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 -1دانشیار دانشكده كشاورزی دانشگاه رازی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

آموزش عالی کشاورزی در کشور ما بهرهوری الزم را ندارد و دانشجویان را برای سازگاری با شرایط دگرگون جهان آماده
نمیسازد .ع ّلت آن را میتوان نبود توجه کافی به یادگیری مبتنی بر تجربه دانست زیرا که یادگیریتجربی میتواند منشأ پایداری

یادگیری و تبلور استعدادهای آدمی شود .هدف از انجام این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت بسترهای
ضروری یادگیریتجربی در آموزش عالی کشاورزی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در قالب پژوهشی
توصیفی بود .جامعهآماری این پژوهش همه دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسیارشد رشت ه کشاورزی دانشگاه رازی
( )N=373بودند که  185تن از آنان به عنوان نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای

حد متوسط
با انتساب متناسب انتخاب شدند .بر پایه یافتهها ،وضعیت بسترهای یادگیریتجربی در دانشکده کشاورزی در ّ

ارزیابی شد .در بین بسترها ،توجه به واحد کارآموزی ،میزان بهرهگیری از آزمایشگاههای موجود در دانشکده کشاورزی و
ایجاد فضایی همراه با انتقاد ،تفکر ،بحث و به چالشکشیدن مطالبآموزشی دارای سطح بهتری بودند .بین دیدگاه دانشجویان

کارشناسی و کارشناسیارشد درباره وضعیت بسترهای یادگیریتجربی و میزان رضایتشان اختالف معنیداری وجود داشت.
کلید واژهها :یادگیری تجربی ،آموزش عالی کشاورزی ،رضایت دانشجویان ،موقعیت یادگیری تجربی.

نویسندهی مسئول :ندا میرزایی

رایانامهnedamirzaiy@yahoo.com :

دریافت 1393/9/1 :؛پذیرش1394/3/5 :
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مقدمه

آن اســت کــه در ســال تحصیلــی  ،1388-89شــمار  3میلیــون

جهــان پیرامــون بــه ســرعت در حــال تغییــر و دگرگونــی

 791هــزار نفــر ،در ســال تحصیلــی  ،1389-90شــمار 4

رشــد پیوســته جمعیــت جهــان تنها شــمار کمــی از چالشــهای

 4میلیــون و  459هــزار نفــر و در ســال تحصیلــی 1391-92

اســت .جهانیشــدن کســبوکار ،تغییــرات دایمــی فناوریهــا و

پیـشروی جهــان اســت .افــزون بــر ایــن ،چالشــها و نگرانیهــا،

تغییــرات آبوهوایــی ،ایجــاد انرژیهــای تجدیدپذیــر و
تغذیــه جمعیــت رو بــه رشــد چالشهــای دیگــری هســتند
کــه بــا آن روبــهرو هســتیم .بــرای مبــارزه بــا ایــن چالشهــا

و تنگناهــا ،نیازمنــد افــرادی اندیشــمند ،نیــروی کاری ماهــر
و آموزشدیــده کــه مســلح بــه توانایــی حلمســائل پیچیــده
جامعههــا هســتند میباشــیم .دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی

مســئولیت آمادهســازی سرمایهانســانی (بــه عنــوان رهبــران،
دانشــمندان و نیــرویکار ماهــر) را بــرای حــل چالشهــای

ش روی برعهــده دارنــد (شــورای ملــی تحقیقــات.)2009 ،
پیـ 
امــا ،پرســش ایــن اســت کــه آیــا دانشآموختــگان دانشــگاهها

بــرای روب ـهرو بــا ایــن چالشهــا آمــاده هســتند؟

میلیــون  116هــزار نفــر ،در ســال تحصیلــی  ،1390-91شــمار

شــمار دانشــجویان  4میلیــون و  435هــزار نفــر بــود کــه از ایــن
شــمار ،ســهم دانشآموختــگان بخــش کشــاورزی  119هــزار

و  200هــزار نفــر از دانشــگاههای دولتــی و آزاد دانشآموختــه
بــوده اســت كــه بخــش عمــدهای از ایــن شــمار یــا بیكارنــد و یــا

در بخشــهای غیركشــاورزی بــه كار اشــتغال دارنــد (مرکــز آمار
ایــران؛ احمــدی و تجفآبــادی .)1388 ،نظــام اقتصــادی

جامعــه هــر ســاله بــا مســاله کمبــود نیرویانســانی کارآزمــوده

و ماهــر در زمینههــای فنیوحرفــهای روبــهرو اســت کــه
دانشــکدههای کشــاورزی بایــد از طریــق کشــف علمــی و

نوآوریهــای فنــی و نیــروی انســانی ماهــر تأثیــر بــه ســزایی
بــر روی جامعــه داشــته باشــد (مقدسفریمانــی و زمانــی،

.)1386

بســیاری بــاور دارنــد کــه دانشآموختــگان دانشــگاهها

نبــود تناســب بیــن قابلیتهــای دانشآموختــگان

پیــشروی آمــاده نیســتند (بــک2006 ،؛ کمیســیون

بایــد در آن مشــغول بــه کار شــوند ،مــا را وادار بــه تفکــر دربــاره
ع ّلــت ایــن ناهمگونیهــا میکنــد .محــور تغییــر و ایجــاد

بــه ویــژه دانشــکدههای کشــاورزی بــرای حــل چالشهــای

بینالمللــی آینــده آمــوزش عالــی 2006 ،و شــورای ملــی
تحقیقــات ،)2009 ،و بایــد خودشــان را بــرای کار در جهــان
پیچیــده آمــاده کننــد .انتقادهایــی کــه بــه آمــوزش عالــی

کشــاورزی وارد اســت ناشــی از نداشــتن مهارتهــای
مطلــوب و آمادگــی پاییــن دانشآموختــگان دانشــکدههای

کشــاورزی بــرای ورود بــه بــازارکار میباشــد .اگــر بــه
فعالیتهــای آموزشــی در کشــور از دیــدگاه اشــتغال توجــه

شــود چشــمانداز غمانگیــزی در برابــر مــا مجســم میشــود،
زیــرا در برنامههــای آموزشوپــرورش جوانــان از فنــاوری

