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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی و نقشش آموزششاای ماشارتی درکشارآفرینی دانشش آموختگشان
دانشگاه جامع علمی و کاربردی شرکت پست می باشد .این پژوهش از نظر نوع هدف ،کشاربردی و از
نظر نحوه گردآوری داده ها ،توصیفی و از نوع همبستگی میباشد که در سشال  1394انجشا ششده
است .روش انجا تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطالعشات پرسششنامه مشیباششد .تعشداد
اعضای جامعه آماری  1500نفر و اندازه نمونه با استفاده از فرمول کشوکران  450نفشر محاسشبه
گردیده است .روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایو برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد .پایایی پرسشنامه  0/86از طریق آلفای کرانباخ بدست آمد ،داده ها بوسشیله نشر افشزار
 SPSSو با استفاده از آزمون یومان ویتنی ،تجزیه و تحلیش ششدند .و نتشای نششان داد کشه :نقشش
آموزشاای ماارتی در ابعاد کارآفرینی دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ تفاوتی نداشته ولشی نقشش
این آموزشاا در خالقیت دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت است.
کلید واژهها :آموزش های ماارتی،کارآفرینی ،خالقیت ،علمی وکاربردی،شرکت پست.

 -1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ایران
 -2دانشجوی دکتری کارآفرینی ،آموزش عالی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول ،علی آباد کتول ،ایران
 - 3عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول ،علی آباد کتول ،ایران
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مقدمه
در حال حاضر سیر تحشوتت جاشانی ،کارآفرینشان را در خشد مقشد توسشعه فنشتوری و توسشعه
اقتصادی قرار داده است (احمدپور و مقیمی  .)1385مطالعات نشان میدهشد کشه کششورهایی کشه
نیروی کار ماهر دارند و سیاست رشد را انتخاب کردهاند ،سرمایه گذاری آناا در توسعه ماارت ها ،به
افزایش اشتغال کمك کرده است .شواهد نشان میدهشد افشزایش آمشوزش هشای صشحی مشیتوانشد
بیكاری را کاهش دهد .جونز و انگلیش )2005(1طی مطالعه خود اظاار داشته اند کشه بشا آمشوزش
کارآفرینی میتوان اعتماد به نفس و دانش و ماارت دانشجویان را افزایش و آناا را برای راه اندازی
کسب و کار توانمند ساخت.
در این ارتباط آموزش های مراکز علمی و کاربردی کشور به قصد ارتقای دانش افشراد و ایجشاد
ماارتاای تز و به فعلیشت درآوردن اسشتعدادهای نافتشه در ایششان تعلشیم داده مشیششود و دانشش
آموختگان برای احراز شغ  ،حرفه و کسب و کار در مشاغ گوناگون آماده میکند و توانشایی آنشان را
برای انجا کاری که به آنان محول شده است تا سط مطلوب افزایش مشیبخششد .مطالعشات نششان
می دهند کارآفرینان به ویژه در ایجاد واحدهای اقتصادی کوچك و متوسد که به اشتغال زایی باتیی
میانجامد ،نقش کلیدی دارند .به عنوان نمونه میتشوان بشه وضشعیت اششتغال در دهشهی  1980در
ایاتت متحده اشاره کرد .طی دههی مذکور در این کششور تناشا  5درصشد ششرکتاای کوچشك تشازه
تاسیس ،حدود  77درصد فرصتاای شغلی را ایجاد کردند .در حالی که در همشین زمشان  50ششرکت
بزرگ بیش از  3/5میلیون شغ را از بین بردند(نشاسته ریز،1387،ص.)8این تحقیق درصدد اسشت
تا نقش آموزشاای ماارتی در کارآفرینی دانش آموختگشان ششاغ و غیشر ششاغ در مرکشز علمشی و
کاربردی شرکت پست در ایجاد کسب و کار را روشن نماید.
در شراید فعلی کشور و نیز روند تغییرات بین المللی و پدیده جاانی شدن اقتصاد و با توجشه
به سه دلی ذکر شده ،تز است تا موضوع توسعه کار آفرینی به عنوان برنامهای راهبردی تلقشی و
به آن پرداخته شود .از طرفی ،اشباع ظرفیت های استخدامی دولتی و ناتوانی بخش خصوصی در به
کار گیری افراد جویای کار موجب شده که در سالاای اخیر مشك بیكاری در بین دانش آموختگان
دانشگاهی به شدت خود نمایی کند که در صورت عد توجه به این موضوع و پشیش بینشی نكشردن
- Jones & English
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راهكارهای اساسی و مناسب برای رفع این معض که در حال حاضر مشكالت اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی را به وجود آورده ،جامعه ما را در آیندهای نه چندان دور با بحراناا و چالشهشای
بزرگی مواجه خواهد کرد.
