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چکیده
هدف کلی این تحقیق تحلیل و شناسایی روشهای ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین از دیدگاه دانشجویان در مرکزهای آموزش
جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی میباشد .جامعه آماری تحقیق ،شامل 600نفر از دانشجویان رشتههای مختلف علمی -
کاربردی کشاورزی در نیمسال اول سال تحصیلی  1393-94بود که در دو مرکز آموزش جهاد کشاورزی ارومیه و میاندوآب در
استان آذربایجان غربی مشغول تحصیل بودند .با استفاده از فرمول کوکران  169نفر از آنها به روش تصادفی با انتساب متناسب
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تأیید شد .برای
محاسبه پایایی ابزار تحقیق از روش تتای ترتیبی از نرمافزار R10استفاده گردید و میانگین تتای محاسبه شده برای بخشهای
پرسشنامه  0/887به دست آمد که نشاندهنده پایایی ابزار تحقیق میباشد .در این تحقیق از نرمافزار  SPSS18و R10استفاده
گردید .نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین نگرش دانشجویان در مورد ویژگیهای مرکز آموزش خالق و کارآفرین
و متغیرهای استفاده از مدرسان کارآفرین؛ روشهای ایجاد خالقیت؛ روشهای ایجاد نوآوری؛ روشهای تجاریسازی دانش و
شیوه مدیریت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج آزمون رگرسیون چندگانه به روش توأم نشان داد که متغیرهای مذکور
توانستند  60درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند .همچنین یافتهها نشان داد که تأثیرگذارترین متغیرها شیوه مدیریت،
روشهای ایجاد نوآوری و استفاده از مدرسان کارآفرین میباشند .لذا پیشنهاد میشود در حال حاضر باید به شیوه مدیریت و
مهمترین گویه آن یعنی توجه به کرامت انسانی و احترام متقابل در برخورد با کارکنان اهمیت داد.
واژههای کلیدی :تحلیل ،مدیریت خالق و کارآفرین ،مرکز آموزش جهاد کشاورزی ،آذربایجان غربی.
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مقدمه
با عنایت به اینکه بحث کارآفرینی در سازمانهای گوناگون و
حوزه علمی و عملی متنوعی واردشده و توجه به این مقوله در
کلیه نهادهای جامعه ضروری به نظر میرسد ،مطالعه آن در
حوزه آموزش و دانشگاه که یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین
نهادهای جامعه بوده و در پیشرفت و اعتالی آن نقش اساسی
ایفا میکند ،اهمیت و ضرورتی دوچندان دارد (ندیرخانلو،
.)1387
یونسکو در سال  ،2004دانشگاههای جدید را در چشمانداز
جهانی آموزش عالی برای قرن  ،21بهعنوان یک مکان که در
آن قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان برای تبدیل شدن به
ایجادکنندگان کار توسعه مییابد ،توصیف میکند (Azizi
 .)et al., 2010اشتغال فارغالتحصیالن یکی از مسائلی
است که همواره موردتوجه برنامه ریزان آموزشی در کشورهای
مختلف بوده و نظام آموزشی کشور ما ایران نیز از این قاعده
مستثنی نیست .امروزه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه،
برای غلبه بر چنین مشکالتی کارآفرینی را پیشنهاد کردهاند.
بهبیاندیگر راهکار خروج از چالشها و عبور از این تهدیدها
را باید در کارآفرینی جستجو کرد (رحمانیان کوشککی و
همکاران.)1391 ،
مدیریت عبارت است از فراگرد تصمیمگیری و برنامهریزی،
سازماندهی ،رهبری و کنترل منابع انسانی ،مالی ،مادی و
اطالعاتی سازمان بهمنظور تحقق اثربخش و کارآمد هدفهای
آن (.)Griffin, 1987
خالقیت عبارت است از بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای
ایجاد یک فکر یا مفهومی جدید (محمدی .)1384 ،نوآوری،
فرآیند دریافت فکر خالق و تبدیل آن به محصول ،خدمات و یا
شیوهای نو برای انجام دادن کارها است (درون پرور.)1385 ،
کارآفرینی ،فرآیندی است بلندمدت آموزشی و پژوهشی که
مستلزم برنامهریزی در نظام آموزشی و پژوهشی بوده و اجرای
آن از خانواده و مدرسه تا دانشگاه و سازمان گسترش یافته
است و سبب میشود تا افراد با استفاده از تخصص و قدرت
ابتکار و خالقیت و خطرپذیری و نیز امکانات و فرصتها و
توانمندیها ،اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کنند (طالب پور و
همکاران.)1387 ،
میرزائی و مقیمی( )1382معتقدند که سازمان یا دانشگاه
کارآفرینانه را میتوان بهعنوان نظام توانمندسازی افراد تلقی
کرد که خالقیت و نوآفرینی آنها را ،بهطور برنامهریزی شده
و سنجیده به کار میگیرد .قناتی و همکاران( )1389یکی از
محورهای مهمی که در بحث دانشگاه کارآفرین وجود دارد،
بحث چگونگی کارآفرین شدن و انجام اقدامهای کارآفرینانه
توسط دانشگاه است.
آموزش کارآفرینی ،فرآیندی است نظاممند ،آگاهانه و
هدفگرا که طی آن افراد غیر کارآفرین ولی دارای توان بالقوه
بهصورتی خالق تربیت میگردند (ذبیحی و مقدسی.)1385 ،

12

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال یازدهم  /شماره  / 1بهار  / 97پیاپی 41

