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According to the new approaches of universities and innovative views of 
students, particularly students of agricultural sciences, innovative behavior 
in students can play an effective role in their entrepreneurship. In this 
regard, the present study examines the innovative behavior of students of 
agricultural schools in Sari County in Mazandaran province. This is a 
descriptive-survey study. The statistical population was composed of 433 
students, out of which 206 students were selected on the basis of Krejcie 
and Morgan table. The research tool was a researcher-made questionnaire 
in which innovative behavior was measured by 32 items in the form of 
three dimensions of idea discovery, idea creation and idea support. In order 
to determine the content validity of the questionnaire, the opinions of 
experts and faculty members and to determine the reliability of the 
questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was applied, which was 0.920 
for innovative behavior Descriptive and inferential statistical methods were 
used in SPSS21. The results showed that there is a positive and significant 
relationship between different dimensions of innovative behavior at the 
level of 99% confidence. Findings indicate that there is a positive and 
significant relationship between innovative behavior and students' 
semester. Comparison of innovative behavior of students in different 
groups showed that innovative behavior in the groups of gender, level of 
education, having a job, having a history of innovation and 
entrepreneurship, as well as different fields of study, had a significant 
difference. According to the results, it is suggested that educational centers, 
including institutions and centers of higher education, by providing 
educational facilities and infrastructure to provide the ground for the 
production of ideas to pave the way for the development and strengthening 
of entrepreneurial culture. It is suggested that educational centers, 
including institutions and higher education centers, by providing 
educational facilities and infrastructure, review headlines with emphasis on 
innovative and technological activities, supply the ground for creating and 
developing ideas for students, in order to strengthen and expand the 
entrepreneurial culture. 
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  يسار شهرستان

رانه به دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم کشاورزي، ها و نگاه نوآورویکردهاي نوین دانشگاه به توجه با
ها نقش مؤثري داشته باشد. در همین راسـتا  تواند در کارآفرین شدن آنرفتار نوآورانه در دانشجویان می

تحقیق حاضر به بررسی رفتار نوآورانۀ دانشجویان آموزشـکدة کشـاورزي شهرسـتان سـاري در اسـتان      
نفـر تشـکیل    433پیمایشی بـوده و جامعـۀ آمـاري آن را     -حقیق توصیفیاست. این تداخته مازندران پر

ها بر اساس جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه انتخاب شـدند.  نفر از آن 206اند. به طوري که  داده
گویه در قالب سه بعد خلق  32ساخته بود که رفتار نوآورانه در آن با ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه محقق

بـه منظـور تعیـین روایـی محتـوایی پرسشـنامه از نظـرات         قاء ایده و اجراي ایده سنجش شـد. ایده، ارت
نتایج تحقیق نشان داد، بین کارشناسان و براي تعیین پایایی آن از ضریب آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد. 

داري مثبت و معنی ها حاکی از وجود رابطۀداري وجود دارد. یافتهرفتار نوآورانه رابطۀ مثبت و معنیابعاد 
هاي بین رفتار نوآورانه و ترم در حال تحصیل دانشجویان بود. مقایسه رفتار نوآورانه دانشجویان در گروه

هاي جنسیت، مقطع تحصیلی، داشتن شغل، دارا بـودن سـابقۀ   مختلف نشان داد، رفتار نوآورانه در گروه
داري داشته است. با توجه بـه  تفاوت معنیهاي تحصیلی مختلف، نوآوري و کارآفرینی و همچنین رشته

گردد مراکز آموزشی از جمله مؤسسات و مراکـز آمـوزش عـالی بـا در     نتایج به دست آمده، پیشنهاد می
هـاي  ها با تأکید بر فعالیـت هاي آموزشی، بازنگري در سرفصلدسترس قرار دادن امکانات و زیرساخت

ها را براي دانشجویان فراهم نمایند تا بـدین وسـیله زمینـه    ایدهزمینۀ تولید و توسعه ، نوآورانه و فناورانه
  تقویت و گسترش فرهنگ کارآفرینی هموار گردد.
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  مقدمه
وسـعه پایـدار در بخـش آموزشـی مـورد      ت امروزه

گذاران کشـورهاي  ن و سیاستمحققاتوجه بسیاري از 
بـر  هـا  آن یاصـل  دیـ تأکمختلف قرار گرفتـه اسـت کـه    

 ;Ellis et al., 2012( بوده است ها يو نوآور یکپارچگی

Bennett et al., 2018 .(1نوآوري همان رفتار نوآورانه 
رفتارهـایی   ). بهCingöz and Akdogan, 2011( است

شوند، رفتار نوآورانه گفته که منجر به بروز نوآوري می
 نـوآوري توسـط  ). Sears and Baba, 2011( شـود می

 که داراي رفتار نوآورانـه باشـند   گرددمیایجاد افرادي 
رفتـار نوآورانـه مفهـومی     ).1395(غیور و همکـاران،  

شود کـه بـه   و به رفتارهایی اطالق میاست عدي چندب
). رفتـار  Duverger, 2012( کند نوآوري کمک یندآفر

نوآورانه شامل چهار مرحله کشف ایـده، تولیـد ایـده،    
   پشــــتیبانی ایــــده و اجــــراي ایــــده اســــت    

)De Jong and Den Hartog, 2010( .Ren and 

Zhang )2015    نیز رفتار نوآورانه را شـامل سـه بعـد (
ـ سازي ایـده دانسـته  تولید ایده، ترویج ایده و پیاده د. ان

هـاي  این رفتار نه تنها باید فرآینـد ذهنـی تولیـد ایـده    
ـ       ه جدید را توصیف کنـد، بلکـه بایـد بـه معرفـی و ب

هاي جدیـد، بـا هـدف بهبـود عملکـرد      کارگیري ایده
به بیـان دیگـر،    ).Taştan, 2013( سازمانی نیز بپردازد

هاي ایجاد توسعه قابلیت و ها با نوآوري بیشترسازمان
(آملـی و   کننـد را تضـمین مـی  موفقیـت خـود    جدید

ــاران،  ــه  1400همک ــه از آن جمل ــی)؛ ک ــه  م ــوان ب ت
در  ها و مؤسسات آموزش عـالی اشـاره کـرد.    دانشگاه

بـه صـورت   هـا و دانشـجویان   دانشـگاه عصر حاضـر  
. اندهاي پویا و در حال تغییر مواجهاي با محیطفزاینده

به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خـود  بنابراین 
کرده و مسیر خود را بـا  ا با تغییرات محیطی سازگار ر

تـر شـدن   با پیچیدهخالقیت و نوآوري تضمین نمایند. 
ــع  ــزون جوام ــونیروزاف ــه طــور حــتم رســالت  کن ، ب