توجه به موارد مذکور اهمیت ایجاد مراکز علمی و کاربردی و بررسی و ارزیشابی آمشوزش هشای
ماارتی را بیش از پیش مبر ساخته و به تبع آن نیز انجا تحقیقاتی در این زمینه ضروری است کشه
این پژوهش برآنست رابطه آموزشاای ماارتی در کارآفرینی دانش اموختگان مراکز آموزش علمشی و
کاربردی شرکت پست را بسنجد و پیش بینی میشود که نتای این پژوهش میتوانشد حفشو و ارتقشا
آموزش های ماارتی در کار آفرینی دانش اموختگان را با ارائه ایده هشایی جدیشد فشراهم نمشوده و بشا
جستجوی نظا مند و کنكاش علمی و بررسی میدانی و ارزیابی برنامه ها و فعالیتاای آمشوزش هشای
ماارتی مراکز آموزش علمی و کاربردی  ،این نكته را مشخص کند که تا چه انشدازه ایشن آموزششاای
ماارتی در ایجاد کسب و کار کارآفرینی موثر بوده اند و با شناسایی دقیق مساله ،ضمن هدایت برنامه
های آموزشی متناسب با نیازهای منطقهای بستر مساعدی را برای بابود و اعتالی باره وری و رششد
و بالندگی منابع مورد نیاز شرکت پست فراهم آورد .با توجه به مشوارد ذکشر ششده هشدف اصشلی ایشن
پژوهش عبارت است :مقایسه نقش آموزشاای ماارتی در کارآفرینی بین دانش آموختگشان ششاغ و
غیر شاغ می باشد.
ادبیات و پیشینه تحقیق
 ابتكار عم  :کارآفرین ابتكار عم را در فراهم آوردن تما منابع اقتصادی برای ارائه یك محصولیا خدمت به امید کسب و کار سود آور بدست میگیرد(عباس زادگان.)1383،
 قدرت تصمیم گیری :کارآفرین تصمیماتی را در مورد سیاستاای اساسی برای کار اتخاذ میکند کهبه این وسیله جریان کاری تعیین میشود.
 خالقیت :کارآفرین فردی خالق است کشه تشالش مشیکنشد تشا محصشوتت جدیشد را تولیشد کنشد(خنیفر.)1385،
 ریسك پذیری :کارآفرین ،وقت  ،تالش و اعتبار کاری اش را در معرض ریسشك قشرار مشیدهشد ومنابع مالی را در یك کار مخاطره انگیز سرمایه گذاری میکنشد .همچنشین کارآفرینشان بشه یشادگیری
مدیریت ریسك و تحم اباا برای خود و دیگران تمای دارند و شكست یك پروژه را به عنوان یك
تجربه یادگیری تلقی میكنند نه به عنوان تراژدی فردی
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 درگیر شدن در فرایند مستمر نوآوری :انطباق و یشادگیری ،کارآفرینشان افشراد نشوآوری هسشتند کشهقالباای جدیدی را بوجود میآورند و روش های جدید تدوین میکنند(.فیض.)1386،
 م حدود نشدن به منابع موجود :کارآفرینان اجازه نمی دهند تا منشابع محشدود ،آناشا را از جسشتجویاهدافشان باز دارد و در انجا کارهای بیشتر با امكانات کمتر و جذب منابع از دیگران تبحر دارنشد و از
منابع محدود به شك اثربخش استفاده میكنند(عباس زادگان.)1383،
 ت وانایی رهبری :کارآفرین رهبران اثربخشی نیز هستند وبرخالف برخی از افشراد کشه کارآفرینشان راافرادی مستق و تك رو قلمداد میکنند ترجیع میدهندتناا کار کنند .آناا افراد اثرگذاری هستند کشه
میتوانند همكاران خود را هدایت کنند.
کارآفرینی :کارآفرینی فرایندی است که طی آن محصول یشا خشدمت جدیشدی براسشاس نشوآوری وخالقیت به بازار ارائه شودو این کسب و کار مداو  ،مدا در حال رشدو ترقی باشد.
 آموزشاای ماارتی:آموزشاای عملی و علمی کاربردی است که به مننظور ایجاد ماارت وتخصشصبرای توانایی در احراز شغ ارائه می شود و منجر به گواهینامه ماارت میگردد( خنیفر.)1385،
با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیقات زیادی در زمینه نقشش آموزششاای ماشارتی در کشارآفرینی بشین
دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ در کشورهای مختلف انجا شده است.
عزیزی( )1382در بررسی زمینه های پرورش کارآفرینی در دانششجویان سشال آخشر کارشناسشی و
کارشناسی ارشد دانشگاه شاید باشتی نتیجه گرفته است که بین متغیرهای اعتقاد به کنترل درونی،
انگیزه پیشرفت ،ریسك پذیری ،استقالل طلبی و خالقیت دانشجویان با کارآفرینی آنان رابطه معنی
داری وجود دارد.
هزارجریبی) (1382نشان داد که بین کارآفرینی و دوره های آمشوزش ماارتاشای فشردی ،انگیشزه
پیشرفت ،ریسك پذیری ،نیاز به موفقیت و خالقیت رابطه معنا داری وجود دارد.
مطالعات وارما )2000( 1نشان میدهد که کشورهایی که نیروی کار ماهر دارند و سیاسشت رششد را
انتخاب کردهاند ،سرمایه گذاری آناا در توسعه ماارت ها ،به افشزایش اششتغال کمشك کشرده اسشت.
شواهد نشان میدهد افزایش آموزش های صحی میتواند بیكاری را کاهش دهد .همچنین آموزش

