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چکیده
مقاله افزایش جمعیت ،تحوالت و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آمووزش و هودایت افوراد را تحوت
تاثیر قرار می دهد ،از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحووالت جهوانی از ویوایس اساسوی دولوت هوا در
جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد .از این رو این پژوهش به منظوور بررسوی نقوش آمووزش کوارآفرینی بور
افزایش خالقیت دانشجویان انجام گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی رشته هوای کشواورزی
دانشگاه های غیر انتفاعی ساری بود که مجاز بودنود درس کوارآفرینی را انتبوان کننود .بوا اسوتفاده از روش نمونوه گیوری
هدفمند  32نفر (یک کالس) به عنوان نمونه انتبان شدند .ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشونامه اسوتاندارد شوده (
سنجش ویژگی های شبصیتی کارآفرینان ایرانی) در  2بعد و با ضریب پایائی  2933است .سوح خالقیوت گوروه تجربوی و
کنترل از طریق پرسشنامه در ابتدا و انتهای ترم سنجیده شد .برای تجزیه و تحلیول داده هوا از و آزموون هوای  tمسوتقل و
وابسته استفاده گردید .نتایج نشان می دهد که سالست فکری ،رویاپردازی و خالقیت گروه تجربی در پس آزموون و بعود از
آموزش کارآفرینی افزایش یافته است ،در حالی که در گروه کنترل افزایش نداشته است .اما عمول گرایوی گوروه تجربوی در
پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است .با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بهبود و افزایش ویژگوی هوای
سالمت فکری ،رویاپردازی و خالقیت و عدم تغییر در ویژگی عمل گرایی و نیز مشبص بودن اثر آموزش بر تقویت خالقیوت
و زیر مجموعه های آن بازنگری و برنامه ریزی های نوین آموزشی مبتنی بر عمل گرایی ضروری است.
واژههای کلیدی:خالقیت ،سالمت فکری ،عمل گرایی ،رویاپردازی ،دانشجویان
مقدمه
افزایش جمعیت ،تحوالت ملی و منحقه ای و همچنین
دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند
آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد ،از این رو
هم گام سازی و متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با
تحوالت جهانی از ویایس اساسی و اجتنان ناپذیر دولت ها
در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد .در این
بین دانشگاه ها از طریق پژوهش و پرورش دانشجویان و
متبصصان نقشی کاربردی و زیربنایی در توسعه علوم و

دانش نوین دارند .امروزه دانشجویان از مؤسسههای آموزش
عالی فارغالتحصیل و وارد محیحی میشوند که به سرعت در
حال تغییر و نوآوری است .فنآوری و عوامل مرتبط با آن هر
روزه دنیای فرصت های شغلی را تغییر می دهد و مشاغل
جدیدی را ایجاد میکنند (کالینس 3و همکاران.)3222 ،
وضعیت اقتصادی و ترکیب جمعیتی امروز ،ما را نیازمند
یافتن راهکارهایی در صحنهی اقتصادی میکند و در این

- Collins

نویسندة عهدهدار مکاتبات:

محمد مهدی مردانشاهی mehdy1352@yahoo.com
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راستا داشتن الگوها و راهکارهای مناسب برای آموزش،
تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین در جوامع،
(طیبی و فبری )3233 ،و برنامههایی برای تشویق
دانشجویان به کارآفرین شدن و شناخت عوامل و فرایندهای
تصمیمسازی که منجر به کارآفرین شدن آنها میشود،
ضروری است(اِنگل .)3232 ،3از این رو کشورهای در حال
توسعه مانند ایران نیز برای دست یابی به مزیت های رقابتی
و حل مسائل و مشکالت عمومی جامعه مانند بیکاری و نظایر
آن ملزم به توسعه ی کارآفرینی هستند .کارآفرینی باعث
رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای
توسعه یافته شده است(نبی و لینان .)3233،2از جمله
اقدامات راهبردی برای رشد و توسعه ی کارآفرینی ،آموزش
کارآفرینی به ویژه در حوزه ی آموزش عالی است .افزون بر
آن آموزش کارآفرینی می تواند یکی از اثرگذارترین شیوه ها
برای انتقال آسان جمعیت فار غ التحصیالن به بازار کار باشد.
محالعات در این باره نشان داده است که چنین آموزش هایی
توانسته افراد را مسئولیت پذیرتر نماید و آن ها را تبدیل به
کارآفرین یا متفکران حوزه ی کارآفرینی کرده و به طور
چشمگیری در چالش های کسب وکار موفق نماید .در نتیجه
2
نرخ بیکاری و شکست کسب وکارها کم تر شده است(اوربانو
و همکاران .)3223 ،آموزش کارآفرینی امروزه دیگر به یکی
از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاهی تبدیل
شده است و این نظام آموزشی در صورتی اثرببش و کارآمد
خواهد بود که بتواند با ایجاد بسترهای الزم منابع انسانی در
حال آموزش خویش را به دانش ،مهارت و ویژگی های
کارآفرینان تجهیز کند و روحیة کارآفرینی را در آن ها
پرورش دهد(ماتویک .)3232 ،2روند رشد کارآفرینی و
اثرگذاری آموزش های کارآفرینی و به دنبال آن توسعة
آموزش های تبصصی کارآفرینی نشان می دهد که آموزش
کارآفرینی نه تنها باعث رشد کمّی کارآفرینان شده است،
بلکه تحول در نسل های کارآفرینی و ارتقای سح مهارت
کارآفرینی را نیز در پی داشته است(هنری ،هیل و الیتچ ،
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 .)3222آموزش کارآفرینی را می توان از عوامل اصلی توسعه
ی قابلیت های ایجاد ارزش اقتصادی و ابزار کارآمدی برای
دولت ها و دانشگاه ها برای توسعه ی اقتصاد دانش
محوردانست .در حقیقت امروزه برنامه های درسی کارآفرینی
در کشورهای توسعه یافته به یکی از مهم ترین و گسترده
ترین فعالیت های دانشگاهی تبدیل شده است (احمدپور،
 .)3233لذا با توجه به آن که ارائه ی آموزش کارآفرینی در
رشته های مبتلس یکی از راه بردهای حل مشکالت آموزشی
و پژوهشی در رشته های دانشگاهی می باشد (بالك و
استامپ ،3333 ،به نقل از یدالهی و میر عرن رضی) و با
توجه به نظر گاراوان مبنی بر ضرورت ،طرح های تحقیقات
طولی با استفاده از گروه کنترل برای بررسی تأثیرات طوالنی
مدت مداخالت آموزش کارآفرینی  ،برای مقایسه ی شرکت
کنندگان یا افرادی که تجربه ی آموزش کارآفرینی را
نداشته اند(کولت ،)3222 ،7پژوهش طولی حاضر با استفاده
از گروه کنترل به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که" :
آیا آموزش کارآفرینی بر سح خالقیت دانشجویان تاثیر می
گذارد؟"
بنابراین فرضیه ی کلی عبارت است از؛
 آموزش کارآفرینی بر افزایش سوح خالقیوت دانشوجویانتاثیر می گذارد.
و فرضیه های فرعی این پژوهش نیز عبارت است از:
 -3آموووزش کووارآفرینی بوور افووزایش سووح رویووا پووردازی
دانشجویان تاثیر دارد.
 -3آموووزش کووارآفرینی بوور افووزایش سووح عموول گرایووی
دانشجویان تاثیر دارد.
 -2آمووزش کوارآفرینی بور افووزایش سوح سالسوت فکووری
دانشجویان تاثیر دارد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
شواهد بسیاری در جهان وجود دارد که نظریوه ی اکتسوابی
بودن کارآفرینی را تأیید می کننود و ایون موضوو سورمایه
گذاری های عظیم در آموزش و پرورش کارآفرینی را توجیه
می کند .امروزه بیشتر دانشگاه ها به توسعه ی برناموه هوای
آموزش کارآفرینی و مبادلوه ی تجوارن خوود عالقوه مندنود

7 - Colette

43

نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خالقیت دانشجویان

(یونسکو ،3332 ،به نقل از احمدی .) 3232 ،به رغوم وجوود
بحث های مبتلس و ایهار نظرهای متضاد ،اکثر محالعات در
سح خرد و کالن نشانداده اند که کارآفرینی قابل آموزش و
یاد گیری است .برخی محالعات در سح خرد نشان داده اند
که افراد شورکت کننوده در ایون گونوه دوره هوای آموزشوی
نسبت به کسانی که در دیگر دوره های شغلی شورکت کورده
اند ،کسوب و کارهوای بویش توری را راه انودازی کورده انود.
محالعات سح کالن نیز نشان داده است که آموزش دانش و
مهارت های کارآفرینانه بر افوزایش نورخ راه انودازی و رشود
بنگاه های اقتصادی اثر مستقیم و مثبت دارد و باعث توسوعه
ی اقتصادی و بهبود کمی و کیفوی بنیوان گوذاران کسوب و
کارهای جدید خواهد شود ( مردانشواهی .)3232 ،در واقوع،
این نو آموزش ،فعالیتی به حسان می آیود کوه از آن بورای
انتقال دانش و اطالعات مورد نیاز برای راه انودازی و اداره ی
کسب و کار استفاده می شود و افوزایش ،بهبوود و توسوعه ی
نگرش ها ،مهارت ها و توانایی های افراد غیر کوارآفرین را در
پی خواهد داشت .آموزش کارآفرینی که به طورکلی فرایندی
نظام مند ،آگاهانه وهودف گورا اسوت و طوی آن افوراد غیور
کارآفرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خالق تربیت موی
شوند (ذبیحی و مقدسی .)3232 ،خالقیتی که در واقع رموز
بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شوناخته شوده اسوت.
تحووالت پرشوتان جهوانی در علوم و تکنولووژی ،صونعت،
مدیریت و بوه طوور کلوی ارزش هوا و معیارهوا ،بسویاری از
سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بور آن داشوته کوه
اهداف ،گرایش و عالیق خود را در جهت بکارگیری خالقیت
هدایت کنند .صاحب نظران ،خالقیت را محور حرکت جهانی
در قرن  33می دانند .جهانی که پیش روی ما در حال شکل
گرفتن است ایجان موی کنود کوه رویکردهوای موا بویش از
گذشته با خالقیت آمیبته شود( فوالح شومس و همکواران،
 .)3233بووه عقیووده بنتلووی 3خالقیووت عبووارت اسووت از بووه
کارگیری دانش و مهارت ها در راه های جدید برای دستیابی
بووه نتووایج ارزشوومند( بنتلووی ،)3223 ،بووارزمن 3خالقیووت را
فرآیند شناختی از به وجود آمدن یک ایده ،مفهووم ،کواال یوا
کشفی بودیع موی دانود (شوهرآرای و مودنی پوور )3272 ،و
- Bentley
- Barzmann