آموزشــی کهن ـهای اســتفاده میشــود کــه جوابگــوی نیازهــای
هیــچ یــک از بخشهــای اقتصــادی نیســت (مقدسفریمانــی

و زمانــی .)1386 ،کیفیــت برنامههــا ،متنهــا و محتــوای
درسهــای نظامآموزشــی بــا نیازهــای علمــی روزافــزون

و ضرورتهــای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه
ناهماهنــگ اســت .از ســوی دیگــر نظــام آمــوزش عالــی
کشــور ســاالنه هــزاران جــوان بــا تحصیــات دانشــگاهی را

تحویــل جامعــه میدهــد .بــا مطالعــهی شــمار دانشــجویان
ورودی بــه دانشــگاههای كشــور در ســالهای اخیــر بیانگــر

کشــاورزی و نیــاز بخــش حرفــهای و صنعتــی کشــاورزی کــه

توســعه در هــر جامع ـهای ،انســان اســت و انســان بــا آمــوزش

مؤثــر میتوانــد شایســتگیهای خــود را نشــان دهــد ،امــا
مســاله اصلــی این اســت کــه آمــوزش کنونــی کارکــرد اصلیاش

را از دســت داده و از مســیرش خــارج شــدهاســت بــا ایــن
وجــود چگونــه میتــوان انتظــار داشــت کــه دانشآموختــگان

کشــاورزی بــه عنــوان ســرمایه بخــش کشــاورزی تلقــی

شــوند .آمــوزش حقیقــی هنگامــی مؤثــر اســت کــه در آن فــرد
یادگیرنــده و یاددهنــده ،محیــط اطــراف و چگونگــی درک

و فهــم آنــان از جهــان را در نظرگرفتــه ،تــا از طریــق فرآینــد
تجربــه مشــترک ،فرصتــی را بــرای آغــاز یادگیــری فراهــم

کنــد .یادگیــری عبــارت اســت از :فرآینــد ایجــاد تغییــر بــه
نســبت پایــدار در رفتــار یــا تــوان رفتــاری کــه حاصــل تجربــه

اســت (کریمــی .)1389 ،نکتــه مهــم در ایــن تعریــف تجربــه

میباشــد .تجربــه ،ایــن توانایــی منحصــر بــه فــرد بشــری،
همــان چیــزی كــه مــا را انســان میســازد ،بــا وجــود اهمیــت

فزآینــده آن ،در طــول تاریــخ حیــاتبشــر ،كمتــر مــورد توجــه
آگاهانــه بــه عنــوان منبــع یادگیــری و دانشآفرینــی قــرار
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گرفتــه اســت و انتقــال تجربــه از هنگامــی كــه پــدران ،پســران

بــه وســیله درگیــری فعــال بــه بهتریــن صــورت یــاد بگیــرد

یادگیــری تجربــه محــور بیشــتر بــه صــورت شــفاهی ،ناآگاهانــه

یادگیریتجربــی جــزو اساســی آمــوزش کشــاورزی

را بــا خــود بــه شــكار میبردنــد ،وجــود داشــت .امــا ایــن
و بــدون برنامــه صــورت میگرفــت و بســیاری از اندیشــمندان
بــاور دارنــد کــه از راه واژههــا نمیتــوان واقعیــت را بــه طــور

كامــل بیــان كــرد و گرانبهاتریــن دانــش را نمیتــوان آمــوزش
داد؛ بلكــه پایدارتریــن یادگیــری از راه تجربــه مســتقیم اســت

(عدلــی )1387 ،و بهتریــن یادگیــری افــراد هنگامــی کــه

تجربههــای معنــیدار و هدایتشــده دارنــد رخ میدهــد و

تجربــه نقطــه ثقــل یادگیــری اســت (دیویــی 1938 ،بــه نقــل

از کامیــاب و همــکاران.)1392 ،

(طباطبایــی حکیــم و همــکاران.)1392 ،

اســت (رابرتــز .)2006 ،بســیاری از صاحبنظــران بــاور
دارنــد کــه یادگیریتجربــی دارای برتریهایــی چــون:

بهبــود مهارتهــای تفکــر فعــال و انتقــادی ،تجربههــای
عملــی بــرای توســعه شــغلی و مهارتــی ،بهبــود مهارتهــای

ارتباطــی ،افزایــش انگیــزه و اعتمادبهنفــس ،شــناخت عمیــق
قابلیتهــای فــردی ،بهبــود مهارتهــای تصمیمگیــری،

حـل مســاله و داوری و همچنیــن انتقــال بخشــی از مســئولیت
یادگیــری از اســتاد بــه دانشــجو میباشــد ،کــه بــه نوبــه خــود

بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه دانشــجویان بیشــتر

مشــوق افزایــش کیفیــت یادگیــری دانشــجو و افزایــش تحویــل

بیشــتر فعالیتهایــی را کــه انجــام دادهانــد بــه خوبــی در

 .)2009یادگیریتجربــی محــوری بــرای تغییــر انتظارهــای

مطلبهایــی را کــه شــنیدهاند کمتــر بــه یــاد میآورنــد امــا
ذهــن دارنــد (بــورگ و اســتراناهان2002 ،؛ امکلیــن و تاتنــال،

. )2000کارلنــد بــاور داشــت کــه فراموشــی یادگیــری حاصل از
درک مفاهیمتجربــی ،نســبت بــه یادگیــری از طربــق اطالعــات

کسبشــده از کالسســنتی ،ســختتر اســت (بــه نقــل از

طباطباییحکیــم و همــکاران.)1392 ،

یادگیــری 1اســت( .روهانــن2005 ،؛ شــورای ملــی تحقیقات،
دانشــجویان در کالس درس و توجــه بیشــتر آنــان بــه کیفیــت

آمــوزش میباشــد و باعــث میشــود تــا دانشــجویان بــه
نــدرت در مــورد اســتفاده از یــک روش تدریــس کــه بــرای

