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چکیده
یادگیـری کانـون اصلـی فرآیندهـای آموزشـی بـا رویکـرد توسـعه قابلیـت در آمـوزش عالـی بـه شـمار مـی رود. از ایـن رو 
پیش بینـی می شـود آموزشـی کـه متضمن دسترسـی دانشـجویان بـه فرصت های یادگیری ژرفایی باشـد بتواند سـبب رشـد و 
توسـعه فـردی و کارآفرینـی آن هـا را فراهم سـازد. در این راسـتا، هدف از این تحقیق، بررسـی تأثیر نقـش فرصت های یادگیری 
ژرفایـی بـر توسـعه قابلیت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابـع طبیعی گـرگان بود. جامعـه آماری 
ایـن تحقیـق 1000 نفـر از دانشـجویان فعـال در دانشـگاه بود که  با اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفی طبقه ای با انتسـاب 
متناسـب برابـر جـدول بارتلـت و همکاران )2001(، 213 نفر از دانشـجویان بـه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شـدند. ابزار تحقیق 
بـرای گـردآوری داده هـا، پرسشـنامه ای محقق سـاخته بـود. روایی شـکلی پرسشـنامه برابر نظر گروهـی از متخصصـان و پایایی 
بـا محاسـبه ضریـب تتـای ترتیبـی )θ( به مقـدار 0/۸3 و 0/۸۷ تأیید شـد. پـردازش داده هـا با اسـتفاده از نرم افـزار SPSS26 و 
SAS انجـام شـد. یافته هـای این پژوهش مبتنی بر ماتریس همبسـتگی نشـان داد دسترسـی بـه فرصت های یادگیـری ژرفایی 

و  قابلیت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان بـا هـم ارتباط مثبـت و معنـاداری دارند. تحلیل همبسـتگی های کانونی نیز ۸ سـویه ی 
دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایی و 11 سـویه ی قابلیت هـای کارآفرینانه دانشـجویان به دو جفت متغیـر کانونی مهم 
توسـعه فـردی مبتنـی بر خودآگاهـی و رویکرد به یادگیـری به ترتییب با میزان همبسـتگی 0/6۷و 0/3۷منجرشـد. این تحقیق 
نشـان داد کـه فراهـم کـردن شـرایط و زمینه هـاي یادگیـری ژرفایـی بـرای دانشـجویان باعـث افزایش یـا تقویـت  قابلیت های 

کارآفرینانـه در آنان مي شـود.  
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مقدمه
 آموزش کارآفرینی در همه ی زمینه ها، در حال گسترش

اسـت. آمـوزش کارآفرینانـه در پـی فراهم سـازی یادگیری 
کارآفرینانـه بـوده اسـت. از ایـن رو، کیفیـت، اثربخشـی و 
کارایـی جریان هـای آمـوزش کارآفرینـی بـه کـم و کیـف 
و  نهادینـه  پایـدار،  به نسـبت  تغییـر  یـا  یادگیـری  وقـوع 
متـوازن )در ابعـاد دانشـی و شـناختی، بینشـی، نگرشـی و 
روانـی و مهارتـی(، در رفتار فراگیران در راسـتای کارآفرین 
بـودن و کارآفرین شـدن بسـتگی دارد. آمـوزش کارآفرینی 
در صورتـی اثربخـش و کارا خواهـد بـود کـه بـه یادگیـری 
کارآفرینانـه منجـر شـود. آمـوزش و یادگیـری کارآفرینانـه 
تلفیـق  بـا  نامسـتقیم  یـا  مسـتقیم  طـور  بـه  می توانـد 
رویکردهـای جدیـد در یادگیـری در فرآیندهـای آموزشـی 
جـاری محقق شـود. در سـال های اخیر نظام های آموزشـی 
کشـورهای مختلـف رویکـرد هدفمنـدی را بـرای تلفیـق 
کارآفرینـی در برنامـه آموزشـی خـود در پیـش گرفته انـد 
تـا از ایـن طریـق بتوانند قابلیت هـا و شایسـتگی های مورد 
انتظـار جامعـه و بـازار کار از دانش آموختـگان را افزایـش 
دهنـد و نیـز کیفیت فرایندهای آموزشـی را بهبود بخشـند 

)شـریف زاده و عبـداهلل زاده 1390؛ کریـک، 2011(. 
نتایـج  مـرور  از   )201۸( نوتـو  و  کانسـز  بیـان  بـه 
کارآفرینانـه  آمـوزش  زمینـه  در  گسـترده  بررسـی های 
می تـوان بـه این نتیجه رسـید کـه آموزش می توانـد زمینه 
مهارت هـای  و  دانـش  ارتقـای  فرهنگـی،  آگاهی بخشـی 
کارآفرینـی را فراهـم کند. کانـون فعالیت های آموزشـی در 
رویکـرد  بـا  یادگیـری  آسـانگری  را  کارآفرینـی  زمینـه 
کارآفرینانـه تشـکیل می دهـد و به-طـور عمـده بـر کسـب 
تجربـه در فرآینـد آموزش اسـتوار اسـت. به واقـع، یادگیری 
کارآفرینانـه یـک فرآینـد تجربـی در جهت تقویـت توانایی 
شـناختن و عمـل کـردن بـه فرصت هـا و همچنیـن ایجـاد 
ارزش مشـترک تعریـف شـده اسـت )ری، 2005(. پیت وی 
و کـوپ )200۷( یادگیـری کارآفرینانـه را به عنـوان تلفیق 

رویکردهای تجربی و مشـارکتی بـه یادگیری  با بهره گیری 
از بازاندیشـی انتقـادی تعریـف می کننـد )کـوپ، 2003(. 
رویکردهـای  قالـب  در  می توانـد  کارآفرینانـه،  یادگیـری 
مختلفـی پیگیـری شـود. یکی از ایـن رویکردهـا، یادگیری 
ژرفایـی اسـت. بـا بهبـود فرآیندهـای آموزشـی و تـدارک 
داشـت  انتظـار  می تـوان  ژرفایـی  یادگیـری  فرصت هـای 
قابلیت هـای مـورد انتظـار از دانشـجویان ارتقـا یابـد. در این 
بـاره، رویکـرد یادگیـری ژرفایـی بـه فراهـم بـودن فضـای 
مناسـب بـرای فراگیران بـه منظـور درک بهتـر محتوایی که 
بایـد یاد گرفته شـود و ایجـاد معنا برای آن اشـاره دارد )داف 
و همـکاران، 2004(. بـر مبنـای نظریـه یادگیـری رفتـاری، 
یادگیـری کارآفرینانـه نقـش مهمـی در افزایـش قابلیت های 
کارآفرینانـه دارد. بر ایـن مبنا، یافتن سـازوکاری برای تحقق 
قابلیت هـای  توسـعه  نتیجـه،  در  و  کارآفرینانـه  یادگیـری 
کارآفرینـان در خور توجه اسـت )جیائو و همـکاران، 2010(. 
بـه عبـارت دیگـر، شناسـایی رویکردهـای جدیـد در زمینـه 
یادگیـری می تواند بـه افزایـش کیفیت فرآیندهای آموزشـی 
و افزایش اثربخشـی تدریس در راسـتای پـرورش قابلیت ها و 
توانمندی هـای فراگیـران منجـر شـود )ویلسـون و مارتیـن، 
2015(. بـا توجـه به کمبود پژوهش دربـاره رویکرد یادگیری 
ژرفایـی از یـک سـو و نیـز مشخص شـدن اهمیـت معرفـی 
رویکردهـای اثربخـش برای پـرورش قابلیت هـای کارآفرینانه 
در تحقیقات پیشین )وسپر و گارتنر، 199۷؛ فلمینگ،1996؛ 
بـل و همـکاران، 2004( ایـن تحقیـق بـه بررسـی رابطه بین 
دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی و قابلیت هـای 
کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی پرداخته تا بتـوان بر پایه 
نتایج به دسـت آمده، فرآیندهای آموزشـی را به سمت وسوی 
تحقـق یادگیـری کارآفرینانـه هدایت کرد. یادگیـری ژرفایی، 
از  برداشـت های  تغییـر  بـه  می توانـد  کـه  اسـت  مفهومـی 
دسـتاوردهای مـورد انتظـار از یادگیـری منجـر شـود؛ بویـژه 
امـروزه کـه معیارهـای جدیـد بـرای تحصیالت دانشـگاهی و 
بـازار کار مطـرح شـده اسـت. ایـن اسـتانداردها بازتـاب یک 
اجمـاع عمومی هسـتند که نشـان -می دهد دانشـجویانی که 
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بایـد  می شـوند،  آمـاده  کار  و  دانشـگاه  در  موفقیـت  بـرای 
بـه  قـادر  بـر محتـوای درس هـا  برتسـلط عمیـق  افزون بـر 
اسـتفاده از دانش خـود برای تفکر انتقادی وحل مسـئله های 
پیچیـده و پیونـد دادن دانـش و مهـارت  خـود با دیگـران نیز 
باشـند. ایـن توانایی هـا اسـاس یادگیـری ژرفایی هسـتند که 
و  )هرمـان  تعریـف شـده اند  اسـتانداردهای جدیـد  توسـط 
همـکاران، 2015(. یادگیـری ژرفایـی بـه عنـوان فرآینـدی 
تعریـف شـده که بـه موجـب آن فرد قـادر به انجـام آنچه در 
یـک موقعیـت می آمـوزد و بـه کارگیری آن در یـک وضعیت 
جدید اسـت. بـر این مبنـا، توسـعه مهارت های فراگیـران در 
شـناختی  )الـف(  می شـود:  پیگیـری  قابلیتـی  حـوزه  سـه 
)تسـلط بـر دانش محتوایـی، تفکر انتقـادی(، )ب( بین فردی 
)ارتبـاط، همـکاری( و )ج( درون فـردی )بـه عنـوان مثـال، 
ذهنیتهـای علمـی( )ریکلـز و همـکاران، 2019(. در تعریـف 
یادگیـري ژرفایـی مي تـوان گفت کـه هرگاه یادگیـري افزون 
برآنکـه بـراي دانسـتن باشـد بـراي بـه کاربسـتن و بـراي 
زیسـتن تـوأم باشـد بـه معنـي یادگیـري ژرفایـی و ماناتـری 
اسـت کـه در طـول زندگـي جریـان دارد؛ بـه عبـارت دیگـر، 
یادگیـري »چگونـه یـاد گرفتـن« اسـت، یادگیـري در طـول 
زندگـي اسـت کـه در سـطح های بـاالي شـناختي )ادراک – 
کاربـرد( صـورت مي گیرد )محسـن پور  و همـکاران، 13۸6(. 
یادگیـري  یـا  تابعـی  رویکـرد  نوعـی  ژرفایـی،  یادگیـري 
کاربردگـرا سـت )ریـد و همـکاران، 200۷(. بنیـاد ویلیـام و 
فلـورا هولـت )2013( یادگیـری ژرفایی را به عنـوان پرورش 
مجموعـه ای از شایسـتگی ها معرفـی کرده که دانشـجویان به 
منظور توسـعه درک عمیق ازمحتوای آموزشـی دانشـگاه و به 
کارگیـری دانـش خود در راسـتای حـل مسـئله ها در کالس 
درس و آینده شـغلی خود به آن نیاز دارند. این شایسـتگی ها 
کـه چارچـوب یادگیـری ژرفایی را می سـازند شـامل چندین 
مهارت هسـتند که برای آمادگی دانشـجویان برای دسـتیابی 
بـه سـطح های بـاال موفقیـت در زندگـی درسـی، شـغلی و 
اجتماعـی ضـروری هسـتند: )الف( تسـلط بر محتـوای اصلی 
از  خـود  درک  )فراگیـران  دانشـگاهی  درس هـای  علمـی  و 