- Varma
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های علمی کاربردی ریسك انفجار بیكاری زنان و جوانان بی شغ  ،بیكاری تما وقشت افشراد کشم
ماارت و ناتوان را کاهش میدهد.
هووارد )2004(1در پژوهشی تاثیر توسعه قابلیت های کارآفرینی (استقالل طلبی ،ریسشك پشذیری،
انگیزه پیشرفت ،کنترل درونی و اعتماد به نفس و جسشارت خالقیشت) را بشر کشارآفرینی  450نفشر
بررسی کرد و نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین این ویژگی ها و توانایی کارآفرینی افراد وجشود
دارد.
فرضیات تحقیق
با بررسی تحقیقات بدست آمده نتای حاکی از این است نقش آموزشاای ماارتی در کشارآفرینی بشین
دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت است .از این رو در پژوهش حاضر سعی بر آن اسشت تشا
نقش آموزشاای ماارتی در کارآفرینی بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ مورد بررسی قرارگیرد
بر این اساس فرضیه های زیز مورد بررسی قرار می گیرد.
فرضیه اصلی پژوهش این است که " نقش آموزشاای ماارتی در کارآفرینی شاغلین و غیشر ششاغلین
متفاوت است".
فرضیه های فرعی پژوهش به شرح زیر تعیین شده است :
 نقش آموزشاای ماارتی در ابتكارعم دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت است. نقش آموزشاای ماارتی در قدرت تصمیم گیری دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوتاست.
 نقش آموزشاای ماارتی در خالقیت دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت است. نقش آموزشاای ماارتی در ریسك پذیری دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت است. نقش آموزشاای ماارتی در درگیر شدن در فرایند مستمر نوآوری دانش آموختگشان ششاغ وغیر شاغ متفاوت است.
 نقش آموزشاای ماارتی در محدود نشدن به منابع موجشود دانشش آموختگشان ششاغ و غیشرشاغ متفاوت است.
 -نقش آموزشاای ماارتی در توانایی رهبری دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ است.

