسـیر  بـرای    Exp. B از  شـود،  نمـی  تفسـیر 
اسـتفاده مـی شـود نتیجـه نشـان داد، کـه مهـم تریـن متغیـر 
اثرگـذار گرایـش بـه راه انـدازی بنـگاه هـای کوچک ومتوسـط، 
 B ضریـب  مقـدار  کـه  اسـت،  راهبـردی  هـای  شایسـتگی 
بسـیار  مقـدار  کـه  اسـت.    Exp. B=5.76مقـدار برابـر2/76و 
شـایان توجهـی اسـت و نشـان دهنـده آن اسـت ،دانشـجویانی 
کـه میانگیـن شایسـتگی هـای راهبـردی آنـان در سـطح باالیی 
ا سـت شـانس اینکـه گرایـش بـه راه انـدازی کسـب وکار را بـه 
صـورت مثبتی تجربـه کنند تـا مقـدار5/76 برابرافزایش خواهد 
یافـت. شایسـتگی هـای فرصـت جویانـه کارآفرینانه نیـزدارای 
سـطح  در  آن  بـرای  والـد  آمـاره  و  باشـد  ضریب1/327مـی 
پنـج درصـد معنـی دار بود.لـذا مقـدار نسـبت برتـری آن قابـل 
تفسیراسـت Exp. B =2.39 کـه ایـن هـم مقـدار بسیارشـایان 
توجهـی اسـت و نشـان دهنـد آن اسـت کـه دانشـجویانی کـه 

میانگیـن شایسـتگی هـای فرصـت جویانـه کارآفرینانـه آنان در 
سـطح خوب است نسـبت به دانشجویانی شـانس اینکه گرایش 
بـه راه انـدازی کسـب وکار را بـه صـورت مثبتـی تجربـه کننـد تا 
مقـدار2/39 برابـر افزایـش خواهـد یافـت.در مـورد شایسـتگی 
هـای سـازمان دهـی ضریـب بتـا برابر0/330اسـت لیکـن مقدار 
آمـاره والـد برای آن معنـی دار نبـوده و ضریب آن شـایان توجه 
نیسـت. بـه منظـور بررسـی کارایـی تابـع لجسـتیك از تحلیـل 

حساسـیت اسـتفاده شـد. 
 

بحث و نتیجه گیری 
 بـا توجـه به اهمیت شـناخت میـزان گرایش بـه کارآفرینی و 
راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسـط دانشجویان رشته های 
کشـاورزی و منابع طبیعی و همچنین شناخت شایستگی های 
مؤثـر بر آن، این پژوهش با هدف بررسـی تأثیرشایسـتگی ها بر 
راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسـط انجام شد.دسـتاوردها 
گویـای آن هسـتند که تفاوت معنـاداری بین دختران و پسـران 
دانشـجو در شایسـتگی هـای فرصـت جویانه، شایسـتگی های 
ارتباطی وشایسـتگی هـای ذهنی وجـود دارد. در بین دختران 
دانشـجو مولفـه هایـی چون شایسـتگی هـای فرصـت جویانه و 
شایسـتگی هـای ارتباطـی بیشـتر اسـت. در مقابـل مولفه های 
شایسـتگی هـای ذهنـی در بین پسـران دانشـجو بیشـتر اسـت 
و شایسـتگی هـای سـازمان دهـی، شایسـتگی هـای راهبـردی 
و شایسـتگی هـای تعهـدی در بیـن دو گـروه تفـاوت معنـاداری 
ندارنـد. دسـت آوردهـای پژوهـش بیانگـر آننـد کـه 39درصد از 
دانشـجویان در راه انـدازی بنـگاه های کوچک ومتوسـط دارای 
گرایـش در حـد ضعیف و43 درصدگرایش متوسـط می باشـند و 
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تنهـا 17درصـد از دانشـجویان دارای گرایـش  بـاال مـی باشـند، 
یافتـه هـای این پژوهـش با نتیجـه ی دیگر پژوهش هـا ازجمله 
بارانـی و همکاران )1391(، و بکسـجلنر و همـکاران)2013( که 
نشـان مـی دهد حـدود 36 درصد از دانشـجویان هرگـز به اینکه 
فـردی کارآفرین شـوند فکر نکـرده اند؛ همخوانی داشـته ولی با 
پژوهش سـولس ویـک  )2012(همخوانی نـدارد. کارآفرین باید 
بتوانـد منابع انسـانی، فیزیکـی، مالی و فنـی، خارجی و داخلی 
را بـه خوبـی سـازماندهی کنـد. همچنیـن، رهبـری و انگیـزش 