همــه جــا یکســان اســت بــه ویــژه روش ســخنرانی ،متقاعــد

شــوند و از دانشــگاه محــل تحصیــل خــود همــواره تجــارب

یادگیــری بــه صــورت تجربــی در دانشــجویان کشــاورزی

یادگیــری جدیــدی طلــب کننــد .یادگیریتجربــی دانشــجو را

اســتاد را عامــل اصلــی در تجلــی یادگیــری تجربــی میداننــد

دنبــال بهبــود تواناییهــای خویــش در فراگرفتــن دانــش و

نیــاز بــه بســترهایی دارد کــه در وهلـهی اول همــگان معلــم یــا
کــه مســئوالن نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی بایــد توجــه دو

چندانــی نســبت بــه مجهــز کــردن اســتادان بــه مهارتهــای

الزم بــرای تحقــق یادگیریتجربــی داشــت ه باشــند .بــا
بررســی منبعهــای موجــود چنــد مــورد از تعریفهــای

یادگیریتجربــی در زیــر آورده شــده اســت :یادگیریتجربــی
فرآینــدی اســت کــه به موجــب آن احساســی ناشــی از درگیری

فعــال بیــن جهــان درون فــرد و جهــان بیــرون (محیــط)
ایجــاد میشــود (بــرد و ویلســون .)2006 ،یادگیریتجربــی

برخــورد مســتقیم بــا یــک پدیــده مــورد نظــر و تبدیــل آگاهــی
بــه دســت آمــده از ایــن تجربــه بــه یــک دانــش جدیــد اســت

(فیپــس و همــکاران .)2008 ،یادگیریتجربــی یکــی از انــواع
یادگیریهــای اکتشــافی میباشــد (مارشــال1998 ،؛ بــون و

همــکاران )2001 ،و بــه عنــوان توالــی از رویدادهــا تعریــف

میشــود کــه نیازمنــد درگیــری فعــال دانشــجو در موضوعهــای
مختلــف اســت .هــدف اصلــی آن ،ایــن اســت کــه شــخص
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بــه یــک مخــزن تجربــه تبدیــل میکنــد کــه وی همــواره بــه

مهارتهــای جدیــد میباشــد (هاوتــری .)2007 ،بــا توجــه بــه
آنچــه طــرح شــده میتــوان بــه جــرأت گفــت ،امــروزه آمــوزش

عالــی کشــاورزی مســئولیت خــود یعنــی تحقــق یادگیــری بــه
صــورت تجربــی و مهارتمحــور را بــه خوبــی انجــام نمیدهــد

پــس بررســی بســترهای ضــروری یادگیریتجربــی در ایــن

مطالعــه میتوانــد هشــداری بــه آمــوزش عالــی کشــاورزی
بــرای ارتقــای شــرایط آموزشــی و مهارتهــای اعضــای

هیــأت علمــی کشــاورزی باشــد ،و از نتایــج آن بــرای بهبــود
برنامهریــزی آموزشــی در دانشــکدههای کشــاورزی بــرای
آمــوزش اثــر بخــش و پایــدار دانشــجویان بهــره بــرد و شــرایط
را بــرای تحقــق یادگیریتجربــی فراهــم آورد.

آنچــه امــروزه در ســر لوحـهی فعالیتهــای آمــوزش عالــی

کشــاورزی کشــور قــرار گرفتــه اســت ،همــان بخــش یادگیــری
برنامهریــزی شــده اســت کــه بــه طــور عمــده در قالــب برنامــه

هــای آموزشــی نوشــته شــده و بــا بــه کارگیــری روشــهای
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تدریــس نامناســب توســط اســتادان اجــرا میشــود .در

کشــاورزی ،از طریــق فــن دلفــی بــه جمعبنــدی دیدگاههــای

اســت کــه نکتههایــی بــه شــرح زیــر توســط مدرســان اجــرا

آموزشــی ،در قالــب الگویــی مفهومــی بــرای نظــام آمــوزش

آمــوزش عالــی کشــاورزی بــرای تحقــق یادگیریتجربــی الزم
شــود:

 -شــرایطی بــرای ایفــای نقــش دانشــجو در فرآینــد

یادگیــری فراهــم و ایــن شــرایط بــر پایــه اولویتهــای آنــان

متفــاوت باشــد (بــرد و ویلســون.)2006 ،

متخصصــان آمــوزش عالــی کشــاورزی بــرای ارایــه رهیافتــی

عالــی کشــاورزی در مقطــع کارشناســی پرداختنــد .یکــی از
نتایــج آن پژوهــش هماهنــگ بــا ایــن بررســی عبــارتاســت

از :اســتادان در کنــار تدریــس بایــد نقــش تســهیلگر آموزشــی
را بــر عهــده بگیرنــد .و از لــوازم آزمایشــگاهی ،زمینهــای

 -حــواس پنجگانــه دانشــجویان در فرآینــد یادگیــری

مناســب کشــاورزی ،کارگاه و وســایل کمــک آموزشــی ،منابــع

محیــط بیــرون را تفســیر میکنــد و بیــن محیــط درونــی (فــرد)

و یادگیــری بایــد بــه دنبــال تجربههــای عملــی ،ایجــاد تــوان

درگیــر شــود ،چــرا کــه حــواس پنجگانــه اطالعــات دریافتــی از
و محیــط بیرونــی اتصــال برقــرار میکنــد و باعــث افزایــش
یادگیــریشــود (بــرد و ویلســون2006 ،؛ زول.)2002 ،

اطالعرســانی چــون مجلههــا بهــره بگیرنــد .فرآینــد تدریــس

خالقیــت در دانشــجویان از طریــق روشهــای فعــال یادگیــری

همچــون حــل مســاله کــه تأکیــد بــر پیــدا کــردن چالشهــا و

مالکیــت دانشــجو
 در انجــام فعالیتهــای آموزشــی بــهّ

تنگناهــا در محیــط کاری توســط دانشــجو ،تقویــت دانــش

عملــی بــه دانشــجو داده شــود و اســتادان فقــط ایفاگــر

مســتقیم دانشــجویان بــا مســایل کشــاورزی و کشــاورزان

در فرآینــد یادگیــری توجــه شــود و اجــازه انجــام فعالیتهــای
نقــش تســهیلگر و مســئول هدایــت تجربههــای یادگیــری
دانشــجویان باشــند (آرنولــد و همــکاران.)2006 ،

 -بــه عالقــه و انگیــزه دانشــجو بــرای یادگیــری توجــه شــود

چــرا کــه انگیــزه باعــث افزایــش تعهــد دانشــجو بــه یادگیــری

میشــود (زول.)2002 ،

عملــی و کاربــردی بــا انجــام پروژههــای عملــی ،ارتبــاط

بــا کارآمــوزی دانشــجویان و ارتبــاط بــا نهادهــای اجرایــی و

جامعههــای کشــاورزی باشــد.