- Jones & English
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داده ها و روش تحقیق
تحقیق حاضر یك تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .و همچنین پژوهش حاضراز نشوع کشاربردی
میباشد .جامعه آماری در این پژوهش کلیهی دانش آموختگان مرکز علمی و کاربردی شرکت پسشت
میباشند که تعداد دانش آموختگان آن  1500نفر بوده که  1050نفر مرد و  450نفر زن بوده اند.
جامعه آماری شام تمامی دانشتموختگان مرکز علمشی و کشاربردی ششرکت پسشت در سشال 1384
میباشد  ،و با استفاده از فرمول کوکران تعداد افراد در این پژوهش  400نفر محاسبه گردید.
احتمال وجود صفت مشترک  . /5 = pعد احتمال وجود صفت مششترک  . /5 =qجامعشه آمشاری
N = 15000
حدود اطمینان در سط  )z=1/96( %95خطای قاب قبول d = 0/05
= 400

1500 ×3/84×0/5×0/5

=

3/84×0/5×0/5

NZ 2 pq

=n

Nd 2  Z 2 pq

1500×0/0025+
در این تحقیق حجم نمونه براساس فرمول کوکران محاسبه شد که  400نفر حجم نمونه مشیباششد
که جات بات بردن اعتبار تحقیق  450نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخشاب
شد بدین شك جامعه آماری به دو طبقه مرد و زن و همچنین دانش آموختگان شاغ و غیر ششاغ
طبقه بندی شده است ،سایر اطالعات در جدول(  )1آمده است:
جدول ( :)1جامعه آماری و نمونه آماری دانش آموختگان فنی و حرفهای استان اردبی
جنسیت
مرد
زن
ک

جامعه آماری
1050
450
1500

شاغ
180
95
275

غیر شاغ
135
40
175

جمع ک نمونه آماری
315
135
450

در این تحقیق ابزار جمع آوری داده ها شام یك پرسشنامه میباشد کشه دارای  34سشوال کشه
کلیه سئواتت و گویههای مرتبد در طول یك طیف  5قسمتی از نوع لیكرت ارزش گذاری شدهاند.
برای سنجش میزان روایی طرح پرسشاای مطرح شده ،پرسشنامه در اختیار چند نفشر از اسشاتید و
گذاشته شدند با جمع بندی نظرات آنان سؤاتت انتخاب شده ،ویرایش گردیده و قابلیت اجرا را کسشب
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نمودند .برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر پرسشنامه ها در بین  30نفر از آزمودنیهشا اجشرا
گردید و پایایی پرسشنامه  0/86درصد ازطریق تكنیك آلفای کرونباخ بدست آمد.
برای توصیف صفات کیفی به محاسبه درصد و توزیع فراوانی و درصشد تجمعشی ،بشرای توصشیف
صفات کمی به محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی (میانگین ،انحراف استاندارد ،خطای معیشار
میانگین ،دامنه تغییرات ،چولگی و کشیدگی) از نر افزار SPSSپرداخته ششد و بشرای تعیشین نرمشال
بودن نمرات از آزمون اسمیرنف کولموگروف ،برای همهی فرضیه ها با توجه بشه عشد نرمشال بشودن
توزیع داده ها از آزمون یومان ویتنی استفاده شد.
نتای تحقیق
در این قسمت ازپژوهش نتای تجزیه و تحلی فرضیه ها آورده میشود.
ابتدا به بررسی نرمال بودن آموزشاای ماارتی و کارآفرینی با مولفه های آن (ابتكارعم  ،قشدرت
تصمیم گیری ،خالقیت ،ریسك پذیری ،درگیر شدن در فرایند مستمر نوآوری ،محدود نشدن به منابع
موجود ،توانایی رهبری) دانش آموختگان می پردازیم به این منظور از آزمون کولموگروف – اسمیرنف
استفاده شده است .همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود سشط معنشی داری همشهی متغیرهشا
 0/000و کوچكتر از  0/05میباشد ،بنابراین با اطمینان  95درصد میتشوان گفشت متغیرهشا دارای
توزیع نرمال نیستند.
جدول ( :)2نتای آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای برازندگی توزیع نرمال
دانش آموختگان شاغ

