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دانشجویانپذیريهاي خالقیت و ریسکویژگیبررسی 
)شهرمئاسالمی واحد قاآزاددانشگاه : مطالعه موردي(ورودي رشته کشاورزي

حسن شکیمحمد
)mh_shakki@yahoo.com: نویسنده مسوول(شهر،مئدانشگاه آزاد اسالمی واحد قامربی،

8/6/94: تاریخ پذیرش4/10/93: اریخ دریافتت

چکیده
هاي کارآفرینی و با توجه به جایگاه آموزش عالی و نقش بخش کسب مهارتدرپذیري با توجه به اهمیت خالقیت و ریسک

پذیري دانشجویان ورودي رشته هاي خالقیت و ریسکاین پژوهش با هدف بررسی ویژگی،کشاورزي در استقالل جوامع
که به باشدمی1392و1390،1391هايبه تفکیک سالدانشجو338جامعه آماري این پژوهش .گرفته استکشاورزي صورت

و با استفاده از SPSSافزار هاي حاصله در نرمتجزیه و تحلیل داده. نفر نمونه انتخاب شدند268مجموع درسادهروش تصادفی 
پذیري هاي خالقیت و ریسکویژگیکه دهدنتایج نشان می.آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس و دانکن صورت پذیرفت

هاي خالقیت و رویاپردازي با هاي مورد مطالعه از نظر ویژگیسالباشند و بیناغلب دانشجویان ضعیف و بسیار ضعیف می
پذیري اما از نظر ریسک. داري وجود دارداختالف معنیدرصد95گرایی با اطمینان عملوفکريسالستو درصد99اطمینان 

1391و 1390هاي دانشجویان ورودي سال.داري وجود ندارداختالف معنی)92و91، 90ورودي(ن این سه سال میان دانشجویا
از این ویژگیبدون اختالف در یک گروه قرار دارند و میزان ، و خالقیتفکريسالست،گراییرویاپردازي، عمل: هايدر ویژگی

پذیري نیز بین دانشجویان هر سه سال ي ریسکدر مؤلفه. داري دارندف معنیتر و با آن اختالکم1392دانشجویان ورودي سال 
نظر در با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر پایین بودن سطح برخورداري دانشجویان مورد.نشدداري مشاهده اختالف معنی

ورش بر تقویت خصایص کارآفرینانه ها و نیز مشخص بودن اثر آموزش و پرهاي مورد مطالعه و وجود اختالف برخی وروديویژگی
هاي جدي و نوین آموزشی ضروريریزيبرنامه، چنین نقش استراتژیک کشاورزي در استقالل و رفاه اجتماعیهمبازنگري و 

.باشدمی

رشته کشاورزيدانشجویان ، عمل گراییرویاپردازي،، پذیريریسکسالمت فکري،کارآفرینی، :هاي کلیديواژه

مقدمه
نقش کارآفرینان در رشد و توسعه با توجه به

ذهنی بسیاري از يهمشغلها، اقتصادي کشور
جوانان تربیت ئالهمردان، مسگذاران و دولتسیاست

هاي مورد داراي مهارتآموختگاندانشویژه هبکارآفرین 
امروزه دانشجویان . استی ننیاز جهت اشتغال و کارآفری

التحصیل و وارد فارغهاي آموزش عالیمؤسسهاز
شوند که به سرعت در حال تغییر و نوآوري محیطی می

آوري و عوامل مرتبط با آن هر روزه دنیايفن. است
دهد و مشاغل جدیدي را هاي شغلی را تغییر میفرصت

این تغییر و تحول در شرایط و ). 4(کنند ایجاد می
نیازهاي جامعه، موجب تغییر و تحول در رسالت 

ي بدین صورت که رسالت اولیه. ها شده استاهدانشگ
ها که آموزش بوده به سمت پژوهش رفته و با آن

تحوالت بعدي باز به سمت کارآفرینی تغییر جهت 
اي باشد که آموزش باید به گونهاز این رو).20(اند داده