تورنس 32فرایند حساس شودن بوه مسوائل ،نقوص هوا ،پیودا
کردن نقوا موبهم در معلوموات ،مشوبص نموودن مشوکل،
جستجو برای راه حل ،حدس زدن و صورت بندی فرضیه هوا
درباره نواقص ،آزمون فرضیه ها ،تغییر در فریضه ها و آزموون
مجدد آنها و در نهایت اتصال عناصور مبتلوس بوه یکودیگر را
خالقیت می شمارد (تسبی سازان .) 3232 ،از نظر مفهومی
خالقیووت را در سووه عاموول طبقووه بنوودی نموووده انوود .یعنووی
خالقیت به صورت یک خصیصه واحد نبوده و شامل خصیصه
های فرعی مجزا و قابل شناسایی اسوت .ایون سوه خصیصوه
"ابتکار عمل یا نوآوری"" ،رویاپردازی" و"سالسوت فکوری"
نام گرفتند (کردنائیج و همکاران .)323 ،به عبارتی خالقیت
به سه عامل تقسیم شد؛ نبست در حیحوه ی خیوالی (رویوا
پردازی) ،دوم در حوزه ی فکری (سالست فکری) و سووم در
قلمرو عملی(عمل گرایی)( ،کردنائیج و همکاران.)323 ،
تحقیقات و پژوهش های زیادی نشان داده اند که خالقیت
در انسان ها قابل پرورش است و بیشتر به عنوان یک
استعداد اکتسابی محسون می گردد تا یک استعداد ذاتی.
دیدگاه های کنونی خالقیت را به عنوان استعداد و توانایی
در نظر می گیرند که در فراگیران قابل پرورش می باشد و
در واقع حاصل تعامل بین دانش ،مهارت و انگیزش است
(بدلی و همکاران .)3233 ،در همین راستا حجازی و
همکاران( )3233در تحقیق با عنوان تاثیر آموزش کارآفرینی
بر خالقیت شغلی و کیفیت زندگی دانش آموختگان ساکن
شهرستان رشت نتیجه می گیرند که آموزش کارآفرینی بر
خالقیت شغلی بحور مستقیم اثرگذار بوده و
می تواند منجر به افزایش آن در افراد شود .سرمد و
مظاهری( )3232نیز در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر
آموزش کارآفرینی بر توانمد سازی توان یابان ،آموزش
کارآفرینی را باعث پرورش خالقیت می داند .در پژوهشی
دیگر با عنوان بررسی سنجش میزان روحیه کارآفرینی و
عوامل موثر بر آن در بین آموزش دیدگان دوره کارآفرینی در
مقایسه با آموزش ندیدگان در بین کارآموزان اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان ،نتایج میرمحمد
رضایی و همایونی ( ،)3232نشان داد :که روحیه کارآفرینی
کارآموزانی که آموزش دیده اند در مقایسه با کارآموزانی
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آموزش ندیده در ابعاد (توفیق طلبی ،نیاز به استقالل،
خالقیت ،تحمل ابهام ،مرکز کنترل ،تمایل به مباطره) باالتر
بوده به گونه ای که می توان از کارکرد مثبت آموزش های
کارآفرینی در جهت افزایش روحیه کارآفرینی و به تبع آن
ایجاد اشتغال و موتور توسعه اقتصادی یاد کرد .اما یهور
خالقیت ،مستلزم ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه
است و برای گسترش این توانایی باید موانع و عوامل آن را
بررسی و شناسایی کرد تا بتوان زمینه را برای رشد این
توانمندی فراهم آورد(اخالقی.)3232 ،
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بود .در این روش محقق به
کنترل و نظارت برخی از عوامل می پردازد .در ایون پوژوهش
شوورکت کننوودگان در کووالس آموووزش کووارآفرینی در گووروه
تجربی و تعدادی دیگر از دانشجویان که این درس را انتبان
نکردند ،به عنوان اعضای گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
اعضای گروه تجربی همگی در یک زمان و مکان و تحت نظر
یووک اسووتاد در طووول توورم تحصوویلی آموووزش کووارآفرینی را
دریافت کردند .جامعه آماری شوامل کلیوه دانشوجویان دوره
کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه هوای غیور انتفواعی
ساری بود که مجواز بودنود درس کوارآفرینی را در تورم دوم
سال تحصیلی  3233-3232انتبان کنند .در ایون پوژوهش
به دلیل پایین بودن تعداد نمونه ها که بوه یوک کوالس (32
نفوور) محوودود مووی گشووت ،از روش نمونووه گیووری هدفمنوود
استفاده شد .سپس به تعوداد اعضوای گوروه تجربوی از بوین
دانشجویانی که این درس را انتبان نکرده بودند  32نفور بوه
صورت همتا سازی با گوروه تجربوی از نظور سون ،جنسویت،
رشته و سال ورود گوزینش شودند و در گوروه کنتورل جوای
گرفتند 32 .نفر گروه تجربی آمووزش کوارآفرینی را دریافوت
کردند و  32نفر گروه کنترل آمووزش کوارآفرینی را دریافوت
ننمودند .سوح خالقیوت گوروه تجربوی و کنتورل از طریوق
پرسشنامه یک بار در ابتودای تورم و قبول از شورو آمووزش
کارآفرینی و یک بار هم در انتهوای تورم و در پایوان آمووزش
کارآفرینی سنجیده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نورم
افزار های  SPSSوآزمون های  tمسوتقل و وابسوته اسوتفاده
گردید.

