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 22/11/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 8/11/1394 تاریخ دریافت:

  1چکیده
  نانهیکارآفر يها مهارت و نگرش يارتقا در شان مثبت نقش علت به ینیکارآفر آموزش يها برنامه 

 يها برنامه یاثربخش از یحاک هم مختلف مطالعات. اند گرفته قرار دیتمج و شیستا مورد، انیدانشجو
 ها، برنامه گونه نیا در يریادگی طیمح بهبود و یبررس نهیزم در کنیول. باشد یم ینیکارآفر آموزش

 انیدانشجو ادراك یبررس حاضر پژوهش هدف ن،یبنابرا. است شده انجام یاندک اریبس مطالعات
 و طیمح نیا مختلف ابعاد نیب ابطهباشد و ر می ینیکارآفر دروس در يریادگی طیمح از يکشاورز

مورد مطالعه قرار  کار و کسب يها فرصت ییشناسا تیصالح با دروس از انیدانشجو تیرضا زانیم
 و کردستان( کشور دانشگاه دو در دانشجو نفر 105 از پرسشنامه قیطر از ازیموردن يها داده. گیرد می

 ،ندکرد یابیارز مطلوب نسبتاً را يریادگی طیمح انیپاسخگو ،یکل طور به. دیگرد يآور جمع) کرد شهر
 که داد نشان یهمبستگ لیلاشتند. تحد ازین اصالح و بهبود به يریادگی طیمح مختلف ابعاد کنیول

 تیصالح نیهمچن و ینیکارآفر دروس از ها آن تیرضا زانیم با يریادگی طیمح از انیدانشجو ادراك
 که بود آن انگریب نیهمچن حاصله جینتا. دارد يدار یمعن مثبت رابطه کار و کسب يها فرصت ییشناسا
 یانیدانشجو در يدار یمعن طور به کار و کسب يها فرصت ییشناسا تیالحص و انیدانشجو تیرضا

 مطالعه این نتایج از استفاده. بودند کرده یابیارز باالتر را یآموزش طیمح در قیتشو که بود شتریب
  .دینما کمک ینیکارآفر دروس يریادگی طیمح بهبود و یدرس ریزي برنامه به تواند یم
  

   يکشاورز انیدانشجو کار، و کسب فرصت ،يریادگی طیمح ی،نیارآفرک آموزش :يدیکل يها واژه
                                                             

  skarimi@basu.ac.irمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
اجتماعی و تحقیقاتی در  - تبدیل به یک موضوع مهم اقتصادي کارآفرینیدر خالل چند دهه گذشته،  

باشد  ریزي شده میهاي انجام شده، کارآفرینی یک رفتار ارادي برنامه جهان شده است. بر اساس پژوهش
کارآیی اقتصادي را افزایش دهد، نوآوري را به بازار آورد، مشاغل جدید ایجاد نماید و تواند  که می

. بیشتر مطالعات انجام شده بیانگر آن است که )Karimi et al., 2016دهد (سطوح اشتغال را بهبود 
زش باشد و به همین دلیل آمو کارآفرینی و یا حداقل عناصر مشخصی از آن، قابل آموزش و فراگیري می

هاي  عنوان یک وسیله کلیدي براي بهبود پیامدهاي کارآفرینی همانند نگرش، قصد و صالحیت تواند به می
همین  ).Karimi et al., 2014, 2016; Martin et al., 2013کارآفرینی مورد مالحظه قرار گیرد (

ش کارآفرینی در هاي آموزدیدگاه نسبت به کارآفرینی باعث رشد چشمگیري در کمیت و کیفیت برنامه
گذاري  ) و هنوز هم سرمایهKurakto, 2005; Matlay, 2005هاي سرتا سر جهان شده است (دانشگاه

در این زمینه ادامه دارد. ولیکن فقدان یک چارچوب جامع براي آموزش کارآفرینی، همچنین کمبود 
بود کیفیت آموزش کارآفرینی هاي جاري مانعی مهم در مسیر بهمطالعات تجربی در زمینه ارزشیابی برنامه

   ).Karimi et al., 2016باشد (و دست یافتن به پیشرفتی سریع در زمینه کارآفرینی می
اي مهم است که انجام  لفهؤم 1"محیط یادگیري"اند که  بسیاري از پژوهشگران بیان کرده 

حیط یادگیري به بافت م .)Bassaw et al., 2003دهد ( ثیر قرار میأآمیز یک برنامه را تحت ت موفقیت
هاي  گیرد و پیشرفت و نگرش اشاره دارد که یادگیري در آن صورت می  اجتماعی، روانی و آموزشی

کالس  يریادگی طیمح) Wilson, 1996( لسونیو .)Fraser, 1998دهد ( ثیر قرار میأفراگیران را تحت ت
در تعامل و  گریکدیو آموزشگران با  نرایاست که در آن فراگ یمکان ایفضا "کند: یم فیگونه تعر نیرا ا

 ."کنندیاستفاده م شان يریادگی يها تیدر انجام فعال یو منابع اطالعات لیارتباط هستند و از انواع وسا
تواند بر  روانی در این محیط می -طبیعت و ماهیت محیط یادگیري در کالس درس و تعامالت اجتماعی

بنابراین  .)McRobbie et al., 1997ثیر بگذارد (أداف آموزشی تیادگیري فراگیران و میزان رسیدن به اه
باشد و  ریزان آموزشی بسیار مهم می ثر بر آن براي آموزشگران و برنامهؤشناخت این محیط و عوامل م

 هاي جزء الینفک ارزشیابی برنامه هاي اخیر، ارزیابی محیط یادگیري تبدیل به به همین دلیل در سال
  آموزشی شده است. 