آموزش کارآفرینی ،فعالیتی به شمار میرود که از آن برای
انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز ،برای راه اندازی و اداره
کسبوکار استفاده میشود (.)Jones & English, 2004
به دانشگاهی میتوان دانشگاه کارآفرین گفت که کارآفرینی
علمی در آن بتواند نیروی رشد اقتصادی ایجاد کند و باعث
رقابت در بازارهای جهانی شود (Guerrero & Urbano,
.)2010
بدیهی است دانشگاهها و نظام آموزش عالی بهمنظور هم
سویی هرچه بیشتر با فرآیند توسعه اقتصادی بومی ،منطقهای
و بینالمللی به تغییر نقش سنتی خود که صرفاً تولید دانش
میباشد ،بهسوی دانشگاههای کارآفرین که افزون بر تولید
دانش و خلق ایدهها ،آنها را به عمل هم تبدیل میکنند،
حرکت نمایند (قناتی و همکاران.)1389 ،
آموزش کارآفرینی بهعنوان یکی از عوامل اصلی
محیط کارآفرینانه در الگوی مفهومی دیده بان جهانی
کارآفرینی(Global Entrepreneurship Monitor
 ))(GEMدر نظر گرفته شده است (آراسته و جاهد.)1390،
در كشور ما ایران ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اجرای
طرح کاراد را به سازمان سنجش و آموزش کشور سپرده و
هماکنون با عنوان «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای
کشور» (کاراد) مطرح میشود .هدف اصلی این طرح پرورش
کارآفرینان و توسعه کارآفرینی در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور میباشد.
اهداف مهم دیگر این طرح عبارتاند از :اولین موضوع ،ترویج،
ترغیب و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تالش در جامعه
دانشگاهی ،دومین موضوع ،ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی
به آموزش دورههای کارآفرینی ،سومین موضوع ،گسترش
تحقیقات تفصیلی در مورد کارآفرینان ،پروژههای کارآفرینی،
محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینههای مرتبط ،با توجه
به شرایط و مقتضیات ایران ،چهارمین موضوع ،آگاهسازی
جامعه دانشگاهی در مورد کارآفرینی ،کارآفرینان و نقش آنها
در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه است (شاهحسینی،
 .)1390آمار موجود در سالنامه آماری مرکز آمار 1394
نشان میدهد که در استان آذربایجان غربی ،حدود  65درصد
کشاورزان بیسواد و در رده سنی  40-44سال و باالتر قرار
دارند ،وجود چنین شرایطی ،امکان توسعه بخش کشاورزی و
بهتبع آن توسعه روستاها را به چالش بزرگی در آینده مواجه
میسازد.
بر اساس تجربیات شخصی محقق طی  15سال کار در
اداره آموزش علمی -کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی
استان آذربایجان غربی و مصاحبه حضوری با دانشجویان و
دانشآموختگان مراجعهکننده در این مرکز ،اکثر دانشجویان و
فارغالتحصیالن مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان
غربی بیکار بوده یا در شغلهای غیر مرتبط کار میکنند.
مراکز آموزشهای علمی -کاربردی ،مراکزی هستند که زمینه
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پرورش افراد خالق و کارآفرین را فراهم مینمایند .اینگونه
مراکز به خالقیت ،نوآوری ،فرصت گرایی و آینده سازی
میاندیشند ،آنها شرایط و بستری آماده میکنند که فرآیند
کارآفرینی خیلی سریع و آسان به اجرا درآید و با تحریک و
تشویق و گسترش فرهنگ کارآفرینی و ایجاد آمادگی روحی و
روانی مدرسان ،دانشجویان و کارکنان از طریق آموزش ،امکان
بسط و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه را در درون مراکز فراهم
میآورند یعنی این مراکز باید مراکز آموزش خالق و کارآفرین
باشند .در این راستا و جهت استفاده بهینه از امکانات بالقوه
موجود در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان
غربی ،پژوهش در مورد تحلیل روشهای ایجاد مدیریت خالق
و کارآفرین و شناسایی و اجرای روشهایی که تأثیر زیادی در
ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین دارند ،الزم و ضروری است.
در غیر این صورت ،پتانسیلهای موجود در مرکز بهتدریج
تحلیل رفته و دانشجویان و دانشآموختگان غیر کارآفرین و
بیکار ،نتیجه فعالیت مدیریت سنتی این مرکز خواهد بود.
دباغ و رضایی زاده ( )1390در مطالعه خود نشان دادند که
در دانشگاه کارآفرین ،انگیزه خالقیت توسعهیافته و ایدههای
جدید و نوآوریها ،در آن خلق میشوند.
موحد محمدی و همکاران ( )1391در مطالعه به این نتیجه
دست یافتند که حدود  50درصد از واریانس متغیر وابسته
کارآفرینی سازمانی توسط سه مؤلفه «هویت جمعی»،
«شبکهها و هنجارهای مشترک»« ،انسجام و همبستگی
جمعی» تبیین میگردد .افزایش سرمایههای اجتماعی هر
سازمان ،از طریق توجه مدیران به کرامت انسانی و احترام
متقابل در برخورد با کارکنان ،موجب شکوفایی ایدههای جدید
و خالقیت میشود و این نیز به نوبه خود موجب نوآوری و
کارآفرینی میشود.
طالبی و زارع یکتا ( )1389در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که از مدرسانی در آموزش کارآفرینی استفاده شود
که تجربه کافی در راهاندازی کسبوکار و مدیریت کسبوکار
را داشته باشند .پارسا و همکاران ( )1390در بررسی تأثیر
شیوههای حل مسئله بر شخصیت کارآفرینانه دانشجویان
دانشگاه شهید چمران اهواز نشان دادند که بیشترین رابطه
بین شیوه حل مسئله عقلگرا و ویژگیهای کارآفرینی است و
تحلیل رگرسیون گامبهگام نیز نشان داد که شیوه حل مسئله
عقلگرا موجب افزایش ویژگیهای کارآفرینانه میشود.
نوروز زاده و رضایی ( )1389در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که به ترتیب اولویت عواملی نظیر؛ خود دانشجو،
استادان ،تجهیزات و امکانات مراکز آموزش عالی علمی-
کاربردی ،خانواده ،محتوای دورههای آموزشی ،جامعه،
آزمایشگاه بهعنوان مشوقهای ایجاد روحیه کارآفرینی هستند.
بارانی و همکاران ( )1388در پژوهش خود نشان دادند که سه
متغیر؛ نگرش نسبت به کارآفرینی ،هنجارهای جامعه ،باور به
خود کارآمدی 37 ،درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه

دانشجویان را تبیین میکنند.
یعقوبی ( )1389در مطالعه خود نشان داد که چهار عامل؛
بسترسازی و برنامهریزی ،حمایت و پشتیبانی ،مشوقهای
اقتصادی ،مشوقهای قانونی و حمایتی از عوامل مؤثر بر
فعالیت کارآفرینانه دانشآموختگان کشاورزی هستند.
موسوی راد و همکاران ( )1391نشان دادند که مدیریت
راهبردی کارآفرینی سازمانی ،عامل حیاتی در ارتقای بازدهی
سازمانهاست و نقش مهمی در آمادهسازی کارآفرینی برای
آن سازمان دارد ،چونکه فعالیتهای کارآفرینی اغلب بر پایه
مدیریت راهبردی کارآفرینی بنا میشوند و از تحقیق خود
نتیجه گرفتند که ارتباط مثبت و معنیداری بین مدیریت
راهبرد کارآفرینی سازمانی و گرایشهای کارآفرینانه سازمانی
در سطح  0/01درصد مشاهده میشود.
رحمانیان کوشککی و همکاران( )1391در تحقیق خود به
این نتیجه رسیدند که باور به خودکارآمدی ،حمایت خانواده و
هنجارهای ذهنی اخذشده از جامعه ،رابطه مثبت و معنیداری
را با نیتهای کارآفرینانه دانشجویان دارد و نگرش نسبت به
کارآفرینی رابطهای با نیت کارآفرینانه دانشجویان ندارد.
پور عزت و همکاران ( )1389در تحقیقی تحت عنوان
شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار در تجاریسازی دانش
در دانشگاهها به این نتیجه رسیدند که «انتخاب سیاستهای
انگیزه دهنده برای استادان در توزیع درآمد» دارای باالترین
اهمیت برای تشویق تجاریسازی دانش در دانشگاهها و
کارآفرینی دانشگاهی بوده و ضرورتهای «شبکهسازی
از اطالعات»« ،حمایتهای مالی»« ،ایجاد ساختارهای
الزم»« ،آزادی عمل استادان» به ترتیب اولویتهای بعدی
را تشکیل داده و «حمایتهای فیزیکی» کمترین اهمیت
را نسبت به سایر ضرورتها دارد ،که در این راستا ایجاد
پایگاههای اطالعاتی برای گردآوری اطالعات درباره نیازهای
صنعت ،فناوریها و قابلیتهای دانشگاه و ارائهکنندگان منابع
گوناگون مالی و غیرمالی برای بهرهبرداری از فناوریهای
جدید ،گامی مؤثر در راستای فراگرد تجاریسازی دانش است.
رضوی و همکاران( )1391در بررسی خصوصیات کارآفرینانه
دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به این نتایج
دست یافتند ،حدود 70درصد از دانشجویان دارای روحیه
کارآفرینی باال و متوسط بودند و انگیزه پیشرفت ،کنترل
درونی ،ریسکپذیری و خالقیت دانشجویان در سطح باالئی
قرار داشت ولی تحمل ابهام در سطح پایین بود ،دانشجویان
دختر و پسر ازنظر خالقیت و تحمل ابهام با یکدیگر تفاوت
داشتند .پسران از روحیه کارآفرینی باالتری نسبت به دختران
برخوردار بودند و روحیه کارآفرینی دانشجویان دکتری نسبت
به مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی باالتر بود .بین سن
دانشجویان و روحیه کارآفرینی آنها رابطه معنیداری یافت
نشد.
کمالیان و فاضل( )1390در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
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که بین هوش هیجانی و سطح کارآفرینی دانشجویان رابطه همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد.
این رابطه همچنین بین ابعاد هوش هیجانی الگوی گلمن که شامل؛ خودتنظیمی ،خودانگیزشی ،همدلی ،مهارتهای اجتماعی
دانشجویان میباشد ،با سطح کارآفرینی دانشجویان وجود دارد ولی بین بعد خودآگاهی دانشجویان و سطح کارآفرینی آنها
رابطهای وجود ندارد.
مدهوشی و ساداتی( )1390نتیجه گرفتند که مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری دارد ،بهطوریکه
شاخصهای مدیریت دانش ازجمله تسهیم دانش و بهکارگیری دانش بهصورت مستقیم بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و
معنیداری دارد ،که برای ارتقاء سطح تسهیم و بهکارگیری دانش الزم است بین کارکنان و مدیران و سایر ذینفعان اعتماد و
همکاری وجود داشته باشد .ضمناً شاخص دیگر مدیریت دانش یعنی» گردآوری دانش» در سازمانها بهصورت غیرمستقیم به
کارآفرینی سازمانی منجر میشود چون این شاخص بهطور مستقیم به «تسهیم دانش» تأثیر میگذارد و «تسهیم دانش» بر
کارآفرینی سازمانی اثر مستقیم دارد و از طریق تأثیر مستقیم در بهکارگیری دانش اثر غیرمستقیم نیز بر کارآفرینی سازمانی
دارد و در نهایت شاخص «بهکارگیری دانش» فقط بهطور مستقیم به کارآفرینی سازمانی تأثیر میگذارد.
در یافتههای تحقیق ( Heinonen & Korvela (2003مشخص گردید که از اوایل دهه  ،1980سازمانها بهمنظور تسریع
تغییرات ،به خالقیت و نوآوری توجه زیادی نشان دادند .امروزه سازمانها باید نوآوری داشته باشند تا زنده بمانند .بنابراین
بهترین روش آن است که افراد خالق را تشویق کرد تا در ساختار سازمان به یک کارآفرین تبدیل شوند.
در تحقیق ( Rosenbusch et al. (2011مشخص شد که بین نوآوری و کارآفرینی و عملکرد ارتباط معناداری وجود داشت
و از اینرو باید به عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی توجه شود .همچنین ( )Brennan & McGowan (2006در مطالعه
خود دریافتند که تمایل به تجاریسازی نتایج دانش فنی ،عامل مهم حرکت به سمت کارآفرین شدن دانشگاه است.
با توجه به اهمیت مدیریت خالق و کارآفرین این تحقیق با هدف ،تحلیل روشهای ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز
آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از دیدگاه دانشجویان صورت گرفت تا این روشها را به ترتیب شدت تأثیر در
ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در این مرکز ،شناسایی و اولویتبندی کرده و با برنامهریزی صحیح نسبت به اجرای آنها اقدام
نمود تا بدینوسیله مدیریت سنتی این مرکز آموزش کشاورزی به مدیریت خالق و کارآفرین تبدیل شود.
اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان نسبت به روشهای ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد
کشاورزی استان آذربایجان غربی میباشد .همچنین این تحقیق در نظر دارد تا به اهداف اختصاصی زیر هم دست پیدا کند؛
ـ بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد ویژگیهای مرکز آموزش خالق و کارآفرین در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب؛
ـ بررسی دیدگاه پاسخگویان درباره روشهای ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب؛
ـ شناسایی مهمترین روشهای ایجاد مدیریت خالق در مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب.
روش پژوهش
این تحقیق ازلحاظ ماهیت کمی (غیرآزمایشی) و ازلحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی -همبستگی انجام و با رویکرد
پیمایشی اجرا شده است .جامعه آماری تحقیق ،شامل  600نفر از دانشجویان رشتههای مختلف علمی -کاربردی رشتههای
کشاورزی در نیمسال اول سال تحصیلی 1393-94در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی (ارومیه و میاندوآب)
مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از فرمول کوکران  169نفر از آنها به روش تصادفی با انتساب متناسب بهعنوان نمونه
از دو مرکز آموزش انتخاب شدند که ویژگیهای آنها در جدول  1درج گردیده است .در این تحقیق متغیر اصلی یعنی دیدگاه
پاسخگویان درباره ویژگیهای مرکز آموزش جهاد کشاورزی خالق و کارآفرین در فرمول کوکران بهعنوان متغیر اصلی لحاظ شده
است .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تأیید شد.
برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از روش تتای ترتیبی از نرمافزار R10استفاده گردید و میانگین تتای محاسبه شده برای
بخشهای پرسشنامه  0/887به دست آمد که نشاندهنده پایایی ابزار تحقیق میباشد(جدول.)2
در این تحقیق از نرمافزار  SPSS16و  R10استفاده شد .همچنین از روشهای آماری توصیفی مانند محاسبه میانگین ،فراوانی،
درصد ،انحراف معیار و ضریب تغییرات و برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار استنباطی مانند محاسبه ضریب همبستگی و ضریب
رگرسیون چندگانه به روش توأم استفاده شده است .متغیرهای مستقل تحقیق :استفاده از مدرسان کارآفرین ،شیوه مدیریت،
روشهای ایجاد خالقیت ،روشهای ایجاد نوآوری ،روشهای تجاریسازی دانش میباشند و متغیر وابسته ویژگیهای مرکز
آموزش خالق و کارآفرین است .برای سنجش نگرش پاسخگویان از طیف لیکرت پنج گزینهای (کام ً
ال مخالف ،مخالف ،بینظر،
موافق و کام ً
ال موافق) استفاده شد.
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جدول  .1تعیین حجم نمونه دانشجویان نسبت به تعداد دانشجویان هر مرکز آموزشی
تعداد نمونه از هر طبقه
نسبت سهم به کل جامعه
تعداد دانشجو
نام مرکز آموزش جهاد کشاورزی
(درصد)
(نفر)
مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهید باکری ارومیه
مرکز آموزش جهاد کشاورزی میاندوآب
جمع کل