پس از فراغت از تحصیل، نه به دنبال آموختگاندانش
وضعیت اقتصادي . رآفرینی باشندکاریابی، بلکه قادر به کا

و ترکیب جمعیتی امروز نیز بیش از پیش ما را نیازمند 
کند و در هاي براي مشکالت پیش رو میحلیافتن راه

هاي مناسب براي این راستا داشتن الگوه و برنامه
آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروي فعال و 

ي پیشینه،از سوي دیگر).23(کارآفرین ضرورت دارد 
مطالعات کارآفرینی اشاره دارد که کارآفرینان داراي 

از جمله این ). 16(هاي خاص خود هستندویژگی
است کهپذیريریسکو 1هاي کلیدي خالقیتویژگی

).7(باشندنظر میاغلب روي آن هم
امکانکهاستکارهاییپذیرشپذیري،ریسک

نکتهاینبهطلبی،استقالل. داردوجوددر آنهاشکست
مطابقراکارهادارندعالقهکه کارآفریناندارداشاره

خودرئیسودهندانجامخودشانبه شیوهوخودتصمیم
کهاستجدیديهايایدهخلقخالقیت،). 6(باشند
شودمنجرجدیدخدماتیابه محصوالتاستممکن

بندي از نظر مفهومی خالقیت در سه عامل طبقه). 10(
یعنی خالقیت به صورت یک خصیصه واحد . ده استش

هاي فرعی مجزا و قابل شناسایی نبوده و شامل خصیصه
، 2این سه خصیصه ابتکار عمل یا نوآوري. است

سالست). 13(نام گرفتند 4فکريسالستو3رویاپردازي
این ویژگی به . هاي خالقیت استفکري یکی از ویژگی

ي نوع و متعدد دربارهآوري فکرهاي متمعناي توان جمع
گرایی به معناي رییس خود عمل). 18(له است أمس

بودن بوده و این یکی از نیازهاي شدید کارآفرینی است 
،می شودخالقیت به سه عامل تقسیم ،عبارتیبه). 1(

ي ، دوم در حوزه)رویاپردازي(ي خیالی نخست در حیطه
1- Creativity 2- Initiative or innovation 3- Daydream 4- Clearness of thought

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
ارآفرینی در کشاورزيراهبردهاي ک
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و سوم در قلمرو عملی) فکريسالست(فکري 
رورش و بروز این ـاما براي پ). 13) (گراییعمل(

دابیر و ـدي الزم باید تـکسب توانمنها و شاخص
ریزي هاي الزم از دوران نوجوانی و جوانی برنامهآموزش
هاي در حال اجرا نیز ضمن بررسی و و برنامهشودو اجرا 

هاي بازبینی مجدد، در صورت ضرورت مطابق با نیاز
تحقیقات متنوعی ).15(یابدشده کنونی بهبود متحول

صورت گرفته است پذیريریسکدر خصوص خالقیت و 
دانش آموز 450روي در تحقیقی )11(از جمله هوارد

که در زمینه رابطه بین چند ویژگی از جمله 
دهد، نتیجه با قابلیت کارآفرینی صورت میپذیريریسک

ها و اي مستقیم بین این قابلیتگیرد که رابطهمی
در ) 24(زالی . ایی کارآفرینی افراد وجود داردتوان

هاي کارآفرینی دانشجویان تحقیقی در خصوص مشخصه
خصیصه پنجگیرد که دانشگاه مازندران نتیجه می

، خالقیت و پذیريریسکطلبی، طلبی، استقاللتوفیق
عزم و اراده در بین دانشجویان به میزان کمی وجود 

نیز در پژوهشی به ) 22(و همکارانسوختانلو. دارد
شناختی اثرگذار بر هاي رواني قابلیتارزیابی و مقایسه

سطح کارآفرینی دانشجویان کشاورزي دانشگاه تهران 
هاي پرداخته و نشان دادند که سطوح تحصیلی و دوره