                                                             
1- Learning Environment 
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هاي یادگیري مورد مطالعه  ثیر آن بر یادگیري فراگیران در انواع مختلف محیطأمحیط یادگیري و ت 
) و علوم Luketic and Dolan, 2013قرار گرفته است، از جمله محیط یادگیري علوم آزمایشگاهی (

ش ). اما مطالعات خیلی کمی در زمینه محیط یادگیري آموزTeh and Fraser, 1995کامپیوتر (
هاي کشاورزي صورت گرفته است. همچنین بر اساس اطالعات موجود،  ویژه در رشته کارآفرینی و به

و روابط موجود بین ابعاد مختلف محیط  ینیآموزش کارآفر يریادگی طیمحاي درباره هیچ مطالعه
هاي  عنوان یکی از مهمترین صالحیت به -یادگیري و صالحیت شناسایی فرصت کسب و کار

در ایران انجام نشده است. بنابراین هدف کلی مطالعه حاضر بررسی ادراك دانشجویان  -نیکارآفری
این سوال مهم پاسخ دهد  باشد و سعی دارد تا به کشاورزي از محیط یادگیري در دروس کارآفرینی می

ثیري أدرس کارآفرینی چگونه است و این ادراك چه تکالس  يریادگی طیاز مح انیادراك دانشجوکه 
  ؟هاي کسب و کار دارد فرصت ییشناساها در زمینه  آن تیبهبود صالحر ب

ثیر مهمی بر أطور که بیان شد محیط یادگیري ت همان: ضرورت و چگونگی مطالعه محیط یادگیري
شود این است که  جا مطرح می یادگیري و عملکرد تحصیلی فراگیران دارد، اما سوالی مهمی که در این

هاي ارزیابی محیط یادگیري، ارزیابی  ترین رروش اید ارزیابی شود؟ یکی از رایجمحیط یادگیري چگونه ب
دهند که محیط یادگیري ادراك شده بیشتر از  باشد. مطالعات نشان می ادراك فراگیران از آن محیط می

ادراك  .)Prosser and Trigwell, 1999دهد ( ثیر قرار میأمحیط یادگیري واقعی، یادگیري را تحت ت
منظور تحقق  گیران از یک محیط یادگیري بناي مفیدي براي اصالح و بهبود کیفیت آن محیط بهفرا

تواند براي تقویت نقاط  دست آمده از بررسی ادراك فراگیران می باشد. اطالعات بهنیازهاي فراگیران می
قوت و برطرف کردن نقاط ضعف برنامه و بهبود محیط کالس درس مورد استفاده قرار گیرد 

)Soebari and Aldridge, 2015; Senocak, 2009( .  
اند که محیط یادگیري ادارك شده با یادگیري، موفقیت و  مطالعات متعددي نشان داده 

داري رابطه دارد طور معنی ها از درس به پیشرفت تحصیلی دانشجویان و میزان رضایت آن
)Plucker, 1998; Lizzio et al., 2002; Nijhuis et al. 2007; Rana and Akbar, 2007(.  یک محیط

عنوان پیش شرط اساسی براي یادگیري بهینه مطرح  به یادگیري گرم، حمایت کننده و چالش برانگیز غالباً
عبارت دیگر، وقتی ادراك فراگیران از محیط یادگیري کالس درس مثبت  به .)Harth et al., 1992باشد ( می

بنابراین  )،Soebari and Aldridge, 2015; Hansen and Childs, 1998گیرند ( ها بهتر یاد می باشد، آن
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مطالعه محیط یادگیري کالس درس تبدیل به یکی از مسایل مورد توجه آموزشگران، پژوهشگران و 
  مدیران نظام آموزشی شده است. 

رینی و کمبود آموزشگران کارآف و همچنین مدون آموزشی دلیل فقدان برنامه ، بهکارآفرینیآموزش   
آنچنان که باید و شاید پیشرفت ، کارآفرینی هاي تدریس با روش آموزشگران موجودآشنایی ناکافی 
از  متفاوت نسبتاً، محیطی ). ماهیت و طبیعت خاص کارآفرینیKarimi et al., 2010نکرده است (

نی این یادگیري در دروس کارآفریشناخت بهتر جو و محیط  برايطلبد. آموزش سایر دروس را می
الزم به ذکر است که  انجام گرفت. "یادگیري کالس درسمحیط " پرسشنامهش با استفاده از پژوه

  .باشندیم يریادگی طیروش مطالعه مح نیترجیرا استفاده از پرسشنامه
صورت گرفته  يریادگی طیاطالعات درباره مح يورآتوسعه ابزار جمع نهیدر زم يادیمطالعات ز  

را جهت  يا رسشنامهپ )Nab et al., 2013( عات انجام شده، نب و همکارانشمطال نیاست. در ب
 انیدانشجو ینیکارآفر يها دانش و مهارت يارتقا يبرا يریادگی طیاز مح انیسنجش ادراك دانشجو

پرسشنامه و  نیاند. براساس ا نموده نیو تدو هی، تهکسب و کارفرصت  ییصالحیت شناسا بهبود ژهیبو
 يها کالس يریادگی طیمحاز  انیادراك دانشجو یجهت بررس يا جود، پرسشنامهمو اتیمرور ادب

به مطالعه بتواند  نیا جیاست که نتا دی. امدیگرد هیته يریادگی طینقاط ضعف مح ییو شناسا ینیکارآفر
. ویژه آموزش کارآفرینی در کشاورزي کمک نماید و بهکشور  یدر آموزش عال ینیآموزش کارآفربهبود 
 انیداشنجو راكدرباره اد يمطالعات بعد يبراعنوان مبنایی  بهتواند  یمطالعه حاضر م يها افتهی نیهمچن
  .ردیقرار گمورد استفاده  رانیا يها دانشگاه گریدر د ینیآموزش کارآفر يریادگی طیاز مح

