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استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالم شهر

چکیده
در سالهای اخیر افزایش تخصصها و لزوم وجود تعامل مراکز آموزشی با بازار کار ،اهمیت آموزش و یادگیری
باکیفیت را دوچندان کرده است .تحقیق حاضر به بررسی نقش مدل یادگیری خود راهبر در توسعه کارآفرینی از
دیدگاه آموزشگران مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان غربی پرداخته است .تحقیق از نوع کاربردی و به روش
توصیفی ،همبستگی میباشد که شیوه اجرای آن بهصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.
جامعه آماري موردنظر در این تحقیق کلیه آموزشگران مراکز آموزش علمی کاربردی در استان آذربایجان غربی به
تعداد  390نفر میباشند که از این تعداد 128 ،نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده با انتساب متناسب بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .برای تجزیهو تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفادهشده است .نتایج حاصل از ضریب همبستگی
بین متغیرهای تحقیق و توسعه کارآفرینی حاکی از آن است که متغیرهای سن ،استمرار و پایداری اشتغال ،ایجاد
انگیزه ،بروز خالقیت و ایجاد اشتغال با توسعه کارآفرینی رابطه معنیداری داشتهاند .نتایج حاصل از تأثیر جمعی
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از طریق رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که متغیرهای ایجاد اشتغال و
بروز خالقیت  61/3درصد از تغییرات متغیر توسعه کارآفرینی را تبیین کرده است .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد
میگردد ،آموزشگران با اعمال آموزشهای صحیح ،نگرانی دانشجویان را از شكست در راهاندازی يك کسبوکار از
بین ببرند تا فارغالتحصیالن با اعتمادبهنفس بیشتر در جهت راهاندازی کسبوکار اقدام نمایند.
واژههای کلیدی :یادگیری خود راهبر ،توسعه کارآفرینی ،دانشگاه علمی ـ کاربردی
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مقدمه
یکی از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور
پرورش نیروی انسانی متخصص موردنیاز جامعه است .باوجود
تالشهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تاکنون به علت
نامناسب بودن روشها و محتوای آموزش با نیازهای جامعه،
دانشآموختگان دانشگاهها از کارایی الزم برای تصدی مشاغل
مربوطه برخوردار نیستند (یداللهی فارسی و همکاران.)1390 ،
همچنین با توجه به بحران بیکاری و روند رو به افزایش افراد
تحصیلکرده از یکسو و مشکالت اجتماعی اقتصادی دولت،
نیاز به برنامهریزی درست و هماهنگ از طریق کارآفرینی
اهمیت ویژهای یافته است (احمدی و همکاران .)1388 ،اکثر
مراکز آموزش عالی کشورهای پیشرفته ،درزمینه آموزشهای
کارآفرینی و پرورش روحیه و مهارتهای کارآفرینی برای
دانشجویان برنامهریزی کرده و یا حساسیت این برنامه را دنبال
میکنند .در ایران نیز نتایج تحقیقات مختلف گواه بر این است
که فقدان آموزشهای کارآفرینی در آموزشهای عالی کشاورزی
کشور مشاهدهشده و یا به نحو مطلوب به اجرا درنمیآید
(خسروی پور .)1387 ،از سوی دیگر ،نهادينه كردن برنامهای
محكم براي يادگيري ،نشانگر توجه عميق به امر آموزش و
يادگيري میباشد بهطوریکه یکی از جنبههای اصلی آموزش
چگونگی ارائه باکیفیت آن است (رئیسی و حمیدی زاده.)1385 ،
آموزش و يادگيري يك بعد ضروري فرآيند توانمندسازی به شمار
میرود .همچنین ،كيفيت آموزش نقش تعیینکنندهای در توسعه
کارآفرینی ايفا میکند .آموزشگران بايد درباره محتواي يادگيري،
مدلهای یادگیری و ماهيت آنچه فرآيند درباره آن بكار رفته
است آگاهي داشته باشند.
ضعف آموزش مؤثر در دانشگاهها نهفقط يكي از مهمترین
مسائل آموزشی روز در كشور به شمار میآید بلكه با توجه به
ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته میتوان آن را مهمترین
چالش آموزشی چند دهه آينده نيز بهحساب آورد .نيروي انساني
هر جامعه بهعنوان يكي از عوامل توسعهیافتگی در بخشهای
مختلف كشاورزي ،صنعت و خدمات میباشند ،بنابراین ارائه
آموزش مفید و مؤثر به آنان در توسعه کشور بسیار مهم میباشد
(ملک پور و علی احمدی .)1390 ،در چند دهه اخیر رشد
مهارتهای یادگیری یکی از اهداف اولیه تعلیمات بزرگساالن
عنوان شده است .دانش و پژوهش در یادگیری مادامالعمر بهطور
گستردهای افزایش یافته است ،عملیات و منابع جدیدی برای
تسهیل آمادگی برای یادگیری خود-رهبر بهمنظور کمک به
معلمان و یادگیرندگان ارائه گردیده است (.)2007 ,Williamson
در این میان ،یادگیری خود راهبر یک شیوه آموزشی است که
در مؤسسات و نظامهای آموزشی پیشرو ،بهطور روزافزون از آن
استفاده میشود .یادگیری خود راهبر را میتوان برحسب میزان
مسئولیتپذیری فرد یادگیرنده در قبال یادگیری خود تعریف
کرد .نولز در اثر معروف خود ،خود راهبری را فرایندی در نظر
میگیرد که در آن دانش آموزان و دانشجویان با کمک یا بدون
کمک دیگران به تشخیص نیازها ،تنظیم اهداف ،شناسایی منابع
مادی و انسانی برای یادگیری ،انتخاب و اجرای راهبردهای مناسب
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یادگیری و ارزشیابی پیامدهای یادگیری خویش میپردازند و
ابتکار عمل را به دست میگیرند (.)2001 ,.Fisher et al
بهمنظور استفاده از روشهای خود راهبر در آموزش ،باید
میزان آمادگی دانشجویان برای خود راهبری در یادگیری
سنجیده شود .این آمادگی عبارت است از میزان برخورداری
فرد از نگرشها ،توانمندیها و خصایص شخصیتی موردنیاز
برای یادگیری خود راهبر؛ بنابراین نیاز به مطالعه و خود انگیزی
دانشجویان در دنیای پر تحول کنونی که به یک دنیای دانشمدار