مبانـی دانـش در یـک رشـته علمـی را افزایـش می دهنـد و 
همچنیـن قادر به ترسـیم دانش و انتقـال آن به موقعیت های 
دیگـر نیـز هسـتند(. )ب( تفکـر انتقـادی و حـل مشـکالت 
پیچیـده )فراگیـران از ابـزار، روش و فن هـای آموختـه خـود، 
بـرای تدویـن و حـل مسـئله ها اسـتفاده می کننـد. ایـن ابزار 
شـامل تحلیـل داده ها، اسـتدالل آماری، تحقیـق علمی، حل 
مسـئله خـالق و همچنیـن تفکـر غیرخطـی و پایدار اسـت(. 
)ج( کارگروهـی یا مشـارکتی )فراگیران برای حل مسـئله های 
دانشـگاهی، اجتماعی، حرفه ای و شـخصی همکاری می کنند(. 
)د( برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا دیگـران )فراگیـران اطالعـات، 
یافته هـا و افـکار خـود را به طـور روشـن و مـدون در قالـب 
انتقـال  معنـی داری  طـور  بـه  شـفاهی  و  کتبـی  پیام هـای 
می دهنـد(. )ه( یادگیـری چگونـه یادگرفتـن )دانشـجویان بر 
یادگیـری خـود نظـارت دارنـد و آن را هدایـت می کنند(.  در 
فرآینـد یادگیـری ژرفایی، پرورش ذهنیت علمی دانشـجویان 
بـا تقویت نگـرش و باورهای مثبت نسـبت به خـود به عنوان 
افزایـش  مولـد،  تحصیلـی  رفتارهـای  طـی  در  یادگیرنـده 
مهارت هـای تابعـی یـا کاربـردی آن ها را بـه همـراه دارد. در 
نتیجـه، دانشـجویان متعهد می شـوند که کار را بـا کیفیت، تا 
پایـان و بـرای رسـیدن به هدف های خـود دنبـال کنند و در 
نتیجـه راه حل هایـی را بـرای غلبـه بـر موانـع  و مشـکالت 
 .)2014 )کیتـور،  می کننـد  جسـتجو  مسـیر  در  موجـود 
دسترسـی و بهره بـرداری از فرصت هـای یادگیـری ژرفایی به 
فراگیـران کمـک می کنـد تـا قابلیت هـای خـود را در سـه 
حـوزه بپروراننـد: )الف( حوزه شـناختی )تسـلط بـر محتوای 
فـردی  بیـن  )ب(  انتقـادی(،  تفکـر  مهارت هـای  اصلـی، 
)مهارت هـای همـکاری و مهارت هـای ارتباطـی( و )ج( درون 
ذهنیت هـای  یادگیـری،  مهارت هـای  )یادگیـری  فـردی 
راهبردهـا،  نتیجـه  ژرفایـی  یادگیـری  علمـی(. فرصت هـای 
سـاختارها و فرهنـگ مرکز هـای آموزشـی بـرای حمایـت از 
یادگیـری ژرفایـی اسـت. این فرصت هـا شـامل موقعیت های 
مناسـب در جریـان تدریـس کالسـی و بیـرون از آن بـرای 
یادگیـری فعـال، تفکـر انتقـادی مبتنـی بـر حـل مسـئله، 
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یادگیـری همیارانـه،  برقراری ارتباط مؤثـر،  یادگیری چگونه 
یادگرفتـن، توسـعه فـردی مبتنـی بـر خودآگاهـی، یادگیری 
 تسـلط یاب، بازاندیشـی انتقادی و غیره می باشـند. بهره برداری

از ایـن فرصت هـا، می توانـد بـه توسـعه دانـش و مهارت های 
قابـل انتقـال یـا  قابلیت هایـی منجر  شـود که بـرای تحصیل 
دانشـگاه، حرفه شـغلی و زندگی اجتماعی بسـیار مهم اسـت 
)ریکلز و همکاران، 2019(. راهبردها و سـاختارهای آموزشی 
متنوعـی ماننـد: یادگیـری مبتنی بر پـروژه، کارآمـوزی برای 
واقعـی، کار گروهـی و  ارتباطـات مؤثـر در جهـان  توسـعه 
جمعـی )بـرای نمونـه در قالـب گروه هـای کسـب وکار یا حل 
مسـئله کـه می تواند فرصتـی برای خلق و ارایـه یک محصول 
و  نمایشـگاه ها  در  شـرکت  باشـد(،  اولیـه  نمونـه  حـد  در 
رویدادهـای رقابتـی و قـرار گرفتـن در معـرض ارزیابی هـا، و 
گروه هـای مطالعـه و مشـارکت در نشسـت ها و گردهمایی ها 
تصمیم گیـری بـرای آسـانگری یادگیـری ژرفایـی قابل توجه 
اسـت )شـورای تحقیقات ملـی، 2012(. فراگیـران در نتیجه 
قـرار گرفتـن در موقعیت هـای یادگیـری ژرفایی، بـا همکاری 
گروهـی، فرصـت درک مسـئله ها از جنبه هـای مختلـف و در 
نتیجـه، پرداختـن فعال بـه حل مسـئله های پیچیده تـوام با 
یادگیـری بیـن رشـته ای را می یابنـد و ضمـن پذیـرش آراء و 
را  تنوع گرایـی  بسـا، مخالـف،  و چـه  متفـاوت  دیدگاه هـای 
تمریـن می کنند و بـا دریافت بازخورد متقابـل، به خوداصالحی 
ژرفایـی،  فرصت هـای  از  بهره گیـری  برآینـد  می آورنـد.  روی 
توسـعه قابلیت هـای فراگیران و مهیاشـدن آنها بـرای ورود به 
بـازار کار و زندگـی اجتماعـی اسـت. قابلیت هـا بـه عنـوان 
برآینـد آمـوزش و یادگیـری، مولفه هـای ترکیبـی و تلفیقـی 
دانـش، مهـارت و نگرش تعریف شـده اندکه از طریـق تجربه، 
آمـوزش یـا مربیگـری )منتورینـگ( قابـل دسـتیابی و بهبود 
هسـتند )ریکلز و همکاران، 2019(. پس از طرح رویکردهای 
زیـادی  محققـان  آموزشـی،  نظام  هـای  در  کارآفرینانـه 
کوشـیده اند قابلیت هـای  ویـژه ای که کارآفرینان باید داشـته 
باشـند را معرفـی کنند و راه هـای پرورش آنهـا را بیابند )من 
و  واگنـر   2015 همـکاران،  و  والـری  ؛  همـکاران2002  و 