از آنچــه شــولدرز و همــکاران ( ،)2013در پژوهشــی

بــا عنــوان بررســی ادراک معلمــان در مــورد ویژگیهــای

یادگیریتجربــی در آزمایشــگاههای کشــاورزی کــه در بیــن

 -ارتباطــی بیــن دانــش زمین ـهای (پایــه) و تجــارب قبلــی

 353تــن از معلمــان آمــوزش کشــاورزی دبیرســتانهای

(کلــب )1984 ،و مدرســان در برنامهریــزی بــرای تجربههــای

آمــوزش کشــاورزی دانشــگاه رازی  15ویژگــی بــه عنــوان

دانشــجویان بــا دانــش و تجربههــای جدیــد آنــان ایجــاد شــود
یادگیــری جدیــد دانــش زمینــهای دانشــجویان را در نظــر
بگیرنــد.

 -مهــارت الزم بــرای تشــخیص مــدت زمــان مناســب کــه

دانشــجویان تســلط الزم را بــر تجربــه جدیــد پیــدا میکننــد

داشــتهباشــند (شــولدرز و همــکاران.)2013 ،

آمریــکا انجــام دادنــد ،بــا مشــورت اعضــای هیــأت علمــی
بســترهای ضــروری یادگیریتجربــی انتخــاب شــد کــه در
نــگاره  1آورده شــده اســت .ویژگیهــای یادگیریتجربــی را

شــولدرز و همــکاران در دو دســته ویژگیهــای درسمحــور

کردنــد کــه
و ویژگیهــای دانشآمــوز محــور تقســیمبندی
ّ
عبــارت انــد از :ویژگیهــای درسمحــور شــامل :مالکیــت

 -بــه تفکــر انتقــادی در بیــن دانشــجویان اهمیــت داده

دانشآمــوز ،ایجــاد یادگیــری دانشآمــوزمحــور ،اقدامهــای

 -دانشــجویان ،آموختــه هــای نظــری خــود را در حیــن

فعالیتهــا) ،محیــط ،اســتفاده از مثالهــای واقعــی ،اســتفاده

شــود (همــان).

كار و در عرصــه ی عمــل تجربــه كننــد (آرنولــد و همــکاران،
.)2006

مــورد نیــاز یــک فعالیــت ،مســئولیت اجتماعــی (کنتــرل

از حــواس پنجگانــه ،بررســی رونــد انجــام فعالیــت علمــی و

اســتمرار فعالیــت بــود؛ ویژگیهــای دانشآمــوزمحور شــامل:

 -از روشهــای تدریــس گوناگونــی اســتفاده شــود و تنهــا بــه

توجــه بــه عاملهــای انگیزهدهنــده بــه دانشآمــوزان ،توجــه

مقدسفریمانــی و زمانــی ( ،)1386در پژوهشــی بــا

دانشآمــوزان در مــورد موضــوع درس ،توجــه بــه روحیــه

روش ســخنرانی اکتفــا نشــود (همان).

عنــوان رهیافــت آموزشــی گزیــداری بــرای دوره کارشناســی

بــه ســبکهای یادگیــری دانشآمــوزان ،توجــه بــه نگــرش

دانشآمــوزان ،توجــه بــه دانــش زمینــهای دانشآمــوزان،
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اولیــه دانشآمــوزان و درگیــری خانــواده
توســعه آمادگــی ّ

دانشآمــوز محــور توجــه بــه عاملهــای انگیزهدهنــده

ویژگیهــای یادگیریتجربــی و میــزان مهــارت معلمــان

یادگیــری آنــان دارای بیشــترین و کمتریــن مهــارت بودنــد.

اهمیــت
دانشآمــوزان در یادگیــری آنــان بــود .میــزان
ّ

آمــوزش کشــاورزی در اســتفاده از ایــن ویژگیهــا در آمــوزش
علومکشــاورزی را مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه معلمــان
مالکیــت دانشآمــوز و ایجــاد
از ویژگیهــای درسمحــور
ّ

یادگیــری دانشآمــوز محــور و از ویژگیهــای درسمحــور

توجــه بــه عاملهــایانگیزهدهنــده بــه دانشآمــوزان و توجــه
بــه ســبکهای یادگیــری دانشآمــوزان دارای بیشــترین

فعالیــت و توجــه بــه دانــش زمینــهای
اهمیــت و اســتمرار
ّ
دانشآمــوزان بــه ترتیــب از ویژگــی درسمحــور و دانشآمــوز
محــور دارای کمتریــن اهمیــت دانســتند ،همچنیــن میــزان

مهــارت معلمــان در هریــک از ویژگیهــا مــورد بررســی قــرار

گرفــت کــه بــه ترتیــب در ویژگیهــای درسمحــور اقدامهــای

فعالیــت و اســتفاده از حــواس پنجگانــه
مــورد نیــاز یــک
ّ
دارای بیشــترین و کمتریــن مهــارت بودنــد و در ویژگیهــای

بهره گیری از حواس پنجگانه

بــه دانشآمــوزان و درگیــری خانــواده دانشآمــوزان در
کیــم هاوتــری ( )2007در پژوهشــی بــا عنــوان اســتفاده از

روشهــای یادگیریتجربــی کــه از  500نفــر از دانشــجویان

ســال ســوم مقطــع کارشناســی رشــته اقتصــاد در دانشــگاه
اهمیــت یادگیریتجربــی
مکــواری اســترالیا دربــاره
ّ
نظرســنجی بــه عمــل آورد ،نزدیــک بــه  60درصــد از

دانشــجویان اهمیــت یادگیریتجربــی را مهــم و بســیار مهــم

و تنهــا  13درصــد آن را بیاهمیــت و بســیار بیاهمیــت
دانســتند.