تبدیل شده است ،ضروری است .در جهان کنونی دانشجویان
باید در مطالعه مستقل ،خودمختار و در زمینه علم و دانش بهروز
باشند .خود راهبر بودن دانشجویان ،خود نویدبخش صالحیتها
و ویژگیهای خاص شناختی در آنهاست (نادی و سجادیان،
 .)1385در كشور ما با توجه به مشكالت موجود در برنامههای
كشاورزي و افزايش بيكاري خصوصاً دانشآموختگان بيكار،
رويكرد آموزشهای کشاورزی میتواند يكي از راهكارهاي ممكن
و اثربخش باشد و از طرف ديگر با توجه به تركيب جمعيتي كشور
و اهميت بخش كشاورزي و با دقت به نتايج تحقيقات انجامشده
در خصوص آموزش عالي كشاورزي ،برنامه ريزان و مديران
كشور بايد به بحث كارآفريني ،توسعه و آموزش آن ،خصوصاً
در آموزشهای كشاورزي با عنايت به ویژگیهای خاص اين
آموزشها توجه جدي داشته باشند (اسکندری .)1385 ،نتايج
مطالعات شهبازی و علی بیگی ( )1385نشان میدهد كه مراكز
آموزش عالي در سطح مطلوب و قابل قبولي ازلحاظ كيفي قرار
ندارند .ازاینرو آموزش عالي كشاورزي بايستي برنامههای آموزش
كارآفريني را در اولويت قرار دهد و براي اين كار الزم است ابتدا
عناصر و ویژگیهای كارآفريني را شناخت و سپس با جهت دادن
به مؤلفههای نظام آموزش كشاورزي به سمت كارآفريني ،تحول
الزم را در برون دادهاي اين نظام ازلحاظ كيفي ايجاد نمود.
با بیان تمامی این مطالب میتوان گفت در مراکز علمی
کاربردی در استان آذربایجان غربی بیشتر از روش سنتی و معمول
در امر آموزش دانشجویان استفاده میشود و دانشجویان روحیه
کارآفرینی الزم در این زمینه را ندارند و میشود با توسعه آموزش
کارآفرینی و استفاده از روشهای آموزشی توانمند و استفاده از
مدل یادگیری خود راهبر ،شاهد اثربخشی آن در تمامی زمینهها
بهطور فزایندهای بود؛ بنابراین ،ضروری است جهت ورود به بازار
کار ،توانایی دانشجویان کشاورزی در زمینه کارآفرینی سنجیده
شود تا بر اساس آن ،برای تقویت آموزش کارآفرینی اقدام گردد.
با روند رو به رشد تغییرات مداوم و سریع در علم کشاورزی
و ضرورت آمادگی دانشجویان برای یادگیری مادامالعمر ،نظریه
یادگیری خود راهبر بهطور روزافزون در بافت آموزش دانشگاهی
بهعنوان یک الزام به کار گرفته میشود .دانشجویان کشاورزی
درواقع به رشتههایی با دورههای آموزشی حرفهای گام گذاردهاند
که الزمه موفقیت در این عرصه ،بهروز بودن دانش و مهارتها
و خود راهبر بودن آنهاست .يادگيري خود راهبر يك شيوه
آموزشي مستقل و مادامالعمر است كه استفاده از آن در آموزش
بزرگساالن رو به توسعه است () .2010 ,.Cheng et al
پيشينه مربوط به يادگيري خود راهبر بيانگر اين مطلب است
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كه يادگيرندگان خود راهبر همواره از مسؤوليت خود در يادگيري
معنادار و نظارت بر خويش ،آگاهي دارند ،آنها به مسائل به ديده
چالش مینگرند ،مايل به تغيير هستند و از يادگيري لذت میبرند.
( )2010 ,Fisher & Kingدرواقع خود راهبر بودن يادگيرنده اشاره
به ویژگیهای يك فرد دارد كه وي را مستعد قبول مسؤوليت
اوليه در قبال تالشهای يادگيري فردي مینماید.
پرورش يادگيرندگان خود راهبر يك مؤلفه مهم و ارزشمند
در تالشهای بهبود بخش آموزش است و پرورش اين مهم نبايد
به يك يا دو كالس محدود شود بلكه بايد به فرهنگ آموزش
رسوخ كند .يكي از مهمترین وظايف اساتید ،افزايش توانمندي
دانشجويان و يادگيرندگان براي دستيابي به يادگيري خود راهبر
است (.)2007 ,Williamson
استادان بايد به افزايش آگاهي دانشجويان از نقش فردي
خويش در فرايند يادگيري توجه ويژه مبذول دارند .دانشجويان
نيازمند دريافت آموزشهای رسمي مربوط به يادگيري خود
راهبر و حمایتهای الزم براي ايجاد مهارتهای مربوط به آن در
خود هستند ،بنابراین مهارتهای يادگيري خود راهبر را میتوان
از طريق برنامهریزی دقيق و گنجاندن آن در دورههای درسي
ارتقا داد ( .)2011 ,Newmanیوسفی و گردان شکن ()1389
به نقل از نولز ،داليلي را براي ضرورت و تأكيد بر يادگيري خود
راهبر برشمرده است كه بدين شرح میباشد:
دليل اول اين است كه شواهد نشان میدهد ،افرادي كه
ابتكار عمل يادگيري خود را به دست میگیرند (يادگيرندگان
فعال) در قياس با كساني كه به شكل منفعل در كالس استاد
حاضر شده و آموزشها را دريافت مینمایند (يادگيرندگان
منفعل) چيزهاي بيشتري را ياد گرفته و يادگيري بهتري را
حاصل مینمایند .آنها با هدفمندي و انگيزه باالتري پاي به
قلمرو يادگيري میگذارند و همچنين در قياس با يادگيرندگان
منفعل از آموختههای خود بهتر و بيشتر بهره میگیرند .دليل
دوم اين است كه ،يادگيري خود راهبر با فرايندهاي رشد
روانشناختی طبيعي انسان سازگارتر است .درواقع يك بعد
اساسي بلوغ ،شکلگیری توانمندي بر عهده گرفتن روزافزون
مسؤوليت يعني بهطور فزایندهای خود راهبر شدن میباشد .دليل
سوم اين است كه بسياري از تحوالت جديدي كه در آموزش
شکلگرفته ،مسؤوليت به دست گرفتن ابتكار و يادگيري را تا حد
زيادي بر عهده يادگيرندگان مینهند و يادگيرندگاني كه بدون
برخورداري از مهارتهای جستجوگري و خود راهبري وارد اين
برنامهها میشوند به همراه استادان خود دچار اضطراب ،ناكامي
و غالباً شكست خواهند شد .دليل چهارم كه میتوان اضافه كرد
اين است كه با توجه به دگرگونیهای سريع در درك دانش ،ديگر
اين واقعبینانه نيست كه هدف يادگيري را انتقال دانش عنوان
كرد ،هدف اصلي آموزش و يادگيري در حال حاضر بايد ايجاد
و شکلدهی مهارتهای پژوهش و جستجوگري باشد (یوسفی و
گردان شکن.)1389 ،
عبدالهی عدلی انصار و همکاران ( )1389در تحقیقی نشان
دادند که بین مؤلفههای آمادگی برای یادگیری خود راهبر،
نگرش تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت

و معنیداری وجود دارد .تحلیل رگرسیون مشخص کرد که خود
پنداره و نگرش تفکر انتقادی بهطور مثبت عملکرد تحصیلی را
پیشبینی میکنند .نتايج حاصل از تحقیق حسيني و همکاران
( )١٣٨9نشان داد که آموزشهای فوقبرنامه مرتبط با مهارتهای
شغلي ،روشهای تدريس خالق در دانشگاه و محتواي مناسب
دروس دانشگاهي از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی
دانشجویان میباشند .همچنین احمدی و همکاران ()1388
در تحقیق خود بیان کردند که عوامل آموزشهای دانشگاهی،
آموزشگران دانشگاه ،محتوای آموزشی و روشهای ترویجی
اجراشده در دانشگاه با متغیر ترویج کارآفرینی رابطه مثبت و
معنا دارای دارد .نتایج تحقیق خسروی پور و همکاران ()1387
نشان میدهد آموزشگران مؤلفههای آموزشي مؤثر بر توانمندي
كارآفرينانه دانشجويان را در  8عامل روشهای آموزشي،
مديريت و سازماندهی ،محتوي آموزشي ،عوامل فردي ،امكانات
و تجهيزات ،ویژگیهای آموزشگران ،ویژگیهای دانشجويان و
عوامل محيطي دستهبندی کردند.
 )2008( Bembenuttyدر پژوهشی نشان داد که بسیاری
از دانشآموزانی که میتوانند جنبههای شناختی ،انگیزشی
و رفتاری عملکرد تحصیلی خود را تنظیم کنند ،بهعنوان یک
یادگیرنده بسیار موفق بودهاند .این یافتهها نشان میدهد که
یادگیری خود راهبر پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی است و
یادگیرندگان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی ،باید یاد بگیرند
که چگونه عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خود را بهرغم
مشکل بودن تکلیف درسی حفظ نمایند)2008( Pao & Wei .
در پژوهش خویش بر روی دانشجویان مهندسی نشان دادند که
بین یادگیری خود-راهبر و بازدههای یادگیری رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .همچنین معتقدند که رشد مهارتها و
نگرش تفکر انتقادی خود میتواند سطح آمادگی برای یادگیری
خود راهبر را در دانشجویان باال ببرد .همچنین اگر آموزش تفکر
انتقادی بخشی از تعلیمات مستمر باشد دانشجویان در امر
تحصیل موفقیت کسب میکنند .نتایج پژوهش خسروی پور و
همکاران ( )1386حاکی از آن است که قابلیتها و تواناییهای
مدرسان ،تغییر و بهبود محتوای آموزشی ،تجهیز مراکز آموزشی،
تغییر در نحوه جذب و پذیرش دانشجو و بهبود سازماندهی و
تشکیالت مراکز آموزش عالی ،ارائه درس کارآفرینی در برنامه
درسی ،استفاده از مدرسان کارآفرین در کنار مدرسان دروس
تخصصی ،متناسب نمودن سرفصل دروس با مقوله کارآفرینی،
وجود مدرسان تخصصی بهصورت ثابت و تماموقت در مراکز،
تدوین کتب آموزشی در زمینه کارآفرینی و ارائه آموزش در
زمینه کارآفرینی و مدیریت کسبوکار کوچک از مؤلفههای
مهم و تأثیرگذار بر توسعه آموزش کارآفرینی به شمار میروند.
 )2005( Hsu & Shiueنشان دادند که آمادگی برای یادگیری
خود-راهبر یک عامل قوی در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانش
آموزان در موقعیتهای آموزشی به شیوه سنتی است .نتیجه
مطالعه  )2005( .Gallowy et alنشان میدهد كه خود بازنگري
در برنامهها ،محتواي درسي و برگزاري دورههای آموزشي براي
گروههای مختلف آموزشي مراكز آموزش عالي در تبديل دانشگاه
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سنتي به يك دانشگاه كارآفرين ضروري بوده و همچنین نشان
دادند آموزش كارآفريني در افزايش مهارتهای دانشجويان در
خالقيت ،اعتمادبهنفس و نيز مهارتهای ارتباطي و مديريتي
اثرگذار است.
اهداف تحقیق
هدف تحقیق بررسی نقش مدل یادگیری خود راهبر در
توسعه کارآفرینی در زمینه ایجاد اشتغال ،استمرار و پایداری
اشتغال ،ایجاد انگیزه ،ایجاد اعتمادبهنفس و بروز خالقیت از
دیدگاه آموزشگران مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان غربی
میباشد.
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازلحاظ نوع ،کاربردی و از نوع تحقیقات
توصیفی (غیرآزمایشی) است و ازآنجاییکه تالش میکند تا
به بررسی روابط متغیرها بپردازد در قالب همبستگی میباشد.
جامعه آماري اين تحقيق کلیه آموزشگران مراکز آموزش علمی
کاربردی در استان آذربایجان غربی هستند .تعداد آموزشگران در
این آموزشکدهها 390 ،نفر میباشد که به تفکیک شامل  168نفر
در مراکز خصوصی و  222نفر در مراکز وابسته به ستاد مرکزی
میباشند ( .)N=390بهمنظور محاسبه حجم نمونه ،از فرمول
کوکران استفاده گردید كه  128نفر با روش نمونهگیری تصادفي
ساده انتخاب شدند .ابزار عمده مورداستفاده در این پژوهش برای
گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است که دارای هفت بخش اصلی
است و همه بخشها در قالب طیف لیکرت  5امتیازی ( =1خیلی
کم =2،کم =3،متوسط =4،زیاد =5 ،خیلی زیاد) مطرح شدهاند.
در این تحقیق بهمنظور سنجش میزان روایی ابزار تحقیق ازنظر
متخصصان موضوع استفاده شد که پس از انجام بررسیهای
الزم و جمعآوری نظرات آنان و اعمال اصالحات موردنظر روایی
پرسشنامه مذکور حاصل گردید .بهمنظور تعیین پایایی ابزار
تحقیق ،ضریب آلفای کرونباخ در بازه  0/72-0/90محاسبه
گردید .متغير وابسته اين تحقيق ديدگاه آموزشگران مراکز علمی
کاربردی استان آذربایجان غربی در خصوص توسعه کارآفرینی
که شامل  7گویه در مقیاس لیکرت است .متغیرهای مستقل