همـکاران، 2010(. در برداشـت مفهومـی جامـع،  قابلیـت 
توانایـی پاسـخگویی موفقیـت آمیز بـه خواسـته های پیچیده 
در یـک زمینـه خاص اسـت )مولـدر و همـکاران، 200۷(. به 
عبـارت دیگـر قابلیت هـای کارآفرینانه، ویژگی های شـخصی 
و صفاتـی هسـتند کـه باعـث می شـوند افـراد کـم و بیـش 
باشـند  توانایـی موفقیـت در عرصـه کار و زندگـی داشـته 
)دریسـن و زوآرت، 2006(. در ادامـه، بـه فراخـور موضـوع 
مجموعـه ای از قابلیت هـای منتسـب بـه کارآفرینـان معرفـی 
بایـد  کارآفرینـان   همـکاران، 2000(.  و  )کروگـر  می شـود 
قابلیت هایـی داشـته باشـند کـه بـه آنـان امـکان می دهـد با 
ایـن خطرهـا و پیامدهـای احتمالـی مقابلـه کننـد. از این رو 
اسـت.  پشـتکار  شـده،  مشـخص  کـه  قابلیتـی  نخسـتین 
کارآفرینـان موفـق با وجود تمام مشـکالت موجود در مسـیر 
خـود قـادر به ادامه کار هسـتند )مک کلنـد، 19۸۷(. دومین 
قابلیـت، بـه برنامه ریـزی آینده نگـر مربـوط می شـود. بـا این 
وجـود، کارآفرینـان موفق در هنـگام برنامه ریزی بـرای آینده 
نیـز بـه دنبـال کاهش خطرها هسـتند. بـرای یـک کارآفرین 
مهـم اسـت کـه به آینـده بیندیشـد و چشـم انـداز مربوط به 
هدف هـای میان مـدت و یـا حتـی بلند مـدت خود را داشـته 
تبدیـل  شـامل  آینده نگـر  برنامه ریـزی  توانایـی  باشـد. 
چشـم انداز آن هـا بـه یـک برنامه ریـزی عملی و واقعی اسـت 
که مرحله های مختلف الزم برای دسـتیابی به هدف هایشـان 
را نشـان می دهـد )چولـکا و ریـث، 2012(. داشـتن بینـش 
بـازاری بـه عنـوان یـک قابلیـت کارآفرینانـه بـه کارآفریـن 
کمـک می کنـد تا ضمن شـناخت فرصت هـای ورود بـه بازار 
و تثبیـت و توسـعه سـهم خـود در بـازار هـدف، خطرهـای 
بینشـی،  چنیـن  موجـب  بـه  کنـد.  ارزیابـی  را  احتمالـی 
کارآفرینـان موفـق، رقیبان کنونـی و آینده خـود و همچنین 
موضع گیـری آنـان در بازار در حـال تغییر مـداوم را می دانند 
)دی کلـرک و همـکاران، 2012(. کارآفرینـان  زمانـی موفـق 
می شـوند کـه توانایـی و گرایش بـه ادامه کار بـرای رویارویی 
و  فنـی  تغییرپذیری هایـی  هماننـد  جدیـد  چالش هـای  بـا 
اقتصـادی و نوآوری ها را داشـته باشـند. رویکـرد یادگیرانه به 
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ایـن واقعیـت اشـاره دارد که کارآفرینـان موفق برای توسـعه 
بـه  بـه دنبـال دانـش و مهارت هـای جدیـد،  فـردی خـود 
شـیوه ای کـه خـود شـناخته اند )در نتیجـه یادگیـری شـیوه 
و  لنـس  همـکاران،2005؛  و  )لنـس  هسـتند  یادگیـری(، 
همـکاران، 200۸(. دیگـر قابلیت شـناخته شـده کارآفرینان، 
خطر پذیـری اسـت کـه مبیـن گرایش فـرد برای پذیـرش یا 
گریـز از مخاطره هـا کنش هـای کارآفرینانـه اسـت )گـورول 
بـر  مشـتمل  خطر پذیـری  همچنیـن   .)2006 وآتــسان، 
ویژگی هایـی اسـت کـه فـرد بـرای انجـام کاری یـا پذیـرش 
مسـئولیتی کـه احتمـال شکسـت در آن وجـود دارد، اعـالم 
آمادگـی می کند)کالینـز و همـکاران، 2004(. خطر-پذیـری 
فرصت هـای موفقیـت را نیـز فراهـم می کنـد.  بنابـر قابلیـت 
فرصت بینـی، کارآفرینـان موفق توانایی شناسـایی و اسـتفاده 
از ایـن فرصـت هـا را دارنـد )گـراس و منـدوزا، 2014؛ من و 
و  فیلیپـس  بـارون، 2003؛  و  مارکمـان  همـکاران، 2002؛ 
تریسـی، 200۷(.  بهره برداری از فرصت های شناسـایی شـده 
نیازمنـد قابلیـت دیگـری بـا عنـوان سـرمایه گذاری آگاهانـه 
)آگاهـی از بـازده بالقـوه سـرمایه گذاری( اسـت. بـه موجـب 
سـرمایه گذاری  بالقـوه  بـازده  از  کارآفرینـان  قابلیـت،  ایـن 
و  برتری هـا  ارزیابـی  توانایـی  آنـان  هسـتند.  آگاه  خویـش 
کاسـتی ها تصمیمـات )مالـی( و همچنیـن ارزیابـی عامل هـای 
 مؤثـر بر سـود یا زیان بالقـوه را دارند )من و همـکاران، 2002(.

افـزون بـر شناسـایی و ارزیابـی فرصت هـا، خطرپذیری هـا و 
بازده هـا، یـک کارآفریـن همچنیـن بایـد بتوانـد تصمیمـات 
روشـنی را اتخـاذ کنـد. قاطعیت یـک سـرمایه بنیادین برای 
کارآفرینـان بـه منظـور حرکـت به جلـو در مسـیری ناهموار 
اسـت )مـن و همـکاران، 2002؛ رضایـی زاده و همـکاران، 
2014؛ واگنـر و همـکاران، 2010(. توانایـی ترغیـب کـردن 
دیگـران بـه عنـوان یـک قابلیـت کارآفرینانـه موید آن اسـت 
موجـب  مختلـف  شـرایط  در  دیگـران  اقنـاع  توانایـی  کـه 
می شـود کارآفرینـان بتواننـد دیگـران را از نظـر، طـرح یـا 
محصـول خـود متقاعد کنند. آنـان می توانند هنـگام برخورد 
بـا خریـدار و کارمنـد و هنـگام مذاکـره با سـازمان های دیگر 

 .)2015 بـرت،  و  )کایـن  شـوند  بهره منـد  قابلیـت  ایـن  از 
قاطعیـت و تصمیم گیـری به خودشناسـی و اعتمـاد به نفس 
موجهـی نیـز نیـاز دارد. کارآفرینـان موفـق نمـره باالیـی در 
خودشناسـی دارنـد کـه بـه آنـان امـکان می دهـد نقطه های 
را  خـود  گزینه هـای  و  کننـد  شناسـایی  را  خـود  ضعـف 
اولویت بنـدی کننـد و بدین طریـق پی ببرند کـه کدام جنبه 
از شـخصیت آنهـا در انجـام کارهـا کاربـردی هسـتند و برای 
کـدام یـک از آن هـا بـه کمک دیگـران نیـاز دارند )هیـوارد و 
همـکاران، 2010(. قابلیـت شبکه سـازی از دیگـر عنصرهـای 
اصلـی تشـکیل دهنده هسـته اصلـی کارآفرینـی موفق اسـت 
)دیویدسـون و هوینـگ، 2003 ؛ مـک کللنـد، 19۸۷(. برای 
مرتبـط  شـبکه های  بتواننـد  کـه  اسـت  مهـم  کارآفرینـان 
)داخلـی و خارجـی( ایجاد کننـد و این شـبکه ها را به منظور 
جـذب و نگهـداری مشـتری حفـظ کننـد )مـن و همـکاران، 
2002؛ مارکمـان و بارون، 2003(. سـرانجام، رفتار آگاهانه از 
منظـر اجتماعـی و محیـط زیسـتی بـه عنـوان یـک قابلیـت 
کارآفرینانـه مطـرح اسـت. از آنجـا کـه راه اندازی کسـب وکار 
یـک کنش انسـانی و اجتماعی اسـت، بـرای کارآفرینان مهم 
اسـت که به روشـی مسـئوالنه کار کننـد تا تعادل بیـن ابعاد 
مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی حفظ شـود 
)لنـس و همـکاران، 200۸(. بـا درک پیوند بیـن کارآفرینی و 
یادگیـری در فصـل مشـترکی بـه نـام پـرورش قابلیت هـا، تا 
کنـون برخـی محققـان کوشـیده اند در بررسـی های خویـش 
بـه پیونـد بین یادگیـری و کارآفرینی و یادگیـری کارآفرینانه 
بپردازنـد. از ایـن جملـه، مشـدئی و همـکاران )2011( در 
یادگیـري  رفتـاري  الگوهـای  بررسـي  عنـوان  بـا  پژوهشـی 
کارآفرینانـه بـا رویکـرد شایسـتگي، دریافتنـد شـش الگـوي 
 رفتـاري بـرای یادگیـری کارآفرینانه وجود دارد کـه عبارت اند از:

جسـتجوي فعاالنـه فرصت هاي یادگیري، یادگیري گزینشـي 
و هدفمنـد، یادگیـري ژرفایـی، یادگیـري پیوسـته، بهبـود و 
بازاندیشـی مبتنـی بـر تجربـه و انتقـال موفقیت آمیـز تجربه 
پیشـین به فعالیت هـای جاري. این محققـان نتیجه گرفته اند 
مهـارت،  تجربـه،  مسـتلزم  بیش تـر  کارآفرینانـه  یادگیـري 
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دانـش و یـا دارا بـودن نسـبت هاي مربوط به یادگیري اسـت. 
البتـه ایـن بخـش از یافته هـای ایـن تحقیـق تاحـدودی بـه 
طـور کامـل  بـا یافته هـای بررسـی دیگـر )وینـگ یـان مـن، 
2006(، هماننـدی دارد. نتایـج تحقیـق محمـدی الیاسـی و 
همـکاران )1392( بـا عنـوان شناسـایی الگـوی منبع هـای 
روش هـای یادگیـری کارآفرینـان نوپـا نشـان داد کارآفرینان 
تعامل هـای  شـامل:  یادگیـری  منبع هـای  از  اسـتفاده  در 
دیـدگاه  انتشـارات  آمـوزش  و  کاری  فعالیت هـای  انسـانی، 
جهان شـمول دارند و همـگان از منبع های سـه گانة یادگیری 
اسـتفاده می کنند. از سـوی دیگـر، در به کارگیـری روش های 
یادگیـری بـه صـورت اقتضایـی رفتـار می کننـد؛ بـه عبـارت 
دیگـر، افراد به اقتضای تفاوت های شـخصیتی و موقعیت های 
کاری از روش هـای متفـاوت یادگیـری بـرای ایجـاد و ادارة 
کسـب وکار اسـتفاده کرده انـد. امینـی و همـکاران )1392( با 
دانشـگاه  در  دانشـجویان  کارآفرینـی  قابلیت  هـای  ارزیابـی 
دانشـجویان  میـان  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  کاشـان 
دانشـکده های مختلـف از نظـر قابلیت هـای کارآفرینی تفاوت 
معنـاداری وجـود نـدارد. اما در عیـن حال میان دانشـجویان 
شـاخص های  و  کارآفرینـی  کل  نمـره ی  در  پسـر  و  دختـر 
خطر پذیـری و خالقیـت تفـاوت معنـاداری وجـود دارد. در 
تحقیـق قاسـمی و همـکاران )139۷( بـر عنصـر یادگیـری 
تجربـی بـه عنـوان یکـی از سـویه های یادگیـری ژرفایـی و 
کارآفرینانـه در آمـوزش عالـی کشـاورزی تاکید شـده و چند 
سـویه ی کلیدی بـرای این رویکرد یادگیری، شـامل: برنامه ی 
درسـی، ویژگی هـای آموزشـگران، ویژگی هـای فراگیـران و 
عامل هـای سـازمانی معرفـی شـده اسـت. همچنیـن نتایـج 
تحقیـق طباطبایـی حکیم و همکاران )1392( نیز نشـان داد 
 کـه اتکای بیش تـر به یادگیـری تجربی در آمـوزش کارآفرینی

بـه تأثیرگـذاری بیش تـر دوره هـای آموزشـی کارآفرینـی در 
راسـتای فعالیـت کارآفرینانـه و پـرورش قابلیت هـای مرتبط 
در بیـن دانشـجویان منجـر می شود.شـریف زاده و همـکاران 
)1396(، در پژوهشـی بـا عنوان رابطه ی مولفه های سـرمایه ی 
روان شـناختی و ویژگی هـای کارآفرینانه دانشـجویان، نتیجه 

گرفتنـد حـدود 64 درصـد پاسـخگویان در سـطح ضعیـف و 
بسـیار ضعیف دارا ی ویژگی هـای کارآفرینی بودند. همچنین 
رابطـه ی معنـی داری بین سـویگان سـرمایه ی روانشـناختی، 
ویژگی هـای کارآفرینانـه دانشـجویان کشـاورزی و نیـز بیـن 
ایـن دو مجموعـه متغیـر وجـود داشـت. از بین بررسـی های 
منتشـر شـده در خارج کشـور، ژیائو و همـکاران )2010( در 
بررسـی  خـود مبتنی بـر پیمایـش پرسشـنامه ای بـا موضوع 
سـازوکار توسـعه قابلیت هـای کارآفرینانـه از طریـق یادگیری 
کارآفرینانـه در چین بـه این نتیجه رسـیده اند که قابلیت های 
کارآفرینانـه بـر چرخه یادگیری خـود تقویت کننده، یادگیری 
تجربی و یادگیری در چارچوب شـبکه اجتماعی دسـت اندرکاران 
یادگیـری  فرآینـد  دسـتاورد  اسـت.  اسـتوار  ذینفعـان  و 
کارآفرینانـه تحـت تأثیـر دانش پیشـین کارآفرینـان و میزان 
مشـارکت آنان در سـازمان یا کسـب وکار مربوطه قرار دارد و 
بـه اختصـاص منبع هـای بیش تر بـه کاوش و بهره بـرداری از 
فرصت هـای کارآفرینانـه تـوام یـا بهبـود قابلیت هـای آنـان 
می انجامـد. پیـت وی و همـکاران )2011( بـه بررسـی نقـش 
باشـگاه ها و اجتماع هـای کارآفرینـی دانشـجویی پرداخته اند. 
نتایـج مبتنـی بـر 10 مصاحبـه و گـزارش باشـگاه های مزبور 
نشـان می دهـد انگیزه هـای دانشـجویان بـرای مشـارکت در 
باشـگاه ها، متفـاوت اسـت و از نظـر یادگیـری کارآفرینانـه، 
مشـارکت دانشجویان در باشـگاه ها و اجتماع های کارآفرینی، 
فرصت هـای بیش تـری را بـرای "یادگیـری مبتنی بـر عمل" 
از طریـق کنـش و تجربه در جریان نوعـی یادگیری اجتماعی 
فراهـم می کنـد. کـوپ )2011( در بررسـی  خـود بـه شـیوه 
واکاوی پدیدارشناسـانه تفسـیری درباره ی چنـد کارآفرین در 
بریتانیـا و ایـاالت متحده به موضـوع یادگیـری کارآفرینانه از 
پرداختـه  کارآفرینـان  یـا شکسـت های  ناموفـق  آموزه هـای 
اسـت. نتایـج ایـن بررسـی نشـان داد کـه بازیابـی و ظهـور 
یادگیـری  فرآیندهـای  از  تابعـی  از شکسـت،  پـس  دوبـاره 
متمایـز اسـت که طیف گسـترده ای از نتایج یادگیری سـطح 
باالتـر را در پـی دارد. در ایـن بیـن، کارآفرینـان نـه تنهـا در 
مـورد خودشـان و از بیـن رفتـن سـرمایه گذاری های خـود 
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بلکـه در مـورد ماهیـت شـبکه ها و رابطه هـا و "نقطه هـای 
یـاد  زیـادی  چیزهـای  سـرمایه گذاری  مدیریـت  فشـاری" 
می گیرنـد. ایـن نتایـج یادگیـری مبتنـی برناکامی هـا، قوی و 
آینده نگـر بـوده و باعـث افزایـش سـطح آمادگـی کارآفرینان 
بـرای کنش هـای بعدی بیش تر می شـود. زوزیمـو و همکاران 
)201۷( بـه بررسـی یادگیـری کارآفرینانه از طریق مشـاهده 
اتخـاذ  بـا  بررسـی  ایـن  در  پرداخته انـد.  نقـش  ی  الگوهـا 
رویکردی تفسـیری و اسـتقرایی و با اسـتفاده از مصاحبه های 
بیوگرافی و روشـهای دوره زندگی به بررسـی شـیوه یادگیری 
کارآفرینانـه شـانزده کارآفریـن از الگوهـای نقـش پرداختـه 
شـده تا به این پرسـش پاسـخ داده شـود: "کارآفرینان چگونه 
یافته هـا، بنابـر  می آموزنـد؟"  نقـش  الگوهـای  مشـاهده   از 