                                                
1. Innovative Behavior 

جوامـع،   برآورده شـدن انتظـارات   ها به منظوردانشگاه
 شود. بـدین لحـاظ، آنچـه   تر میتر و با اهمیتحساس

لحاظ  سسات آموزشی بهها و مؤامروزه در بین سازمان
متخصصان امر را بـه   تربیت نیروي انسانی مولد، توجه

خود جلـب کـرده اسـت، رفتـار خالقانـه و نوآورانـه       
 کارکنان اینگونه از مؤسسات بوده اسـت  دانشجویان و

طوري که بسیاري  به. )1394(زاهد بابالن و سیدکالن، 
ی از دانشجویان نه تنها نوآور و خالق نیستند، بلکه حت

ها و تغییرات عصر در هماهنگی با تحوالت و پیشرفت
حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با همان شیوة سنتی به 

براي ادامـه حیـات،   ها دانشگاه دهند.کار خود ادامه می
، افرادي خالق و نوآور دانشجویان آن باید پویا بوده و

سـازي مشـاغل جدیـد،    عالوه بر زمینهبتوانند  تا باشند
با وجود این، نوآوري . ي نیازهاي جامعه باشندجوابگو

تواند داشته باشد، ها میسازمان نقش محوري در بقاي
مســتمر  بــه طــوري کــه دانشــمندان جامعــه جــذابیت

نظیر و با توسـعه سـازمانی   ها را بیدر سازمان نوآوري
با این توضـیح،  ). Mihm et al., 2010( اندبرابر دانسته

 شود کـه کلیدي محسوب می يمراافراد نوآورانه  رفتار
. صـورت فـردي یـا گروهـی جلـوه کنـد       تواند بهمی

در  حیـاتی  و مهـم  عامـل  عنـوان  بـه  نـوآوري بنابراین، 
 پایـدار  رقابتیزمینۀ مناسب  ایجاد منظور بهها دانشگاه

. باشـد می امروزي متغیر و پیچیدهکار و بازار  محیط در
تشـویق   به درگیر شـدن در رفتـار نوآورانـه   افرادي که 

بـا امنیـت روانـی بـاال را ایجـاد      ی و محیطـ شـوند  می
 شـد خواهنـد   روبـا عملکـرد بهتـري روبـه    ، نمایند می

)Baer and Frese, 2003; Xu et al., 2022; Choi et 

al., 2021( .ارتقـاي  بـه  تواندمی خالقیت افزایش زیرا 
 از جلوگیري ها،هزینه کاهش خدمات، کیفیت و کمیت

ـ  منـابع،  اتـالف   و کـارایی  افـزایش  رقابـت،  زایشاف
 شـود  منجـر  شغلی رضایت و انگیزش ایجاد وري، بهره

)Wong and Pang, 2003.(  
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هـا و  کارآفرین کردن دانشـگاه  با توجه به سیاست
هاي کارآفرینی و همچنین دانشجویان، خالقیت، قابلیت

تواند عالوه بر توسعۀ رفتار نوآورانه در دانشجویان می
به کارآفرین شدن دانشجو و ایجـاد   محیط دانشگاهی،

 تـوان می واقع درآن، مؤثر واقع شود.  زمینۀ اشتغال در
 تنهـا ، کنـونی  محـور دانـش  و متغیر محیط در که گفت

 حفـظ  را خـود  موجودیـت  توانندمی نوآوردانشجویان 
 دهنـد  پاسخبازار کار در زمان معین  نیازهاي به وکنند 

بیـان دیگـر،    بـه . )1394(صالحی و مرادي پردنجانی، 
دانشـجویان   سـایر  از ترسریع و بهتر نوآور دانشجویان

لـذا، در   .دهنـد  پاسـخ  محیطـی  هايچالش به دنتوانمی
نوآوري رفتار  بر هاي تأثیرگذارمؤلفه صورتی که بتوان

نهادینــه  هـا  دانشگاههـا را در آن را شناسایی نموده و
جویان و دانشـ به توسعه و بالندگی تواند میقطعاً کرد، 

بنـابراین  . ودکمک شایانی نمـ  بیش از پیشها دانشگاه
توانند براي گام نهادن در این مسیر عوامل متفاوتی می

در همین  در رفتار نوآورانۀ دانشجویان تأثیرگذار باشند.
واکـاوي رفتـار نوآورانـه    با هدف راستا تحقیق حاضر 

و  ساريشهرستان آموزشکدة کشاورزي دانشجویان در 
توانـد ناشـی از   این امـر مـی  آن پرداخته است.  تحلیل

عوامل متعددي باشد که در رفتار نوآورنۀ افراد به ویژه 
هـا تأثیرگـذار   دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه

هـا، رفتـار   است. بنـابراین کلیـد نـوآوري در دانشـگاه    
  ها است. نوآورانه دانشجویان در آن

  
  پیشینۀ تحقیقمبانی نظري و 

وآورانه در تحقیقات و مطالعات متعددي به رفتار ن
هـاي متفـاوتی   هاي گوناگون و بـر اسـاس مـدل   شیوه

مطرح و از زوایاي مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
اما در ارتباط با بررسی رفتار نوآورانـه در   گرفته است.

بین دانشجویان تحقیقات اندکی انجام گرفته اسـت. از  
از نتـایج تحقیقـات   رو در جهت تشـریح موضـوع   این

شاره اها مشابه بهره گرفته شده است که به برخی از آن
  .گرددمی

نشان ) 2018و همکاران ( Lukinaتحقیقات  جینتا
ـ موفق يکه بـرا  دهد یم در یـک نـوآوري نیـاز بـه      تی

پیشنهاد و خلق ایده بوده و براي دستیابی به نتـایج آن  
ن نشـا  جینتـا نیاز به اقدامات مشخص است. همچنین 

بـروز   يبـرا  یشرط کـاف  يفرد تیداد که سطح خالق
ــه   ــار نوآوران ــجویان رفت ــتیندر دانش و  Zhong  .س

) نیز در تحقیقی در کشـور چـین بـه    2018همکاران (
این نتیجه رسیدند کـه رفتـار جسـتجوي اطالعـات و     
رفتارهاي نوآورانه در دانشجویان مورد مطالعـه رابطـۀ   

) در 2017ان (و همکارAlnajdawi مثبت داشته است. 
پژوهشـــی دریافتنـــد کـــه رهبـــري تحـــولی و بـــه 

گــذاري دانــش تــأثیر مثبتــی بــر نــوآوري در  اشــتراك
ــالی دارد.    ــوزش ع ــات آم  Mikhailova andمؤسس