بــر ایــن پایــه ،هــدف كلــی ایــن پژوهــش بررســی دیــدگاه

دانشــجویان رشــت ه كشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه رازی
نســبت بــه بســترهای ضــروری یادگیریتجربــی در

آمــوزش عالــی کشــاورزی بــود .هدفهــای اختصاصــی آن

عبــارت انــد از:

استفاده از مزارع کشاورزی،
گلخانه ،دامداری ،کارگاه ماشین
آالت و باغ

استفاده از آزمایشگاه های
موجود در دانشکده
توجه به واحد کار آموزی با پروژه

استفاده از روش های تدریس مختلف

توجه به واحد عملیات کشاورزی

استفاده از مسائل و مثال های واقعی

یادگیری تجربی

توجه به سبک های یادگیری
مختلف دانشجویان

توجه به بازدید های میدانی

توجه به عالقه و انگیزه دانشجویان

درگیر کردن دانشجو در
فرآیند یادگیری

توجه به تفکر انتقادی

مالکیت دانشجو
در فرآیند یادگیری

توجه به دانش زمینه ایی و
پایه ایی دانشجو

توجه به زمان الزم جهت تسلط
دانشجو بر مطالب آموزشی

نگاره  -1بسترهای یادگیریتجربی در آموزش عالی کشاورزی

روش شناسی

کمــی ،از
ایــن پژوهــش بــه لحــاظ دیدمــان تحقیــق ّ

جنبـهی هــدف ،کاربــردی و از بعــد گــردآوری دادههــا میدانــی

18
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اســت .جامعــهی آمــاری پژوهــش  373تــن از دانشــجویان
ســال آخــر کارشناســی و کارشناسیارشــد رشــته کشــاورزی
دانشــگاه رازی بودنــد کــه  185تــن از آنــان بــه عنــواننمونــه
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از طریــق جــدول کرجســی و مــورگان بــه روش نمونهگیــری

شــد .روایــی محتوایــی و شــکلی پرسشــنامه بــا اســتفاده از

تحصیلــی) بــرای بررســی انتخــاب شــدند (جــدول  .)1ابــزار

بــرای بهدســت آوردن پایایــی پرسشــنامه از تتــای ترتیبــی

تصادفــی طبق ـهای بــا انتســاب متناســب (متناســب بــا رشــته
گــردآوری دادههــا پرسشــنامه محقــق ســاختهای بــود کــه در

بخــش اول ویژگیهــای فــردی پاســخگویان (ســن ،جنــس،

رشــته تحصیلــی ،مقطــع تحصیلــی و شــغل پــدر) آمــد .بخــش
دوم پرسشــنامه ،مقیاســی بــرای بررســی وضعیــت بســترهای
ضــروری یادگیریتجربــی بــود کــه براســاس طیــف  5درجــه

ای لیکــرت ( =1خیلــی کــم تــا  =5خیلــی زیــاد) طراحــی

نظرســنجی از متخصصــان آمــوزش کشــاورزی تأمیــن شــد.
اســتفاده شــد کــه میــزان آن  0/87بــه دســت آمــد .بــرای
تجزیهوتحلیــل دادههــا از نــرم افــزار  SPSSاســتفاده شــد .در
تحلیلهــای توصیفــی از جــدول توزیــع فراوانــی ،شــاخصهای

مرکــزی و پراکندگــی و در تحلیــل اســتنباطی از آزمــون مــن
ویــت نــی اســتفاده شــد.

جدول  -1پراکنش جامعه آماری و نمونه انتخاب شده بر پایه مقطع و گرایش تحصیلی
مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسیارشد

جامعه آماری

حجم نمونه

گرایش
ترویج و آموزش کشاورزی
ماشینهای کشاورزی
گیاهپزشکی
علوم خاک
منابع طبیعی
زراعت
علوم دامی
مهندسی آب

35
17
29
30
42
36
30
25

17
8
14
15
22
18
15
12

ترویج و آموزش کشاورزی
ماشینهای کشاورزی
گیاهپزشکی
علوم خاک
زراعت
علوم دامی
مهندسی آب

17
10
13
4
40
26
19

8
5
6
2
20
14
9

373

185

جمع

منبع :واحد رایانه آموزش دانشگاه رازی نیم سال دوم سال تحصیلی 1392=93

یافته ها

و اصــاح نباتــات؛  38نفــر (20/5درصــد) ،علــوم دامــی؛

از  185پرسشــنامه توزیــع شــده در میــان جامعهآمــاری

29نفــر (15/7درصــد) ،مهندســی آب؛ 21نفــر (11/4درصــد)،

کارشناســی و  64پرسشــنامه ( 34/6درصــد) را دانشــجویان

17نفــر (9/2درصــد) ،گیاهپزشــکی؛ 20نفــر (10/8درصــد)،

 121پرسشــنامه ( 65/4درصــد) را دانشــجویان ســال آخــر
ســال آخــر کارشناسیارشــد تکمیــل کردنــد .از نظــر جنــس،

 104نفــر ( 56/2درصــد) زن و  81نفــر ( 43/8درصــد) مــرد
بودنــد .میانگیــن ســن دانشــجویان کارشناســی  22/79ســال

و کارشناسیارشــد  27/09ســال بــود .همگــی آزمودنیهــا بــه
گرایــش تحصیلــی خــود اشــاره کــرده بودنــد که عبــارت انــد از:

ترویــج و آمــوزش کشــاورزی؛  25نفــر (13/5درصــد) ،زراعــت

ماشــینهای کشــاورزی؛ 13نفــر (7درصــد) ،علــوم خــاک؛

منابــع طبیعــی؛ 22نفــر (11/9درصــد).

بــرای ارزیابــی وضعیــت بســترهای یادگیریتجربــی از

شــمار  15گویــه اســتفاده شــد .كمتریــن و بیشتریــن امتیــاز
بــرای هــر آزمودنــی  15و  75بــوده اســت .یافتههــا نشــان
دادنــد کــه  9درصــد از دانشــجویان وضعیــت وجــود بســترهای

حــد
ضــروری یادگیریتجربــی را در دانشــکده کشــاورزی در ّ

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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دیدگاه دانشجویان کشاورزی ...