  
  روش تحقیق

اي و  ابخانهباشد. در بخشی از پژوهش با استفاده از مطالعه کت میاین پژوهش از نوع توصیفی   
به بررسی پیشینه و مبانی نظري در حوزه کارآفرینی، صالحیت  یاینترنت در منابع معتبر جستجو

شناسایی فرصت کسب و کار و محیط یادگیري کالس درس پرداخته شد. سپس در بخش دیگر که به 
موزش هاي آ کالسحاکم بر  یادگیريمحیط پرسشنامه، با استفاده از صورت پیمایشی انجام شد، 

 در سالکارشناسی (دانشگاه کردستان و شهرکرد) در مقطع دو دانشکده کشاورزي در  کارآفرینی
طور کلی هدف اصلی این دروس آشنایی  به .مورد مطالعه قرار گرفت 1390-1389 یلیتحص

هاي کارآفرینان، تولید ایده و شناسایی دانشجویان با مفاهیم، اصول و فرایند کارآفرینی، ویژگی
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باشد. دانشجویان  هاي کسب و کار، فرایند ایجاد کسب و کار و تدوین طرح کسب و کار می تفرص
عنوان نمونه در نظر  کارشناسی که دروس کارآفرینی در دو دانشگاه منتخب ثبت نام کرده بودند، به

نه نفر). پرسشنامه در پایان ترم تحصیلی در آخرین جلسه درس کارآفرینی بین نمو 180گرفته شدند (
پرسشنامه با دقت پاسخ دهند. در کل،  هاي آماري توزیع گردید. از پاسخگویان خواسته شد تا به گویه

هاي  درصد). پس از حذف پرسشنامه 77دانشجو پرسشنامه را تکمیل نمودند (نرخ پاسخ حدود  140
  پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  105ناقص، 

گیري این که دانشجویان تا چه حد محیط یادگیري را منظور اندازه به: آوري اطالعات ابزار جمع
استفاده  "پرسشنامه محیط یادگیري"دانند، از برانگیزاننده صالحیت شناسایی فرصت کسب و کار می

اي لیکرت مورد  ها با استفاده از مقیاس پنج گزینه گویه بود و تمام گویه 56گردید. این پرسشنامه شامل 
نشاانگر نمره  "مخالفم کامالً"و  "5"نمره  انگریب "موافقم کامالً" اسیمق نیکه در ارفتند سنجش قرار گ

صالحیت شناسایی فرصت کسب و کار هم با استفاده از هشت گویه مورد ارزیابی قرار  باشد. یم "1"
 ,.Hills et al. 1997; Nicolaou et al. 2009; Ozgen and Baron, 2007; Singh et al( گرفت

1999; Ucbasaran et al., 2009(. هاي کسب و کار جدید را در  توانم فرصت من می"عنوان مثال  به
  ).81/0. پایایی این مقیاس در حد قابل قبولی بود (ضریب آلفا کرونباخ= "بازار شناسایی نمایم

دقت به مورد استفاده در این مطالعه ابتدا به زبان انگلیسی طراحی گردیده و سپس با  پرسشنامه  
فارسی ترجمه شد. نسخه ترجمه شده جهت بررسی ثبات و پایداري، دوباره به انگلیسی ترجمه 

 آموزش کشاورزي و کارآفرینی محتواي پرسشنامه، از چهار متخصص رواییمنظور آزمون  گردید. به
ها اضافه یا  گویهها، بعضی از  ها را مورد بازبینی قرار گیرند. بر اساس نظرات آن گویهخواسته شد که 

ها و اعتبار صوري متغیرها و تدوین  گویهو قابل درك بودن  واضحمنظور اطمینان از  به. حذف شدند
پرسشنامه بین دانشجویان انجام شد و بعد از  28یک پرسشنامه بهتر، یک آزمون مقدماتی با توزیع 

نهایی در بین  سپس پرسشنامه .گویه تدوین شد 55نهایی با کسري تغییرات جزیی پرسشنامه ی
ها و در مرحله اول تجزیه و تحلیل،  آوري پرسشنامه دانشجویان نمونه آماري توزیع گردید. پس از جمع

گویه  48بودند، حذف شدند. در نهایت،  3/0کمتر از  1مقیاس -هایی که داراي همبستگی گویه گویه
امتیاز)، جو  35یه با حداکثر گو 7خرده مقیاس بود: استقالل ( 7باقی ماندند. این پرسشنامه داراي 

                                                             
1- Item-scale correlations 
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)، تشویق ازیامت 45گویه با حداکثر  9( )، تشویق از طریق آموزشازیامت 30گویه با حداکثر  6کالس (
گویه با  7ها و دوستان ( )، حمایت از طرف همکالسیازیامت 50گویه با حداکثر  10بوسیله معلم (

گویه با  4امتیاز)، فشار و حجم کار ( 25ثر گویه با حداک 5هاي عملکرد ( امتیاز)، مالك 35حداکثر 
امتیاز) و آخرین گویه درباره سطح کلی رضایت دانشجویان از درس کارآفرینی بود. بیشینه  20حداکثر 

آل است. کمینه امتیاز هم  دهنده یک محیط یادگیري ایده باشد که نشان می 240امتیاز پرسشنامه عدد 
  ن کننده براي هر آموزشگري خواهد بود. اي بسیار نگرا است که نتیجه 48عدد 
ضریب براي کل این ضریب آلفا کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. ا استفاده از پرسشنامه ب اییپای  
 "فشار"براي  73/0ها از  بود. اما ضریب آلفا کرونباخ براي هر یک از خرده مقیاس 96/0ها حدود  گویه