هاي کارآفرینی دانشگاهی مختلف، سطح قابلیت
ج نتای). 22(دهد دانشجویان کشاورزي را افزایش نمی

نشان داده است که بین ) 2(تحقیقات عزیزي 
پذیريریسکطلبی، خالقیت، خصوصیاتی مانند استقالل

و انگیزه پیشرفت دانشجویان با میزان کارآفرینی آنها 
جعفري و چنین تحقیقهم. دار وجود داردیاي معنرابطه

نشان داده است که زمینه پرورش کارآفرینی اعتمادي
بدري در ). 12(هم نشده است براي دانشجویان فرا

هاي کارآفرینی پژوهشی با هدف تعیین میزان قابلیت
گیرد که نمرات دانشجویان دانشگاه اصفهان نتیجه می

تر دانشجویان از متوسط نمره معیار پایینپذیريریسک
هاي دانشگاهی در پرورش ویژگی است و آموزش

نیز غفاري). 3(کارآفرینی دانشجویان موثر نبوده است 
گیرد که قابلیت کارآفرینی اي نتیجه میدر مطالعه

طلبی، کنترل درونی، هاي استقاللدانشجویان در زمینه
ي پیشرفت و خالقیت باالتر از حد میانگین بوده انگیزه

پذیري از متوسط میانگین هاي خطراست، اما نمره
پژوهش جعفري و اعتمادي که ). 8(تر بودپایین

بهآموختگان نسبتطرز تلقی دانشمنظور بررسی به
آموختگان دانشکارآفرینانهشخصیتیهايویژگی

آموختگان مهندسی برق و کامپیوتر کارآفرینی با دانش
گر تغییر نگرش تهران، صورت گرفت نمایاندانشگاه

مثبت دانشجویان مدیریت کارآفرینی نسبت به
سال و عدمدوهاي شخصیتی کارآفرینی پس از ویژگی

گروه دانشجویان دانشکده دوبرخورداري این تفاوت در 
ها در مقایسه با دانشجویان ترم اول این گروه. برق است

) پذیريریسکجز در مورد شاخص (مدیریت کارآفرینی
در . ها از وضعیت بهتري برخوردار هستنددر بقیه رشته

مقایسه دانشجویان ترم آخر مدیریت کارآفرینی نسبت 
، پذیريریسکن ترم آخر برق در شاخص به دانشجویا

دانشجویان ترم آخر مدیریت کارآفرینی وضعیتی بهتر 
با توجه وضعیت نامناسب با این تفاسیر و). 12(دارند 

هاي خصوص رشتهدانشگاهی بهآموختگان دانشاشتغال 
رغم نقش استراتژیک بخش سفانه علیأکشاورزي که مت

التر از میانگین و کشاورزي نرخ بیکاري گروه مذکور با
و پذیريریسکبرخورداري از ،باشدمیدرصد8/24

ناپذیر براي اصالح روند مذکور امري اجتنابخالقیت
بررسی منظور در پژوهش حاضر به همینبه. باشدمی

دانشجویان ورودي پذیريریسکهاي خالقیت و ویژگی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهررشته کشاورزي

.ه استشدپرداخته

هامواد و روش
جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان کارشناسی 

، 1390هاي هاي کشاورزي بدو ورود سالپیوسته رشته
شهر که مئقادانشگاه آزاد اسالمی واحد 1392و 1391

باشند، بوده که وقت شاغل به تحصیل میصورت تمامبه
سنجش، مورد گیري با استفاده از ابزارهايپس از نمونه

سپس با توجه به حجم جامعه . گیرندبررسی قرار می
دانشجو و 132، 1390دانشجویان سال اول ورودي 

117، 1391حجم جامعه دانشجویان سال اول ورودي 
89، 1392دانشجو و حجم دانشجویان سال اول ورودي 

روش تصادفی و با استفاده به339که مجموع ، دانشجو
103و 92، 73ترتیب به1ورگاناز جدول کرجسی و م