تعداد

آماره کولموگروف -اسمیرنف

سط معنی داری دوطرفه

کارآفرینی
ابتكارعم
قدرت تصمیم گیری
خالقیت
ریسك پذیری
درگیر شدن در فرایند مستمر نوآوری
محدود نشدن به منابع موجود
توانایی رهبری

275
275
275
275
275
275
275
275

دانش آموختگان غیر شاغ
کارآفرینی
ابتكارعم
قدرت تصمیم گیری

تعداد
175
175
175

2/450
2/321
3/381
4/527
2/855
2/392
3/827
3/137
آماره کولموگروف -اسمیرنف
2/063
2/660
2/489

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
سط معنی داری دوطرفه
0/000
0/000
0/000
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ریسك پذیری
درگیر شدن در فرایند مستمر نوآوری
محدود نشدن به منابع موجود
توانایی رهبری
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175
175
175
175
175

0/040
0/001
0/000
0/002
0/035

1/398
2/031
2/681
1/884
1/422

برای انجا آزمون فرضیه ها ،با توجه به نوع و مقیاس متعیرها از آزمون  uمان ویتنی استفاده شد .در
جدول ( )3میانگین رتبهها به تفكیك آمده است.
جدول ( :)3میانگین رتبه ها برای انجا آزمون ناپارامتریك  uمان ویتنی
فرضیه
فرضیه اصلی
فرضیه اول
فرضیه دو
فرضیه سو
فرضیه چاار
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
فرضیه هفتم

نا مولفه
شاغ
غیر شاغ
شاغ
غیر شاغ
شاغ
غیر شاغ
شاغ
غیر شاغ
شاغ
غیر شاغ
شاغ
غیر شاغ
شاغ
غیر شاغ
شاغ
غیر شاغ

تعداد
275
175
275
175
275
175
275
175
275
175
275
175
275
175
275
175

میانگین رتبه ها
204/77
187/43
197/36
204/40
200/21
197/88
208/20
179/59
205/52
185/71
200/22
197/86
196/31
206/79
200/25
197/78

مجموع رتبه ها
56722/50
22678/50
54669
24732
55458
23943
57671
21730
59630
21730
55460
23941
54379
25021
55470
23931

جدول ( :)4نتای آزمون uمان ویتنی برای مقایسه نقش آموزش های ماارتی و ابعاد کارآفرینی
فرضیه
فرضیه اصلی
فرضیه اول
فرضیه دو
فرضیه سو

نا مولفه
کارآفرینی
ابتكار عم
قدرت تصمیم گیری
خالقیت

آماره uمان ویتنی
15297/50
16166
16562
14349

آماره z
-1/385
-0/568
-0/190
-2/325

سط معنی داری
0/166
0/570
0/849
0/020
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15090
ریسك پذیری
فرضیه چاار
0/112
-1/588
160560
فرآیند نوآوری
فرضیه پنجم
0/850
-0/190
15876
محدود نشدن
فرضیه ششم
0/394
-0/852
16550
توانایی رهبری
فرضیه هفتم
0/840
-0/202