Kaminskaya )2016 در بـــین دانشـــجویان نشـــان (
هـاي  هاي قابل توجهی در ویژگـی دهد که، تفاوت می

پسر وجود ظهور رفتار نوآورانه در دانشجویان دختر و 
ــه  ــن، یافت ــر ای ــالوه ب ــطح  دارد. ع ــاوت در س ــا تف ه

ــین مهــارت ــه را در ب  هــاي رهبــري و کیفیــت نوآوران
ــت.   ــان داده اس ــجویان نش ــاران  Roffeeiدانش و همک

بـه بررسـی    اي در بین دانشـجویان ) در مطالعه2016(
تأثیر فرهنگ نوآوري بـر رفتـار نوآورانـۀ دانشـجویان     

کـه فرهنـگ   انـد  و بـه ایـن نتیجـه رسـیده     اندپرداخته
تر و نـوآوري  نوآوري، به تولید فارغ التحصیالن خالق

مطالعـات نشـان    منجـر خواهـد شـد.    محصول جدید
ماننــد ســبک  یو ســازمان يانــد کــه عوامــل فــرد داده

هـاي  ویژگـی  ،يودکارآمدخ ،ینظارت تیحما ،يرهبر
بـر   یو فرهنـگ سـازمان   يکار يها یژگیو ،شخصیتی

 ,Choi and Ruona( دارند ریتأث رییتغ يفرد برا یآمادگ

2011; Srivastava and Dhar, 2019; Tayal et al., 
2018; Aboobaker and Zakkariya, 2021 .(  
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نشـان داد  ) 1400تحقیق آملی و همکـاران ( نتایج 
سه دانشجویان بر ایجاد رفتار نوآورانه  ثرؤکه عوامل م

عامل سازمانی (سـاختار سـازمان، فرهنـگ سـازمانی،     
ــگاه و     ــت دانشـ ــانی، سیاسـ ــالی و انسـ ــابع مـ منـ

(روش تــدریس، محتــواي  محــوري)، آموزشــی گــروه
(تالش و پشتکار،  آموزشی و اساتید دانشگاه) و فردي

انگیزه و ویژگی شخصیتی) بود. بعـد سـازمانی داراي   
بـوده  رین سهم و بعد فردي داراي کمترین سـهم  بیشت

ــت ــه     . اس ــاي نوآروان ــه رفتاره ــان داد ک ــایج نش نت
ـ  ثیر عوامـل مختلفـی هسـتند ایـن     أدانشجویان تحت ت

عوامل در سه حوزه کالن سازمانی، آموزشی و فـردي  
) به ایـن  1400دهقان و همکاران ( .گسترده شده است

به ترتیـب   نتیجه رسیدند که موفقیت در رفتار نوآورانه
باشـد.  متأثر از اجـراي ایـده، تـرویج و تولیـد آن مـی     

که اگـر  ) معتقدند 1398آباد (راد و لطفی خاتونایرجی
مهیـا  براي افـراد  نوآورانه و نوآوري  شرایط رفتارهاي
توانمند باشند یا توانمنـد سـاخته   ها آننباشد، هر چند 

هـا  گونه آنقالتوان خالقیت و رفتارهاي خشوند، نمی
تحقیـق جهـانگیر و همکـاران     نتایج. را ارتقاء بخشید

ــه خـــاطر کـــاري نشـــان داد تعلـــق) 1395(   بـــر بـ
هـا تـأثیر مثبـت و     گذاري خطاها و تولید ایـده  اشتراك

گـذاري خطاهـا بـر     اشتراك  دار دارد. همچنین به معنی
موفــق و   .اســتنیــز مــؤثر هــا  تولیــد و تــرویج ایــده

تبارسـنجی مـدل   اعبررسـی  «) نیز در 1393همکاران (
، رفتار نوآورانـه  »رفتار نوآورانه کاري میسمان و مولدر

را در پنج بعد بررسی فرصت، تولید ایده، ارتقاي ایده، 
سازي ایده و تعمـق مـورد بررسـی و تجزیـه و     محقق

     ت.تحلیل قرار داده اس
بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل نتــایج تحقیقــات و  

ـ      ی و مطالعات صـورت گرفتـه توسـط محققـین داخل
خارجی، ضمن بیان مفاهیم مختلفی از رفتار نوآورانـه،  

هـاي متنـوعی بـراي سـنجش و     هـا و مؤلفـه  شاخص
در که  طوري . به)1 شده است (جدولارزیابی آن ارائه 

رفتـار  هاي مـرتبط بـا   ها و گویهکلیۀ مؤلفه این تحقیق
عد کشف یا تولیـد  سه بشده و در بندي دستهنوآورانه 

قاي ایـده و پشـتیبانی یـا اجـراي یـا      ایده، خلق یا ارت
   .)1 (شکل مورد سنجش قرار گرفتایده،  محقق کردن

   

  هاي مختلفبر اساس مدل مصادیق رفتار نوآورانه -1 جدول
  اي از نتایج تحقیقخالصه  عنوان تحقیق  منبع

غیور و همکاران 
)1395(  

   ثیر سبک حل مسالهأتبررسی 
  شهودي بر رفتار نوآورانه

قیق رفتار نوآورانه در سه بعد تولید ایده، ترویج ایده و در این تح
) با نه گویه مورد ارزیابی 2001سازي ایده در قالب مدل جانسن ( پیاده

 قرار گرفت.
  دوست و صلح
زاده کرمانی جعفري
)1395(  

  بررسی رفتار کارآفرینانه 
  هاي مؤثر بر آنکتابداران و عامل

اساس چهار عامل کشف ایده، خلق رفتار نوآورانه در این تحقیق بر 
  اند.ایده، پشتیبانی ایده و اجراي ایده، را مورد بررسی قرار داده

پور و همکاران ابراهیم
)1394(  

  بررسی ارتباط هوش معنوي 
  معلمانۀ با رفتار نوآوران

هاي استفاده ) طبق گویه1988براي ارزیابی رفتار  نوآورانه از مدل کانتر (
هاي خالقانه، ترویج و ها و فنون جدید، ارائه اندیشهآوري، روشاز فن

هاي جدید، تأمین بودجه و امکانات الزم براي اجراي پشتیبانی از اندیشه
هاي مناسب براي اجراي کارگیري طرح و برنامهه هاي جدید، باندیشه
هاي جدید، خالقیت و نوآوري در تدریس، و توانایی استفاده از اندیشه

  استفاده شده است. د در جهت نوآوريامکانات موجو
زاهد بابالن و سیدکالن 

)1394(  
بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه 

ادراکی بر خودکارآمدي خالّق و رفتار 
در این تحقیق براي سنجش رفتار نوآورانه از متغیرهایی همچون 