روایی واگراي پرسشنامه بر اساس  ).2یر بود (جدول متغ "تشویق از طریق آموزش"براي  90/0تا 
 3/0هاي دیگر بررسی شد. نمرات روایی واگرا از  سیهمبستگی میانگین یک خرده مقیاس با خرده مقا

کنند که تا حدي  ها ابعادي از محیطی یادگیري را ارزیابی می سامتغیر بودند. اگرچه خرده مقی 72/0تا 
اي کوچک هستند که بتوان نتیجه گرفت که هر  ین نمرات به اندازهااما باشند  داراي همپوشی می

باشد. اگرچه هیچ نمره استانداردي براي روایی  زیرمقیاس پرسشنامه داراي روایی واگراي مناسبی می
دهد که بین دو  نشان می 85/0کنند که نمرات کمتر از  نظران بیان می واگرا وجود ندارد، اما صاحب

دهد که دو خرده مقیاس  باشد نشان می 85/0واگرا وجود دارد. اگر نمره بیشتر از خرده مقیاس روایی 
گیرند. در این  را اندازه می متغیرها یک  هر دوي آن به اندازه زیادي با هم همپوشی دارند و احتماالً

خرده ها وجود دارد. روایی همگراي هر یک از  توانیم ادعا کنیم که روایی واگرا بین آن صورت ما نمی
دست آمده،  ییدي بهأکه از تحلیل عاملی ت) NFI( 1بونت - ها با شاخص برازش استاندارد بنتلر مقیاس

ها  و باالتر نشانگر روایی همگرایی قوي بین خرده مقیاس 90/0مورد بررسی قرار گرفت. نمره 
باشد که  می 90/0بزرگتر از  NFIهاي دهد تمامی ارزش نشان می 2طور که جدول  باشد. همان می

  باشد. بیانگر روایی همگرایی قوي می
: )McAleer, 2001( دست آمده به چهار سطح تقسیم شدند هبراي تفسیر نمره میانگین کلی، نمرات ب  
داراي مشکالت نیمه مطلوب (درصد)=  1/25-50( 1/96-144؛ نامطلوب)= درصد 0-25( 96-48

-240؛ )هاي منفی هاي مثبت بیشتر از جنبه جنبهمطلوب (درصد)=  1/50-75( 1/144- 192؛ )فراوان

                                                             
1- Bentler-Bonett Normed Fit Index 
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ها نمرات میانگین هر  ها و خرده مقیاس . براي تفسیر گویهبسیار مطوبدرصد)=  1/75 -100( 1/192
باشد. نمره  نشانگر  نکات مثبت می 4و بیشتر از  4ه قرار گرفت: نمره میانگین  ها مورد استفاد یک از آن

ها توجه جدي  باشد و باید به آن دار محیط یادگیري می ی مشکلنشانگر نواح 3و کمتر از  3نگین امی
  توانند بهبود داده شوند.  هم بیانگر ابعادي از محیط یادگیري است که می 4و  3شود. نمره میانگین بین 

  
  نتایج

درصد) بود که  61دانشجوي دختر ( 64درصد) و  39دانشجوي پسر ( 41نمونه آماري شامل   
سال بود. میانگین نمره صالحیت شناسایی  22ها  سال بودند. میانگین سنی آن 31 سال تا 19داراي سن 

پایینی  دهد دانشجویان در این زمینه از مهارت و صالحیت نسبتاًبود که نشان می 66/2فرصت برابر 
  .)=56/0SD=، 66/2M(برخوردارند 

درصد از  2/66یعنی بود ( 89/156نمره کلی ادراك دانشجویان از محیط یادگیري کالس درس   
دهد که نکات مثبت از محیط یادگیري است و نشان می نسبتاًنمره ماکزیمم). این نمره بیانگر یک درك 

باشد، هر چند که ابعاد مختلف محیط کالس درس نیاز به بهبود دارند.  مثبت بیشتر از نکات منفی می
 درصد دانشجویان بسیار 8/9اه دیدگ از محیط یادگیري کالس که است آن موید 1هاي جدول  داده

درصد نامطلوب  8/6مطلوب و  درصد نیمه 2/31در حد مطلوب،  درصد دانشجویان 2/52مطلوب، 
  باشد. می

  
  .بر اساس دیدگاه دانشجویان محیط یادگیري کالس درس کارآفرینی -1 جدول

  درصد  فراوانی  محیط یادگیري کالس درس
  8/9  20  بسیار مطلوب

  2/52  107  مطلوب
  2/31  64  نیمه مطلوب

  8/6  14  نامطلوب
  100  205  جمع کل

  
گویه  48گویه از  9ارائه شده است. تعداد  2گویه و هفت زیرمقیاس در جدول  48نتایح مربوط به   

): یک گویه از خرده مقیاس استقالل فردي، یک گویه از خرده مقیاس 3در حد ضعیف بودند (کمتر از 
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ها، یک گویه از خرده مقیاس معیارهاي عملکرد و  اس حمایت همکالسیآموزش، دو گویه از خرده مقی
دهند که دانشجویان با  دست آمده نشان می چهار گویه هم از خرده مقیاس حجم و فشار کار. نمرات به

دار در محیط یادگیري کالس درس هستند که  اند. این موارد نواحی مشکل ها موافق نبوده این گویه
فشار "باشد:  می 44باشند. کمترین نمره مربوط به گویه شماره  تر و اصالح می قنیازمند بررسی دقی

هاي  ). از طرف دیگر، باالترین نمره مربوط به گویه75/2(نمره  "کاري در این درس خیلی باال بود.
آموزشگر از ") و 89/3( "جو حاکم در این درس باز و دوستانه بود"ترتیب:  بود که به 29و  7شماره 