این تحقیق نيز شامل ،نقش مدل یادگیری خود راهبر در ایجاد
اشتغال ،نقش مدل یادگیری خود راهبر در استمرار و پایداری
اشتغال ،نقش مدل یادگیری خود راهبر در ایجاد انگیزه ،نقش
مدل یادگیری خود راهبر در اعتمادبهنفس ،نقش مدل یادگیری
خود راهبر در بروز خالقیت ،ویژگیهای شخصی پاسخگویان
میباشند .برای تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق ،با توجه
به ماهیت پژوهش ،جهت توصیف دادها از آمارههای شاخص
مرکزی مانند (میانگین ،میانه ،نما ،فراوانی ،درصد) و شاخصهای
پراکندگی مانند (انحراف معیار ،واریانس) استفادهشده است .در
تحلیل استنباطی این تحقیق از ضریب همبستگي و تحليل
رگرسيون چندگانه استفادهشده است.
یافتهها
با توجه به نتایج آمار توصیفی تحقیق ،متوسط سن آموزشگران
 42سال میباشد که جوانترین آنها  31سال و مسنترین
آنها  61سال داشتهاند .ازنظر سطح تحصیالت 68/5 ،درصد
از آموزشگران ،با بیشترین فراوانی داراي تحصيالت كارشناسي
ارشد میباشند و  31/5درصد داراي تحصيالت دکتری میباشند.
بر اساس اطالعات گردآوریشده  62/5درصد از آموزشگران مرد
و  37/5درصد از آنها زن میباشند .سابقه تدریس  40/2درصد
از آموزشگران 16-21 ،سال میباشد .كمترين سابقه  4سال و
بيشترين سابقه تدریس  26سال است .ميانگين سابقه تدريس
 18سال میباشد.
ديدگاه آموزشگران در خصوص توسعه کارآفرینی
بهمنظور شناخت نظر آموزشگران در خصوص توسعه
کارآفرینی از  7گويه در قالب طيف ليكرت استفادهشده است.
یافتههای تحقيق حاكي از آن است كه حدود نیمی از آموزشگران
( 54/9درصد) ،در خصوص توسعه کارآفرینی نظر موافق دارند.
همچنین اولویتبندی گويه ها بر اساس آماره ميانگين نشان
میدهد كه بيشترين ديدگاه آموزشگران در خصوص توسعه
کارآفرینی با ضریب تغییرات  0/162 ،0/125و  0/178به ترتيب
شامل جذاب بودن کارآفرینی ،مدیریت کار خود و آشناسازی
دیگران به فعالیتهای کارآفرینانه بوده است (جدول .)1