  تولید ایده، ترویج ایده و اجراي ایده، استفاده شده است.
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  اي از نتایج تحقیقخالصه  عنوان تحقیق  منبع
  نوآورانه

فرشی پورو تقی احمدي
)1393(  

بررسی تأثیر رفتارهاي غیرنوآورانه بر 
 افسردگی

در این تحقیق رفتارهاي غیرنوآورانه بر اساس توانایی در خلق ایده، 
قدرت الزم براي تثبیت ایده، توانایی در متقاعد کردن دیگران و 

  سازي ایده مورد سنجش قرار گرفته است.توانایی در پیاده
ندي هدائی و کولوب

)1393( 

بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر 
 رفتار نوآورانه

به منظور سنجش رفتار نوآورانه افراد از شش گویه بر اساس مدل 
  ) استفاده شده است.1994اسکات و براس (

موفق و همکاران 
)1393(  

اعتبارسنجی مدل رفتار بررسی «در 
  نوآورانه کاري میسمان و مولدر

پنج بعد بررسی فرصت، تولید ایده، ارتقاي ایده،  رفتار نوآورانه را در
) 2012سازي ایده و تعمق بر اساس مدل میسمان و مولدر (محقق

  مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.
آزاد و زاهدبابالن 

)1393(  
مقایسه رفتار نوآورانه مدیران در 

  مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی
دل کانتر بهره گرفته در این تحقیق براي سنجش رفتار نوآورانه از م

 شده است.

سعیدا اردکانی و 
  )1392همکاران (

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه 
  نوآوري فردي

براي سنجش رفتار نوآوري از هفت بعد تعامل، رهبري، ارتباطات، 
یکپارچگی، حمایت سازمانی، دانش و انگیزش در قالب عوامل 

  استفاده شده است. داخلی
کاظمی و همکاران 

)1391(  
شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر 

  نوآوري
) بر 2005در این تحقیق براي سنجش نوآوري از مدل هاگس (

 سوال استفاده شده است. 9اساس 

  )1394( شناورنعامی و 
نقش اشتیاق شغلی، کنترل شغلی، 

رفتارهاي نوآورانه و رهبري تحولی 
 سازي شغلیبینی دگرگوندر پیش

نجش رفتارهاي نوآورانه از مدل کراس در این تحقیق براي س
-) استفاده شده است که بر مبناي دو بعد تولید و آزمایش ایده2004(

  باشد.سازي میهاي جدید و همچنین پیاده

صفري و همکاران 
)1390(  

 و سازمانی ساختار میان ارتباط
  کارشناسان نوآوري

 10ا ) ب1986در این تحقیق نوآوري بر اساس مدل پاتچن و فیفر (
  مقیاس مورد سنجش قرار گرفت. 4سوال و در 

Jafarzadeh Kermani 
and Solhdoost 

(2017)  

و رفتار ن نوآوري محیطی رابطه بی
 نوآورانه کتابداران

رفتار نوآورانه را در سه بعد کشف، پشتیبانی و اجراي ایده، مورد 
  گرفته است.تجزیه و تحلیل قرار 

Stoffers et al. 
(2015)  

رابطۀ بین رفتار نوآورانه و بررسی 
  فرهنگ سازمانی

در این تحقیق براي ارزیابی رفتار نوآورانه از سه بعد تولید ایده، 
  ارتقاء ایده و تحقق ایده، بهره گرفته شده است.

Waenink (2012)  ار مورد بررسی قر رفتار نوآورانه بر اساس دو بعد فردي و سازمانی  ها بر رفتار نوآورانهتأثیر مهارت
  گرفته است.

Oukes (2010)  بررسی رفتار نوآورانۀ کاري  
هاي شغلی، رفتار نوآورانه را در پنج گروه عوامل فردي، ویژگی

مورد مطالعه قرار  عوامل تیمی، عوامل ارتباطی و عوامل سازمانی
  اند.داده
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  فرآیند رفتار نوآورانه -1 شکل

  
  مواد و روش تحقیق

هـاي  از نـوع پـژوهش   این تحقیق به لحاظ ماهیت
هاي مورد نیـاز  آوري دادهکمی و بر اساس نحوه جمع

است که بـه صـورت پیمایشـی     ١یک تحقیق توصیفی
نفر از  433جامعۀ آماري تحقیق را ه است. انجام گرفت

دانشـــجویان در دو مقطـــع کـــاردانی و کارشناســـی 
ــتان   آموزشــکدة کشــاورزي شهرســتان ســاري در اس

ها بر اساس نفر از آن 206که  اندمازندران تشکیل داده
 بـه نمونـه  حجـم  جدول کرجسی مورگان بـه عنـوان   

ابزار سنجش تحقیـق  استفاده شد. ساده روش تصادفی 
ــق  ــنامه محق ــاخته پرسش ــش   س ــه در دو بخ ــود ک ب

شناختی و رفتار نوآورانـه تـدوین   هاي جمعیت ویژگی
شـناختی  هـاي جمعیـت  گردید. براي ارزیابی ویژگـی 

جهـت سـنجش   استفاده شـد.  متغیر  11از دانشجویان 
گویه براي سنجش شاخص کشف  14رفتار نوآورانه، 
گویه براي سنجش شاخص خلـق یـا    8یا تولید ایده، 

ــده و  ــاي ای ــاخص   10ارتق ــنجش ش ــراي س ــه ب گوی

                                                
1. Survey Research 

ارائـه شـده    پشتیبانی یا اجرا و یا محقـق کـردن ایـده   
 32است. به طور کلی رفتار نوآورانـه دانشـجویان بـا    

اي ها با یک دامنـه پـنچ گزینـه   کدام از آن که هر گویه
)، 5طیف لیکرت شامل خیلی موافقم (با ارزش عددي 

)، نظـري نـدارم (بـا ارزش    4موافقم (با ارزش عددي 
ــددي  ــددي  3ع ــا ارزش ع ــی 2)، مخــالفم (ب ) و خیل

) مورد سنجش قرار گرفت 1مخالفم (با ارزش عددي 
  ). 2 (جدول

سشنامه تـدوین  به منظور تعیین روایی محتوایی پر
شده، از نظـرات و پیشـنهادات کارشناسـان و اسـاتید     
ــایی   ــین پای ــراي تعی ــه شــد. ب آموزشــکده بهــره گرفت

ــا،    ــه راهنم ــک مطالع ــتفاده از ی ــا اس ــنامه ب  30پرسش
پرسشنامه بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  

هــا، آوري پرسشــنامهســاري، توزیــع و پــس از جمــع
اد رفتـار نوآورانـه محاسـبه    ضریب آلفاي کرونباخ ابعـ 