390

65

110

210

35

59

600

100

169

جدول  .2مقادیر تتای ترتیبی محاسبه شده با استفاده از نرمافزار  R10برای تعیین پایایی پرسشنامه
مؤلفههای پرسشنامه

تعداد گویه ها

مقدار تتای ترتیبی محاسبه شده با استفاده از
نرمافزار R10

ویژگیهای مرکز خالق و کارآفرین

10

0/864

استفاده از مدرسان کارآفرین

8

0/851

شیوه مدیریت

6

0/881

روشهای ایجاد خالقیت

12

0/920

روشهای ایجاد نوآوری

10

0/893

روشهای تجاریسازی دانش

7

0/915

میانگین آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

-

0/887

یافتهها
یافتههای این پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار میگیرد .نتایج توصیفی در جدول  3نشان میدهد که از
میان  169نفر دانشجوی موردبررسی در تحقیق حاضر 65/1 ،درصد دانشجوی مرکز ارومیه و  74/6درصد مرد و  46/75درصد
دانشجویان در رده سنی  25تا  18سال قرار دارند .این دانشجویان در رشتههای مختلف کشاورزی مشغول به تحصیل هستند که
بیشترین تعداد به ترتیب در رشته مرتع ،تولید و بهرهبرداری گیاهان دارویی و معطر ،بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی ،انتقال
آب و سایر رشتهها میباشند 71/6 .درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی و  69/2درصد دانشجویان بیکار و شاغل در کار غیر
مرتبط با رشته تحصیلی و  71درصد آنها قبل از ورود به مرکز در دوره کارآفرینی شرکت نکرده بودند .دیگر یافتهها در جدول
 3نشان داده شده است.
جدول  .3ویژگیهای فردی و حرفهای دانشجویان ()n =169
متغیر
محل تحصیل
جنسیت

سن
(سال)
مقطع تحصیلی

فراوانی

مرکز آموزش جهاد کشاورزی ارومیه

110

مرکز آموزش جهاد کشاورزی میاندوآب

59

زن

43

مرد

126

18-25

79

36-45

24

26-35
46-55

49
17

کاردانی

48

کارشناسی

121

درصد
65/1

34/9

آمارههای توصیفی
مد = مرکز ارومیه

74/6

مد = مرد

25/4

46/75

میانگین=29/64

28/99

مد = 25

10/06

کمینه =  18بیشینه = 54

14/20
28/4
71/6

انحراف معیار= 9/21
مد = کارشناسی
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محل سکونت
وضعیت اشتغال به کار مرتبط
با رشته تحصیلی

روستا

42

شهر

127

بیکار

81

شاغل در کار غیرمرتبط با رشته تحصیلی

36

شاغل در کار مرتبط با رشته تحصیلی

52

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

5

تولید و بهرهبرداری گیاهان دارویی و معطر

33

بهداشت یار دامپزشکی

مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی
پرورش طیور

6

امور تعاون

19/4
5/9
13

1/2
3/6
29

49

نه خیر

مد = مرتع

22/5

2

بله

شرکت در دوره کارآفرینی
قبل از ورود به مرکز

10/1

38
22

21/3

مد = بیکار

3

10

مرتع

47/9

0/6

17

تکنولوژی گیاهپزشکی

75/1

30/8

1

انتقال آب

رشته تحصیلی

24/9

مد = شهر

120

مد = نه خیر

71

بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد ویژگیهای مرکز آموزش خالق و کارآفرین
در جدول  4ویژگیهای مراکز خالق و کارآفرین مشخص شده است .این ویژگیها بر اساس بررسی مبانی نظری تحقیق مشخص
شده است .برای مشخص نمودن مهمترین ویژگیهای مرکز آموزش خالق و کارآفرین در شهرستان میاندوآب از ضریب تغییرات
استفاده گردید.
یافتههای تحقیق نشان داد که گویه های برخورداری مرکز از توسعه انگیزه خالقیت ،ایدههای جدید و نوآوریها (،)CV= 0/295
اجرای فرآیند مدیریت دانش ازجمله گردآوری ،انتقال و بهکارگیری دانش در مرکز ( )CV= 0/3065و برخورداری مرکز از ساختار
سازمانی کارآفرین ( )CV= 0/3067بهعنوان مهمترین گویه های نگرش دانشجویان در مورد ویژگیهای مرکز آموزش خالق و
کارآفرین مشخص شدند (جدول .)4
جدول  .4مهمترین گویه های ویژگیهای مرکز آموزش خالق و کارآفرین ()n=169
گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