حــد
حــد متوســط و  33درصــد در ّ
نامناســب 62 ،درصــد در ّ

مناســب میداننــد (جــدول .)2

جدول  -2پراکنش دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی بر پایه سطح بسترهای ضروری یادگیری تجربی
سطح

فراوانی

درصد

درصد انباشت

نامناسب ()16-30
متوسط ()31-45
مناسب ()46-60

9
115
61

5
62
33

5
67
100

کیفیــت بســترهای ضــروری یادگیریتجربــی در آمــوزش

توجــه بــه واحــد عملیــات کشــاورزی ،درگیــر کــردن حــواس

و گرایشهــای مختلــف آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه

تســلط دانشــجو بــر مطالــب آموزشــی ،درگیــر کــردن دانشــجو

عالــی کشــاورزی بر پایــه دیدگاه دانشــجویان رشــته کشــاورزی
بــر مبنــای ضریــب تغییــرات در جــدول  3رتبهبنــدی شــده

اســت.

پنجگانــه دانشــجو در یادگیــری ،توجــه بــه زمــان الزم بــرای
در فرآینــد یادگیــری ،میــزان بهرهگیــری از کشــتزارهای

کشــاورزی ،گلخانــه ،دامــداری ،کارگاه ماشــینهای

چنــان کــه مشــاهده میشــود بســترهایی چــون

کشــاورزی ،بــاغ ،مالکیــت دانشــجو در فرآینــد یادگیــری،

آزمایشــگاههای موجــود در دانشــکده کشــاورزی و ایجــاد

توجــه بــه ســبکهای یادگیــری مختلــف دانشــجویان در

توجــه بــه واحــد کارآمــوزی یــا پــروژه ،میــزان بهرهگیــری از
فضایــی همــراه بــا انتقــاد ،تفکــر ،بحــث و بــه چالــش کشــیدن

مطالــب آموزشــی از نظــر میــزان وجود در دانشــکده کشــاورزی
اولویتهــای اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص دادنــد و بــا
حــد متوســطی بــرآورد
توجــه بــه کســب میانگیــن  3از  5در ّ

شــدهاند .از ســویی بــر بــن نتایــج ایــن بخــش مشــخص

گردیــد کــه توجــه بــه دانــش زمینهایــی و پایهایــی دانشــجو،

اســتفاده از روشهــای تدریــس مختلــف بــه جــز ســخنرانی،
هنــگام تدریــس ،توجــه بــه عالقــه و انگیــزه دانشــجو بــه
مطالــب آموزشــی ،همخوانــی مســائل و مثالهــای بــه

کار بــرده شــده بــا چالشهــای جهــان واقعــی ،توجــه بــه
بازدیدهــای میدانــی از جملــه بســترهایی هســتند کــه میــزان
حــد انــدک بــرآورد
وجــود آنهــا در دانشــکده کشــاورزی در ّ

شــده اســت (میانگیــن  2از .)5

جدول  -3اولویتبندی سطح بسترهای یادگیریتجربی کشاورزی بر پایه دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

20

گویه

میانگین

انحرافمعیار

ضریب تغییرات

رتبه

توجه به واحد کارآموزی یا پروژه
میزان بهرهگیری از آزمایشگاههای موجود در دانشکده
کشاورزی
ایجاد فضایی همراه با انتقاد ،تفکر ،بحث و به چالش
کشیدن مطالب آموزشی
توجه به دانش زمینهایی و پایهایی دانشجو
توجه به واحد عملیات کشاورزی
درگیر کردن حواس پنجگانه دانشجو در یادگیری
توجه به زمان الزم برای تسلط دانشجو بر مطالب آموزشی
درگیر کردن دانشجو در فرآیند یادگیری
میزان بهرهگیری از کشتزارهای کشاورزی ،گلخانه،
دامداری ،کارگاه ماشینهای کشاورزی ،باغ
مالکیت دانشجو در فرآیند یادگیری
استفاده از روشهای تدریس مختلف به جز سخنرانی
توجه به سبکهای یادگیری مختلف دانشجویان در
هنگام تدریس
توجه به عالقه و انگیزه دانشجو به مطالب آموزشی

3/16
3/13

0/688
0/740

0/217
0/236

1
2

3/02

0/784

0/259

3

2/92
2/9
2/82
2/81
2/94
2/77

0/759
0/790
0/793
0/804
0/851
2/77

0/259
0/272
0/281
0/286
0/289
0/289

3
4
5
6
7
7

2/88
2/7
2/69

0/841
0/798
0/8

0/292
0/295
0/297

8
9
10

2/83

0/853

0/301

11
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ادامه جدول3
همخوانی مسائل و مثالهای به کار برده شده با
چالشهای جهان واقعی
توجه به بازدیدهای میدانی

طیف لیكرت =1 :بسیار نامناسب

2/85

0/869

0/304

12

2/68

0/873

0/325

13

 =2نامناسب

نتایــج بررســی میــزان رضایــت دانشــجویان دانشــکده

کشــاورزی از آموزشهایــی کــه بایــد منجــر بــه یادگیریتجربــی
شــود بــا توجــه بــه جــدول  4نشــان داد کــه تنهــا  9نفــر رضایــت

 =3متوسط

 =4مناسب

 =5بسیار مناسب

حــد خیلــی زیــاد
حــد خیلــی کــم و  4نفــر رضایــت در
در
ّ
ّ
داشــتهاند .میــزان رضایــت بیشــتر دانشــجویان در مــورد

حــد متوســط بــود.
وضعیــت یادگیریتجربــی در
ّ

جدول  -4وضعیت رضایت دانشجویان از آموزشهای ارایه شده توسط مدرسان برای تجلی یادگیریتجربی
فراوانی

درصد

درصد انباشته

متغیر
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

9
33
117
22
4

4/9
17/8
63/24
11/9
2/16

4/9
22/7
85/94
97/84
100

جمع

185

100

نتایــج بررســی میــزان اهمیــت یادگیریتجربــی در

آمــوزش کشــاورزی در جــدول  5نشــان داده شــده اســت.

 85درصــد پاســخگویان میــزان اهمیــت یادگیریتجربــی در
آمــوزش کشــاورزی را زیــاد و خیلــی زیــاد دانســتهاند.