برای تدوین محالب مرتبط با مبوانی نظوری و پیشوینه هوای
پژوهش عالوه بر روش کتاببانه ای و مراجعه به منابع علمی،
پژوهشی ،مراجعه بوه اسوناد و اینترنوت ،از ابوزار پرسشونامه
استاندارد شده ( سنجش ویژگی های شبصیتی کارآفرینوان
ایرانی تهیه شده توسط اسداله کردنائیج و همکاران در سوال
 ) 323با طیس لیکرت چهار گزینه ای با گزینه های کوامال
موافقم ،نسبتا موافقم ،نسبتا مبالفم و کوامال مبوالفم جهوت
دریافت اطالعات منحبق با اهداف تحقیق استفاده شده است.
برای بررسی اعتبار ابزار بومی شناسی کارآفرینان ایرانی طبق
معمول از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید کوه در نهایوت
با محاسبه آلفای کرونباخ( 33توسط طراحان پرسشونامه) بوه
میزان  2/33پایایی پرسشنامه موورد تاییود قورار موی گیورد.
برای محاسبه امتیاز پاسبگویان در مورد هر یوک از مووارد و
تفسیر نتایج گردآوری شده به شیوه جدول ( )3عمل گردید.
جدول ( )1نحوه محاسبه امتیاز پاسخگویان
بسیار ضعیس

ضعیس

قوی

بسیار قوی

مورد
رویاپردازی

7-33

33-33

33-32

32-33

عمل گرایی

3-32

32-33

33-22

22-23

سالست فکری

32-22

22-23

23-22

22- 2

خالقیت

33-73

73-37

37-32

32 -332

یافته های پژوهش:
اطالعات جمعیت شناختی پژوهش نشان می دهد که از
 32نفر دانشجو که به عنوان نمونه انتعان شده بودند2 ،
درصد (  3نفر) دانشجویان مورد محالعه زن و  2درصد (
 3نفر) مرد و میانگین سنی آزمودنی ها  33سال بود.

- Cronbach - alpha
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جدول ( )2نتایج تحلیل  tهمبسته پیش آزمون و پس آزمون ویژگی خالقیت در گروه تجربی و کنترل

گروه تجربی

متغیر
سالست فکری

پیش آزمون
میانگین انحراف استاندارد
2/ 7
33/ 2

پس آزمون
میانگین انحراف استاندارد
2/23
3 /23

T

گروه کنترل

2/32

درجه آزادی
32

سح معناداری
2/222

عملگرایی

33/33

/33

37/2

/33

3/33

32

2/323

رویاپردازی

2/ 3

2/33

7/73

2

2/32

32

2/222

خالقیت

22/2

2/23

23/2

2/33

32/32

32

2/222

سالست فکری

32/3

3/32

32/32

2/23

2/327

32

2/2

عملگرایی

33/3

2/ 3

37/

2/23

3/32

32

2/372

رویاپردازی

2

3/32

2/2

3/23

3/237

32

2/232

27/33

2/ 2

2 /3

3/23

2/232

32

2/723

خالقیت

اما در بررسی فرضیات پژوهش نتایج زیر محابق با جدول شوماره
 3به دست آمده است:
فرضیه  .3آموزش کارآفرینی بر افوزایش سوح سالسوت فکوری
دانشجویان تاثیر دارد.
نتایج تحلیل داده ها محوابق بوا جودول  3نشوان موی دهود کوه
میانگین نمرات سالست فکری گوروه تجربوی در پویش آزموون و
پس آزمون با توجه به  t=2/32و در سوح معنواداری p=2/222
تفاوت معناداری دارد ،ولی میانگین نمرات سالست فکوری گوروه
کنترل در پیش آزمون و پس آزمون با توجوه بوه  t=2/327و در
سح معناداری  p=2/2تفاوت معناداری ندارد .بنابر این سالسوت
فکری گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزموون و
بعود از آموووزش کوارآفرینی افووزایش یافتووه اسوت ،در حووالی کووه
سالست فکری گروه کنترل افزایش نداشته است.
فرضیه  .3آمووزش کوارآفرینی بور افوزایش سوح عمول گرایوی
دانشجویان تاثیر دارد.
میانگین نمرات عمل گرایی گروه تجربی در پیش آزموون و پوس
آزمون با توجه به  t=3/33و در سح معناداری  p=2/323تفاوت
معناداری ندارد .میانگین نمرات عمل گرایی گروه کنتورل نیوز در
پوویش آزمووون و پووس آزمووون بووا توجووه بووه  t=3/32و در سووح
معناداری  p=2/372تفاوت معناداری ندارد .بنابراین عمل گرایوی
گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزمون و بعود از
آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است.
فرضیه  .2آمووزش کوارآفرینی بور افوزایش سوح رویوا پوردازی
دانشجویان تاثیر دارد.