برخورداری مرکز از توسعه انگیزه خالقیت ،ایدههای جدید و نوآوریها

3/44

1/017

0/295

1

اجرای فرآیند مدیریت دانش ازجمله گردآوری ،انتقال و بهکارگیری دانش

3/49

1/070

0/3065

2

برخورداری مرکز از ساختار سازمانی کارآفرین

3/40

1/043

0/3067

3

تمرکز مرکز بر تولید دانش و خلق ایدهها ،تبدیل آنها به عمل

3/50

1/092

0/312

4

برخورداری مرکز از آزمایشگاه ها و تجهیزات الزم

3/49

1/134

0/324

5

برخورداری و وجود مزارع آموزشی زراعی و باغی در مرکز

3/60

1/177

0/326

6

حمایت مرکز از فعالیتهای نوآورانه افراد و پشتیبانی آنها

3/43

1/143

0/333

7

برخورداری مرکز از کانون کارآفرینی

3/34

1/190

0/356

8

برخورداری مالی مرکز جهت اقدامات الزم

3/34

1/239

0/370

9

برخورداری مرکز از کارگاه فنی آموزش کاربرد ،و ماشینآالت کشاورزی

3/47

1/350

0/389

10

*طیف لیکرت (کام ً
ال مخالف=1
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بینظر=3

موافق= 4

کام ً
ال موافق = ) 5
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بررسی دیدگاه پاسخگویان درباره روشهای ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز آموزش کشاورزی
نتایج نشان داد که گویه های آموزش مهارت تعقل و تفکر و استفاده از شیوه حل مسئله عقالنی ( )CV= 0/256و گویه آموزش
فرآیند مسئله یابی و جستجوی راهحل نو ( )CV= 0/263و گویه بهرهگیری از فرصتهای یادگیری در جامعه مانند ارائه دروس
کارآموزی و کارورزی ( )CV= 0/269بهعنوان مهمترین ابعاد روشهای ایجاد خالقیت در مرکز آموزش از دیدگاه پاسخگویان
مشخص شد .همچنین گویه های توجه به کرامت انسانی و احترام متقابل در برخورد با همدیگر ( )CV= 0/241و تشویق فراگیران
به انجام کار گروهی برای تقویت مؤلفههای هویت جمعی و شبکهای ()CV= 0/305و گویه استفاده از رهبری تحولی (0/306
= )CVبهعنوان مهمترین گویه های بعد روشهای مدیریت از دیدگاه پاسخگویان مشخص گردید.
در رابطه با مهمترین گویه های دیدگاه پاسخگویان درباره روشهای ایجاد نوآوری در مرکز نتایج نشان داد که گویه های افزایش
تجهیزات ،امکانات فنی و آزمایشگاهی مرکز آموزش( )CV= 0/312و گویه تأکید بر مطالب عملی و کاربردی و افزایش ساعات ارائه
دروس عملی در مرکز آموزش()CV= 0/321و همچنین گویه هدفمند کردن دروس عملی هر رشته تحصیلی ازجمله کارآموزی،
پروژه ،سمینار ( )CV= 0/322بهعنوان مهمترین موارد مشخص شدند.
پاسخگویان در این تحقیق مهمترین گویه های بعد استفاده از مدرسان کارآفرین در مرکز گویه استفاده از روشهای مختلف
تدریس ( )CV= 0/274و گویه مشارکت فعال در فرآیند ایجاد و اداره کسبوکار ( )CV= 0/280و گویه توانایی عملی و
مهارتی مدرسان در انتقال صحیح و کامل مطالب جدید ،کارآمد و عملی( )CV= 0/284را مشخص کردند .همچنین پاسخگویان
مهمترین گویه های بعد تجاریسازی دانش در مرکز را ایجاد پایگاههای اطالعاتی برای گردآوری اطالعات درباره نیازهای بخش
کشاورزی ،فناوریها ( )CV= 0/307و گویه داشتن ارتباط نزدیکتر مرکز با کشاورزی و کشاورزان( )CV= 0/316و شناخت
بیشتر پتانسیلها ،ظرفیتها و اطالعرسانی در مورد وضعیت بازار کار و آینده شغلی( )CV= 0/341را بهعنوان مهمترین گویه ها
در این تحقیق مشخص نمودند .دیگر یافتهها در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5اولویتبندی روشهای ایجاد مدیریت خالق در مرکز آموزش کشاورزی ()n= 169

روشهای ایجاد خالقیت
شیوه مدیریت

ميانگين

انحراف
معيار

ضريب
تغییرات

اولویت

اَبعاد

گويهها
آموزش مهارت تعقل و تفکر و استفاده از شیوه حل مسئله عقالنی

3/59

0/920

0/256

1

آموزش فرآیند مسئله یابی و جستجوی راهحل نو

3/67

0/967

0/263

2

بهرهگیری از فرصتهای یادگیری در جامعه مانند ارائه دروس کارآموزی و کارورزی

3/79

1/023

0/269

3

ایجاد روابط اجتماعی ،اعتماد و همدلی بین کارکنان جهت شکوفایی استعدادها و ارائه
خالقیت

3/65

0/995

0/272

4

تشویق تفکر نقادانه در دانشجویان و مدرسان مرکز آموزش

3/74

1/031

0/275

5

فراهم نمودن فرصت برای فراگیران ،جهت اقدام در حیطههای فعالیت (یافتن پاسخ)

3/59

0/997

0/277

6

اختصاص سهم بیشتری از درآمد حاصل از خالقیت استادان و دانشپژوهان ،به آنها

3/61

1/018

0/281

7

برگزاری کارگاههای آموزش خالقیت و سمینارهای علمی

3/69

1/066

0/288

8

توجه به توانائیها و خالقیتها و نیازهای فردی سرمایههای انسانی بهعنوان یک شخص مستقل