مولفه هـای یادگیـری کارآفرینانه از الگوهـای نقش عبارت  اند 
از: الگوهـا )والدیـن، معلمـان، همـکاران، دیگـر کارآفرینـان(، 
زمینه هـای اجتماعـی مرتبـط )خانـه، محل تحصیـل، محل 
کار( و موضوع هـای فراگرفته شـده )یادگیـری در مورد خود، 
کسـب وکارهای  مدیریـت  و  تجـارت  رابطه هـای،  مدیریـت 
کوچـک(. بنابـر نتایـج ایـن بررسـی، اهمیـت یادگیـری از 
و در  اجتماعـی مختلـف  موقعیت هـای  نقـش در  الگوهـای 
مرحله هـای مختلـف کارآفرینـی پیـش و پـس از راه انـدازی 
کسـب وکار متفـاوت، امـا در کل سـازنده اسـت. ریکلـس و 
همـکاران )ریکلـز و همـکاران، 2019( در پژوهـش خـود بـه 
بررسـی  16 موسسـه آموزشـی که رویکرد یادگیـری ژرفایی 
را در دسـتور کار داشـتند پرداختـه و نتیجـه گرفتنـد کـه 
فراگیـران ایـن موسسـه ها دارای فرصت های بیش تـری برای 
یادگیـری ژرفایـی بـوده و شایسـتگی  بیش تـری در برخی از 
ابعـاد قابلیت رفتـاری دارند. در مجموع، از نتایج بررسـی های 
مرورشـده می تـوان نتیجـه گرفت کـه یادگیـری کارآفرینانه 
 در پی شـکل دهی مجموعـه ای از الگوهای رفتـاری دربرگیرنده

مجموعـه ای منسـجم از قابلیت هـا، در حوزه هـای مختلـف از 
یـان مـن،  )وینـگ  اسـت  کارآفرینـی  و  جملـه کسـب وکار 
بـرای  شناخته شـده  سـویگان  مبنـای  بـر  کل  در   .)2006
یادگیـری  انتقـادی،  )بازاندیشـی  کارآفرینانـه  قابلیت هـای 

تسـلط یاب، یادگیـری فعـال، تفکـر انتقـادی مبتنـی بـر حل 
مسـئله، یادگیـری همیارانـه، برقراری ارتباط مؤثـر، یادگیری 
چگونـه یادگرفتـن و توسـعه فـردی مبتنـی  خودآگاهـی( و 
یادگیـری ژرفایـی )رویکـرد یادگیرانه، رفتـار آگاهانه از منظر 
اجتماعـی و محیـط زیسـتی، بینـش بـازاری، فرصت بینـی، 
شبکه سـازی، توانایـی ترغیب کـردن، برنامه ریـزی آینده نگر، 
بالقـوه  بـازده  از  قاطعیـت، سـرمایه گذاری آگاهانـه آگاهـی 
سـرمایه گذاری، خـود شناسـی و پشـتکار(، فـرض کلـی زیـر 
بـرای آزمـون در ایـن تحقیق تدوین شـد: رابطـه معنی داری 
بیـن )سـویگان( دسترسـی به فرصت هـای یادگیـری ژرفایی 

و )سویگان( قابلیت های کارآفرینانه دانشجویان وجود دارد. 

روش شناسی 
ایـن تحقیـق بـا دیدمـان کٌمـی و از نـوع علٌـی- ارتباطی 
بـه اسـت.  از لحـاظ هـدف، کاربـردي  )شـبه آزمایشـی( و 
اندازه گیـری  و  داده هـا  گـردآوری  ابـزار  تحقیـق  ایـن  در 
متغیرهـا، پرسشـنامه ای بـود کـه توسـط محققان بـر مبنای 
و  ریکلـز  پیشـین  تحقیقـات  در  شـده  ارایـه  مقیاس هـای 
همـکاران )2019( و کایـن و بـرت )2015(  تدویـن و بـه 
شـکل برخـط )اینترنتـی( بـه وسـیله نمونـه تحقیـق تکمیل 
فرصت هـای  بـه  دسترسـی  مولفه هـای  ارزشـیابی  در  شـد. 
قابلیت هـای کارآفرینانـه  یادگیـری ژرفایـی )25 متغیـر( و 
)۷4 متغیـر( در قالـب طیـف پنـج سـطحی لیکـرت مـورد 
سنجش قرار گرفت. روایــی شـکلی پرســشنامه بنابـر نظـر 
گروهــی از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه و پژوهشـگر در 
حــوزه آمــوزش کشــاورزی و کارآفرینـی بررســی و تأیید 
شــد. پایایــی آن بــا محاســبه ضریب تتای ترتیبی )θ( به 
مقدار 0/۸3 و 0/۸۷ بــرای مقیاسهــای فرصت های یادگیری 
ژرفایی و قابلیت های کارآفرینانه بــرای پرســشنامه تکمیـل 
شـده در فرآینـد بررسـی راهنمـا در جامعـه آمـاری همسـان 

)دانشــکده های منابــع طبیعــی( تأیید شـد.
از  نفـر   1000 شـامل  پژوهـش  ایـن  آمـاری  جامعـه 
علـوم  دانشـگاه  در  تحصیـل  بـه  کـه  بودنـد   دانشـجویان 
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کشـاورزی و منابـع طبیعی گرگان اشـتغال داشـتند )شـمار 
دانشـجویان ثبت نام شـده در سـال تحصیلی 1400-1399(. 
 حجم نمونه برابر جدول )بارتلت و همکاران، 2001(،  213 تن
 تعیین شد و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای

با انتساب متناسب از بین دانشجویان یادشده انجام شد. 
داده پـردازی آمـاری این تحقیـق، به وسـیله نرم افزارهای 
SPSS26 و SAS صـورت گرفـت. بـرای سـطح بندی میـزان 

فرصت هـای  بـه  دسترسـی  و  کارآفرینانـه  قابلیت هـای 
یادگیـری ژرفایـی،  بـا اسـتفاده از رابطـه زیر، نمـره ترکیبی 
ایـن دو مقیـاس بـه عنوان یـک متغیـر ترکیبی بـه دامنه ای 
بیـن صفـر و یک تبدیل شـد و ایـن میزان با فاصلـه طبقه ای 

0/33 بـه گروه هـای مسـاوی سـه گانه تقسـیم شـد. 

Xi  میزان واقعی - Xi میزان کمینه

Xi میزان بیشینه Xi – میزان کمینه
= شاخص  نهایی

از آنجـا کـه در ایـن تحقیـق همبسـتگی دو مجموعـه 
متغیـر نمایای دسترسـی بـه فرصت های یادگیـری ژرفایی و 
قابلیت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان مدنظر بـود؛ دو مفهوم 
دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی و قابلیت هـای 
کارآفرینانـه، هریک داراي شـاخص هاي مختلفي هسـتند که 
بیـن آن هـا همپوشـاني و میـان شـاخص هاي هریــک از دو 
متغیر همبــستگي وجود دارد، نمي تـوان از روش هاي آماري 
تک متغیـره اسـتفاده کرد از ایـن  رو از همبسـتگی کانونی که 
تکنیــک مناســبي بـراي تحلیـل در پژوهش مي باشـد بهره 
گرفتـه شـد تـا اندازه گیـری ارتباط بیـن ترکیب هـای خطی 
از متغیرهـای گـروه اول بـا ترکیب خطـی از متغیرهای گروه 
دوم ممکـن شـود )جانسـون و ویچـرن، 19۸3(. همبسـتگی 

کانونـی درجـه ی ارتباط بین دو دسـته از متغیرهـای کانونی 
را نشـان می دهـد بـه گونـه ای کـه یـک دسـته نماینـده ی 
متغیرهـای پیش بیـن و دیگـری نماینـده ی متغیرهای مالک 
هسـتند. هـر متغیـر کانونـی می توانـد برآینـد یـک متغیـر 
پنهانـی یا مجازی باشـد. همبسـتگي کانوني بیش تر از یــک 
جفـت ناشـی از ترکیـب متغیرها را در بررسـی ارائـه مي کند 
تـا هرکـدام از جفت هـا در ارتباط با همدیگر ارزیابي شـده  و 
سـپس هـر نـوع رابطة موجـود از طریق تعیین سـهم نسـبي 
هریـک از متغیرهـا در تابـع کانونـي اسـتخراج و ارتبـاط بین 
دیگـران،  و  )عباسـي  مي شـود  تعییـن  متغیرهـا  مجموعـة 
1391( )بـه نقل از اللهیاری و دقیقی ماسـوله، 139(. در این 
روش، بـر خـالف دیگـر روش هـای آمـاری چندمتغیـری، به 
بیشـینه رسـانیدن میزان توجیـه تغییرهای متغیرهـای اولیه 
توسـط یک ترکیـب خطی جدید مـورد نظر نمی باشـد، بلکه 
هـدف به بیشـینه رسـانیدن ارتبـاط بیـن ترکیب های خطی 

از دو گـروه متغیرهـای اولیه اسـت.