یک از براي هر268که مجموع آن عنوان نمونه،نفر به
نامه تحقیق که سپس پرسش.ها انتخاب شدندگروه

باشد بین دانشجویان انتخاب شده شامل دو بخش می
اطالعات فردي مطرح ،سئواالتيدر ابتدا. شدتوزیع 

، سابقه احتمالی کار، نکه شامل جنسیت، سشد
چندمین فرزند خانواده، شغل پدر، وضعیت مهارت و 

در بخش . باشدمیوکاراندازي کسب، تمایل به راهاشتغال
براي سنجش سؤال 27: شامل(سؤال73بعدي 

8، فکريسالستسؤال براي سنجش 13خالقیت، 
سؤال دیگر براي 7، گراییعملسؤال براي سنجش 

اي سنجش سؤال دیگر نیز بر18و رویاپردازي سنجش 
شاملاي کرت چهار گزینهـبا طیف لی)ذیريـپریسک
هاي کامالً موافقم، نسبتاً موافقم، نسبتاً مخالفم و گزینه

با نامه ایی پرسشـپای. شدفم طراحی ـکامالً مخال
یید قرار أمورد ت80/0محاسبه آلفاي کرونباخ به میزان 

ر افزاهاي حاصله در نرمدادهتجزیه و تحلیل .گیردمی
SPSSو آزمون تحلیل و با استفاده از آمار توصیفی

براي امتیازدهی نیز .واریانس و دانکن صورت گرفت
.شدعمل 1مطابق جدول 

1-Kerjsi & Morgan

1- Howard 2- Kerjsi & Morgan

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
je

a.
2.

4.
52

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 7

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jea.2.4.52
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-115-fa.html


48.............................................................................................................ورودي رشته کشاورزيپذیري دانشجویانهاي خالقیت و ریسکبررسی ویژگی

گویاننحوه محاسبه امتیاز پاسخ-1جدول 
بسیار قويقويضعیفبسیار ضعیفمورد
23-2128-1922-720-18پردازيرویا

30-2832-2529-827-24گراییعمل
43-3851-3442-1337-33فکريسالست
106- 97120- 78107-2896-77خالقیت
57-5172-4356-1850-42پذیريریسک

نتایج و بحث
نفر 268کننده در این پژوهش دانشجویان مشارکت

درصد31درصد دختر و 4/69،بودند که از این تعداد
سال 18- 25درصد در گروه سنی 26/71. پسر بودند

18/14درصد فرزند اول خانواده، 35/28.جاي داشتند
درصد فرزند دوم خانواده و مابقی فرزند سوم و باالتر 

ها آزاد و مابقی دولتی آندرصد86/51شغل پدر . بودند
مهارت و ها داراي حداقل یکدرصد آن73/28. بود

اندازي درصد سابقه راه8/13. مابقی فاقد مهارت بودند
. کار را داشتند و مابقی بدون سابقه بودندویک کسب

درصد دانشجویان تمایل به 89/70در نهایت حدود 
وداشتندکار مستقل براي خود واندازي کسبراه
کار واندازي کسبدرصد به تمایلی به راه98/27

در 2جدول قـطب.ود نداشتندمستقل براي خ
خالقیت، درصد89، بیش از فکريسالستهاي فهـمؤل

، درصد99بیش از گراییعمل،درصد97بیش از 
ضعیف و دانشجویان درصد96بیش از ،رویاپردازي

پذیريریسکي اما در مؤلفه.باشندمیبسیار ضعیف 
این در. باشدبهتر میناچیز اندکی وضعیت با تغییري 

دانشجویان ضعیف و درصد77بیش ازکمی مؤلفه 
دهد در مجموع نتایج نشان می. باشندمیبسیار ضعیف 

سال مورد که درصد بسیار باالیی از دانشجویان سه 
هايویژگیبراي مقایسه . وضعیت مطلوبی ندارندارزیابی 