3/56

1/051

0/295

9

شناسایی افراد خالق در مرکز و دادن آزادی عمل و دسترسی به منابع متفاوت به آنها

3/60

1/081

0/300

10

استقرار نظام پاداشدهی مناسب برای فعالیتهای خالق

3/50

1/097

0/313

11

معرفی افراد خالق به دیگر کارکنان و تجلیل از آنها

3/68

1/192

0/323

12

توجه به کرامت انسانی و احترام متقابل در برخورد با همدیگر

4/01

0/967

0/241

1

تشویق فراگیران به انجام کار گروهی برای تقویت مؤلفههای هویت جمعی و شبکهای

3/69

1/129

0/305

2

استفاده از رهبری تحولی

3/56

1/090

0/306

3

ایجاد یک واحد سازمانی به شکل یک دفتر یا شرکت به منزله دفتر انتقال فناوری در مرکز

3/50

1/075

0/307

4

تبادالت کارآفرینانه مستمر با محیط

3/46

1/118

0/323

5

برنامهریزی برای رسیدن استقالل مالی

3/50

1/216

0/347
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روشهای ایجاد نوآوری
استفاده از مدرسان کارآفرین
تجاریسازی دانش

افزایش تجهیزات ،امکانات فنی و آزمایشگاهی مرکز آموزش

3/63

1/133

0/312

1

تأکید بر مطالب عملی و کاربردی و افزایش ساعات ارائه دروس عملی در مرکز آموزش

3/56

1/143

0/321

2

هدفمند کردن دروس عملی هر رشته تحصیلی ازجمله کارآموزی ،پروژه ،سمینار

3/70

1/193

0/322

3

برگزاری ساالنه نمایشگاههای مربوط به فعالیتهای نوآورانه در مرکز

3/49

1/150

0/329

4

درخواست مدیران از نیروی انسانی برای به چالش کشانده مفروضات خود نسبت به
مسائل کاری

3/50

1/158

0/330

5

آموزش مهارت تدوین طرحهای کسبوکار که شامل آشنایی با ساختار طرحهای
کسبوکار

3/44

1/174

0/341

6

ایجاد واحد نوآوری در مرکز با نظارت کانون کارآفرینی

3/43

1/177

0/343

7

استقرار نظام پاداشدهی مناسب برای انجام فعالیتهای نوآور

3/54

1/234

0/348

8

آموزش تقویت هوش هیجانی از طریق افزایش خود انگیزشی فرد

3/48

1/220

0/350

9

فراهم کردن فرصت استفاده بهینه از منابع موجود و منابع جدید

3/31

1/309

0/395

10

استفاده از روشهای مختلف تدریس

3/78

1/039

0/274

1

مشارکت فعال در فرآیند ایجاد و اداره کسبوکار

3/64

1/020

0/280

2

توانایی عملی و مهارتی مدرسان در انتقال صحیح و کامل مطالب جدید ،کارآمد و عملی

3/77

1/071

0/284

3

عالقه و اشتیاق در ایجاد و اداره کسبوکارهای نوپا

3/66

1/080

0/295

4

تأکید بر انجام تحقیقات انفرادی در موضوع تدریس

3/61

1/033

0/28614

5

آشنایی کامل با واقعیتهای موجود و کمبودها محیط کسبوکار

3/76

1/076

0/28617

6

اهمیت دادن استاد به نقاط قوت و تواناییهای دانشجو بهجای تمرکز بر نقاط ضعف او

3/83

1/158

0/302

7

آشنایی مدرسان مرکز آموزش با مفاهیم کارآفرینی

3/62

1/195

0/330

8

ایجاد پایگاههای اطالعاتی برای گردآوری اطالعات درباره نیازهای بخش کشاورزی،
فناوریها

3/56

1/095

0/307

1

داشتن ارتباط نزدیکتر مرکز با کشاورزی و کشاورزان و شناخت بیشتر پتانسیلها،
ظرفیتها

3/63

1/148

0/316

2

اطالعرسانی در مورد وضعیت بازار کار و آینده شغلی

3/49

1/191

0/341

3

شناسایی ،حفظ و حمایت از نیروهای انسانی کارآفرین

3/45

1/205

0/349

4

دادن تضمین کافی به نیروی انسانی موجود که در صورت شکست در فعالیتهای مخاطره
پذیر

3/44

1/204

0/350

5

ارائه خدمات مشاورهای به کسبوکارهای خارج از مرکز آموزش

3/30

1/193

0/361

6

ایجاد شرکتهای جدید(زایشی) مبتنی بر فناوریهای مرکز آموزش و درگیر کردن
دانشجو و استاد

3/25

1/254

0/385

7

بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق
از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد .همانطوری که در جدول  6مشاهده
میشود ،بین نگرش دانشجویان به ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز آموزش و استفاده از مدرسان کارآفرین با
ضریب همبستگی ( ،)r= 0/553روشهای ایجاد خالقیت با ضریب همبستگی ( ،)r= 0/644روشهای ایجاد نوآوری با ضریب
همبستگی( ،)r= 0/657روشهای تجاریسازی دانش با ضریب همبستگی( )r= 0/585و شیوه مدیریت با ضریب همبستگی
( )r= 0/680در سطح خطای یک درصد ارتباط معنیدار و مثبتی وجود دارد.
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جدول  .6همبستگی بین متغیرهای تحقیق

**سطح معنیداری 0/01

متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی)(r

سطح معنیداری)(p

استفاده از مدرسان کارآفرین

**0/553

0/000

روشهای ایجاد خالقیت

**0/644

0/000

روشهای ایجاد نوآوری

**0/657

0/000

روشهای تجاریسازی دانش

**0/585

0/000

شیوه مدیریت

**0/680

0/000

برای تبیین و بررسی مقدار اثرات متغیرهای مستقل در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته تحقیق (دیدگاه پاسخگویان درباره
ویژگیهای مرکز آموزش جهاد کشاورزی خالق و کارآفرین) از رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد.
همانگونه که نتایج در جدول شماره  7نشان داده شده است مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر ( )R=0/776میباشد .بر
همین مبنا مقدار ضریب تعیین برابر ( )R2=0/602میباشد که نشان میدهد  60درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
(شیوه مدیریت ،روشهای ایجاد نوآوری ،استفاده از مدرسان کارآفرین ،روشهای ایجاد خالقیت ،روشهای تجاریسازی دانش)
تبیین میگردد .همچنین معنیدار بودن آزمون تجزیهوتحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که میتوان نسبت به نوشتن معادله
رگرسیون اقدام نمود.
جدول  .7خالصه مدل رگرسیون

ضریب همبستگی چندگانه )(R

ضریب تعیین
)(R2

ضریب تعیین تعدیلشده
)(R2Ad

خطای معیار

F

Sig.