نتای آزمون فرضیه اصلی در جدول ( )4آمده است .با توجه بشه مقشدار سشط معنشی داری ،0/166
فرض صفر این آزمون رد نمی شود .به عبارت دیگر فرضیه اصلی رد میگردد یعنی نقش آموزششاای
ماارتی در کارآفرینی بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت نیست.
نتای آزمون فرضیه اول در جدول ()4آمده است .با توجه به مقدار سط معنی داری  ،0/570فشرض
صفر این آزمون رد نمی شود .به عبارت دیگر فرضیه اول رد میگردد یعنی نقش آموزشاای ماشارتی
در ابتكار عم بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت نیست.
نتای آزمون فرضیه دو در جدول ( )4آمده است .با توجه به مقدار سط معنی داری  ،0/849فرض
صفر این آزمون رد نمی شود .به عبارت دیگر فرضیه دو رد میگردد یعنی نقش آموزشاای ماشارتی
در قدرت تصمیم گیری بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت نیست.
نتای آزمون فرضیه سو در جدول ( )4آمده است .با توجه به مقدار سط معنیداری  ،0/020فرض
صفر این آزمون رد میشود .به عبارت دیگر فرضیه سو تائید میگردد یعنی نقش آموزشاای ماشارتی
در خالقیت بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت است.
نتای آزمون فرضیه چاار در جدول ()4آمده است .با توجه بشه مقشدار سشط معنشی داری ،0/112
فرض صفر این آزمون رد نمی شود .به عبارت دیگر فرضیه چاار رد میگردد یعنی نقش آموزشاای
ماارتی در ریسك پذیری بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت نیست.
نتای آزمون فرضیه پنجم در جدول ()4آمده است .با توجشه بشه مقشدار سشط معنشی داری ،0/850
فرض صفر این آزمون رد نمی شود .به عبارت دیگر فرضیه پنجم رد میگردد یعنی نقش آموزششاای
ماارتی در درگیر شدن در فرایند مستمر نوآوری بین دانش آموختگان شاغ و غیشر ششاغ متفشاوت
نیست.
نتای آزمون فرضیه ششم در جدول ( )4آمده است .با توجه بشه مقشدار سشط معنشی داری ،0/394
فرض صفر این آزمون رد نمی شود  .به عبارت دیگر فرضیه ششم رد میگردد یعنی نقش آموزشاای
ماارتی در محدود نشدن به منابع موجود بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت نیست.
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نتای آزمون فرضیه هفتم در جدول ( )4آمده است .با توجه بشه مقشدار سشط معنشی داری ،0/840
فرض صفر این آزمون رد نمی شود .به عبارت دیگر فرضیه هفتم رد میگردد یعنی نقش آموزششاای
ماارتی در توانایی رهبری بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت نیست.
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بحث و نتیجه گیري و پیشنهادات
نتای تحقیق نشان می دهد یعنی نقش آموزشاای ماارتی در کارآفرینی دانشش آموختگشان ششاغ و
غیر شاغ متفاوت نیست .و در این رابطه گیب )2004(1معتقد است برای جذب بازار کار ،عالوه بشر
آموزش های حرفهای و ماارتی ،آموزش های دیگری نیز تز است .مجموع این آموزش های مشورد
نیاز که بتواند نیازهای بازار کشار را در زمینشه هشای مختلشف مرتفشع کنشد تحشت عنواناشای مختلفشی
نامگذاری شده است :معیارهای توانمندی ،شایستگی کانونی ،قابلیت اشتغال ،ماارتاای اساسی .یافتشه
های بدست آمده با تحقیقات قبلی (مك بناتین و هال .)2003،2علشی بیگشی و همكشاران ()1387
محسنی ( )1387صدرا ابرقویی و بیطرف ثانی ( )1387عزیشزی و حسشینی ( )1384کشه در ایشن
زمینه انجا گرفته اند همسو نمی باشد.
نقش آموزشاای ماارتی در ابتكار عم بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت نیسشت.
و به نظر محقق فردی که آموزشاای ماارتی را بصورت صحی و کاربردی میبیند به سشرعت و بشه
طور مثبت نسبت به اتفاقات واکنش نشان میدهد و برای خود فرصت ایجاد مینماید که یافته هشای
بدست آمده با نظریه جیمز )2005 (3که بر این باور اسشت کشه مزیشت اساسشی آموزششاای علمشی
کاربردی القای ماارتاای تخصصی مربوط به کار است که میتواند فرد را در شغ اتخاذ شده بسیار
شایسته و پربارتر از قب نشان دهد همخوانی ندارد.
نقش آموزشاای ماارتی در قدرت تصمیم گیری بشین دانشش آموختگشان ششاغ و غیشر ششاغ
متفاوت نیست .نتای بدست آمده با تحقیقات قبلی در این زمینه همسو نمی باشد در این زمینه برخی
از صاحب نظران علم کارآفرینی معتقدند که ویژگی های شخصیتی عام مؤثری بر تصمیم گیشری
در کارآفرینی به شمار میروند .به عبارت دیگر اگر چنین ویژگی هایی در فرد وجود داشته باشد ،فرد
به سمت کارآفرینی سوق مییابد (موریانو و گرجیوسكی.)2007 ،
نقش آموزشاای ماارتی در خالقیت بین دانش آموختگان شاغ و غیر شاغ متفاوت است .کشه
نتای کسب شده به نظر محقق منطقی بوده و محقق بر این بشاور اسشت کشه آمشوزش هشای فنشی و
حرفهای به سبب انطاف پذیری نشات گرفته از خصیصههای بازار کار و اوضاع اقتصشادی -اجتمشاعی
حاکم بر کشور و نیز به دلی آموزش و ایجاد ماارت در افشراد بشرای توانشایی در احشراز ششغ  ،نقشش
- Gibb
- Mack Bannatyne & Hall
- James