  ). 81/3( "رت و دانش الزم براي تدریس این درس برخوردار بودمها
یا بیشتر از آن نبود که نشانگر آن  4اي داراي نمره میانگین  این نکته شایان ذکر است که هیچ گویه  

بندي  طور کامل مثبت نبوده است. رتبه است که هیچ یک از ابعاد محیط یادگیري در دروس منتخب به
ادراك از حمایت "و  "ادراك از فشارها"آورده شده است.  2ها در جدول  مقیاس نمرات میانگین خرده

باشد. این دو خرده مقیاس داراي مسائل و مشکالت  ترین رتبه می داراي پایین "ها و دوستان همکالسی
). از طرف دیگر،  10/3و  77/2ترتیب  باشند (میانگین نمره به جدي بوده که نیازمند تغییر و اصالح می

 داراي باالترین رتبه "ادراك از تشویق و حمایت آموزشگر"و  "ادراك از جو و شرایط کالس درس"
مناسب این ابعاد از محیط  ) که بیانگر وضعیت نسبتا50/3ًو  54/3ترتیب  باشند (میانگین نمره به می

  ند.  باش می 4ها هم کمتر از نمره میانگین  مقیاس  باشد هر چند که این خرده یادگیري می
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  .(n=105)هاي نمونه آماري  ها و خرده مقیاس انحراف معیار، روایی و پایایی گویه میانگین، -2جدول 

  ها خرده مقیاس

گین
میان

عیار  
ف م

حرا
ان

  

آلفا
ب 

ضری
 )α(  

گرا
ی وا

روای
  A
N

O
V

A
 E

ta
2

 

N
FI

  

  94/0  13/0*  68/0  82/0      استقالل و اختیار
  هستم. مهایشتم که خودم مسئول کاراحساس را دا نیدرس ا نیدر ا - 1
  خودم استفاده کنم. يها دهیتوانستم از ا  یدوره درس نیدر خالل ا -2
  خواستم، کار کنم. هایی که خودم می در این درس توانستم روي موضوعات و پروژه - 3
  ریزي خودم را داشته باشم. توانستم در کارهایم برنامه -4
  .شدم  یم قیمربوط به خودم تشو ماتیتصمدرس، به گرفتن  نیدر خالل ا  - 5
د، به آن پاداش ش یم انیب انیتوسط دانشجو يدیجد دهیا ایو  تیخالق اگر -6

  .شد   یداده م
  .رمیبگ میخودم تصم ،و تکالیف فیانجام وظا  یدرباره چگونگ توانستم  یم  - 7

26/3  
21/3  
22/3  
42/3  
47/3  
85/2  
48/3  

29/1  
22/1  
26/1  
18/1  
15/1  
33/1  
14/1  

        

  نمره میانگین کلی
  نمره ماکزیمم

9/22  
35            

  99/0  17/0*  70/0  82/0      جو و شرایط کالس
  بر کالس درس حاکم بود. یجو باز و مناسب -8
  .میخلق نما دیجد يها دهیکه ا کرد  یم قیجو حاکم بر کالس مرا تشو -9

  درس تجربه کردم. نیرا در خالل ا یفعال و ایجو پو کی -10
  .کردم  یم انیرا ب میها و گمان  حدس تیو با احساس امن یبه راحت  -11
 ت،یو با احساس امن یتوانستند به راحت یم انیکالس دانشجو نیدر ا -12

  کنند. انیخود را ب يها دهیا
  کردم. در این کالس از لحاظ روابط اجتماعی احساس راحتی می -13

89/3  
28/3  
60/3  
60/3  
57/3  
29/3  

15/1  
29/1  
20/1  
17/1  
12/1  
27/1  

        

  نمره میانگین کلی
  حداکثر نمره

24/21  
30            

  97/0  20/0*  72/0  90/0      تشویق از طریق آموزش
  برخوردار بود. یخوب و مناسب التیاز امکانات و تسه یدوره درس نیا -14
  هاي کسب و کار جدید ارائه دهم. کردند تا ایده تکالیف مرا به من کمک می - 15
  ها و فنون تدریس جالب و ترغیب کننده بودند. شرو -16
هاي شغلی جدیدي را  رد تا فرصتهاي دانشجویان مرا ترغیب می ارائه -17

  جستجو کنم.
  .گرفتند  یقرار م یطرفانه و سازنده مورد بحث و بررس یصورت ب به دیجد يها دهیا - 18
  کنم. خلق دیجد يها دهیگرفتم که ا ادیدرس  نیا انیدر جر -19
هاي  زمینه شناسایی فرصت این درس به من کمک کرد تا توانایی خود در -20

  شغلی را توسعه دهم.
  .کرد  یم قیتشو دیجد يها دهیطرح کسب و کار مرا به خلق ا -21
هاي جدید کسب  این درس اععتماد به نفس مرا در زمینه شناسایی فرصت -22

  و کار افزایش داد.