تحصیل از آزمون هاي ورود و سالاساسگویان برپاسخ
.شدستفاده تحلیل واریانس ا

هامورد مطالعه بر اساس ویژگینمونهتوزیع فراوانی - 2جدول 

1392سال -13913سال -13902سال - 1

هاي مورد مطالعه سال، بین3مطابق با نتایج جدول 
بین دانشجویان ورودي در،هاي کارآفرینیاز نظر ویژگی

99در خالقیت و رویاپردازي با اطمینان،هايویژگی
95با اطمینان گراییعملو فکريسالستو درصد

اما از نظر . داري وجود دارداختالف معنیدرصد
میان دانشجویان این سه سال اختالف پذیريریسک
.داري وجود نداردمعنی

بسیار قويقويضعیفبسیار ضعیف

ویژگی

انی
راو

ف

انی
راو

د ف
رص

د

انی
راو

ف

انی
راو

د ف
رص

د

انی
راو

ف

انی
راو

د ف
رص

د

انی
راو

ف

انی
راو

د ف
رص

د

17969/761944/18488/3197/0فکريسالست
--28095/861195/11108/1فکريتسالس

34873/651728/23758/9136/1فکريسالست
197/0--19814/95488/3گراییعمل
----29082/97217/2گراییعمل
--37126/97273/2گراییعمل

19329/90488/3585/4197/0رویاپردازي
28756/94326/3108/1108/1رویاپردازي
36330/86758/9273/2136/1رویاپردازي

19329/90779/6294/1197/0خالقیت سال
----28973/96326/3خالقیت سال
136/1136/1--37126/97خالقیت سال

15151/493206/311653/15488/3پذیريریسک
24926/532291/231530/16652/6پذیريریسک
33146/422524/341106/15584/6پذیريریسک
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)تحلیل واریانس(ها ها بر حسب سالویژگیمقایسه میانگین-3جدول 

1392سال -13913سال -13902سال -1

هاي زوجی در ، براي انجام مقایسه4بر اساس جدول 
نتایج . هاي مختلف از روش دانکن استفاده شدسالبین 

و 1390هاي ورودي سالکه دانشجویان نشان داد 
سالستو گراییعمل،رویاپردازيهاي؛ویژگیدر 1391
و خالقیت؛ بدون اختالف در یک گروه قرار دارند فکري

تر و با کم1392ورودي سال و میزان آن از دانشجویان 
بین پذیريریسکمؤلفه در . داري دارنداختالف معنیآن

داري مشاهده الف معنیاختسالدانشجویان هر سه 
.شدن

هاسالدانشجویان بر حسب هاویژگینتایج آزمون تعقیبی -4جدول 
سال

139013911392
b07/48b77/48a12/58خالقیت

b20/11b67/11a56/13رویاپردازي
b80/10b98/10a92/11گراییعمل

b06/26b11/26a97/29فکريسالست
a80/41a83/41a05/42ریسک

.باشدبه معنی نبود تفاوت آماري می)b(حروف یکسان

در کشاورزيتقویت و توسعه کارآفرینی در حوزه 
مین نیروي انسانی ماهر و کارآفرینأگرو پرورش و ت

انسانی ماهر، متخصص و کارآفرین به نیروي . باشدمی
رود و ترین عوامل توسعه به شمار میعنوان یکی از مهم

کننده و مینأها و مراکز آموزشی، به عنوان تدانشگاه
در صورت برخورداري از دهنده نیروي انسانی،پرورش
توانند نقش خود را به درستی مدون و مناسب میبرنامه

بررسی با هدفپژوهش نایاز این رو. ایفا نمایند
دانشجویان ورودي پذیريریسکهاي خالقیت و ویژگی

صورت ، آنو شناخت نقاط قوت و ضعفرشته کشاورزي
سفانه دانشجویان مورد أدهد که متنتایج نشان می.گرفت

،گراییعملهاي رویاپردازي، ویژگیمطالعه از نظر 
و خالقیت ضعف جدي پذیريریسک،فکريسالست