جدول -5وضعیت میزان اهمیت یادگیریتجربی از دید دانشجویان
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

متغیر
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

3
24
76
82

1/6
13
41/08
44/32

1/6
14/6
55/68
100

جمع

185

100

بــا توجــه بــه اینكــه مقیــاس ســنجش دیــدگاه دانشــجویان

دارد ( ،)U=2/312، Z=-4/514، P=0/000کــه نشــاندهنده

رتبـهای میباشــد ،از آزمــون مشــخصهای مــن ویــت نــی بــرای

نســبت بــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی ( )x =80در زمینــه

نســبت بــه وضعیــت یادگیریتجربــی در دانشــکده کشــاورزی
مقایســه دیــدگاه دو گــروه دانشــجویان در مقطــع کارشناســی و

کارشناسیارشــد اســتفاده شــد.

رضایــت بیشــتر دانشــجویان مقطــع کارشناسیارشــد ()x=117
وضعیــت یادگیریتجربــی بــود.

بـرای بررسـی رضایـت از وضعیـت موجـود یادگیریتجربـی

نتایــج نشــان دادنــد كــه در زمینــه وضعیــت یادگیریتجربی

در دو گـروه دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد از

دانشــجویان در مقطــع کارشناســی و کارشناسیارشــد وجــود

مـورد نیز اختالف معنـیداری بین میزان رضایت دانشـجویان

در ســطح  P-0/01اختــاف معنــیداری بیــن دیــدگاه

آزمـون مـن ویـت نـی اسـتفاده شـد و مشـخص شـد کـه در این

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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دیدگاه دانشجویان کشاورزی ...

و کارشناسیارشـد ()X2 =105

آموزشـی اولویتهـای اول تا سـوم را به خود اختصـاص دادند و

کارشناسـی ()X1 =87

کارشناسیارشـد رضایـت بیشـتری از آموزشهـای دانشـکده

حـد ضعیـف بود کـه لزوم
 15بسـتر ضـروری یادگیریتجربـی در ّ

وجـود دارد( )U=3/1، Z=-2/57، P=0/01و دانشـجویان

کشـاورزی بـرای تحقـق یادگیریتجربـی دارنـد.

بــرای بررســی اینکــه آیــا دانشــجویان در دو مقطــع

تحصیلــی کارشناســی و کارشناسیارشــد دیــدگاه یکســانی

در مــورد میــزان اهمیــت یادگیریتجربــی را در آمــوزش

عالــی داشــتهاند یــا نــه ،آزمــون مــن ویــت نــی بــه عمــل آمــد
( z=-0/922و  .)P=0/03نتایــج نشــان داد اختــاف معنیداری
بیــن دیــدگاه دانشــجویان در دو مقطــع کارشناســی و

کارشناسیارشــد وجــود نــدارد و هــر دو گــروه دارای بــاور بــه
اهمیــت زیــاد یادگیریتجربــی در آمــوزش عالــی کشــاورزی
بود هانــد.

بحث و نتیجهگیری

حد متوسـط بودنـد ،اما وضعیت  12بسـتر از
از لحـاظ وجـود در ّ

توجـه و بازبینـی آمـوزش کشـاورزی را در دانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه رازی نمایان میسـازد و الزم اسـت اسـتادان دانشکده

بـه ایـن موارد توجه الزم داشـته باشـند و توانایـی و مهارت خود
را در زمینـه بسـترهای یادگیریتجربـی بهبـود بخشـند.

بـرای مقایسـه دیـدگاه دانشـجویان در مقطـع کارشناسـی

و کارشناسیارشـد در زمینـه وضعیـت یادگیریتجربـی نتایـج

نشـان داد کـه بین دیـدگاه آنان تفاوت وجود دارد و دانشـجویان

در مقطـع کارشناسیارشـد از وضعیـت یادگیریتجربـی
رضایـت بیشـتری نسـبت بـه دانشـجویان در مقطع کارشناسـی

دارنـد کـه میتوانـد نشـاندهنده ایـن باشـد کـه اسـتادان در
مقطـع کارشناسیارشـد بیشـتر بسـترهای یادگیریتجربـی را

رعایـت میکننـد ،شـاید دلیـل آن کـم بـودن واحدهـای مقطـع

امــروزه انتظــار جامعــه از دانشــگاه ،توســعه مهارتهــای

کارشناسیارشـد و هدفمنـد بـودن و کاربـردی بـودن درسهای

متناســب بــا بــازار کار میباشــد .نبــود تناســب بیــن قابلیتهای

نتایج در مورد بررسـی میزان رضایت دانشـجویان دانشـکده

عمومــی دانشــجویان و تأکیــد بــر آمــوزش شــغلمحور و

دانشآموختــگان کشــاورزی و نیــاز بخــش حرفـهای و صنعتــی
کشــاورزی کــهبایــد در آن مشــغول بــه کار شــوند ،مــا را بــه تفکــر

دربــاره تغییــر روشهــای آموزشــی و یادگیــری ترغیــب میکند.

ایـن مقطـع باشـد.

کشـاورزی از آموزشهایـی کـه بایـد منجـر بـه یادگیریتجربـی

حد
شـود نشـان داد از  185نفر آزمودنی  117نفر رضایتشـان در ّ
متوسـط بـود و نتیجـه آزمون من ویـت نی نشـاندهنده این بود

آمــوزش حقیقــی روشــی اســت کــه در آن فــرد یادگیرنــده و یــاد

که رضایت دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسیارشـد یکسـان

جهــان را در نظــر گرفتــه ،تــا از طریــق فرآینــد تجربــه مشــترک،

نشـان دادند.

دهنــده ،محیــط اطــراف آنهــا و چگونگــی درک و فهــم آنــان از

فرصتــی را بــرای آغــاز یادگیــری فراهــم کنــد.