میانگین نمرات رویا پردازی گروه تجربی در پیش آزمون و پوس
آزمون با توجه به  t=2/32و در سح معناداری  p=2/222تفاوت
معناداری دارد ،ولی میانگین نمرات رویا پردازی گروه کنتورل در
پیش آزموون و پوس آزموون بوا توجوه بوه  t=3/237و در سوح
معناداری  p=2/232تفاوت معناداری ندارد .بنابر این رویا پردازی
گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزمون و بعود از
آموزش کارآفرینی افزایش یافته است ،در حالی که رویوا پوردازی
گروه کنترل افزایش نداشته است.
در نهایت میانگین نمرات خالقیت گروه تجربی در پیش آزموون
و پووس آزمووون بووا توجووه بووه  t=32/32و در سووح معنوواداری
 p=2/222تفاوت معناداری دارد ،ولی میوانگین نمورات خالقیوت
گروه کنت رل در پیش آزمون و پس آزمون با توجه به  t=2/232و
در سح معناداری  p=2/723تفاوت معناداری نودارد .بنوابر ایون
خالقیت گروه تجربی در پس آزمون و در مقایسه با پیش آزموون
و بعد از آموزش کوارآفرینی افوزایش یافتوه اسوت ،در حوالی کوه
خالقیت گروه کنترل افزایش نداشته است.
نتایج جدول  2نشان می دهد که میانگین نمرات ویژگی های
سالست فکری ،عملگرایی ،رویاپردازی و در نهایت خالقیت در
پیش آزمون دو گروه تجربی و کنترل با توجه به  t=3/33و در
سح معناداری  p=2/323تفاوت معناداری نداشته است .یعنی
قبل از اجرای برنامه آموزش کارآفرینی دو گروه تجربی و کنترل
از نظر خالقیت مشابه بوده اند.
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جدول ( )3نتایج تحلیل  tمستقل ویژگی خالقیت در گروه تجربی و کنترل در پیش آزمون

پیش آزمون

متغیر
سالست فکری

گروه تجربی
میانگین انحراف استاندارد
2/ 7
33/ 2

گروه کنترل
میانگین انحراف استاندارد
3/32
32/3

T
2/22

درجه آزادی
23

سح معناداری
2/232

عملگرایی

33/33

/33

33/3

2/ 3

2/ 3

23

2/227

رویاپردازی

2/ 3

2/33

2

3/32

3/ 3

23

2/332

خالقیت

22/2

2/23

27/33

2/ 2

3/33

23

2/323

توجه به  t=2/232و در سح معناداری  p=2/333تفاوت
معناداری وجود نداشته است .لذا بعد از اجرای برنامه آموزش
کارآفرینی ویژگی عملگرایی گروه تجربی در پس آزمون افزایش
نیافته است .نتایج جدول های  3 ،3و  2نشان می دهد که
آموزش های کارآفرینی به جز ویژگی عملگرایی ،بر دیگر ویژگی
های دانشجویان( سالست فکری ،رویاپردازی و خالقیت) تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

نتایج جدول  2نشان می دهد که بعد از آموزش کارآفرینی،
میانگین نمرات ویژگی های سالست فکری ،رویاپردازی و در
نهایت خالقیت بیشتر از گروه کنترل بوده است و با توجه به
 t=2/ 3و در سح معناداری  p=2/222در این ویژگی ها تفاوت
معنادار است .بنابراین بعد از اجرای برنامه آموزش کارآفرینی
ویژگی های سالست فکری ،رویاپردازی و در نهایت خالقیت
گروه تجربی در پس آزمون افزایش یافته است ولی در گروه
کنترل افزایش صورت نگرفته است .اما در ویژگی عملگرایی با

جدول ( )4نتایج تحلیل  tمستقل ویژگی خالقیت در گروه تجربی و کنترل در پس آزمون

پس آزمون

متغیر
سالست فکری

گروه تجربی
انحراف استاندارد
میانگین
2/23
3 /23

گروه کنترل
انحراف استاندارد
میانگین
2/23
32/32

T
3/23

درجه آزادی
23

سح معناداری
2/233

عملگرایی

37/2

/33

37/

2/23

2/232

23

2/333

رویاپردازی

7/73

2

2/2

3/23

2/22

23

2/223

خالقیت

23/2

2/33

2 /3

3/23

2/ 3

23

2/222

گرایی ،رویواپردازی و در نهایوت خالقیوت اخوتالف معنوی داری
وجود ندارد.