جدول  .1اولویتبندی ديدگاه آموزشگران در خصوص توسعه کارآفرینی
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

جذاب بودن کارآفرینی

4/48

0/56

0/125

2

مدیریت کار خود

4/42

0/72

0/162

3

آشنا سازی دیگران به فعالیتهای کارآفرینانه

4/32

0/77

0/178

4

آشنایی با خطرات موجود در کار

4/40

0/82

0/186

5

پذیرفتن خطر برای بهتر شدن وضعیت مالی

4/09

0/82

0/200

6

احساس رضایتمندی از کارآفرین بودن

4/17

0/93

0/223

7

بیشتر بودن مزایای کارآفرین بودن نسبت به معایب آن

4/24

0/99

0/233

طیف ارزیابی =1:كام ً
ال مخالف
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 =2مخالف
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 =3بینظر

 =4موافق

=5كام ً
ال موافق
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ديدگاه آموزشگران در خصوص ایجاد اشتغال
بهمنظور شناخت نظر آموزشگران در خصوص ایجاد اشتغال از  8گويه در قالب طيف ليكرت استفادهشده است .یافتههای
تحقيق حاكي از آن است كه متوسط آموزشگران ( 50/5درصد) ،معتقدند که ،با توجه به مدل یادگیری خود راهبر موارد
مطرحشده در حد زیاد در ایجاد اشتغال نقش دارند .همچنین ،اولویتبندی گويه ها نشان میدهد كه ،سه عامل توانایی طرح
تجارت مناسب ،تسلط بر محیط خارجی و منابع قابلدسترس و توانایی تأمین منابع مالی جهت راهاندازی کسبوکار در خصوص
ایجاد اشتغال با ضریب تغییرات  0/174 ،0/165و  0/176در اولویت اول تا سوم قرار دارند (جدول .)2
جدول  .2اولویتبندی ديدگاه آموزشگران در خصوص ایجاد اشتغال
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

توانایی طرح تجارت مناسب

4/46

0/74

0/165

2

تسلط بر محیط خارجی و منابع قابلدسترس

4/25

0/74

0/174

3

توانایی تأمین منابع مالی جهت راهاندازی کسبوکار

4/31

0/76

0/176

4

برخوردار از مهارتهای فني و حرفهای و داشتن اطالعات فني و مهارتهای موردنیاز

4/25

0/76

0/178

5

آشنایی با مقررات کسبوکار و تجارت

4/17

0/82

0/196

6

توانایی تجزیهوتحلیل موقعیتهای خویش

4/02

0/92

0/228

7

آشنایی با چگونگی جلوگیری از بینظمی

4

1/02

0/255

8

شناخت تواناییها و ضعفهای خود

3/89

1/12

0/287

طیف ارزیابی =1:خیلی کم

 =2کم

=3متوسط

 =4زیاد

=5خیلی زیاد

ديدگاه آموزشگران در خصوص استمرار و پایداری اشتغال
بهمنظور شناخت نظر آموزشگران در خصوص استمرار و پایداری اشتغال از  8گويه در قالب طيف ليكرت استفادهشده است.
یافتههای تحقيق حاكي از آن است كه بیش از نیمی از آموزشگران ( 65/8درصد) ،معتقدند که ،با توجه به مدل یادگیری خود
راهبر موارد مطرحشده در حد زیاد در استمرار و پایداری اشتغال نقش دارند .همچنین ،اولویتبندی گويه ها نشان میدهد كه،
سه عامل قبول مسئولیت نسبت به یادگیری خود ،خالقیت و نوآوری و کسب درآمد در خصوص استمرار و پایداری اشتغال با
ضریب تغییرات  0/182 ،0/136و  0/212در اولویت اول تا سوم قرار دارند (جدول .)3
جدول  .3اولویتبندی ديدگاه آموزشگران در خصوص استمرار و پایداری اشتغال
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار ضریب تغییرات

1

قبول مسئولیت نسبت به یادگیری خود

4/41

0/60

0/136

2

خالقیت و نوآوری

4/01

0/73

0/182

3

کسب درآمد

3/77

0/80

0/212

4

دستیابی به استقالل مالی

3/83

0/95

0/248

5

یافتن اطالعات ضروری و رد کردن اطالعات غیرضروری

3/70

1/01

0/272

6

توانایی مقابله با چالشها

3/76

1/20

0/319

7

داشتن قدرت ریسک

3/52

1/28

0/363

8

داشتن مهارتهای بازاریابی

3/53

1/34

0/379

طیف ارزیابی =1:خیلی کم

 =2کم

=3متوسط

 =4زیاد

=5خیلی زیاد

ديدگاه آموزشگران در خصوص ایجاد انگیزه
به منظور شناخت نظر آموزشگران در خصوص ایجاد انگیزه از  6گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شده است .یافتههای
تحقيق حاكي از آن است كه اكثريت حدود نیمی از آموزشگران ( 52/7درصد) ،معتقدند با توجه به مدل یادگیری خود راهبر،
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موارد مطرحشده در حد متوسطی در ایجاد انگیزه نقش دارند .همچنین ،اولویتبندی گويه ها نشان میدهد كه سه عامل
خودباوری و هدف محور بودن ،آمادگی برای یادگیری و نوگرا بودن در خصوص ایجاد انگیزه با ضریب تغییرات 0/291 ،0/282
و  0/335در اولویت اول تا سوم قرار دارند (جدول .)4
جدول  .4اولویتبندی ديدگاه آموزشگران در خصوص ایجاد انگیزه
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