کارکنـان نیز از جملـه وظایف دیگرکارآفرین اسـت. 
او بایـد بتوانـد ضمـن رهبـری و نظـارت بـر کارکنـان، انگیزه 
الزم را در جهـت همـکاری بیـن دانشـجویان به عنـوان یك گروه 
هماهنـگ ایجـاد کند. بنابرایـن، مهم اسـت که کارآفریـن برای 
موفقیـت در کسـب و کارش شایسـتگی سـازماندهی و رهبـری 
خوبی داشـته باشـد. آزمون کروسـکال والیس انجام شـده برای 
بررسـی تاثیـر سـطح تحصیـالت بـر شایسـتگی هـا گویـای آن 
اسـت که تفاوت معناداری بین سـطح تحصیـالت در راهبردی،  
سازماندهی، ارتباطی  و ذهنی وجود دارد. در بین دانشجویان 
دکتـری مولفه هایی چون شایسـتگی های راهبـردی، ارتباطی 
و  ذهنی بیشـتر اسـت. در مقابل شایسـتگی های سازمان دهی 
در بین دانشـجویان کارشناسـی ارشـد بیشـتر اسـت و جنبه ی 
شایسـتگی هـای تعهـدی  و شایسـتگی های فرصـت جویانه در 

بیـن گروهای تحصیلـی تفاوت معنـاداری وجـود ندارند.
کـه  اسـت  آن  گویـای  لجسـتیک  رگرسـیون  تحلیـل  نتایـج 
شایسـتگی هـای راهبـردی و  فرصـت جویانـه و  ارتباطـی در 
مجمـوع مـی تواننـد26 درصـد از قـدرت تغییـر گرایـش بـه  راه 
انـداری بنـگاه هـای کوچک ومتوسـط را با یك مدل لجسـتیك و 
بر پایه سـطح ها شایسـتگی های کارآفرینی تبیین کند. اگرچه  
شایسـتگی هـای کارآفرینانـه مـی تواننـد سـبب شـکل گیـری 
گرایـش هـای کارآفرینانـه شـوند، لیکـن تنهـا دانشـجویانی کـه 
سـطوح بـاالی شایسـتگی هـای کارآفرینانـه را تجربـه می کنند 
مـی تواننـد انتظـار راه انـدازی یـك کسـب وکار را داشـته باشـند 
و داشـتن شایسـتگی هـای کارآفرینانه به تنهایی کافی نیسـت. 
بلکـه، سـطح آن تعییـن کننـده اسـت، همـان گونـه کـه در ایـن 
تحقیق مشـخص شـد دانشجویانی که سـطوح باالی شایستگی 
هـای کارآفرینانـه را تجربـه مـی کننـد در مقایسـه بـا دیگـران از 
بنـگاه  انـدازی  راه  بـه  گرایـش  برابـری در داشـتن  پنـچ  بخـت 
هـای کوچـک و متوسـط     بهـره منـد خواهند شـد. بر ایـن پایه 

مشـخص می شـود نقش شایسـتگی های کارآفرینانه در تبیین 
گرایـش هـای کارآفرینانـه بـه صـورت تکاملی شـکل مـی گیرد و 
دانشـجویانی کـه سـطوح بـاالی از شایسـتگی هـای کارآفرینانه 
را نشـان مـی دهنـد، گرایش هـای کارآفرینانه خواهند داشـت. 
نتایـج تحقیقات لچنـر)2014(، الکی و مینایـی )2012(، لینان 
هـای  شایسـتگی  نقـش  تبییـن  در  نیـز  همـکاران)2012(،  و 
راهبـردی و ارتباطـی در افزایـش گرایـش کارافرینانـه همسـو با 