از نظر تاثیر آموزش بر جنسیت نیز همانحور که نتوایج جودول 2
نشان می دهد پس از آموزش کارآفرینی بین پسرها و دخترهوای
دانشجوی مورد بررسی ،در ویژگی هوای سالسوت فکوری ،عمول

جدول ( )5نتایج تحلیل  tمستقل در دانشجویان پسر و دختر گروه تجربی در پس آزمون
ویژگی
سالست فکری
عمل گرایی
رویاپردازی
خالقیت

جنسیت

میانگین

فراوانی

انحراف معیار

پسر

32/333

3

2/272

دختر

3 /337

3

2/733

پسر

37/222

3

7/233

دختر

37/ 37

3

/223

پسر

7/777

3

3/322

دختر

7/ 37

3

2/32

پسر

23

3

/322

دختر

23/2 3

3

2/223

آزمون T

سح معناداری

2/33

2/32

2/333

2/322

2/273

2/322

2/322

2/332
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بحث و نتیجه گیری:
نیروی انسانی ماهر ،متبصص و کارآفرین به عنوان یکی از مهم
ترین عوامل توسعه به شمار می رود و دانشگاه ها و مراکز
آموزشی ،به عنوان تامین کننده و پرورش دهنده نیروی انسانی
مورد نیاز جامعه ،در صورت برخورداری از برنامه های مدون و
مناسب می توانند نقش خود را به درستی ایفا نمایند .برای
تحقق کارکرد اصلی دانشگاه ها – گسترش مرزهای دانش و
تولید علم -بررسی برنامه های موجود و تدوین برنامه های
آموزشی مناسب جهت تقویت خالقیت و نوآوری در دانشجویان
امری ضروری است .این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش
کارآفرینی بر افزایش خالقیت دانشجویان از طریق بررسی دو
گروه کنترل و تجربی شکل گرفته است .نتایج پژوهش نشان می
دهد که آموزش های کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری بر
ویژگی های سالست فکری ،رویاپردازی و خالقیت دانشجویان
مورد محالعه داشته است .به عبارتی دیگر بر اساس این یافته ها
از یک سو می توان گفت که کارآفرینی و خالقیت قابل آموزش
می باشد که با نتایج تحقیقات کوریسکی( ،)3332برجیا( ،)333
راشید( ،)3222براون( )3222و آرنولفو( )3222نیز همسو می
باشد .از سوی دیگر آمورش تاثیری مثبت بر خالقیت داشته است
که این نتیجه نیز با نتایج تحقیقات حجازی و حسینی
مقدم( ،)3233سرمد و مظاهری( ،)3232آراستی ،سعید بنادکی
و ایمانی پور ( ،)3232میر محمد رضایی و همایونی(،)3232
باقرصاد ،زالی ،رضوی و سعید بنادکی( )3233هم سو می باشد.
از نظر تاثیر آموزش کارآفرینی بر جنسیت نیز بین پسرها و
دخترهای دانشجوی مورد بررسی ،در ویژگی های سالست
فکری ،عمل گرایی ،رویاپردازی و در نهایت خالقیت اختالف
معنی داری وجود ندارد .به عبارتی نقش آموزش در هر دو جنس
یکسان بوده و تفاوت معنی داری در این خصوص مشاهده نشده
است .این عدم اختالف با نتایج یارایی( ،)3232قاسم نژاد
( ،)3233کرمی و همکاران ( )3233و مردانشاهی( )3233در
خصوص عدم وجود رابحه معنی دار بین جنسیت و خالقیت هم
خوانی دارد .اما نتایج نشان می دهد که آموزش های کارآفرینی
بر ویژگی عملگرایی تاثیر مثبت و معناداری ندارد .لذا بعد از
اجرای برنامه آموزش کارآفرینی ویژگی عملگرایی گروه تجربی در
پس آزمون افزایش نیافته است .به عبارتی دیگر اثر آموزش
کارآفرینی بر سه حیحه ی خالقیت به یک میزان نبوده است و
در حیحه ی خیالی (رویا پردازی) و حوزه ی فکری (سالست
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فکری) موثر اما در حیحه ی سوم ،در قلمرو عملی(عمل گرایی)
علیرغم اهمیت آن در تقویت مهارت و اشتغال دانشجویان رشته
های کشاورزی نتوانسته است انتظارات مورد نظر را برآورده سازد.
در واقع سیستم آموزشی بر دستیابی به دانش و توانایی تجزیه و
تحلیل آن تاکید زیادی دارد اما بر کمک به دانش آموزان در
کسب مهارت های خاص و استفاده از دانش توجه کمی دارد .به
عبارتی روش آموزش فعلی برای رشد و پرورش کارآفرینان
مناسب نیست و برنامه درسی باید رشد کارآفرینان را در نظر
داشته باشد(براون ،3222 ،نقل از مشایخ .)323
مجمو این نتایج بیانگر آن است که دانشگاه ها باید در خصوص
بهبود حیحه ی عمل گرایی ویژگی خالقیت به عنوان یکی از
شاخصه های استعداد های کارآفرینانه موفق تر عمل نمایند.
چراکه با توجه به تعاریس موجود از خالقیت و نقش دانش و
33
مهارت در بروز ،شکوفایی و تقویت آن از جمله دیدگاه بنتلی
مبتنی بر این که ،خالقیت عبارت است از به کارگیری دانش و
مهارت ها در راه های جدید برای دستیابی به نتایج
ارزشمند(بنتلی ،)3223 ،و همچنین با توجه به باال بودن نرخ
بیکاری ،افزایش نرخ فارغ التحصیالن بیکار ،جوان بودن کشور و
افزایش نرخ تقاضا برای آموزش عالی ،و اهمیت ویژه گسترش و
توسعه ی آموزش کارآفرینی در کشور و نیز مشبص بودن اثر
آموزش و پرورش بر تقویت خصایص کارآفرینانه برنامه ریزی
های جدی و نوین آموزشی ثمرببش خواهد بود.
لذا با توجه به کاستی دانشجویان مورد محالعه در ویژگی
عملگرایی و همچنین به منظور ارتقای نقش آموزش کارآفرینی
بر افزایش خالقیت دانشجویان ،راه کارهای زیر پیشنهاد
می گردد:
محتوی دروس و شیوه های تدریس متناسب و با