  ). 3گردید (جدول 
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  تعریف و مقیاس سنجش متغیرهاي تحقیق -2 جدول
 نوع مقیاس  متغیر

  هايویژگی
  شناختیجمعیت

  اسمی  جنسیت
 نسبی سن

 اسمی وضعیت تأهل
  ايفاصله  تعداد اعضاي خانوار

  اسمی  مقطع تحصیلی
  اسمی  رشته تحصیلی

  ايفاصله  ترم در حال تحصیل
  اسمی  وضعیت شغلی پدر

  ترتیبی  وضعیت تحصیلی پدر
  اسمی  وضعیت شغلی مادر

  ترتیبی  وضعیت تحصیلی مادر

 ابعاد رفتار نوآورانه
ارتقاي ایده و پشتیبانی یا  کشف یا تولید ایده، خلق یا

  ایدهاجراي 
  ترتیبی

  
  نتایج حاصل از ضریب آلفاي کرونباخ در تحقیق -3 جدول

  
بنـدي  آوري و دسـته در این تحقیق پـس از جمـع     

ها، از روش آمار توصیفی و اسـتنباطی در محـیط   داده
استفاده ها جهت تجزیه و تحلیل داده SPSS21افزار نرم

بنـدي  توصـیفی بـه منظـور دسـته     شد. از روش آمـار 
هاي آزمودنی از نظر صفات مختلف و توصـیف   گروه

از جـداول توزیـع   نمونـه مـورد مطالعـه     هـاي ویژگی
انحـراف معیـار و   ، فراوانی، درصد فراوانـی، میـانگین  

استفاده شـده اسـت. در بخـش آمـار      ضریب تغییرات
اسـتیودنت  ، تینباطی از ضریب همبستگی پیرسوناست

  و تجزیه واریانس یکطرفه بهره گرفته شد.
  

  هایافته
  نتایج به دست آمده نشان  شناختی:هاي جمعیتویژگی
 1/47و  هادختررا  درصد از پاسخگویان 9/52 داد که

هـا  درصد از آن 65اند که درصد را پسرها تشکیل داده
رصـد در مقطـع کارشناسـی    د 35در مقطع کاردانی و 

درصـد از پاسـخگویان    83ها نشـان داد،  اند. یافتهبوده
 8/38اند. همچنین ها متأهل بودهدرصد آن 17مجرد و 

درصد  8/23درصد از پاسخگویان با بیشترین فراوانی و 
 6تا  5هاي ترتیب در خانواده نیز با کمترین فراوانی، به

  اند. نفر بوده 6نفره و بیشتر از 

  
  
  

  مقدار ضریب آلفاي کرونباخ  هاد گویهتعدا  ابعاد
  777/0  14  کشف یا تولید ایده
  820/0  8  خلق یا ارتقاي ایده

  823/0  10  ایدهي پشتیبانی یا اجرا
  920/0  32  رفتار نوآورانه
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  بندي ابعاد رفتار نوآورانه دانشجویان  اولویت -4 جدول

  میانگین  هاگویه
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  اولویت

  1  123/0  46/0  73/3  کشف یا تولید ایده
  1  189/0  71/0  76/3  پردازي من مؤثرند.در ایدهباورهاي رایج 

  2  201/0  77/0  84/3  دارم. هاي جدیدایدهکشف به من تمایل 
  3  203/0  77/0  79/3  .دهممی و توسعه هاي جدید را  ترویجاندیشه

  4  222/0  82/0  70/3  هاي خود کنجکاو هستم.من در قبال اندیشه
  5  233/0  83/0  56/3  هاي جدید هستم.هاي خود به دنبال راهمن براي ارائۀ ایده

  6  233/0  90/0  86/3  هاي مفید و سازنده دارم.من تمایل به ارائه اندیشه
  7  234/0  93/0  98/3  هاي جدید جهت کشف ایده هستم.من به دنبال اندیشه

  8  238/0  90/0  78/3  هاي خود ترسی ندارم.من از ارائۀ ایده
  9  240/0  88/0  66/3  من توانایی زیادي در خلق ایده دارم.

  10  244/0  94/0  86/3  مندي زیادي به خالقیت و نوآوري  دارم.عالقه
  11  261/0  98/0  75/3  دهم.را انجام میهاي الزم توصیه هاود ایدهدر مورد بهب

  12  269/0  97/0  60/3  هایم داشته باشد.تواند نقش مهمی در تولید ایدهپرسش و سواالت انتقادي دیگران می
  13  278/0  02/1  67/3  اندیشم.ها و فرآیندهاي کاري میمن در انجام کارها به چگونگی بهبود روش

  14  340/0  15/1  38/3  شود.هایم میدن به مسائل مرتبط در من باعث تغییر در اندیشهاندیشی
  3  174/0  64/0  67/3  خلق یا ارتقاي ایده

  1  226/0  89/0  94/3  کنم.ها استفاده میهایم از فرصتکارگیري ایدهه بدر من 
  2  243/0  90/0  71/3  تم.هاي مناسبی هسحلراه من در هنگام برخورد با مشکالت کشف ایده به دنبال

-، ارتباط برقرار میکنندالزم را فراهم می اشخاص مهمی که منابع و مجوزمن براي خلق ایده با 

  کنم.
99/3  98/0  246/0  3  

  4  254/0  88/0  47/3  آسان است. متقاعد کردن دیگران در مورد اهمیت ایده براي من کاري
  5  260/0  93/0  58/3  گیرم.ي مناسب را به کار میهاهاي خود، طرح و برنامهبراي اجراي اندیشه

  6  265/0  99/0  73/3  ترین فاکتورهاي من براي تبدیل ایده به عمل است.ریزي یکی از مهمبرنامه
  7  276/0  95/0  44/3  کنم.من براي محقق کردن ایدة خود گزارش منظمی تهیه می

  8  311/0  10/1  54/3  ات است.هاي متفاوت از ملزومجهت انجام بهتر کارها، یافتن روش
  2  158/0  59/0  74/3  پشتیبانی یا اجراي ایده

  1  231/0  87/0  77/3  من توانایی به کارگیري امکانات را در جهت کشف ایده دارم.