87/2  
46/3  
56/3  
25/3  
54/3  
60/3  
40/3  
23/3  
58/3  

23/1  
25/1  
32/1  
33/1  
21/1  
20/1  
21/1  
21/1  
18/1  

        

  نمره میانگین کلی
  نمره حداکثر

6/30  
45            
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              2ادامه جدول 
  92/0  23/0*  70/0  89/0      وسیله معلم هتشویق ب

و نظرات  ها دهیاکرد تا  هاي کالسی استاد مرا تشویق می جریان بحثدر  -23
  را بیان کنم.خود 

  .کردند  یم قیما را تشو تیدرس خالق نیا دیاسات -24
  .شد   ید ارج نهاده متیمن از طرف اسا دیجد یشغل يها فرصت یا ها دهیا -25
 قیدرس تشو نیمرا به استقامت و پشتکار در کارم در ا دیمعلمان و اسات -26

  .کردند  یم
و  دیمن مف يداشتم،  برا که یفیبازخورد و نظرات استاد در مورد تکال -27

  ثر بود.ؤم
  کردند. یم تیحما دیجد يها دهیا افتنیدرس مرا در  نیا دیاسات -28
 يها رصتفکردن  دایرا در مورد نحوه پ  یخوبي ها ها و نمونه مثال دیاسات -29

  دادند. یارائه م  یشغل
هاي تدریس مختلف و جدیدي در این کالس استفاده  اساتید از روش -30

  ند.نمود
شدم، استاد به من کمک  هروقت که در کارهایم با مشکل مواجه می -31
  کرد. می
  درس برخوردار بود. نیا سیتدر ياز دانش و مهارت الزم برا تاداس -32

78/3  

53/3  

47/3  

16/3  

45/3  

37/3  

54/3  

57/3  

33/3  

81/3  

20/1  

29/1  

12/1  

34/1  

22/1  

21/1  

11/1  

15/1  

27/1  

16/1  

        

  کلینمره میانگین 
  نمره حداکثر

02/35  
50  

          

  /.96  15/0*  64/0  /.83      ها حمایت همکالسی
 قیتشو میها یهمکالس لهیوس کردم به یکه کار م يا پروژ ایدر گروه  -33

  شدم. یم
  .کردم  یم تیاحساس حما میها یاز طرف همکالس  -34
  هاي کسب و کار من عالقمند بودند. هایم به ایده همکالسی -35
 م،یکرد یکه با هم کار م يا پروژه ایدر گروه  ها همکالسیتباطات با ار -36

  آزادانه و باز بود.
  بودند رایمرا پذ يها دهیا میها یهمکالس  -37
  کردم. یبحث و تبادل نظر م انیدانشجو گریبا د ام  یشغل يها دهیدرباره ا -38
  .فرا گرفتم یکالس دانش و اطالعات خوب نیدر ا گرید انیاز دانشجو -39

79/2  

83/2  

06/3  

54/3  

09/3  

18/3  

29/3  

29/1  

31/1  

29/1  

26/1  

13/1  

21/1  

28/1  

        

  نمره میانگین کلی
  نمره حداکثر

8/21  
35  
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              1ادامه جدول 
  /.99  21/0*  69/0  78/0      معیارهاي عملکرد

 يالزم برا يها درس کمک کرد که مهارت نیا انیدر جر میها تیفعال -40
  را کسب کنم. یشغل يها شناخت فرصت

  را بفهمم. فیو تکال فیتناسب و ارتباط وظا توانستم  یم  -41
  مشخص بود.از ابتدا من  يکالس برا نیدر ا یاهداف درس  -42
ها و دانش کسب شده  براي انجام وظایف و تکالیف درسی به تمام مهارت -43

  در کالس احتیاج داشتم.
و باید چه از من وجود دارد  یکه چه انتظارات دانستم یتدا دوره ماب از -44

  .هایی را انجام دهم تکالیف و فعالیت

20/3  
  

40/3  

36/3  

93/2  

36/3  

30/1  
  

14/1  

15/1  

35/1  

21/1  

        

  نمره میانگین کلی
  نمره حداکثر

24/16  
25  

          

  /.99  05/0*  30/0  73/0      فشار و حجم کار
  داشتم. اریدر اخت فمیانجام درست کار و تکال يبرا  یافدرس، زمان ک نیدر ا - 45
  طور همزمان انجام دهم. را به يادیز فیمجبور بودم تکال -46
 يادیفشار ز ،یدرس فیو وظا فیو مناسب تکال حیانجام دادن صح يبرا -47
  من بود. يرو
  بود. نیسنگ و ادیز یلیدرس خ نیحجم کار در ا -48

88/2  
80/2  
78/2  

  
75/2  

25/1  
31/1  
37/1  
  

34/1  

        

  نمره میانگین کلی
  حداکثر نمره

21/11  
20  

          

            27/3  )89/156میانگین نمره کل پرسشنامه (
    27/0*  60/0    26/1  62/3  )بودم یدرس راض نیا تیفیاز ک ،یطور کل بهرضایت کلی از درس ( -49

  
و دختر از محیط یادگیري بررسی  با استفاده از آزمون تی مستقل تفاوت بین ادراك دانشجویان پسر  

ها به غیر از معیارهاي عملکرد و فشار براي  )، نمره میانگین تمام خرده مقیاس3 شد (جدول
هاي محیط یادگیري  دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بود. ولیکن در هیچ یک از خرده مقیاس

  داشت.داري وجود ن بین ادراك دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی
ها از محیط  منظور بررسی رابطه بین رضایت کلی دانشجویان از درس کارآفرینی و ادراك آن به  

). تحلیل همبستگی نشان داد که 4یادگیري کالس درس، از آزمون همبستگی استفاده شد (جدول 
نی رابطه ها از درس کارآفری داري با رضایت کلی آن طور معنی  ادراك دانشجویان از محیط یادگیري به

 هاي ها با رضایت کلی رابطه مثبت داشتند اما خرده مقیاس مثبت دارد. هر چند که تمام خرده مقیاس
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)، جو کالس =63/0rترین رابطه با رضایت کلی بودند: استقالل ( آموزش و معلم داراي قوي
)67/0r=) آموزش ،(70/0r=) 71/0)، معلمr=52/0ها ( )، حمایت همکالسیr= عملکرد )، معیارهاي
)63/0r=) 23/0)، و فشارr= .(  
  