تاکید بر تقویت خالقیت دانشجویان بازبینی گردد.
با تدارك ابزار های کمک آموزشی به ویژه ابزار های

آموزشی مبتنی بر فناوری های نوین و بهره گیری متناسب از آن
ها در جوار دروس تئوری زمینه تسهیل در فرآیند یادگیری و
نهادینه نمودن آموزش ها را فراهم آورند.

برگزاری دوره ها و کارگاه های عملی همچنین بازدید

های علمی ،دوره های کارآموزی و کارورزی مورد توجه جدی تر
قرار گیرد.

12 - Bentley
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اجرای جشنواره ها و نمایشگاه های طرح ها و

دستاوردهای خالقانه دانشجویان در جهت ایجاد انگیزه و تقویت
نگرش خالقانه دانشجویان.
تدوین برنامه های حمایتی از طرح ها و ابتکارات

کاربردی دانشجویان.
تدارك زمینه بحث و تبادل نظر دانشجویان با

کارآفرینان و افراد خالق و بهره گیری عملی از تجارن آن ها.
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موردی :دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران) .فصل نامه توسعه کارآفرینی ،سال چهارم ،شماره
چهاردهم ،زمستان ،صفحات 327-332
 -3احمدپور داریانی ،محمود( .)3233آیا کارآفرینی استراتژی
دانشگاهها را تغییر می دهد؟ فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی
رهیافت ،شماره  ، 33صفحات 32 -37
 -2احمدی ،محمد( .)3232نیاز سنجی آموزشی کارآفرینی
رشته برق مقحع کارشناسی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 -2اخالقی ،مجید( ،)3232تاثیر رسانه های آموزشی در بعد
تجهیزات آزمایشگاهی بر افزایش خالقیت دانش آموزان دوره
راهنمایی شهرستان همدان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ساوه.
 -2باقرصاد ،وجیه؛ زالی ،محمدرضا؛ رضوی؛ مصحفی  ،سعید
بنادکی ،سعیده ( .)3233تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد
کارآفرینی دانشجویان رشته های فنی وحرفه ای ،فصلنامه توسعه
کارآفرینی ،سال ششم ،شماره  ،33صفحات .33-2
 بدلی ،مهدی؛ دانا مزرعه ،علی؛ فرخی تیرانداز ،سوسن؛ حرفهدوست ،منصور(  ،)3233بررسی تاثیر به کارگیری کارپوشه
الکترونیکی بر میزان خالقیت دانشجویان ،فصلنامه ابتکار و
خالقیت در علوم انسانی ،دوره سوم ،شماره سوم،
صفحات .22- 7
 -7تسبی سازان ،رضا ،)3232( ،روانشناسی رشد خالقیت و
ارتبا آن با شبصیت و هوش .مجله رهیافت ،شماره .3
صفحات .37- 22

 -3ذبیحی ،محمدرضا؛ مقدسی  ،علیرضا( .)3232کارآفرینی از
تئوری تا عمل،چاپ دوم .مشهد :نشر جهان فردا.
 -3حجازی ،سید رضا .حسینی مقدم  ،سید محمد رضا
( )3233تاثیر آموزش کارآفرینی بر خالقیت شغلی و کیفیت
زندگی دانش آموختگان ساکن شهرستان رشت .ماهنامه
اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره ،3 2
بهمن  ،صفحات 72- 77
 -32سرمد ،غالمعلی .مظاهری ،ساناز .) 3232 (.بررسی تاثیر
آموزش کارآفرینی بر توانمد سازی توان یابان .فصلنامه همیار،
سال چهاردهم ،شماره  .22صفحات .323-322
 -33شهرآرای ،مهرناز و رضا مدنی پور( ،)3272سازمان خالق و
نوآور ،فصل نامه دانش مدیریت ،شماره های 22و  .22صفحات
.23-23
 -33طیبی ،سید کمیل؛ فبری ،مریم ( ،)3233آثار جهانی
شدن و تجارت بین الملل بر توسعه کارآفرینی ،فصلنامه توسعه
کارآفرینی ،سال سوم ،شماره نهم .صفحات .27-22
 -32فالح شمس ،میر فیض؛ بوداقی خواجه نوبر ،حسین ،دلنواز
اصغری ،بیتا( ، )3233بررسی رابحه بین هوش سازمانی و
خالقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،
فراسوی مدیریت ،سال ششم ،شماره  ، 33صفحات .323-3
 -32قاسم نژاد مقدم ،نیما ( ،)3233ارزیابی میزان کارآفرینی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ،فصلنامه ابتکار و خالقیت در
علوم ،شماره  ،3صفحات .3 - 32