1
2
3
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بسزایی در خالقیت و اشتغال دانش آموختگان دارد .هم چنین ،ریسشال )1992( 1نیشز در پژوهششی
خالقیت و نوآو ری را موثرترین ویژگی روحیه کارآفرینانه عنوان کرده است.
نقش آموزشاای ماارتی در ریسك پذیری بین دانش آموختگان ششاغ و غیشر ششاغ متفشاوت
نیست .و محقق براین باور است که کارآفرینان به یادگیری مدیریت ریسك و تحم اباا برای خشود
و دی گران تمای دارند و شكست یك پروژه را به عنوان یك تجربه یشادگیری تلقشی میكننشد نشه بشه
عنوان تراژدی فردی .بر پایه کار ساتكین و پابلو )1992( 2میتوان به این نتیجه رسید کشه احسشاس
مخاطره کارآفرینان ،مشخصات بنگاه ،اثرات ضمنی 3و ویژگشیهشای شخصشیتی کارآفرینشان ،نقششی
کلیدی در تصمیمات کارآفرین برای ورود به تصمیمگیری مخاطرهآمیز جدید بازی میکند.
نقش آموزشاای ماارتی در درگیر شدن در فرایند مستمر نوآوری بین دانش آموختگشان ششاغ و
غیر شاغ متفاوت نیست .نتای بدست آمده به نظر محقق علت آن رامی توان به میزان عالقه مندی
دانش آموختگا ن با نوع آموزشاا و توجه آناا به موارد تدریس شده دانست چشون کارآفرینشان همشواره
نسبت به تحوتت واکنش فوری نشان داده و از ادامه ضرردهی جلوگیری میکنند.
نقش آموزشاای ماارتی در محدود نشدن به منابع موجود بین دانشش آموختگشان ششاغ و غیشر
شاغ متفاوت نیست .عباس زادگان ( )1383معتقد است که کارآفرینان اجازه نمی دهنشد تشا منشابع
محدود ،آناا را از جستجوی اهدافشان باز دارد و در انجا کارهای بیشتر بشا امكانشات کمتشر و جشذب
منابع از دیگران تبحر دارند و از منابع محدود به شك اثربخش استفاده میكنند.
نقش آموزشاای ماارتی در توانایی رهبری بین دانش آموختگان ششاغ و غیشر ششاغ متفشاوت
نیست .جونز )2005( 4در بررسی که در  22دانشكده انجشا داد ،آمشوزش کشارآفرینی را در مراکشز
آموزش عالی کشاورزی به منظور افزایش توانایی و دانش شغلی دانشجویان و تحقق اهداف آموزش
کشاورزی ضروری میداند.
با توجه به یافته های پژوهش حاضر راهكارهای زیر پیشنااد می گردد:
 آموزش منتای به کارآفرینی طبق استاندارد جاانی و به موازات خدمات جاری شرکت پست درمراکز آموزشی علمی و کاربردی این شرکت برگزار گردد.
1