  .يریادگی طیپسر و دختر از مح انیادراك دانشجو نیتفاوت ب -3جدول 

نمره میانگین   ها خرده مقیاس
  دختران

انحراف 
  معیار

نمره میانگین 
  پسران

انحراف 
  t p-value  معیار

  830/0  215/0  86/0  26/3  85/0  28/3  ادراك دانشجویان از استقالل فردي
  820/0  -227/0  87/0  56/3  89/0  53/3  اك دانشجویان از جو کالسادر

  669/0  -428/0  90/0  43/3  94/0  38/3  ادراك دانشجویان از آموزش
  708/0  -375/0  81/0  53/3  89/0  48/3  ادراك دانشجویان از استاد

  908/0  -116/0  84/0  12/3  91/0  11/3  ها ادراك دانشجویان از همکالسی
  750/0  319/0  85/0  22/3  94/0  26/3  از معیارهاي عملکردادراك دانشجویان 

  493/0  687/0  01/1  74/2  96/0  84/2  ادراك دانشجویان از فشارها
  102/0  326/0  18/1  81/3  29/1  51/3  رضایت کلی از کیفیت درس

  981/0  024/0  70/0  27/3  77/0  27/3  نمره کلی
  

  .ها از درس کارآفرینی دگیري و رضایت کلی آنهمبستگی بین ادراك دانشجویان از محیط یا -4جدول 
  رضایت کلی

  ها اسیخرده مق
  (r)  ضریب همبستگی

  63/0*  ادراك دانشجویان از استقالل فردي
  67/0*  ادراك دانشجویان از جو کالس

  70/0*  ادراك دانشجویان از آموزش
  71/0*  ادراك دانشجویان از استاد

  52/0*  ها ادراك دانشجویان از همکالسی
  63/0*  ادراك دانشجویان از معیارهاي عملکرد

  23/0*  ادراك دانشجویان از فشارها
**p<0.01, *p<0.05  
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و میزان  کالس درس يریادگی طیاز مح دانشجویانادراك  نیرابطه ب یمنظور بررس ههمچنین ب  
(جدول  استفاده شد ی، از آزمون همبستگهاي کسب و کار ها در زمینه شناسایی فرصت صالحیت آن

جز ادراك از  نشان داده شده است تمام ابعاد محیط یادگیري به 5طور که در جدول  . همان)5شماره 
داري  هاي کسب و کار رابطه مثبت و معنی فشار با صالحیت دانشجویان در زمینه شناسایی فرصت

 تی، حما)=39/0r(، معلم )=44/0r(، آموزش )=34/0r(، جو کالس )=44/0r( فردي استقاللدارد: 
شود آموزش و  طور که مالحظه می ). همان=37/0r(عملکرد  يارهای، مع)=34/0r(ها یهمکالس

هاي کسب و کار  ترین رابطه را با صالحیت دانشجویان در زمینه شناسایی فرصت استقالل فردي قوي
  دارند.

  
  .هاي کسب و کار ینه شناسایی فرصتها در زم همبستگی بین ادراك دانشجویان از محیط یادگیري و صالحیت آن - 5جدول 

  شناسایی فرصت کسب و کار                                          
  ها اسیخرده مق

r ضریب همبستگی  

  44/0**  ادراك دانشجویان از استقالل فردي
  34/0**  ادراك دانشجویان از جو کالس

  44/0**  ادراك دانشجویان از آموزش
  39/0**  تادادراك دانشجویان از اس

  34/0**  ها ادراك دانشجویان از همکالسی
  37/0**  ادراك دانشجویان از معیارهاي عملکرد

  12/0  ادراك دانشجویان از فشارها
**p<0.01, *p<0.05  
  

  گیري بحث و نتیجه
 صیو تشخ ابییبا ارز کنیل را فراهم کردو یادگیري آل آموزش  دهیا طیتوان مطلقاً شرا گرچه نمیا  

 رییاساسی در ارتقا و تغ گامیتوان  می درس کالسو یادگیري  آموزش طیقوت و ضعف محنقاط 
). این پژوهش به بررسی ادارك دانشجویان از محیط McAleer, 2001( مطلوب برداشتنا طیشرا

ها از این دروس و ارتباط آن با صالحیت شناسایی  یادگیري دروس کارآفرینی، میزان رضایت آن
ادراك از فشار و "پرداخت. نخستین بعد دشوار و مشکل آفرین محیط یادگیري فرصت کسب و کار 
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کردند که فشار و  بود. این یافته بدان معنا است که دانشجویان احساس می "حجم وظایف و تکالیف
کنند که  باشد. تعدادي از مطالعات انجام شده پیشنهاد می هاي کارآفرینی بسیار باال می حجم کار در کالس

کند و باید در این رابطه عملکرد یکسري از متغیرها  کار بیشتر به صورت یک عامل مستقل عمل میحجم 
این  .)Kember et al., 1996نظیر انگیزه دانشجویان و میزان عالقه آنان به درس را مد نظر قرار داد (

ر وارده از طریق نباید تنها با شاخص فشا "فشار یا حجم کار" کنند که خرده مقیاس مطالعات بیان می
  برنامه درسی یا ساعات کار یا حجم تکالیف مورد بررسی قرار گیرد.  

باشد. می "هاادراك از حمایت همکالسی"دار محیط یادگیري  نتایج نشان داد که دومین بعد مشکل  
ي ها هاي کارآفرینی فعالیت در کالس تواند این باشد که معموالً یک توضیح ممکن براي این یافته می

ود را در خهاي کسب و کار  گروهی و کار تیمی زیادي وجود ندارند تا به دانشجویان کمک نماید ایده
گروه مورد بحث و بررسی قرار دهند و دانش و اطالعات خود را با یکدیگر به اشتراك بگذارند. 