بـا توحـه بـه نارسـایی و نبـود بهـرهوری کافـی سـاختار

نیسـت و دانشـجویان کارشناسیارشـد رضایـت بیشـتری را
اهمیـت یادگیریتجربـی در
نتایـج در مـورد بررسـی میـزان
ّ

آمـوزش کشـاورزی از دید دانشـجویان نشـان داد کـه  85درصد

برنامههـای آمـوزش کشـاورزی ،سـاختار موجـود بایـد مـورد

دانشـجویان یادگیریتجربـی را در آمـوزش کشـاورزی دارای

درسـی مناسب آن اسـت که فرد را برای سازگاری با چالشهای

پژوهـش کیـم هاوتـری ( ،)2007با عنوان اسـتفاده از روشهای

بازنگـری دقیـق قـرار گیـرد .در واقـع یـک سـاختار آموزشـی و
آینـده آمـاده کند ،لـذا ضروری اسـت کـه بـر یادگیریتجربی در

آمـوزش کشـاورزی تأکیـد شـود (شـاهولی و همـکاران.)1382 ،
نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه از دیـد دانشـجویان وضعیت کلی

بسـترهای ضـروری یادگیریتجربـی در دانشـکده کشـاورزی

اهمیـت زیـاد و بسـیار زیـاد میداننـد ایـن در حالی اسـت که در
ّ
یادگیریتجربـی کـه از  500نفـر از دانشـجویان سـال سـوم

مقطع کارشناسـی رشـته اقتصاد در دانشـگاه مکواری استرالیا
دربـاره اهمیـت یادگیریتجربـی نظرسـنجی بـه عمـل آورد،
نزدیـک بـه  60درصـد از دانشـجویان اهمیـت یادگیریتجربـی

حـد متوسـطی میباشـد کـه بسـترهایی
دانشـگاه رازی در
ّ
چـون توجـه بـه واحـد کارآموزی یا پـروژه ،میـزان بهرهگیـری از

بیاهمیـت دانسـتند.

همـراه بـا انتقـاد ،تفکـر ،بحـث و بـه چالـش کشـیدن مطالـب

حــد متوســطی ارزیابــی
یادگیریتجربــی در دانشــکده ،در
ّ

آزمایشـگاههای موجود در دانشـکده کشـاورزی و ایجاد فضایی
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را مهـم و بسـیار مهـم و تنها  13درصد آن را بیاهمیت و بسـیار
بــا توجــه بــه آنکــه وضعیــت کلــی بســترهای ضــروری

شماره  ،32بهار 94

شــد ،ضــرورت دارد کــه مســئوالن و برنامهریــزان آمــوزش

زمانــی کوتــاه بــرای بحــث دربــارهی آن آغــاز شــود .ایــن

از بســترهای ضــروری یادگیریتجربــی بیاندیشــند و

و در طبقهبنــدی اطالعاتــی کــه دریافــت میکننــد و همچنیــن

عالــی کشــاورزی تمهیــدات الزم را بــرای ارتقــای هــر یــک

برنامههــای آموزشــی را بــه ســمت آموزشهــای تجربــی

و مهارتمحــور ســوق دهنــد .بــرای بهــره گیــری بهتــر
دانشــجویان دانشــکدههای کشــاورزی در زمینــه بســترهای

یادگیریتجربــی اعمــال مــوارد زیــر تأکیــد میشــود:

 )1اعضــای هیــات علمــی دانشــکده دو نکتــه مهــم را در

چگونگــی ارایــه مطالــب آموزشــی خــود مــورد توجــه قــرار

دهنــد :نخســت عملــی بــودن و پــس از آن کاربــردی بــودن
مطالــب آموزشــی ،تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــه یادگیــری
دانشــجویان بــه صــورت تجربــی کمــک کننــد.

 )2بــه عالقــه دانشــجویان بــه مطالــب آموزشــی توجــه

شــود و بــرای افزایــش عالقــه بــه مطالــب آموزشــی بیشــترین

تــاش شــود.

 )3از روشهــای تدریــس مختلــف ماننــد توجه به ســبکهای

مختلــف یادگیــری دانشــجویان بهــره بگیرنــد کــه خــود باعــث
ایجــاد شــرایط یادگیریتجربــی میشــود اســتفاده شــود.

 )4هــر جلســه درس را بــا یــک پرســش و اختصــاص

پرس ـشها ،مســایلی را در ذهــن دانشــجویان ایجــاد میکننــد

پــرورش قــوای ذهنــی و تفکــر انتقــادی بــه آنــان کمــک شــود.
 )5دانشــجو از مرحلــه بــه یادســپاری مطالــب بــه مرحلــه

تفکــر و حــل مســئله ســوق داده شــود و انتقــاد کــردن در
دانشــجو تقویــت شــود.

 )6دانشــجویان در دوران تحصیــل بــا محیــط کار واقعــی،

وضعیــت بــازار ،فرصتهــای کارآفرینــی و خوداشــتغالی
واحــد کارآمــوزی آشــنا شــوند.

 )7از درس عملیــات کشــاورزی ،بــه عنــوان یکــی از

مشــوقهای دانشــجویان کشــاورزی بــرای ورود بــه شــغل

کشــاورزی اســتفاده شــود.

 )8واحــدی بــه نــام کاربینــی در دانشــکدههای کشــاورزی

بــرای آشــنایی فراگیــر بــا محیــط کار خویــش در آینــده در نظــر

گرفتــه شــود.
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Abstract
agricultural higher education in our country is not enough productivity and students will not prepare
for adapt to changing circumstances world, it could be due to lack of sufficient attention to
be experience-based learning because experiential learning can be a source of stability learning and
crystallization of human talents. The aim of this study was the investigate students' viewpoint about the
situation experiential learning Status in agriculture higher education at faculty of agriculture and natural
resources, razi university, design for this study was a descriptive research. The Statistical research
consisted of all undergraduate and graduate students at their last semester of their education in the fields
of agriculture, razi university (N=373) that Appling systematic classified random sampling method and
using Krejcie and Morgan table, 185 students were selected. Based on the findings the situation
experiential learning status in the faculty of Agriculture was assessed moderate. Among the status,
attention supervised agricultural Experience, the rate of utilization of existing laboratories in the faculty
of agriculture and establish an atmosphere twain with criticism, Thinking, discussing and challenging
educational lessons, were assessed at the better level. there was no significance difference between undergraduate and graduate students viewpoint about experiential learning status and satisfaction levels..
Index Terms: Experiential learning, agriculture higher education, student satisfaction, experiential

learning status.
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