 -32کرد نائیج ،اسد اله و همکاران (  ،)323ابزار سنجش
ویژگی های شبصیتی کارآفرینان ایرانی ،چاپ اول ،تهران:
دانشگاه تربیت مدرس.
 -3کرمی داراببانی ،رویا و همکاران ( ،)3233نقش سبک های
تفکر در خالقیت دانشجویان (محالعه موردی دانشگاه کشاورزی
رازی کرمانشاه) ،فصل نامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،
دوره دوم ،شماره  ،3صفحات . 23-32
 -37مردانشاهی ،محمد مهدی( ،)3233بررسی سح خالقیت
و ریسک پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی ،فصل نامه
ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دوره سوم ،شماره  ،2صفحات
.3-32

 -33مردانشاهی ،محمد مهدی( ،)3232کارآفرینی و ویژگی های
کارآفرینان ،چاپ اول ،ساری ،انتشارات آوای مسی .

34

27- Collins, L., Hannon, P.D. & Smith, A.
(2004). “Enacting entrepreneurial intent: the
gaps between student needs and higher
education capability”. Education+ training,
46(8/9), pp 454-463.
28- Engle, R.L., Dimitriadi, N., Gavidia, J.V.,
Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., He, X.,
Buame, S., & Wolf, B. (2010). “Entrepreneurial
intent: A twelve-country evaluation of Ajzen
model of planned behavior”, international
journal of entrepreneurial behavior and
research, 16(1), pp 35-57.
29- Colette Henry, Frances Hill & Claire Leitch
(2005), “Entrepreneurship education and
training: can entrepreneurship be taught?” Part
I, Journal of Education + Training, Vol 47,
NO.2. pp 98-111.
30- Henry, C, Hill, F, and Leitch, C. (2005).
«Can entrepreneurship be taught, part 1. »
Education Training, Vol.47, pp 98-111.
31- Kourilsky, M. L. (1995). Entrepreneurship
education: Opportunity in search of
curriculum. ERIC Digest, ED 389 347.
32- Matviuk, S.G.(2010). “ A Study of Peruvian
Entrepreneurs Leadership Expectations ”,
Journal of American Academy of Business,
16(1), pp 65-70.
33- Nabi, G. and Liñán, F. (2011). "Graduate
entrepreneurship in the developing world:
intentions, education and development",
Education and Training, Vol. 53, No. 5, pp.
325 – 334.
34- Rashed, H. S. (2000). Developing
Entrepreneurial potential in youth: The effect of
entrepreneurial education and venture creation.
Available at: www.proquest.umi.com.
35- Urbano, D. , Aponte, M. , Toledano, N.
(2008).
"Doctoral
education
in
entrepreneurship: a European case study",
Journal of Small Business and Enterprise
Development, Vol. 15, No. 2, pp 336 – 347.

نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خالقیت دانشجویان

 بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر،)323 ( پری، مشایخ-33
،روحیه کارآفرینی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کازرون
، شماره چهارم، سال دوم،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی
323- 332 صفحات
) بررسی3232( بهزاد، زهرا؛ همایونی، میر محمد رضایی-32
سنجش میزان روحیه کارآفرینی و عوامل موثر بر آن در بین آموزش
دیدگان دوره کارآفرینی در مقایسه با آموزش ندیدگان در بین
 کنفرانس،کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان
 تا3232  آذر33  جهاد اقتصادی در تاریخ، تعاون،ملی کارآفرینی
. توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایین3232  آذر33
www.civilica.com
 بررسی برخی روحیات کارآفرینی،)3232( علیرضا، یارایی-33
 پایان نامه.در بین دانشجویان و مقایسه آن با مدیران صنایع
. شیراز، دانشگاه شیراز،کارشناسی ارشد
.)3233( رضا، جهانگیر؛ میرعرن رضی، یدالهی فارسی-33
بررسی ارایه ی برنامه ی درسی آموزش کارآفرینی در رشته ی علوم
-32  صفحات،2  شماره، سال اول، فصلنامه توسعه کارآفرینی.تربیتی
3
23- Arnolfo, F. Itao (2000). Entrepreneurship
education: Thailand and selected countries
experience. Office of Private Education
Commission of Ministry of Education and
Department of Industrial Promotion.
24- Bentley, T.(2002), “Distributed intelligence:
learning and creativity”, National College for
leadership Leading Edge Siminar, Nottingham,
22 November, pp 1-12.
25- Briga, H. (1996). Entrepreneurship
education
and
training-introducting
entrepreneurship education into non-business
discipline. European Industrial traning, Vol.
20. ISS. 8, pp 10-17.
26- Brown, C. (2000). Curriculum for
entrepreneurship education: a review. ERIC
Digest, ED 452897.

34

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال چهارم ،شمارة هشتم ،پاییز و زمستان 3232