کسان است. نتایج ی ها همچنین نشان دادند ادراك دانشجویان دختر و پسر از محیط یادگیري تقریباً یافته
تر از سطح رضایت باالتري  حاصله همچنین بیانگر آن بود که دانشجویان در محیط یادگیري مناسب

برخوردار هستند. این یافته با نتایج مطالعات دیگر درباره ادراك دانشجویان از محیط یادگیري و میزان 
این نتایج  .)Lee, 2010; Mullen and Tallent-Runnels, 2006رضایت از درس هم خوانی دارد (

منظور بهبود سطح رضایت دانشجویان  توانند در زمینه چگونگی تدارك و ارائه دروس کارآفرینی بهمی
طور  به هاي کسب و کار، اطالعات مفیدي را فراهم نمایند. و صالحیت آنان در زمینه شناسایی فرصت

د منجر به رضایت بیشتر فراگیر از درس توانمثال، تشویق بیشتر از طرف آموزشگر در کالس درس می
  شود. 

نتایج حاصله همچنین نشان دادند هنگامی که دانشجویان درك مثبتی از ابعاد محیط یادگیري درس   
کنند. این نکته  هاي کسب و کار خود را تواناتر احساس می کارآفرینی دارند، در زمینه شناسایی فرصت

کردند که  ان رضایت بیشتري از درس داشتند و احساس مینیز قابل توجه است دانشجویانی که میز
کید کرده أمحیط یادگیري ت "بعد آموزشی"بر هاي کسب و کار هستند، بیشتر  قادر به شناسایی فرصت

بیان شد شناسایی فرصت کسب و کار گامی اساسی از فرایند کارآفرینی  طور که قبالً بودند. همان
رود  ). بنابراین انتظار میShort et al., 2010رینی هم وجود ندارد (بدون آن، کارآف باشد و اصوالً می

ها و هاي کارآفرینی به دانشجویان کمک نمایند تا صالحیت خود در زمینه شناسایی ایده که کالس
کسب و کار را بهبود دهند. با این وجود، اگر یک درس کارآفرینی بتواند شرایط، محیط،  هاي فرصت
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هاي جدید و شناسایی  و تکالیف مناسب براي ترغیب دانشجویان به تولید ایدهمحتوا، روش تدریس 
هاي نوین کسب و کار را فراهم نماید، هم باعث رضایت دانشجویان از درس خواهد شد و و  فرصت

  هاي کسب و کار را افرایش خواهد داد.ها در زمینه شناسایی فرصت هم سطح صالحیت آن
محیط یادگیري  مثبتی از عه نشان داد هر چند که دانشجویان ادارك نسبتاًطور کلی نتایج این مطال به  

باشند و باید اقدامات الزم جهت  ها و ابعاد آن نیازمند توجه و دقت بیشتر می دارند، اما بسیاري از حیطه
 در زمینه بهبودبراي استادان هاي آموزشی  برگزاري کارگاهکار گرفته شود.  ها به اصالح و بهبود آن

، در زمینه کارآفرینی آموزشی کارگیري صحیح اصول طراحی هیاددهی و یادگیري و ب هاي مهارت
و مشاوره و راهنمایی دانشجو در مورد  دانشجویان هاي دوستانه میان استادان و برقراري نشست

مطلوب که در آن یادگیري ، ایجاد فضاي متفاوت کارآفرینیمطالعه و یادگیري در محیط  چگونگی
تواند در بهبود  ، میدنبپردازکارآفرینی تجربیات دانش و  گیران با احساس امنیت و آرامش به کسبفرا

درسی،  ریزي برنامه براي مطالعه این از نتایج استفادهمحیط و فضاي یادگیري کمک شایانی نماید. 
تر  ر و دقیقعنوان مبنایی براي بررسی بیشت به و همچنین هاي یادگیري منابع و بهبود محیط کاربرد
با لحاظ توانند یم ندهیمطالعات آ بود. خواهد آتی سودمند هاي یادگیري کارآفرینی در مطالعات محیط
ا مطالعه ی، بانتفاع ریآزاد و غ يدانشگاه هاها و نهادهاي آموزشی دیگر نظیر سایر دانشکده کردن
تحقیقات آینده همچنین  کنند. دییأحاضر را ت قیحاصله در تحق يها افتهیتر اعتبار بزرگ يا نمونه

بر ادراك دانشجویان، دیدگاه آموزشگران از محیط یادگیري را هم لحاظ کنند تا بدین  توانند عالوه می
  تري از محیط یادگیري دست یابند. طریق به درك و شناخت کامل
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Abstract1 
 Entrepreneurship education programs have been lauded for decades for their 
role in fostering students’ entrepreneurial attitudes and skills. However, there is a 
scarcity in the literature exploring learning environment in these programs. 
Therefore, the purpose of the present study was to examine agricultural students’ 
perceptions of their classroom environment in entrepreneurship courses and to 
investigate relationships between these perceptions and students’ satisfaction with 
the courses and their perceptions of opportunity identification. Perception data 
were gathered by questionnaire from 105 agricultural students at two Iranian 
universities. Overall, respondents assessed the learning environment as average. 
Therefore, improvements are required across all seven dimensions of the learning 
environment. Correlation analysis revealed that students’ perceptions of their 
learning environment in entrepreneurship were significantly associated with their 
course satisfaction and opportunity identification perceptions. Especially, the 
results revealed that students’ satisfaction and opportunity identification perception 
were significantly greater in students who highly valued encouragement by 
education. The study discusses these findings and provides some recommendations 
on how to improve the learning environments and learning outcomes.  
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