  2  234/0  87/0  72/3  من با رفع نکات ضعف به فکر عملی کردن ایدة خودم هستم.
  3  237/0  94/0  96/3  تغییر اساسی در خالقیتم ایجاد کند. تواندتشویق من از جانب مسئولین دانشگاهی می

  4  238/0  90/0  78/3  هاي قبلی بستگی دارد.اي خاص به وسیله من به حمایت از ایدهارائه ایده
  5  246/0  88/0  57/3  م. باشهاي جدید میمین بودجه و امکانات الزم براي اجراي اندیشهأت يدر جستجو

  6  247/0  94/0  80/3  تواند در ارائه ایدة تأثیر به سزایی داشته باشد.متقاعد کردن مدیران می
  7  251/0  94/0  75/3  هاي نو هستم.من با تأمین بودجه و اعتبارات مالی به دنبال ارائه و اجراي اندیشه و ایده

  8  252/0  94/0  73/3  کنم.استفاده می هاي خودهاي مسئولین براي عملی کردن ایدهمن از حمایت
  9  271/0  98/0  61/3  کنممینوآوري استفاده ارائه و اجراي ود در جهت جمواز امکانات و تجهیزات 

  10  302/0  11/1  68/3  هاي نو و جدید به دنبال توسعه دادن ایدة خودم هستم.حلمن با استفاده از راه
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بندي و مقایسۀ ابعاد رفتار نوآورانه در بـین  اولویت
بندي ابعـاد رفتـار نوآورانـه    نتایج اولویتدانشجویان: 

با کمترین و » کشف ایده«دانشجویان نشان داد که بعد 
با بیشترین مقدار ضریب تغییرات، بـه  » خلق ایده«بعد 

ترتیب در درجۀ اول و آخـر اهمیـت رفتـار نوآورانـه     
مورد ارزیابی پاسخگویان قرار گرفت. بر اساس نتایج 

پردازي من یدهدر اباورهاي رایج «هاي ارائه شده، گویه
اندیشیدن به مسائل مرتبط در مـن باعـث   «و » مؤثرند.

من «از بعد کشف ایده، » شود.هایم میتغییر در اندیشه
و » کـنم. ها استفاده میهایم از فرصتبه کارگیري ایده

هاي متفـاوت از  جهت انجام بهتر کارها، یافتن روش«
مـن  «از بعد خلـق ایـده و همچنـین    » ملزومات است.

نایی به کارگیري امکانات را در جهت کشف ایـده  توا
هاي نو و جدیـد بـه   حلمن با استفاده از راه«و » دارم.

از بعد پشـتیبانی  » دنبال توسعه دادن ایدة خودم هستم.
ایده، به ترتیب با کمترین و بیشـترین مقـادیر ضـریب    

ترین درجۀ اهمیت رفتـار  تغییرات در باالترین و پایین

     ).4اند (جدول ویان قرار گرفتهنوآورانۀ دانشج
و دانشجویان ماتریس همبستگی ابعاد رفتار نوآورانه 

بـه منظـور بررسـی    هـاي فـردي:   رابطۀ آن با ویژگی
ماتریس همبستگی ابعاد رفتار نوآورانـه دانشـجویان و   
رابطۀ آن بـا متغیرهـاي فـردي (سـن، تعـداد اعضـاي       
خانوار و ترم در حال تحصیل) از ضـریب همبسـتگی   

هاي حاصل از طور که یافتههمانپیرسون استفاده شد. 
تحقیق نشان داد، ضمن وجـود رابطـۀ مثبـت قـوي و     

اد رفتار نوآورانه، بعد کشـف ایـده بـا    دار بین ابعمعنی
درصد اطمینان،  99در سطح  927/0ضریب همبستگی 

دار را نسبت بـه دو بعـد   ترین رابطۀ مثبت و معنیقوي
 دیگر، با رفتار نوآورانۀ دانشجویان داشته است (جدول

. با توجه به نتایج به دست آمده، بین رفتار نوآورانه )5
ان مـورد مطالعـه در   و ترم در حال تحصیل دانشـجوی 

درصــد اطمینــان و بــا ضــریب همبســتگی  99ســطح 
 داري وجود دارد (جـدول ، رابطۀ مثبت و معنی649/0

6 .(  
  

  ماتریس همبستگی ابعاد رفتار نوآرانه دانشجویان  -5 جدول
  )4(  )3(  )2(  )1(  ابعاد

  1  )1کشف ایده (
776/0  
000/0  

781/0  
000/0  

927/0  
000/0  

  1    )2خلق ایده (
762/0  
000/0  

912/0  
000/0  

  1      )3پشتیبانی ایده (
912/0  
000/0  

  1        )4رفتار نوآورانه (

  
  هاي فردي همبستگی بین رفتار نوآورانه و برخی ویژگی -6 جدول

  داريسطح معنی  ضریب همبستگی  نوع آزمون  متغیر
  837/0  -014/0  پیرسون  سن

  172/0  002/0 پیرسون  تعداد اعضاي خانوار
  006/0  649/0** پیرسون  حال تحصیلترم در 

  درصد اطمینان 99در سطح  **
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هـاي  مقایسه رفتار نوآورانـه دانشـجویان در گـروه   
به منظور مقایسۀ رفتار نوآورانـه دانشـجویان   مختلف: 
ها، هاي دو بخشی با توجه به نرمال بودن دادهدر گروه

استیودنت استفاده شـد. نتـایج بـه دسـت     از آزمون تی
بـر حسـب   رفتار نوآورانـه   کی از آن است کهآمده حا

جنسیت، مقطع تحصـیلی، داشـتن شـغل دوم، داشـتن     
ســابقه نــوآوري و داشــتن ســابقه کــارآفرینی تفــاوت 

طـور کـه مشـاهده    همـان ). 7 (جدولداري دارد  معنی
وضعیت تأهـل   در دو گروه دارير معنیشود، مقدا می

و وضعیت شغلی پدر، بزرگتر از سطح خطاي آزمـون  

که بیانگر عدم تـأثیر ایـن دو متغیـر بـر      ) است05/0(
با توجه به میـانگین  متغیر وابسته رفتار نوآورانه است. 