0/776

0/603

0/587

5/125

38/93

0/000

از سوی دیگر بر اساس ضرایب استانداردشده بتا میتوان بیان کرد که متغیرهای مستقل (شیوه مدیریت ،روشهای ایجاد نوآوری،
استفاده از مدرسان کارآفرین) به ترتیب بیشترین سهم را در تبیین تغییرات متغیر وابسته تحقیق داشتند .از آنجائی که مقدار
بتا ( )Betaروشهای ایجاد خالقیت در جدول  8منفی شده است ،بیانگر این نکته است که در شرایط فعلی این روش برای
تبدیل مرکز آموزش سنتی به مرکز آموزش خالق و کارآفرین اثر منفی و غیر معنیداری دارد و باید از طریق انجام شیوههای
مدیریت ،بهبود نگرش دانشجویان به مدیریت خالق و کارآفرین ،روشهای ایجاد نوآوری و استفاده از مدرسان کارآفرین نسبت به
بسترسازی برای کارآفرینی در مرکز اقدام نمود و شرایط را مطلوب کرد و زمانی که زمینه برای استفاده از روش ایجاد خالقیت
مهیا شد ،این روش نیز اثر مثبت خواهد داشت.
دیگر یافتهها در جدول  8نشان داده شده است و معادله رگرسیونی بر اساس ضرایب استاندارد نشده و استانداردشده بهصورت
زیر میباشد.
y = 0.025 + 0.576 x1 + 0.204.x 2 + 0.187 x 3 + 0.152 x 4 + 0.117 x 5 y = 0.365 x1 + 0.237 x2 + 0.145 x3 − 0.120 x4 + 0.084 x5