نتایـج پژوهـش می باشـند. 
اثرگـذار  متغیـر  تریـن  مهـم  کـه،  داد  نشـان  تحقیـق  ایـن 
گرایـش بـه راه اندازی بنگاه های کوچک ومتوسـط  شایسـتگی 
آن2/76و   B ضریـب  مقـدار  کـه  اسـت،  راهبـردی  هـای 
توجهـی  بسـیارقابل  مقـدار  کـه  اسـت.   Exp. B=76/5مقـدار
اسـت و نشـان مـی دهـد دانشـجویانی کـه میانگین شایسـتگی 
های راهبردی آنان در سـطح باالی سـت شـانس اینکه گرایش 
بـه راه انـدازی کسـب وکار را بـه صـورت مثبتـی تجربـه کننـد 
تـا مقـدار5.76 برابرافزایـش خواهـد یافـت. شایسـتگی هـای 
و  ضریب1.327بـوده  دارای  نیـز  کارآفرینانـه  جویانـه  فرصـت 
آمـاره والـد بـرای آن در سـطح پنـج درصـد معنـی داربـود  .لـذا 
مقـدار نسـبت برتـری آن شـایان تفسیراسـت )Exp=2/39( کـه 
ایـن هـم مقـدار بسـیار قابـل توجهـی اسـت و نشـان مـی دهـد 
جویانـه  فرصـت  هـای  شایسـتگی  میانگیـن  کـه  دانشـجویانی 
کارآفرینانـه آنان در سـطح خوب اسـت نسـبت به دانشـجویانی 
که شـانس گرایش بـه راه اندازی کسـب وکار را به صورت مثبتی 

تجربـه کننـد تـا مقـدار2.39 برابـر افزایـش خواهـد یافـت.
بـه  گرایـش  بهبـود  بـرای  آمـده،  دسـت  بـه  نتایـج  بـر  بنـا 
کارآفرینـی دانشـجویان کشـاورزی مـی بایسـتی در هـدف هـا، 
روش هـا و رویکردهـای و اسـتراتژیهای نظـام آمـوزش عالـی 
کشـاورزی بازنگـری الزم در جهـت افزایش اثربخشـی و منطبق 

بـودن آمـوزش هـا بـا نیازبازارصـورت پذیـرد. 
بـه دلیـل ضعـف  دانشـجویان  در زمینـة شایسـتگی هـای 
راهبـردی و سـازماندهی ورهبـری پیشـنهاد می شـود کارگاه ها 
و دوره هـای آموزشـی به منظـور تقویت این شایسـتگی ها برگز 
ارشـوند. پـس از گذراندن ایـن دوره ها کارآفرینـان باید بتوانند 
را سـازماندهی  فنـی خـود  و  مالـی  فیزیکـی،  انسـانی،  منابـع 
و کارکنـان شـان را بـه خوبـی هدایـت کننـد . کارآفرینـان مـی 
بایسـت بتوانندراهبردهایـی را تدویـن کننـد کـه فرصـت هـای 
تشـخیص داده شـده را بـه نتایـج سـودمندی تبدیـل مـی کند.

نقش شایستگی های کارآفرینانه...
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نقش شایسـتگی هـای راهبردی،فرصت جویانـه و ارتباطی 
در گرایـش کارافرینانـه تاثیـر بسـزایی دارنـد بـه همیـن دلیـل  
پیشـنهاد مـی شـود کارگاه هـا و دوره هـای آموزشـی بـه منظـور 
تقویت این شایسـتگی هـا راهبردی،فرصت جویانـه و ارتباطی 
دانشـجویان  هـا  دوره  ایـن  گذرانـدن  از  پـس  شـوند.  ار  برگـز 

بایـد بتواننـد منبـع هـای انسـانی، فیزیکـی، مالـی و فنـی خود 
کننـد.  بـه خوبـی هدایـت  را  کارکنـان شـان  و  را سـازماندهی 
کارآفرینـان می بایسـت بتوانند راهبرد هایـی را تدوین کنند که 
فرصـت های تشـخیص داده شـده را به نتیجه های سـودمندی 

تبدیـل مـی کند.
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Abstract
Considering the importance of SMEs in economic development many of developed and developing 

countries prioritize the establishment and supporting of them. For emerging entrepreneurial activities 
the related competencies are necessity. Purpose of this study is predicting variables affecting to students’ 
tendency to SMEs startup with focusing the required Competencies. Statistical population the study 
consisted of 198 Agricultural extension and education student at Bu Ali Sina University. According to 
the Patton’s table, a sample size of 164 was selected using a Quota sampling method. The questionnaires 
were used to collect the data. Questionnaire’s reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha 
formula and its coefficient is (α=0.88).Data were analyzed by ordinal regression equation with SPSS 
software. Using logistic regression, it was found that 26% of changes in the tendency to launch small 
and medium businesses are the most important influential variable on the tendency of students to set up 
small and medium enterprises, are strategic competencies. Results of U test (Mann Whitney test) showed 
that there are significant differences between girls and boys students in opportunity, communicative and 
mental competenciesOnly 17 percent of high-end students are in the of attitude small businesses.    

Index Terms: Entrepreneurial tendencies, competencies, SMEs
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