یافته ها
 تجزیـه و تحلیـل یافته هـا همان طور کـه نتایج جدول 1 
نشـان می دهـد، بیش تـر پاسـخگویان، یعنـی ۷0/5 درصد به 
لحـاظ دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی و 49/9 
کارآفرینانـه  قابلیت هـای  از  برخـورداری  لحـاظ  بـه  درصـد 
وضعیت متوسـطی دارند. همچنین، 14/5 درصد دانشـجویان 
از سـطح دسترسـی ضعیـف و 15 درصـد دسترسـی خوبـی 
بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی را دارا هسـتند. حـدود 2 
درصـد از یک سـو و 4۸/۸ درصـد از سـوی دیگـر، بـه لحـاظ 
برخـورداری از قابلیت هـای کارآفرینانـه بـه ترتیـب وضعیـت 

ضعیـف و خوبـی دارند. 
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جدول 1- جدول طبقه بندی دو مولفه دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی و قابلیت های کارآفرینانه 

وضعیت 
قابلیت های کارآفرینانه دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی  

درصدفراوانیدرصدفراوانیسطح
0/333014/541/9-0/0ضعیف
0/66146۷0/510249/3-0/34 متوسط
1/03115/01014۸/۸-0/6۷خوب

فرصت هـای  بـه  دسترسـی  بیـن  همبسـتگی  ماتریـس 
یادگیـری ژرفایـی و برخـورداری از قابلیت هـای کارآفرینانـه: 
بـه منظـور بررسـی اولیـه رابطـه مولفه هـای دسترسـی بـه 
کارآفرینانـه  قابلیت هـای  و  ژرفایـی  یادگیـری  فرصت هـای 
دانشـجویان از ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد. 
بـه ایـن ترتیـب کـه ابتـدا میانگیـن ردیفـی متغیرهـای هـر 

همبسـتگی  رابطـه  سـپس  و  آمـد  دسـت  بـه  متغیـر  دو 
اسـپیرمن محاسـبه شـد که نتایـج آن در جدول 2 مشـاهده 
می شـود. نتایـج بیانگـر ایـن بـود کـه مولفه هـای دسترسـی 
بـه فرصت های یادگیـری ژرفایـی  و قابلیت هـای کارآفرینانه 
دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـی داری در سـطح اطمینان 

دارد.  0/01 وجـود 

جدول 2- همبستگی اسپیرمن متغیر های قابلیت های کارآفرینانه و دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی

وضعیت مولفه ها
قابلیت های کارآفرینانهفرصت های یادگیری ژرفایی

Sigمقدار آزمونSigمقدار آزمون

0/53۸0/00-1/00فرصت  یادگیری ژرفایی
-0/53۸0/001/00قابلیت های کارآفرینانه

فرصت هـای  بـه  دسترسـی  بیـن  کانونـی  همبسـتگی   
یادگیـری ژرفایـی و برخـورداری از قابلیت هـای کارآفرینانـه: 
بـه  دسترسـی  متغیـر  کانونـی  همبسـتگی  تحلیـل  نتایـج 
فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی بـه عنـوان متغیـر مسـتقل یا 
پیش بین با هشـت سـویه و متغیر برخـورداری از قابلیت های 
کارآفرینانـه دانشـجویان به عنـوان متغیر وابسـته یا مالک با 
یازده سـویه در این بخش ارایه شـده اسـت. در هر تابع کانون 
همـواره دو متغیـر کانونـی وجـود دارد کـه یکـی بـه عنـوان 
متغیـر پیش بیـن  و دیگـری بـه عنـوان متغیر مـالک منظور 
می شـود. افـزون بـر ایـن، تکیـه تحلیـل همبسـتگی کانونی 
بـر تابع هایی اسـت کـه بیـن زوج متغیرهـای کانونـی آن ها، 
همبسـتگی معنـاداری وجـود داشـته باشـد. در نتیجـه توابع 
کانونـی در متغیرهـای دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیـری 

بـودن همگـی  ایجـاد شـده کـه ضمـن معنـی دار  ژرفایـی 
ایـن توابـع در سـطح اطمینـان 99 درصـد باالتریـن میـزان 
همبسـتگی بـه میـزان 0/91 بـرای رابطـه بیـن متغیـر تفکر 
انتقـادی مبتنـی بـر حل مسـئله و سـویه یادگیـری همیارانه 
بـه دسـت آمـد )جـدول 2(. به ایـن معنی کـه دانشـجویانی 
کـه یادگیـری همیارانه بیش تری داشـتند توانایـی بیش تری 
نیـز در تفکـر انتقـادی مبتنـی بـر حل مسـاله از خود نشـان 
می دهنـد. از سـوی دیگـر، کم تریـن میـزان همبسـتگی بـه 
میـزان 0/2۷ بـرای رابطه بین متغیرهای بازاندیشـی انتقادی 
و یادگیـری فعـال بـه دسـت آمد. بدیـن معنی که بـا تقویت 
بازاندیشـی انتقادی دانشـجویان، یادگیری فعـال آنان چندان 

افزایـش نمی یابـد.
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جدول 2- نتایج همبستگی سویه های دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی

X1X2X3X4X5X6X7X8متغیرها

1/000/510/2۷0/360/340/460/440/42باز اندیشی انتقادی
0/511/000/410/390/3۸0/510/4۷0/50یادگیری تسلط یاب

0/2۷0/411/000/460/500/590/4۷0/4۷یادگیری فعال
0/360/390/461/000/910/640/590/52تفکر انتقادی مبتنی بر حل مسئله

0/340/3۸0/500/911/000/650/540/49یادگیری همیارانه
0/460/510/590/640/651/000/۷20/59برقراری ارتباط مؤثر

0/440/4۷0/4۷0/590/540/۷21/000/65یادگیری چگونه یادگرفتن

0/420/500/4۷0/520/490/590/651/00توسعه فردی مبتنی  خودآگاهی

 بنابـر یافته هـای جـدول 3،  همگـی تابع هـای کانونـی در 
اطمینـان  سـطح  در  کارآفرینانـه  قابلیت هـای  سـویه های 
99 درصـد معنـی دار بـوده و باالتریـن میـزان همبسـتگی 
بـه دسـت  فرصت بینـی  و  بـازاری  بینـش  بیـن سـویه های 
آمـده اسـت. بـه ایـن معنـی کـه بـا افزایـش  بینش بـازاری 

دانشـجویان، قابلیـت فرصت بینـی آنـان نیز افزایـش می یابد. 
بینـش  بیـن سـویه های  نیـز  میـزان همبسـتگی  کم تریـن 
بدیـن  آمـد.  دسـت  بـه  آینده نگـر  برنامه ریـزی  و  بـازاری 
معنـی که بـا ارتقای بینـش بازاری افـراد میـزان برنامه ریزی 

افزایـش نمی یابـد.  آنـان چنـدان  آینده نگـر در 
جدول 3- نتایج همبستگی سویه های قابلیت های کارآفرینانه

Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11متغیر

1/000/640/6۸0/6۸0/650/590/520/550/540/530/5۷رویکرد یادگیرانه

رفتار آگاهانه اجتماعی و 
محیط زیستی

0/641/000/610/620/610/630/500/560/5۸0/550/55

0/6۸0/611/000/۸10/۷10/650/4۷0/5۷0/520/540/51بینش بازاری

0/6۸0/620/۸11/000/690/۷00/530/590/510/550/53فرصت بینی

0/650/610/۷10/691/000/۷30/610/5۸0/560/660/59شبکه سازی

0/590/630/650/۷00/۷31/000/6۷0/6۸0/590/660/62توانایی ترغیب کردن

0/520/500/4۷0/530/610/6۷1/000/5۸0/660/6۸0/60برنامه ریزی آینده نگر

0/550/560/5۷0/590/5۸0/6۸0/5۸1/000/590/600/62قاطعیت

0/540/5۸0/520/510/560/590/660/591/000/۷00/۷2سرمایه گذاری آگاهانه 

0/530/550/540/550/660/660/6۸0/600/۷01/000/6۷خود شناسی

0/5۷0/550/510/530/590/620/600/620/۷20/6۷0/۷2پشتکار

سـطح  در  معنـی داری  رابطـه   ،4 جـدول  یافته هـای  بنابـر 
اطمینـان 99 درصـد بیـن بیش تـر سـویه های دسترسـی به 
کارآفرینانـه  قابلیت هـای  و  ژرفایـی  یادگیـری  فرصت هـای 
وجـود دارد. بدیـن ترتیـب بـا افزایـش هریـک از سـویگان 

دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی، قابلیت  هـای 
بیـن،  ایـن  در  می یابـد.  بهبـود  دانشـجویان  کارآفرینانـه 
قابلیت هـای  )متغیـر  آینده نگـر  برنامه ریـزی  سـویه ی  بیـن 
کارآفرینانـه( بـا سـویه ی تفکـر انتقـادی  مبتنـی بـر حـل 
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مسـئله و نیـز یادگیـری همیارانـه بـه )متغیـر دسترسـی بـه 
فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی( رابطـه معنـی داری درسـطح 

اطمینـان 95 درصـد  به دسـت آمـد. 