خودباور و هدف محور بودن

3/61

1/02

0/282

2

آمادگی برای یادگیری

3/53

1/03

0/291

3

نوگرا بودن

3/70

1/24

0/335

4

داشتن قدرت خالقيت

3/45

1/20

0/347

5

داشتن انگیزه برای گسترش فعالیتهای فعلی

3/47

1/22

0/351

6

تجربههای فراگیر

3/62

1/28

0/353

طیف ارزیابی =1:خیلی کم

 =2کم

 =4زیاد

=3متوسط

=5خیلی زیاد

ديدگاه آموزشگران در خصوص ایجاد اعتمادبهنفس
بهمنظور شناخت نظر آموزشگران در خصوص اعتمادبهنفس از  6گويه در قالب طيف ليكرت استفادهشده است .یافتههای
تحقيق حاكي از آن است كه بیش از نیمی از آموزشگران ( 60/9درصد) ،معتقدند که ،با توجه به مدل یادگیری خود راهبر موارد
مطرحشده در حد متوسط در ایجاد اعتمادبهنفس نقش دارند.
همچنین ،اولویتبندی گويه ها نشان میدهد كه سه عامل نترسیدن از شكست در راهاندازی يك کسبوکار ،احساس رضایت
از خود و داشتن حس خودمختاری و استقاللطلبی در خصوص اعتمادبهنفس با ضریب تغییرات  0/293 ،0/249و  0/311در
اولویت اول تا سوم قرار دارند (جدول .)5
جدول  .5اولویتبندی ديدگاه آموزشگران در خصوص اعتمادبهنفس
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

نترسیدن از شكست در راهاندازی يك کسبوکار

3/25

0/81

0/249

2

احساس رضایت از خود

3/27

0/96

0/293

3

داشتن حس خودمختاری و استقاللطلبی

3/53

1/10

0/311

4

اعتماد به خود و جستجوگر حقیقت بودن

3/64

1/16

0/318

5

چیره شدن بر احساس ناامیدی و یأس

3/35

1/09

0/325

6

آگاهی از ضعفها و تواناییهای شخصی

3

1

0/333

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم

 =2کم

=3متوسط

 =4زیاد

=5خیلی زیاد

ديدگاه آموزشگران در خصوص بروز خالقیت
بهمنظور شناخت نظر آموزشگران در خصوص بروز خالقیت از  7گويه در قالب طيف ليكرت استفادهشده است .یافتههای
تحقيق حاكي از آن است كه حدود نیمی از آموزشگران ( 48/8درصد) ،معتقدند که با توجه به مدل یادگیری خود راهبر موارد
مطرحشده در حد متوسط در بروز خالقیت نقش دارند.
همچنین ،اولویتبندی گويه ها نشان میدهد عامل خلق کسبوکارهای جدید ،با ضریب تغییرات  0/250در اولویت اول قرار
دارد (جدول .)6
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جدول  .6اولویتبندی ديدگاه آموزشگران در خصوص بروز خالقیت
اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

خلق کسبوکارهای جدید

4/07

1/02

0/250

2

شناسایی قوت و ضعف کسبوکارهای موجود

3/95

1/10

0/278

3

ارائه راهکارهای بهبود تولید

3/79

1/06

0/279

4

داشتن قدرت ابتکار و نوآوری

3/58

1/08

0/301

5

استفاده از دانش و آموختههای قبلی

3/68

1/16

0/315

6

تجزیهوتحلیل فرصتها و تهدیدها

3/86

1/34

0/347

7

توانایی تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی ،اجرا و ارزيابي
فعالیتهای يادگيري به شكل مستقل

3/72

1/30

0/349

طیف ارزیابی =1 :خیلی کم

 =2کم

=3متوسط

 =4زیاد

=5خیلی زیاد

نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق و توسعه کارآفرینی از دیدگاه آموزشگران مراکز علمی
کاربردی استان آذربایجان غربی
دادههای تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل ایجاد اشتغال ،استمرار و پایداری اشتغال ،ایجاد انگیزه ،سن و
توسعه کارآفرینی مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنیداری در سطح  0/99وجود دارد (sig 0/000
=) و مقدار آن برابر ( ) = 0r/771میباشد .بهعبارتدیگر هر چه هرکدام از موارد باال در کارکنان بیشتر باشد توسعه کارآفرینی
بیشتر صورت خواهد پذیرفت.
دادههای تحقیق حاکی از آن است که بین بروز خالقیت و توسعه کارآفرینی مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان غربی
رابطه مثبت و معنیداری در سطح  0/95وجود دارد ( )= sig 0/025و مقدار آن برابر ( ) = 0r/198میباشد.
همچنین ،دادههای تحقیق حاکی از آن است که بین ایجاد اعتمادبهنفس ،سابقه کار و توسعه کارآفرینی مراکز علمی کاربردی
استان آذربایجان غربی رابطه معنیداری وجود ندارد (جدول .)7
جدول  .7همبستگی بين متغیرهای تحقیق با توسعه کارآفرینی
متغیر دوم