- Rissal
- Sitkin & Pablo
3
- Contextual effects
4
- Jones
2
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 ت وجه ویژه مدیران به پرورش خالقیت و نوآوری در کارکنان عملیاتی شرکت پست. حمایت از ایده ها و طرح های ابتكاری در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان. استقرار نظا پاداش دهی مناسب برای فعالیت نوآورانه و خالقانه کارکنان. از بازیاای خالقانه در محید آموزش و در کارگاهاای آموزشی بیشتر استفاده شود. در دورههششای آموزشششاای ماششارتی در مراکششز آموزش شی علمششی و کششاربردی شششرکت پسششت ازصاحبنظران حرف مربوط دعوت شود.
 در تدوین استاندارد آموزش ،نیاز سنجی از بازار خدمات شرکت پست صورت گیرد. در دورهای آموزشاای ماارتی درمراکز آموزش شرکت پست ازماارتاای عمومی کسشب وکشارنیز بحث گردد.
 ایجاد تیم های رقابتی برای نوآوری در ارائه خدمات جدید در بستر فناوری. -مع رفی شاغلین خالق و نوآور به دیگر کارکنان شرکت پست و تجلی از آناا.
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کتابنامه:
-

-

-

-

-

-

احمد پور داریانی ،محمود و مقیمی ،سید محمد ،1385 ،مبانی کارآفرینی ،نشر فرا اندیش،
تاران ،ص .16
خنیفر ،حسین" ،)1385( ،.کارآفرینی در نظا ارزشی،تاران :انتشارات اکرا ".
صدرا ابرقویی ،ناصر ،.و بیطرف ثانی ،مرتضی" ،)1387( ،.ارزیابی کارآفرینی دانششجویان
علمی کاربردی "،مجموعه مقاتت همشایش توسشعه کشارآفرینی در آمشوزش هشای علمشی
کاربردی کشاورزی ،انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جااد کشاورزی.
عباس زادگان ،سیدمحمد" ،)1383( ،.کیفیت و کارآفرینی "،مجله مدیریت ،ششماره -89
.90
عزیشزی ،ب ،.و حسشینی ،س" ،)1384( ،. .بررسشی عوامش مشؤثر در توسشعه روحیشه و
ماارتاای کارآفرینی در میان دانشجویان دانشكده کشاورزی کرج ،پایشان نامشه کارشناسشی
ارشد در رشته تروی و آموزش کشاورزی ،واحشد علشو و تحقیقشات دانششگاه آزاد اسشالمی
تاران ،تاران ،ایران.
عزیزی "،)1382( ،. ،بررسی زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی در داتششجویان سشال
آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاید باشتی "،پایشان نامشه کارشناسشی ارششد،
دانشكده علو تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شاید باشتی.
علی بیگی ،امیر حسین ،.اطاری ،زهرا ،.و بارانی ،شارزاد" ،)1387( ،.بررسی میزان روحیه
کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی و عوام موثر بر آن "،مجموعشه مقشاتت همشایش
توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کششاورزی ،انتششارات موسسشه آمشوزش
عالی علمی کاربردی جااد کشاورزی.
فیض ،داود ،1386 ،روش های تدریس کارآفرینی در نظا آموزش عالی کشور ،مجموعه
مقاتت همایش ملّی آموزش عالی و کارآفرینی ،انتشارات دانشگاه سمنان.
محسنی ،عادل" ،)1387( ،.بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی برنگشرش کارآفرینانشه و بشاور
خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه شاید باششتی "،پایشان نامشه کارشناسشی ارششد،
دانشگاه شاید باشتی ،دانشكده علو تربیتی وروان شناسی
نشاسته ریز ،محمد" ،)1387( ،.کارآفرینی و آموزش وپرورش ،فصلنامه رشد آموزش فنشی
و حرفه ای ،)1(4 "،صص .9-11
هزارجریبی ،جعفر" ،)1383( ،.کارآفرینی ،تاران :پژوهشكده امور اقتصادی".
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