جدول4- ضریب های همبستگی سویه های قابلیت های کارآفرینانه و دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی

توسعه فردی 
مبتنی  
خودآگاهی

یادگیری 
چگونه 
یادگرفتن

برقراری 
ارتباط مؤثر

یادگیری 
همیارانه

تفکر انتقادی  
مبتنی بر حل 

مسئله

یادگیری 
فعال

یادگیری 
تسلط یاب

باز اندیشی    
انتقادی

متغیر

0/5۷** 0/50** 0/4۷** 0/36** 0/34** 0/42** 0/3۷** 0/3۷** رویکرد یادگیرانه

0/43** 0/3۸** 0/3۷** 0/29** 0/31** 0/30** 0/33** 0/30**

رفتار آگاهانه از 
منظر اجتماعی و 

محیط زیستی
0/49** 0/41** 0/43** 0/40** 0/40** 0/33** 0/29** 0/34** بینش بازاری

0/55** 0/39** 0/41** 0/36** 0/36** 0/40** 0/3۷** 0/3۸** فرصت بینی

0/40** 0/36** 0/42** 0/33** 0/30** 0/34** 0/2۷** 0/31** شبکه سازی

0/41** 0/35** 0/35** 0/33** 0/35** 0/41** 0/36** 0/34**
توانایی ترغیب 

کردن

0/34** 0/25** 0/2۸** 0/16* 0/1۷* 0/34** 0/31** 0/24**
برنامه ریزی 

آینده نگر
0/46** 0/34** 0/34** 0/25** 0/24** 0/32** 0/39** 0/2۷** قاطعیت

0/3۸** 0/2۷** 0/30** 0/1۷** 0/19** 0/32** 0/22** 0/23**
سرمایه گذاری 

آگاهانه 
0/3۷** 0/30** 0/31** 0/21** 0/22** 0/32** 0/2۷** 0/29** خود شناسی
0/3۷** 0/22** 0/34** 0/20** 0/19** 0/33** 0/30** 0/29** پشتکار

 نتایـج آزمون هـای ارایـه شـده در جـدول 5 نشـانگر آن 
اسـت کـه مدل بـه خوبی بـرازش شـده و ارتباط معنـی دار و 
مثبتـی بیـن متغیرهای کانونـی برقرار اسـت. بنابراین فرضیه 
تحقیـق مبنـی بر وجـود ارتباط بین دو دسـته متغیـر، تأیید 
می شـود. در مجمـوع ۸ تابـع کانونـی تشـکیل شـده  کـه 
همبسـتگی میـان متغیـر کانونـی فرصت هـای یادگیـری و 

قابلیت هـای کارآفرینانـه در قوی تریـن تابـع کانونـی 0/6۷4 
واریانـس  از  گویـای   ،)45/4( ضریـب  ایـن  مجـذور  اسـت. 
مشـترک بیـن ایـن دو مجموعـه متغیـر )ترکیـب خطـی( 
اسـت. بـر این مبنـا، با آگاهـی از متغیـر کانونـی فرصت های 
کانونـی  متغیـر  تغییرهـای  از  درصـد   45/4 یادگیـری، 

قابلیت هـای کارآفرینانـه قابـل پیش بینـی خواهـد بـود. 



شماره 56
بهار 1400

121فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

جدول5- ویژگی های تابع های کانونی استخراج شده  

سطح معنی داریمقدار Fآماره ویلکسمیزان  ویژهمجذور همبستگیهمبستگی کانونیتابع
10/6۷40/4540/۸330/3412/4090/000
20/3۷40/1400/1620/6251/2۷20/0۷0
30/3140/0990/1090/۷2۷1/1140/2۷0
40/2۸60/0۸20/0۸90/۸061/0120/452
50/2630/0690/0۷40/۸۷۸0/۸۷20/65۸
60/1۷90/0320/0330/9430/6050/۸9۷
۷0/1410/0200/0200/9۷50/4۷90/903
۸0/0۷40/0050/0060/9950/25۷0/905

بنابـر یافته هـا )جدول 6  و نـگاره 1(، جفـت کانونی اول 
بـا 63 درصـد توجیـه واریانـس و باالترین سـطح معنـا داری 
بیـن دو جفـت کانونـی V1 و W1  وجـود دارد. بـا توجـه بـه 
ضریـب کانونـی هـر متغیر اولیه مـورد بررسـی در متغیرهای 
کانونـی مربوطـه، زوج کانونـیV1  بیش تر تابع  X8 )توسـعه 
فعـال(  )یادگیـری   X3 و  خودآگاهـی(  بـر  مبتنـی  فـردی 
همچنیـن متغیـر V2  تحـت تأثیـر و تابـع  X6 )برقـراری 
ارتبـاط مؤثـر( و  X8)توسـعه فـردی مبتنـی  خودآگاهـی( 
بودنـد. طوری کـه متغیـر V1 را می تـوان معیاری از "توسـعه 

  V2فـردی خودآگاهانـه بـه وسـیله یادگیـری فعـال" و متغیر
را  "برقـراری رابطـه خوداگاهانـه و مؤثر با دیگـران" نامید. از 
سـوی دیگـر متغیـر کانونـی W1 بیش تـر تابـع Y1 )رویکرد 
 W2  فرصت بینـی( و متغیـر کانونـی( Y4  و )بـه یادگیـری
بیش تـر تابـع Y11 )پشـتکار( و Y5 )شبکه سـازی( بودنـد؛ 
بـه گونـه ای کـه متغیـر W1  را می تـوان معیـاری از "توانایی 
یادگیـری و فرصت بینـی" و متغیـر W2 را  "توانایـی تالش و 

پشـتکار در شبکه سـازی"  نامیـد.

)Y(و قابلیت های کارآفرینانه )X( جدول 6- جفت های کانونی سویه های دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی 

Vi متغیر های کانونی Wi متغیر های کانونی درصد توجیه واریانس
ضریب همبستگی  

 ) ρ*( کانونی

V1=0/33X1+0/08X-

 2+0/36X3 -0/18X4+0/14X5-

0/07X6+0/23X7+0/71X8

 W1=0/76Y1-0/02Y2-0/07Y3

+0/43Y4 -0/14Y5+0/03Y6-

 0/04Y7+0/20Y8 +

0/04Y9+0/08Y10-0/05Y11

63 0/6۷**

V2=-0/26X1+0/35X2-

 0/10X3 -1/35X4+0/25X5+

1/31X6-1/03X7+0/48X8

W2=-0/19Y1-0/24Y2-

0/65Y3 +0/25Y4 +0/76Y5-

1/14Y6+0/36Y7+0/69Y8 -0/17Y9-

0/41Y10+1/01Y11

12 0/3۷*

V3=-0/17X1-0/74X2-

 1/12X3 -1/14X4+1/44X5+

0/84X6+0/40X7+0/20X8

 W3=0/12Y1+0/00Y2+0/93Y3

-0/39Y4 +0/68Y5-1/03Y6-

0/62Y7+0/26Y8 + 0/01Y9-

0/01Y10+0/04Y11

۸ 0/31*
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Vi متغیر های کانونی Wi متغیر های کانونی درصد توجیه واریانس
ضریب همبستگی  

 ) ρ*( کانونی

V4=0/86X1-0/84X-

2+0/37X3 +0/84X4-0/37X-

5+0/77X6-1/59X7+0/09X8

 W4=-0/81Y1-0/37Y2+0/37Y3

+0/45Y4 +0/23Y5+0/46Y6-

 0/21Y7-1/18Y8 + 0/20Y9 -0/12Y10

+0/93Y11

۷ 0/2۸

V5=-0/24X1+1/17X2-

 0/81X3 +0/34X4+0/50X5-

0/01X6-0/88X7+0/02X8

 W5=-0/90Y1+0/57Y2+0/56Y3

 +0/12Y4

 -0/50Y5+0/20Y6+0/10Y7+0/78Y8 -

1/09Y9-0/16Y10+0/52Y11

۷ 0/26

V6=0/09X-

 1+0/37X2+0/25X3

 -0/05X4+0/01X5+

0/87X6+0/51X7-1/36X8

 W6=0/11Y1+0/63Y2+0/24Y3

-1/27Y4 +0/93Y5+0/39Y6+0/34Y7-

0/40Y8 - 0/62Y9-0/09Y10+0/14Y11

2 0/1۷

V7=-0/36X1-0/01X2-

 0/61X3 +1/98X4-2/36X5+

1/08X6-0/17X7+0/18X8

 W7=-0/60Y1+1/37Y2+0/00Y3

+0/08Y4 -0/40Y5-0/73Y6-0/00Y7-

0/19Y8 + 0/58Y9+0/22Y10-0/00Y11

1 0/13

V8=-1/66X1+0/08X-

2+0/50X3 +0/36X4+0/02X-

5+0/25X6-0/28X7+0/15X8

W8=-0/21Y1-

 0/11Y2+0/56Y3 -0/59Y4

 +0/09Y5+0/50Y6+0/30Y7+0/39Y8

+ 0/96Y9-1/48Y10-0/20Y11

0 0/0۷

 