رديف

متغیرهای اول

1

ایجاد اشتغال

پيرسون

2

استمرار و پایداری اشتغال

پيرسون

**0/521

3

ایجاد انگیزه

پيرسون

**0/303

0/001

4

ایجاد اعتمادبهنفس

پيرسون

0/077

0/410

5

بروز خالقیت

پيرسون

*0/198

0/025

6

سن

پيرسون

**-0/372

0/000

7

سابقه کار

پیرسون

-0/083

0/362

توسعه کارآفرینی

نوع ضريب همبستگي

r

p

**0/771

0/000
0/000

معنیداری در سطح  0/95معنیداری در سطح 0/99

تعيين عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان غربی
نتایج رگرسیون چندگانه به صورت گام به گام نشان می دهد که متغیرهای ایجاد اشتغال( ،)X1بروز خالقیت (،)X5
در دو مرحله به ترتیب وارد معادله گردید که این بدان مفهوم است که متغیرهای مزبور بیشترین تأثیر را در توسعه کارآفرینی
مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان غربی داشته است و ضریب همبستگی برابر  R =0/788و ضریب تعیین برابر R2= 0/621
و نیز ضریب تعیین تعدیل شده برابر  R2Adj =0/613محاسبه گردیده است ،همچنین مقدار  Fحاصل از تجزیه واریانس برابر
 F =72/235و سطح معنی داری آن برابر  ρ = 0/000که در سطح کمتر از یک هزارم معنی دار می باشد .لذا بر اساس یافته های
موجود متغیرهای ایجاد اشتغال و بروز خالقیت درصد  61/3درصد از تغییرات متغیر وابسته را باعث شده اند (جدول  8و .)9جدول
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 .8مراحل مختلف ورود متغيرهاي مستقل در تحليل رگرسيوني
مراحل

متغیر

R

R2

R2Adj

Std

1

ایجاد اشتغاليX1

0/718

0/515

0/510

0/524

3

بروز خالقیتX5

0/788

0/621

0/613

0/466

جدول  .9ضرایب متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون
متغیر

B

اشتباه استاندارد B

Beta

T

Sig.