مؤلفهدر ضعف دانشجویان مورد مطالعه.دارند
، شریف )9(با نتایج پژوهش قاسم نژاد پذیريریسک

غفاري ،)3(بدري ، )24(زالی، )20(زاده زاده و عبداهللا
) 19(و شین ) 5(، دراکر )21(سیادت و همکاران،)8(

چنین ضعف دانشجویان مورد مطالعه هم.سویی داردهم
گراییعملرویاپردازي و ،فکريسالستهاي در ویژگی

و مردانشاهی) 20(زاده زاده و عبداهللانیز با نتایج شریف
.سویی داردهم) 15(

خالقیت نیز مؤلفهضعف دانشجویان مورد مطالعه در 
و ) 20(زاده زاده و عبداهللاشریف،)24(زالیبا نتایج

چند که با نتایج هر. سویی داردهم) 14(مردانشاهی
و سیادت و همکاران) 8(غفاري ،)9(اسم نژاد پژوهش ق

ها ممکن است به این تفاوتاگر چه . نداردمطابقت) 21(
هاي دیگر دانشگاهساختاري و نظام آموزشی علت تفاوت 

پایین بودن با توجه اما ،با دانشگاه مورد مطالعه باشد
کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه هايویژگیمیزان 
ریزي مناسب به منظور تقویت ت برنامهضرورگر نمایان
هاي کارآفرینی در برنامهتواناییثر بر ؤمهاي مؤلفه

ها را مراکز پیش از دانشگاهآموزشی آموزشی و کمک
ها در مؤلفهاز سوي دیگر نتایج مقایسه این . دارد
مؤلفه بین دهد که ه نشان میعمورد مطالهايسال

داريسطح معنیFفراوانیمیانگینویژگی
10633/26103فکريسالست

050/7049/0 21133/2692فکريسالست
39733/2973فکريسالست

18000/10103گراییعمل
273/12012/0 29867/1092گراییعمل

39200/1173گراییعمل
12067/11103رویاپردازي

472/46002/0 26767/1192رویاپردازي
35667/1373رویاپردازي

10700/48103خالقیت سال 
44/351000/0 27767/4892خالقیت سال 

31250/5873خالقیت سال
18033/41103پذیريریسک

096/0910/0 28367/4192پذیريریسک
30500/4273پذیريریسک
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شان تحصیلآغازهاي سالان ودانشجویپذیريریسک
چند که دانشجویان هر. داري وجود نداردرابطه معنی

هاي ویژگیدر 1391و 1390هاي ورودي سال
،و خالقیتفکريسالستو گراییعملرویاپردازي، 

بدون اختالف در یک گروه قرار دارند ولی با دانشجویان 
.دار دارنداختالف معنی1393ورودي سال 

ورودي نتایج آزمون تعقیبی دانشجویان توجه به با
از دیگر دانشجویان باالتر و هامؤلفهدر کلیه 1392سال

اختالف هاآنبا ها مؤلفهدر دیگر پذیريریسکبه جز 
به نیز1390ورودي سال دانشجویان .داري دارندمعنی

تري در کلیه از میزان کمنسبت دیگر دانشجویان
تفاوت1391هاي وروديولی با رندبرخورداهاویژگی
.دنداري ندارمعنی

ورودي مجموع این نتایج بیانگر آن است که 
ها از جمله دانشگاه مورد مطالعه به عنوان دانشگاه
کنندگان چنین تربیتدهندگان متخصصان و همپرورش
هاي به عرصه کار و اشتغال بخش کشاورزي به ورودي

ي استراتژیک و در عین حالهاحوزهعنوان یکی از
وضعیت چندان مطلوبی را از نظر زاي جامعه،اشتغال
که هاي مورد مطالعه نداشته و با توجه به اینویژگی

آموزش، یکی از عوامل مهم در ایجاد تفکر و انگیزه 
هاي آموزشی است و براي باال کارآفرینی در سازمان