پسرها نسبت بـه دخترهـا،   شود که اي مشاهده میرتبه
دانشجویان کارشناسی نسبت به کاردانی، افرادي که به 
شغل دیگري مشغول هستند نسبت به افرادي که شغل 

اند جویانی که سابقۀ نوآوري داشتهدیگري ندارند، دانش
انـد  و همچنین دانشجویانی که سابقۀ کارآفرینی داشته

نسـبت بــه کســانی کــه هیچگونــه تجربــۀ کــارآفرینی  
و در نتیجـه رفتـار    بـاالتري اي اند میانگین رتبهنداشته

  اند.بیشتري داشتهنوآورانه 
   

  استیودنتاساس آزمون تی هاي دووجهی برمقایسه رفتار نوآورانه در گروه -7 جدول

  میانگین   بنديگروه  متغیر
  ايرتبه

  مقدار
  استیودنتتی 

  سطح 
  داريمعنی

  12/129  پسر  008/0**  150/4  78/98  دختر  جنسیت

  وضعیت تأهل
  51/118  مجرد

  14/121  متأهل  376/0  -886/0

  023/0*  458/2  26/104  کاردانی  مقطع تحصیلی
  34/124  کارشناسی

  43/119  کارمند  082/0  -294/0  73/118  آزاد  پدر عیت شغلیوض

  37/99  خیر  040/0*  469/2  43/119  بلی  مشغول به شغل دیگر

  49/100  ندارد  019/0*  309/3  82/119  دارد  سابقه نوآوري

  سابقه کارآفرینی
  18/132  دارد

  79/87  ندارد  000/0**  755/5
  ها پذیرفته شده است.ه مقایسهفرض برابري واریانس براي هم 
  

ــه در    ــار نوآوران ــۀ رفت ــی مقایس ــور بررس ــه منظ ب
رشــتۀ تحصــیلی، وضــعیت (هــاي چندبخشــی  گــروه

ــعیت    ــادر و وض ــغلی م ــدر، وضــعیت ش تحصــیلی پ
هـا، از  ، با توجـه بـه نرمـال بـودن داده    )تحصیلی مادر

طرفه بهره گرفته شـد. بـر    آزمون تجزیه واریانس یک
، رفتار نوآورانـه در  8 ده در جدولاساس نتایج ارائه ش

داري هاي تحصیلی مختلف داراي تفـاوت معنـی  رشته
طوري که این تفـاوت بـین دانشـجویان     بوده است. به

هاي امور دام، علـوم زراعـی و   با رشته مکانیک ماشین
تکنولوژي پرورش دام بوده است. ضمن این که رفتـار  

ي از خود دارنوآورانه در سه گروه دیگر، تفاوت معنی
  نشان نداده است. 
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  هاي چندوجهی بر اساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفهمقایسه رفتار نوآورانه در گروه -8جدول
  داريسطح معنی  Fمقدار   ايمیانگین رتبه  بنديگروه  متغیر

  رشته تحصیلی

  a78/117  امور دام

247/14  **000/0  
  b02/132  مکانیک ماشین
  a08/119  علوم زراعی

  a07/115  تکنولوژي پرورش دام 
  ab00/106  علوم باغی 

  وضعیت تحصیلی پدر

  90/119  ابتدایی 

903/0  463/0  
  32/118  راهنمایی 
  52/117  متوسطه 

  00/121  فوق دیپلم 
  00/100  لیسانس و بیشتر 

  وضعیت شغلی مادر
  00/122  آزاد

  50/120  کارمند   576/0  552/0
  38/118  دارانهخ

  مادر وضعیت تحصیلی

  99/117  ابتدایی 

466/1  214/0  
  37/122  راهنمایی 
  47/119  متوسطه 

  00/100  فوق دیپلم 
  00/111  لیسانس و بیشتر 

  
  گیرينتیجه

 مؤسسـات  و هـا سـازمان  بـین  در آن چـه امـروزه  
مولـد، توجـه    انسـانی  نیـروي  تربیت لحاظ به آموزشی
 رفتـار  اسـت،  کـرده  جلـب  خـود  به را امر انمتخصص
 گونـه نای و کارکنـان  دانشـجویان  نوآورانـه  و خالقانـه 

 توانـد مـی  نوآوري این، وجود است. با بوده مؤسسات
باشـد (زاهـد    داشـته   هابقاي سازمان در محوري نقش

 هـاي ضـرورت  به توجه ). با1394بابالن و سیدکالن، 
نگاه نوآورانـه   ها و همچنینمدیریت دانشگاه بر حاکم

به دانشجویان به ویژه دانشجویان علوم کشـاورزي در  
که نقش مهم و اساسی در بـاال بـردن    ها مختلفرشته

سطح خودکارآمدي کشاورزان، دامـداران و باغـداران،   
گردد که جایگـاه  خواهند داشت؛ این سوال مطرح می

هـاي کشـاورزي   در دانشـجویان رشـته  رفتار نوآورانـه  
لذا با توجه به اهمیـت موضـوع رفتـار     ؟ چگونه است

ــاورزي و     ــوم کش ــجویان عل ــین دانش ــه در ب نوآوران
همچنین تنوع عوامل تأثیرگذار بر آن، تحقیق حاضر با 

آموزشـکدة   هدف بررسی رفتار نوآورانـۀ دانشـجویان  
انجـام  کشاورزي در شهرستان ساري استان مازنـدران  

  شد. 
نشـان داد  بندي ابعاد رفتـار نوآورانـه   نتایج اولویت

با کمترین ضریب تغییرات و بعد » کشف ایده«بعد  که
ترتیـب در   با بیشترین ضریب تغییرات، بـه » دهخلق ای«

اهمیت رفتار نوآورانه قرار گرفتند.  آخراول و  اولویت
بـا بیشـترین   (درصد پاسـخگویان   34 هااساس یافتهبر

بـر  اي در حد متوسط داشـتند.  رفتار نوآورانه )فراوانی
ساس، جهت موفقیت در فرآیند کشف تا اجـراي  این ا

ترین مرحلۀ یک رفتار نوآورانه در ایده، تولید ایده مهم
دانشجویان است. به طوري که پشتیبانی و حمایـت از  

تر از ارتقـاي  تواند مهمایده جهت اجراي موفق آن می
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 Jafarzadeh Kermani andنتایج تحقیقات ایده باشد. 

Solhdoost  )2017نشان داد کشف ایـده، تولیـد    ) نیز
ایده، حمایت از ایـده و اجـراي ایـده، بـه ترتیـب در      

دهقـان و  . انـد درجۀ اهمیت رفتار نوآورانه قرار گرفتـه 
) نیز بر این باورنـد کـه موفقیـت در    1400همکاران (

رفتار نوآورانه به ترتیب متأثر از اجراي ایده، تـرویج و  
  تولید آن است. 

ــه   ــایج ب ــه نت ــا توجــه ب ــده از ب ــون دســت آم آزم
همبستگی بین ابعاد رفتار نوآورانه پاسخگویان، بین هر 

در داري سه بعد رفتار نوآورانـه رابطـۀ مثبـت و معنـی    
وجود داشت. ضمن این کـه  درصد اطمینان  99سطح 

ــده   ــف ای ــد کش ــریب  بع ــدار ض ــترین مق داراي بیش
داشته اسـت. نتـایج بـه دسـت آمـده از       همبستگی را 

هـاي  ین رفتـار نوآورانـه و ویژگـی   آزمون همبستگی ب
فردي نشان داد، متغیر ترم در حال تحصیل دانشجویان 

داري مورد مطالعه با رفتار نوآورانه رابطۀ مثبت و معنی
 دردانشـجویان  داشت. این یافته نشـان از آن دارد کـه   

هاي باالتر به دلیل آشـنایی بیشـتر بـا ابعـاد رشـتۀ      ترم
هـاي حاصـل از آن،   ها و نوآوريتحصیلی و خالقیت

دانشـجویان  نسـبت بـه    بهتريتوانند رفتار نوآوري می
     جدیدالورود داشته باشند.