ایجاد اشتغالX1

0/151

0/013

0/739

11/239

0/000

بروز خالقیت X5

0/048

0/010

0/327

4/975

0/000

عدد ثابت

1/384

0/469

-

-

-

با توجه به معادله خط رگرسیون  Y=a+b1x1+b2x2+...معادله به شرح زیر میباشد:
برحسب :β
Y=0/739 x + 0/327 x
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان میدهد ،از ديدگاه آموزشگران مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان غربی ،متغیر ایجاد اشتغال مهمترین
متغیر تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی میباشد بهطوریکه این متغیر بهتنهایی حدود  51درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه
کارآفرینی) را تبیین نموده است .هر چه شناخت فرد از تواناییها و ضعفهای خود بیشتر باشد توسعه کارآفرینی بهتر صورت
میگیرد ،چراکه فرد با نقاط مثبت و منفی خود آشنا شده و درنتیجه به سهولت میتوانند درزمینه کارآفرینی اقدام نمایند .آشنایی
با چگونگی جلوگیری از بینظمی ،توانایی تجزیهوتحلیل موقعیتهای خویش و تسلط بر محیط خارجی و منابع قابلدسترس از
دیگر عواملی میباشند که در توسعه کارآفرینی نقش دارند .اگر افراد بتوانند طرح تجارت مناسب را پایهریزی نمایند در فعالیت
خویش موفق خواهند بود .یکی دیگر از مواد مهم توانایی تأمین منابع مالی جهت راهاندازی کسبوکار و آشنایی با مقررات
کسبوکار و تجارت و برخوردار از مهارتهای فني و حرفهای و داشتن اطالعات فني و مهارتهای موردنیاز است .اگر افراد از
دانش فنی حرفهای کافی برخوردار باشند در امر کارآفرینی موفقتر عمل خواهند کرد .این یافته در راستای نتایج حاصل از تحقیق
خسروی پور و همکاران ( )1386میباشد.
در گام دوم با اضافه شدن بروز خالقیت مشخص میشود که دو متغیر ایجاد اشتغال و بروز خالقیت 61/3 ،درصد تغییرات
متغیر وابسته (توسعه کارآفرینی) را تبیین نموده است .بر این اساس ،استفاده از دانش و آموختههای قبلی در توانمندسازی افراد
جهت راهاندازی کسبوکار جدید بسیار مفید خواهد بود .داشتن قدرت ابتکار و نوآوری ،خلق کسبوکارهای جدید ،شناسایی قوت
و ضعف کسبوکارهای موجود و تجزیهوتحلیل فرصتها و تهدیدها میتواند در بروز خالقیت مهم باشد زیرا با شناسایی نقاط ضعف
و قوت میشود از موانعی که بر سر راه توسعه کارآفرینی وجود دارد جلوگیری به عمل آورد .این یافته در راستای نتایج حاصل از
تحقیق عبدالهی عدلی انصار و همکاران ( )1389میباشد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میگردد:
 بهمنظور تأمین منابع مالی جهت راهاندازی کسبوکار ،وامهایی با بازپرداخت طوالنیمدت و پرداخت اولین قسط حداقلبعد از یک سال کاربرد امکانات به کارآفرینان داده شود .همچنین گروههای پسانداز خودگردان براي تأمین بخشی از نیازهاي
مالی پروژههای کارآفرینی تشکیل گردد تا فارغالتحصیالنی که مشکل مالی دارند و تمایل دارند به فعالیت بپردازند بدون دغدغه
به فعالیت خویش ادامه دهند.
 سیستمهای اعتباري کوچک بهمنظور ارائه تسهیالت به کارآفرینان مانند تأسیس بانک هم میتواند زمینه پیشرفت وموفقیت کارآفرینان را موجب گردد.
با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی استمرار و پایداری اشتغال نیز پیشنهاد میگردد:
 آموزشگران تمركز بيشتري بروي استراتژیهایی كه انگيزه ذاتي فراگيران را تحريك میکند ،داشته باشند .براي اينمنظور آموزشگران میتوانند بر روي توسعه برنامههای آموزشى و محتواي يادگيري كه سازگار با عالقه دانشجويان باشد ،تمركز
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داشته باشند .همچنين وجود يك رابطه مثبت بين اساتيد
و دانشجويان میتواند دانشجويان را تحريك كند تا بهتر ياد
بگيرند.
 توصيه میشود كه اساتيد برنامههای آموزشي خودرا بهگونهای طراحي كنند تا دانشجويان به سمت رويكرد
يادگيري عميق حركت كنند و آموزشهای خود را به نحوي
كنترل نمايند كه فراگيران را بيشتر در امر آموزش دخيل كنند
و تأثيرات مثبت يادگيري عميق را به آنها گوشزد نمايند.
 آموزشگران با آموزشهای صحیح میتوانند نگرانیدانشجویان را از شكست در راهاندازی يك کسبوکار از بین
برند تا فارغالتحصیالن با اعتمادبهنفس در جهت راهاندازی
کسبوکار اقدام نمایند.
 اساتيد میتوانند نقش يك پشتيبان و حامي را برايدانشجويان ايفا كنند و دانشجوياني كه براي يادگيري تالش
میکنند را مورد تقدير قرار دهند تا حس خودمختاری و
استقاللطلبی در آنان افزایش یابد.
با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی بروز خالقیت
پیشنهاد میگردد:
 با توجه به اينكه فنآوری رابطه مثبت و معنیداری باميزان آمادگي يادگيري خود راهبر دارد ،پيشنهاد میشود،
دانشگاه يك سامانه آموزشي ايجاد كند تا بهوسیله آن
دانشجويان و اساتيد بتوانند از راه دور با يكديگر در ارتباط
باشند .همچنين مركز اينترنت دانشگاه گسترش يابد تا اين
امكان را براي دانشجويان فراهم كند تا بتوانند زمان بيشتري را
در اين مراكز بگذرانند.
منابع و مآخذ
 .1احمدی ،ح ،.حسینی ،س .ج ،.و امیدی نجفآبادی،
م .)1388( .شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی
در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزی و
منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران .مجله رهبری و مدیریت،
سال  ،3شماره  ،3صفحات .9-24
 .2اسکندری ،ف .)1385( .بررسی و تبیین راهکارهای
توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران .رساله
دکتری ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشكده اقتصاد و توسعه
كشاورزي ،پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج ،دانشگاه
تهران.
 .3خسروی پور ،ب .)1387( .واکاوی مؤلفههای مؤثر
بر توسعه کارآفرینی در نظام آموزشهای علمی کاربردی
کشاورزی در ایران .رساله دکتری رشته ترویج و آموزش
کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 .4خسروی پور ،ب ،.ایروانی ،ه ،.حسینی ،م.ح ،.و موحد
محمدی ،ح .)1386( .شناسایی و تحلیل مؤلفههای آموزشی
مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی
علمی کاربردی کشاورزی .مجله علوم کشاورزی ایران ،دوره
 ،2-38شماره  ،2صفحات .207-218

 .5رئيسي ،د ،.و حميدي زاده ،م .ر .)1385( .بررسي
تأثير انواع يادگيري مديران بر استقرار و پايداري مديريت
كيفيت جامع .هفتمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت،
تهران.
 .6حسینی ،س .م ،.حسینی ،س .ف ،.و سلیمان پور ،م.
( .)1389شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی
کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران.
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران .دوره  .2شماره ،3
صفحات .259-268
 .7شهبازي ،ا ،.و علي بيگي ،ح .)1385( .تحليل
توقعات و انتظارات مديران و كارفرمايان بخش كشاورزي
از دانشآموختگان سطوح مختلف نظام آموزش كشاورزي.
همايش شناسايي توانمندیها ،موانع و راهکارهای اشتغال
فارغالتحصیالن دانشگاهي ،دانشگاه آزاد مشهد.
 .8ملک پور ،ع ،.و علی احمدی ،ا .)1390( .شهر و
تكاپوي كارآفريني (زمینهها ،موانع ،راهكارها و فرصتهای
توسعه كارآفريني) .انتشارات جامعه و فرهنگ ،تهران.
 .9نادی ،م .ع ،.و سجادیان ،ا .)1385( .هنجاریابی
مقیاس سنجش خود راهبری در یادگیری ،در مورد دانش
آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان .نوآوریهای آموزشی،
سال  ،5شماره  ،18صفحات .111-134
	.10يداللهـي فارسـي ،ج ،.زالی ،م.ر ،.و باقری فرد،
س.م.ن .)1390( .شناسـايي عوامل سـاختاري مؤثـر بـر
توسـعه كارآفرينـي دانشـگاهي :مطالعه مـوردي دانشـگاه
جامع علمـي كاربردي .فصلنامه سياسـت علـم و فنـاوري،
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