جدول  .8ضرایب متغیرهای تحقیق برای معادله رگرسیون

عرض از مبدأa

ضریب غیراستاندارد
B
0/025

انحراف
معیار
2/621

ضریب استاندارد
Beta
--

0/010

شیوه مدیریت کارآفرین()1X

0/576

0/112

0/365

5/123

0/000

0/204

0/101

0/237

2/021

0/045

0/187

0/078

0/145

2/390

0/024

- 0/152

0/065

- 0/120

-2/33

0/027

0/117

0/059

0/084

1/98

0/049

متغیرها

روشهای ایجاد نوآوری()2X

استفاده از مدرسان کارآفرین()3X
روشهای ایجاد خالقیت()4X

روشهای تجاریسازی دانش()5X

t

Sig.
0/992
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای توصیفی تحقیق نشان داد که مهمترین گویه
ویژگیهای مرکز آموزش کشاورزی خالق و کارآفرین گویه
«برخورداری مرکز از توسعه انگیزه خالقیت ،ایدههای جدید و
نوآوریها» است که این نتیجه ،با نتایج تحقیق دباغ و رضایی
زاده ( )1390مطابقت داشته و الزم است مرکز آموزش جهاد
کشاورزی استان آذربایجان غربی برای توسعه انگیزه خالقیت،
ایدههای جدید و نوآوری اقدامات زیادی ازجمله بازنگری در
ساختار سازمانی و ایجاد ساختار سازمانی کارآفرین ،بازنگری در
روشهای مدیریتی و استفاده از مدیریت مشارکتی ،ایجاد واحد
توسعه خالقیت و نوآوری در کانون کارآفرینی مرکز و اجرای
آموزش کارآفرینی ،را انجام دهد تا مهمترین ویژگی یک مرکز
خالق و کارآفرین را داشته باشد و بتواند در ایجاد مدیریت
خالق و کارآفرین موفق باشد.
مهمترین گویه روشهای ایجاد خالقیت گویه «آموزش مهارت
تعقل و تفکر و استفاده از شیوه حل مسئله عقالنی» است که
این نتیجه ،با نتایج تحقیق پارسا و همکاران ( )1390مطابقت
داشته و الزم است درسهایی با موضوع آموزش روشهای
تعقل و تفکر و روشهای جدید مسئله یابی با شیوه عقالنی
در برنامه درسی دانشجویان گذاشته شود تا با این روش مرکز
بتواند در ایجاد خالقیت دانشجویان موفق عمل کند و درنتیجه
موجب ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز آموزش گردد.
مهمترین گویه روشهای نوآوری گویه «افزایش تجهیزات،
امکانات فنی و آزمایشگاهی مرکز آموزش» است که این نتیجه،
با نتایج تحقیق نوروز زاده و رضایی( )1389مطابقت داشته و
الزم است مراکز آموزشی برای ایجاد نوآوری ،آزمایشگاههای
خود را با وسایل جدید مورد نیاز برای انجام آزمایشهای
مربوط به رشتههای کشاورزی در حال اجرا ،تجهیز نماید و
امکانات فنی ازجمله کارگاه ماشینآالت کشاورزی و مزارع و
باغات آموزشی و واحدهای دامی آموزشی را افزایش دهد و
به این طریق در ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین موفق عمل
کنند ،در غیر این صورت تمامی ایدههای جدید و خالقیت
دانشجویان و مدرسان ،فرصت عملی شدن پیدا نمیکنند و
بهتدریج از بین میروند.
مهمترین گویه شیوه مدیریت کارآفرین گویه «توجه به کرامت
انسانی و احترام متقابل در برخورد با کارکنان» است که این
نتیجه ،با نتایج تحقیق موحدمحمدی و همکاران ()1391
مطابقت داشته و مدیران مراکز آموزش جهاد کشاورزی ضروری
است نسبت به آموزش و یادگیری مهارتهای ارتباطی با
کارکنان اقدام و با استفاده از شیوههای ارتباط علمی مدیران،
بتوانند کرامت انسانی و احترام متقابل در برخورد با کارکنان
را رعایت کنند که در این شرایط یک همبستگی جمعی ایجاد
میشود و موجب شکوفایی ایدههای جدید و نوآوری شده و
درنتیجه موجب توسعه مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز
آموزش خواهد شد.
مهمترین گویه استفاده از مدرسان کارآفرین گویه «استفاده
از روشهای مختلف تدریس» است که این نتیجه ،با نتایج
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تحقیق طالبی و زارع یکتا ( )1389مطابقت دارد و نتایج به
دست ضرورت یادگیری مهارت روشهای مختلف تدریس را
برای مدرسان دوچندان میکند ،چون استفاده از شیوههای
تدریس سخنرانی یکطرفه در کالس و تأکید بر جنبه تئوری
دروس کشاورزی فقط جنبه دانشی یادگیری را موجب میشود
و در زمینه یادگیری مهارتهای عملی باید از روشهای
مختلف تدریس هر درس استفاده شود تا دانشجو در حد تسلط
مهارتهای عملی را یاد گرفته و بکار گیرد .بنابراین با استفاده
ازاینروشها تالش مضاعفی برای توانمند نمودن مدرسان که
نقش کلیدی در ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین دارد ،انجام
داد.
مهمترین گویه تجاریسازی دانش گویه «ایجاد پایگاههای
اطالعاتی برای گردآوری اطالعات درباره نیازهای بخش
کشاورزی ،فناوریها و قابلیتهای مرکز آموزش» میباشد که
این نتیجه ،با نتایج پورعزت و همکاران ( )1389مطابقت دارد
و ضروری است مرکز در سایت خود پایگاهی از اطالعات بروز
از نیازهای بخش کشاورزی به فناوری و قابلیتهای دانشجویان
مرکز برای رفع آنها و حمایتهای مالی و قانونی که بعضی
مؤسسات دولتی و خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی دارند ،ایجاد کند تا دانشجویان مرکز با مراجعه
به آن پایگاه اطالعاتی بتواند نیاز اطالعاتی خود را ازجمله
نیازهای بازار کار رشته خود را یافته و در آن راستا قابلیت
دانش و مهارت خود را بشناسند و افزایش دهند و با استفاده از
تسهیالت مالی مؤسسات حمایتکننده بخش کشاورزی بتواند
نسبت به کارآفرینی اقدام مناسبی داشته باشد تا بدینوسیله
فعالیتهای کارآفرینی در مرکز آموزش افزایشیافته و این مرکز
قدرت ارائه خدمات بهتری را برای رفع نیاز جامعه کشاورزی
داشته باشد و درآمدی نیز کسب نموده و سهمی از این درآمد
به دانشجویان و مدرسانی که در این راستا فعالیت میکنند،
پرداخت شود .یافته تحلیل همبستگی تحقیق نشان میدهد
که بین ویژگیهای مرکز آموزش جهاد کشاورزی خالق و
کارآفرین و متغیرهای مستقل (استفاده از مدرسان کارآفرین،
روشهای ایجاد خالقیت ،شیوه مدیریت ،روشهای ایجاد
نوآوری ،روشهای تجاریسازی دانش) ،در سطح خطای یک
درصد ارتباط معنیدار و مثبتی وجود دارد که نتایج تحقیقات
Brennan & McGowan (2006، Rosenbusch( ،
 ،et al. (2011)، Heinonen & Korvela (2003بارانی
و همکاران ( ،)1388نوروز زاده و رضایی ( )1389و موسوی
راد و همکاران ( )1391از این یافتهها حمایت میکنند و جهت
ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز آموزش باید به این
متغیرها اهمیت داد .این یافته نشان میدهد که برای خالق و
کارآفرین نمودن مرکز از تمامی دانشجویان از ردههای مختلف
سنی ،جنس ،رشته تحصیلی و سابقه کار میتوان بهرهبرداری
کرد به شرط اینکه روشهای ایجاد مدیریت خالق و کارآفرین
در مرکز اجرا گردد.
یافتههای تحلیل رگرسیونی تحقیق نشان میدهد که از بین
متغیرهای مستقل فوق «شیوه مدیریت» مؤثرترین روش ایجاد
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مدیریت خالق و کارآفرین در مرکز آموزش جهاد کشاورزی
میباشد .از نتایج بهدستآمده فوقالذکر به این نتیجه کلی
میرسیم که برای تبدیل مدیریت سنتی به مدیریت خالق و
کارآفرین باید به «شیوه مدیریت کارآفرین» اهمیت داده شود
و برای رسیدن به این هدف مدیران این مراکز آموزش باید به
موضوع «توجه به کرامت انسانی و احترام متقابل در برخورد
با کارکنان» اهمیت خاصی داشته باشند ،زیرا این گویه اولین
و مهمترین گویه در شیوه مدیریت است .ازآنجاییکه عامل
اصلی تغییر و توسعه در هر سازمانی عامل انسانی میباشد .لذا
توجه ویژه به کرامت انسانی تمامی انسانهای موجود در مرکز
ازجمله کارکنان ،مدرسان و دانشجویان الزم و ضروری است.
پیشنهادها
با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهادهایی ارائه میگردد؛
ـ جذب ،تربیت و حمایت از مدیران کارآفرین که به کرامت
انسانی و احترام متقابل در برخورد با کارکنان توجه دارند.
ـ آموزش مدیران ارشد ،میانی و مسئولین واحدهای مرکز
آموزش با جدیدترین روشهای علمی حفظ کرامت انسانی و
احترام متقابل در ارتباط با کارکنان ،هر شش ماه یکبار.
ـ ایجاد و فعال نمودن کانون کارآفرینی مرکز آموزش ،جهت
برنامهریزی برای انجام فعالیتهای کارآفرینی.
ـ ایجاد و تجهیز کارگاههای فنی و تجهیزات آزمایشگاهی
و مزارع زراعی و باغی و واحدهای دامی الزم برای عملیاتی
نمودن ایدههای خالق یعنی ایجاد نوآوری.
ـ جهت تقویت روحیه خالقیت و کارآفرینی دانشجویان
پیشنهاد میشود که از بدو ورود دانشجویان به مرکز تمامی
دانشجویان در کانون کارآفرینی ثبتنام نمایند و بهصورت
برنامهریزیشده در دورههای آموزش خالقیت ،کارآفرینی،
تدوین طرح کسبوکار ،ایجاد کسبوکار ،مدیریت کسبوکار
شرکت نمایند.
ـ جذب مدرسان کارآفرین در زمینه موضوع تدریس و آموزش
اجرای دورههای کوتاهمدت برای بروز کردن اطالعات و مهارت
کارآفرینی آنها ،هر شش ماه یکبار.
ـ آموزش تفکر خالق و شیوه حل مسئله عقالنی برای
دانشجویان .مرکز آموزش باید نسبت به ایجاد پایگاههای
اطالعاتی در سایت اینترنتی خود برای گردآوری اطالعات
درباره نیازهای بخش کشاورزی ،فناوریها و قابلیتهای مرکز
آموزش در هر رشته تخصصی موجود ،اقدام کند تا دانشجویان
در هر مرحله بتوانند به این اطالعات دسترسی داشته باشند.
اجرای سمینارها ،کارگاهها آموزشی جهت ارتباط با فعاالن
کارآفرین بخش خصوصی کشاورزی و روستائیان برای اطالع
از نیازهای واقعی بازار کشاورزی.
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