 استیودنت نشـان داد کـه  نتایج حاصل از آزمون تی
رفتار نوآورانه در بین پسرها نسبت به دخترها، بیشـتر  

) Mikhailova and Kaminskaya )2016بوده اسـت.  
ــاران ( Luoو  ــات) در تح2016و همک ــه  قیق ــان ب ش

هاي رفتار نوآورانه در دانشجویان دختر و پسـر  تفاوت
اشاره کرده است و معتقدند که رفتار نوآوارنه در بـین  

ست. به طوري کـه یافتـۀ بـه    ا پسرها بیشتر از دخترها
 Leong andدهـد.  دست آمده را مورد تأیید قـرار مـی  

Rasli )2014  ــالزي و ــور م ــز در کش  Hanif and) نی

Bukhari )2015  در کشور پاکستان، به تفاوت رفتـار (
انـد. بـه   نوآورانه در دو جنس مـرد و زن اشـاره کـرده   

) 1390طوري که نتایج تحقیقات صفري و همکاران (

دار نـوآوري در دو جـنس   نشان از عدم تفاوت معنـی 
ــرد ــان داد،    م ــایج نش ــه نت ــور ک ــان ط و زن دارد. هم

ت بـه  دانشجویانی که داراي شغل دیگري بودنـد نسـب  
افرادي که شغل دیگري نداشتند، رفتار نوآورانۀ بهتري 

دهـد داشـتن ارتباطـات    داشتند. این یافتـه نشـان مـی   
تر و رفتار تواند ذهن فرد را خالقتخصصی شغلی می
و همکاران  Birdi. نماید و تقویت نوآورانۀ آن را تغییر

) نیز معتقدنـد داشـتن شـغل و مهـارت در آن     2016(
 Hanif andتار نوآورانه افراد مؤثر باشد. تواند در رف می

Bukhari )2015 و (Wojtczuk-Turek and Turek 
اند که تجربۀ شغلی در رفتـار  ) نیز اذعان داشته2013(

، دانشـجویان  عالوه بـر ایـن  نوآورانه تأثیر مثبتی دارد. 
مقطع کارشناسی نسبت به مقطع کاردانی، داراي رفتار 

) Leong and Rasli )2014بودنـد.   ینوآورانۀ متفـاوت 
اند که رفتار نوآورانه با توجـه بـه سـطح    نیز بیان داشته

 Hanif and Bukhari لـیکن  گرددتحصیالت بیشتر می
کـه سـطح    به این موضـوع اشـاره کـرده انـد    ) 2015(

داري بر رفتـار نوآورانـۀ   تحصیلی هیچگونه تأثیر معنی
دي کـه  افراد ندارد. همچنین رفتار نوآورانه در بین افرا

اند نسبت بـه کسـانی کـه سـابقه     سابقه نوآوري داشته
همچنین دانشـجویانی کـه سـابقۀ     اند ونوآوري نداشته

کارآفرینی داشته، نسبت به کسانی که هیچگونه سـابقه  
داري داشته است. به اند، تفاوت معنیکارآفرینی نداشته

بیان دیگر، دانشجویانی که تجربۀ نوآوري و کارآفرینی 
تـر  هاي جدید نیـز موفـق  اند، در خلق ایدهشتهقبلی دا

اند. آن چـه نتـایج ارائـه شـده از آزمـون تجزیـه       بوده
ــان داد، رفتــار نوآورانــه در      ــانس یکطرفــه نش واری

داري هاي تحصیلی مختلف داراي تفـاوت معنـی   رشته
هاي فنی و مهارتی بوده است. دانشجویانی که در رشته

، در خلــق نــداتحصــیل کــردهماننـد مکانیــک ماشــین  
هـا عملکـرد بهتـري    نوآوري نسـبت بـه سـایر گـروه    

هـاي  خلق ایده و کشف آن اغلـب از رشـته  اند.  داشته
هـا  مهارتی و فنی که ذاتـاً نـوآوري و خالقیـت در آن   
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نهفته است و همچنین تنوع فناوري و پیشـرفت علـم   
  خیزد. ها تأثیر بگذارد، برمیتواند در آنمدرن می

در ابعـاد مختلـف   ه دست آمـده  با توجه به نتایج ب
هـا و  گیري فعالیتکید بر جهتأضمن ت، مورد بررسی

دانشـجویان مـرد،    آمـوزان و استفاده از ظرفیت دانـش 
اي در ایـن راسـتا   نگاه و برنامه ویـژه  گرددپیشنهاد می

براي قشر زنان در نظر گرفتـه شـود، ایـن موضـوع از     
ـ    دلیـل روشـن شـده    ه حیث توجه فزاینده بـه زنـان ب

هـاي کـارآفرینی حـوزه    جایگاه ویژه آنان در فعالیـت 
 ،در ایـن راسـتا   رسـد.  کشاورزي ضروري به نظر مـی 

هـاي آموزشـی مـرتبط بـا     هـا و دوره برگزاري کارگاه
در دســـترس قـــرار دادن امکانـــات و    ، نـــوآوري
مناسـب و کـافی در زمینـۀ     هـاي آموزشـی   زیرساخت

هاي لارائه سرفص، نوآوري و کارآفرینی به دانشجویان

هـاي  درسی مرتبط با نـوآوري و کـارآفرینی در رشـته   
ــالع  ــار و اط ــاورزي، انتش ــتاوردهاي  کش ــانی دس رس

ــب  دانشــجویان ــري از ، بهــره..نمایشــگاه و.در قال گی
داراي سابقۀ کارآفرینی در  دانشجویانو تجربه  ظرفیت

هـاي کارآفرینانـه بسـیار    مسیر ترویج و توسعه فعالیت
اندازي کمیتۀ نوآوري راه بر اینثیرگزار است. عالوه أت

در جهـت توسـعه و تقویـت     هـاي فناورانـه  فعالیتو 
   بسیار ضروري است. ی و نوآورانهفرهنگ کارآفرین

  
  تشکر و قدردانی

کارکنــان و  وســیله از همکــاري صــمیمانه    بدین
دانشجویان آموزشکدة کشاورزي شهرستان ساري کـه  

کر را کمـال تشـ  در انجام این تحقیق یاري رسـاندند،  
  داریم.  
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