رود به بردن سطح علمی و دانش فنی دانشجویان براي و
رسالت و وظایف ).17(جامعه کاري ضروري است

هاي مشاهده شده در ها با توجه به کاستیدانشگاه
.گرددهاي خود دو چندان میورودي

ها هرچند مشاهده تغییرات مثبت در برخی از ویژگی
تواند ناشی از میبه نسبت دو سال قبل 1392در سال 

حیطی در سطح تغییرات به وجود آمده متحوالت و 
ها طبق انگیزه در بهبود این ویژگیامید و کشور و نقش
با توجه به اما باشد )یند خالقیتآفر(مدل آمابلی

،الي آموزش و پرورش نیروهاي متخصصهاي باهزینه
عدم کارآفرینی و بالطبع تواناییفقدان در صورت 

از یک سو جامعه از توانمندي و ،آموختگاندانشاشتغال 
ماند و از سوي دیگر میبهره ها بیآندانش 

هاي مادي و معنوي، از گان عالوه بر زیانآموختدانش
کشور دور و اجتماعی فعالیت در چرخه سالم اقتصادي 

مانده و هم خود و هم جامعه را دچار تبعات ناشی از 
بیکاري یا اشتغال نامرتب با تخصص خود خواهند نمود

تقویت بر ودن اثر آموزش با توجه به مشخص بلذا . )15(
باتادشومیپیشنهاددانشجویان خصایص کارآفرینانه

درتغییر،دروسدر محتوايتحولبراياساسیاقدامات
کارآفرینانه، آموزش ماهیتبامتناسبتدریسهايشیوه

از یک سوخالقانه هاي نوین واساتید و مدرسان با روش
،هاي تخصصیاهکارگ،هاي آموزشیو با برگزاري دوره

هاي ها، طرحهمچنین اجراي مسابقاتی با محوریت ایده
هاي دستاوردهاي ها و نمایشگاهکارآفرینانه، جشنواره

تدابیر الزم را براي ترویج، از سوي دیگر،دانشجویان
خالق و آموختگاندانشپرورشتشویق و پیگیري 

تا گردداتخاذترتیبی،چنینهم. شودفراهمکارآفرین
هايآموزش،دانشجوییدوراندر طولانشجویان د

رای کارآفرینو قابلیت هاو مهارتبگذرانندراکارآفرینی
ها و مراکزوجود هستهمیانایندر. نمایندکسب

وریزيبرنامهراامراینبتواندکهدانشگاهدرکارآفرینی
.باشدمیاهمیتحائزبسیارهدایت نماید،
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Investigation of Creativity and Risk- Taking Characteristics among the First Year
Agriculture Students (Case Study: Islamic Azad University, Qaemshahr Branch)

Mohammad Hassan Shakki

Abstract
Regarding the role of creativity and risk-taking in acquiring entrepreneurship skills and

taking account the situation of higher education the role of agriculture in nation, independency,
this research alims at investigation creativity and risk-taking among the first-year students of
agriculture. The population of this study consists of 338 students. The sample drawn through
simple random sampling includes 268 students. The obtained data was analyzed using SPSS
through descriptive statistics, ANOVA and DUNCAN test. The result shows that the most of
students have weak or very weak level of creativity. Moreover, there are significant differences
among under study groups in terms of creativity (99%certain) and farness of thought
(95%certain). However, there, is no significant among these groups in terms of risk-taking .In
addition there is no difference between the students in 2010 and 2011 in terms of day dream,
practicality, clearness of thought and creativity, However, these students are significantly
different from those entered in 2013 in terms of the mentioned characteristics. Due to the low
level of the under study characteristics in this research and the crucial role of agriculture in the
nation’s development it can be recommended that the existing lesson plans and curriculum has
to be substantially revised.

Keywords: Agricultural, Clearness of Thought, Day Dream, Entrepreneurship, Practicality,
Risk-Taking, Students
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