نگاره 1- همبستگی کانونی سویه های دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی و قابلیت های کارآفرینانه

)Y(و قابلیت های کارآفرینانه )X( ادامه  جدول 6- جفت های کانونی سویه های دسترسی به فرصت های یادگیری ژرفایی
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بحث و نتیجه گیری
بـا توجـه بـه شـمار معـدود پژوهـش هماننـد در حـوزه  
بررسـی  بـه  پژوهـش   ایـن  کشـاورزی،  عالـی  آمـوزش 
ارتبـاط بیـن دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی و 
قابلیت هـای کارآفرینانـه  دانشـجویان کشـاورزی پرداخـت 
تـا بتـوان بـر پایـه یافته هـای بـه دسـت آمـده، فرآیندهـای 
آموزشـی و همچنیـن، شـیوه های تدریـس و یادگیـری را به 
سـمتی هدایـت کـرد کـه بـا تقویـت دسترسـی دانشـجویان 
بـه فرصت هایـی بـرای یادگیـری ژرفایـی، زمینـه را بـرای 
کـرد.  مهیـا  دانشـجویان  کارآفرینانـه  قابلیت هـای  ارتقـای 
نتایـج این تحقیق نشـان داد کـه بیش تر پاسـخگویان، یعنی 

۷0/5 درصـد بـه لحـاظ دسترسـی بـه فرصت هـای یادگیری 
ژرفایـی و 49/9 درصـد بـه لحـاظ برخـورداری از قابلیت های 
کارآفرینانـه وضعیـت متوسـطی دارنـد. بـا توجـه بـه ایـن 
یافته هـا و نیـز مشـخص شـدن تأثیـر آمـوزش بـر پـرورش 
قابلیت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان  در تحقیقـات پیشـین 
)وسـپر و گارتنـر، 199۷؛ فلمینـگ،1996؛ بـل و همـکاران، 
2004(، ضـرورت دارد بـرای ارتقـای دسترسـی دانشـجویان 
بـه فرصت هـای یادگیـری ژرفایـی و ترغیـب و آماده سـازی 
صـورت  الزم  برنامه ریـزی  راسـتا،  ایـن  در  آموزشـگران 
گیـرد. ایـن ضـرورت، در تحقیقـات پیشـین نیز شـده اسـت 

)طباطبایـی حکیـم و همـکاران، 1392(. 

نگاره 2- مفهوم های نوترکیب ناشی از جفت های کانونی درون گروهی متغیرهای فرصت های یادگیری ژرفایی

نگاره 3- مفهوم های نوترکیب ناشی از جفت های کانونی درون گروهی متغیرهای فرصت های یادگیری ژرفایی 
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بـه  دسترسـی  سـویگان  همـه  بیـن  رابطـه  هرچنـد 
کارآفرینانـه  قابلیت هـای  و  ژرفایـی  یادگیـری  فرصت هـای 
)برقـراری  کانونـی  امـا زوج هـای  بـود  و معنـی-دار  مثبـت 
رابطـه خوداگاهانـه و مؤثـر بـا دیگـران( و )توسـعه فـردی 
خودآگاهانـه بـه وسـیله یادگیـری فعـال( و )توانایـی تالش و 
پشـتکار در شبکه سـازی( بـه عنـوان جفت هـای کانونـی بـا 
راهنمایـی مؤثـری  واریانـس -می توانـد  بیش تریـن درصـد 
مبتنـی  آموزشـی  فرآیند هـای  تقویـت  و  جهت دهـی  در 
بـر ایـن مولفه هـا  باشـد. بنابـر تحقیقـات پیشـین )شـاه و 
همـکاران، 2020 ؛ لـی وو، 2019(، آمـوزش در نقـش یـک 
میانجـی بیـن یادگیـری کارآفرینانـه و توسـعه قابلیت هـای 
فرصت هـای  انـواع  شـناخت  می کنـد.  عمـل  کارآفرینـی 
آموزشـی و یادگیـری، میـزان دسترسـی بـه ایـن فرصت هـا 
و همچنیـن ایجـاد آنهـا در تدویـن و اجـراي برنامـه هـاي 
آموزشـی، نقش مهمـی در بهبود فعالیت هاي آموزشـی دارد. 
از جملـه ایـن فرصت هـا می تـوان بـه فرصت هـای یادگیـری 
ژرف تـر اشـاره کـرد کـه سـاماندهی فعالیت هـاي آموزشـی 
می توانـد  فراگیـران  ویژگی هـاي  دیگـر  و  آن  بـا  متناسـب 
جملـه  از  یادگیـري  دسـتاوردهاي  افزایـش  و  بهبـود  بـه 
افزایـش قابلیت هـاي کارآفرینـی دانشـجویان منجـر شـود. 
بـا توجـه بـه ماهیـت نشـانگرهای تشـکیل دهنده سـویه های 
راهکارهـای  ژرفایـی،  یادگیـری  بـه فرصت هـای  دسترسـی 
زیـر را می تـوان بـرای آسـانگری دسترسـی دانشـجویان بـه 
فرصت هـای پیـش رو پیشـنهاد داد: بهره گیـری اسـتادان از 
روش هـای حل مسـئله، ایده پـردازی، تفکر انتقـادی و خالق 

و دیگـر روش هـای پـرورش خالقیـت در حیـن برنامه ریـزی 
تحصیلـی، تدریـس و ارزشـیابی دانشـجویان، تدویـن طـرح 
کسـب وکار و اجـرای پـروژه کسـب و کار بـه صـورت فـردی 
بـا گروهی بـا راهنمایی کارآفرینـان و اسـتادان صاحبنظر در 
ایـن بازدیـد از طرح هـای کسـب و کار موفـق و شناسـایی و 
معرفـی کارآفرینـان موفق در سـطح اسـتان به ویـژه از میان 
دانشـجویان و دانش آموختگان دانشـگاه در جهت الگوسـازی 
کارآفرینانـه در بیـن دانشـجویان، بهره گیـری از کارآفرینـان 
موفـق و دانشـجویان کارآفریـن بـه عنـوان آموزشـگر مدعـو 
بـرای سـخنرانی، تدریـس و انتقـال آمـوزه هـا و ترغیـب و 

راهنمایـی دانشـجویان در درس هـای مختلـف.
همچنیـن در بخـش یادگیـری عملـی نیز افزودن شـمار 
واحد هـای درسـی کارآموزی تـوام با نظارت بر اجـرای بهینه 
تجهیـزات  افزایـش  دانشـجویان،  آموزشـی  برنامـه  در  آنهـا 
آزمایشـگاهی و گلخانـه ای کاربـردی در جهت اسـتفاده مؤثر 
در زمینـه یادگیـری عملـی، افزایـش واحدهـای درسـی بین 
رشـته ای مربـوط بـه آمـوزش مهارت هـای شـغلی و کسـب 

درآمـد در رشـته تحصیلـی، پیشـنهاد می شـود. 
افـزون بـر این، برگـزاری رویدادهای رقابتـی ایده پردازی 
نمایشـگاه  و  جشـنواره  کارآفرینانـه؛  و  نـوآور  طرح هـای  و 
راه  دانشـجویان،  کارآفرینـی  و  خوداشـتغالی  دسـتاوردهای 
بـرای عرضـه محصول هـای دانشـجویی  بـازار چـه  انـدازی 
ضمـن اینکـه می توانـد فرصتـی بـرای تجربـه کسـب و کار 
باشـد، بـه ابـراز وجود، افزایـش اعتماد به نفس، خودشناسـی 

و خودارزیابـی کارآفرینانـه دانشـجویان کمـک می کنـد. 
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Abs tract
Learning is the main focus of educational processes with a capability development approach in higher 

education. Therefore, it is predicted that education that provides s tudents with access to deeper learning 
opportunities can lead to their personal and professional growth and development. Regarding this issue, the 
purpose of this research was to assess the impact of access to deeper learning opportunities on the development 
of entrepreneurial capabilities of s tudents in the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources. The s tatis tical population of this s tudy was 1000 active s tudents in the university. Using s tratified 
random sampling method with proportional assignment according to the table of Bartlett et al. (2001), 213 
s tudents were selected as the research sample. The research tool for data collection was a researcher–made 
ques tionnaire. The formal validity of the ques tionnaire was confirmed by an expert panel (including faculty 
members of agricultural education and entrepreneurship).Reliability of the main indexes of the ques tionnaire 
was determined based on Theta (θ) reliability coefficient (0.83, 0.87). Data analysis was analyzed using SPSS26 
and SAS software. The research findings based on the correlation matrix showed that a significant positive 
relationship between access to deeper learning opportunities and entrepreneurial capabilities of the s tudents. 
Also, the canonical correlation analysis between 8 dimensions of access to deeper learning opportunities and 
11 dimensions of entrepreneurial capabilities of agricultural s tudents led to two pairs of important canonical 
variables of individual development based on self-awareness and learning approach with correlation rates of 
0.67 and 0.37, respectively. The results showed that providing deeper learning conditions and contexts for 
s tudents increases or s trengthens their entrepreneurial capabilities.
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