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دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان درباره برنامه های درسی رشته های کشاورزی 

سیدیوسف حجازی1، مسعود رضایی2
1- استاد گروه ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه تهران

2- استادیار گروه كشاورزی بنیاد دانشنامه نگاری ایران

چکیده
ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی دیـدگاه دانشـجویان و دانش آموختگان دربـاره برنامه های درسـی رشـته های كشـاورزی انجام 
شـده اسـت. جامعـه آمـاری تحقیق را دانشـجویان دانشـگاه های تهران، تربیت مـدرس و زابـل و دانش آموختگان دانشـگاه های 
تهـران و تربیـت مـدرس تشـكیل می دادنـد كـه به ترتیـب 394 دانشـجو )از بیـن 1200 دانشـجو( بـا اسـتفاده از روش نمونه گیری 
طبقـه ای متناسـب و 76 دانش آموختـه )از بیـن 100 دانش آموختـه( بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفـی سـاده گزینـش 
شـدند و مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. در ایـن تحقیـق از الگوی سـیپ به عنـوان الگـوی ارزشـیابی و از پرسشـنامه به عنـوان ابزار 
پژوهـش اسـتفاده شـد و دیـدگاه دانشـجویان دربـاره چهـار مـاك هـدف، محتـوا، روش و ارزشـیابی و دیـدگاه دانش آموختـگان 
دربـاره ماك هـای هـدف، محتـوا و رضایت از رشـته و نقاط قـوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های رشـته های كشـاورزی از دیدگاه 
هـر دو گـروه مـورد بررسـی قـرار گرفتند. روایـی محتوایی ابـزار تحقیق بـا اسـتفاده از نظرسـنجی از متخصصان و قابلیـت اعتماد 
آن بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـای كرونبـاخ )α=0/87-0/90( مـورد تائیـد قـرار گرفـت. نتیجـه ی تحقیق نشـان داد كه دانشـجویان 
وضعیـت چهـار مـاك هـدف، محتـوا، روش و ارزشـیابی را بـه نسـبت مطلـوب و دانش آموختـگان وضعیـت ماك هـای هـدف، 
محتـوا و رضایـت از رشـته را بـه نسـبت مطلوب ارزیابـی كردند. براسـاس تحلیل SWOT، پاسـخگویان پذیـرش چندین برابری 
دختـران نسـبت بـه پسـران، كمبـود واحدهـای عملـی و پاییـن بـودن مهارت های عملـی دانشـجویان، تكـراری بـودن درس ها، 
نبـود ارتبـاط بیـن بخش هـای نظـری و عملـی درس هـا و كمبود امكانـات بـرای برگـزاری واحدهای عملـی را به عنـوان مهم ترین 

نقـاط ضعـف رشـته های كشـاورزی ذكـر كرده اند. 
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شماره 33، تابستان 94

 مقدمه
ارزشـیابی بـه معنـای طراحـی و انجـام بررسـی بـرای كمك 
بـه مخاطبـان به منظور ارزیابی شایسـتگی و ارزش یك شـیء، 
كاال و غیـره اسـت )اسـتافیل بیم، 2000(. ارزشـیابی آموزشـی 
ریشـه  درس  كاس  در  دانشـجویان  ارزیابـی  و  امتحـان  در 
دارد. هـر چنـد ایـن فعالیـت هنوز هـم مهم اسـت، امـا امروزه 
و  یافتـه  گسـترش  آموزشـی  نظـام  كل  بـه  ارزشـیابی  فعالیـت 
همـه سـطوح، از افـراد تـا كاس درس، برنامه ها، سـازمان ها، 
دربرمی گیـرد  را  بین المللـی  نیـز  و  ملـی  سـطوح  و  رشـته ها 
)هانسـن، 2009(. ارزشـیابی برنامه، فرایند بررسـی نظام مند 
كیفیـت برنامـه درسـی در یك قلمـرو محتوایی خـاص و تعیین 
بـا هدف هـای  كـه  اسـت  برنامـه  كیفیـت آن  بهبـود  چگونگـی 
گوناگونـی ماننـد ضـرورت تعییـن اولویت هـا، مشـخص كـردن 
روش هـای مناسـب بـرای طراحی و اجـرای برنامـه، نظارت بر 
برنامـه و تعدیـل آن در خـال اجـرا، مشـخص كـردن اینكه آیا 
برنامـه بـه پیامدهـای مطلوب دسـت می یابد و اصـاح یا پایان 
همـكاران،  و  )نیـكاس  می شـود  انجـام  موجـود  برنامه هـای 

2006، ص 79(.
تعریـف  نمی تـوان  كـه  اسـت  اصطاحـی  درسـی  برنامـه 
واحـدی بـرای آن ارایـه كـرد و ایـن واژه بـرای افـراد مختلـف 
معانـی متفاوتـی دارد. از نظر سـنتی برنامه درسـی بر هدف ها 
و محتـوای یادگیـری توجـه داشـته )مك كنـی، نیـون و ون دن 
اكـر1، 2006( و هدف هـای آموزشـی یـا پیامدهـای یادگیـری، 
در  درسـی  برنامـه  هسـتند.  درسـی  برنامـه  هـر  مهـم  مولفـه 
ادبیـات آموزشـی بـه صورت هـای مختلف تعریف شـده اسـت:
- برنامـه درسـی همـه تجربه هایـی اسـت كـه یادگیرنـدگان 

تحـت هدایـت موسسـه بـه دسـت می آورنـد؛
پیامدهـای  از  سـاختارمند  مجموعـه ای  درسـی  برنامـه    -

بی تـا(.  )كواجـا2،  اسـت  یادگیـری  قصدشـده 
-  برنامـه درسـی بـه عنـوان طرحـی بـرای یادگیـری اسـت 

.)2010 همـكاران،  و  )بیاكـو3 
شده  برنامه ریزی  یادگیری  تجربه های  به  درسی  برنامه   -
برای  را  آن  می خواهند  آموزشی  موسسه های  كه  دارد  اشاره 
یادگیرندگان خود فراهم كنند )یویز و جویلی4، 2005، ص 1(.

- برنامـه درسـی بـه عنوان كل تجربه  اسـت. در ایـن دیدگاه 
برنامـه درسـی تنهـا محتوایـی كـه گزینـش و تدریس می شـود 
برنامه ریـزی  و  برنامه ریـزی شـده  بلكـه فعالیت هـای  نیسـت، 

بـه عنـوان دانشـجو در آن شـركت  افـراد  كـه  نشـده ای اسـت 
بی تـا(. )كواجـا،  می كننـد 

- برنامـه درسـی چیـزی اسـت كـه قصـد داریم دانشـجویان 
تجربـه كننـد )ویلـز، 2009، ص 3(.

و  مهارت هـا  دانـش،  از  مجموعـه ای  درسـی  برنامـه   -
فعالیت هـای  یـا  دانشـجویان  بـرای  خـاص  فعالیت هـای 
برنامه ریـزی شـده بـرای تقویـت تدریـس اسـتادان و یادگیری 
دانشـجویان و یـا تدریـس و یادگیـری در سـطح ملـی كـه بـه 
عنـوان برنامـه درسـی ملـی نامیـده می شـود یـا برنامـه درسـی 
اسـت  موضـوع  یـك  در  درسـی  برنامـه  یـا  مدرسـه  سـطح  در 
بیشـتر  بـرای   .)2001 احمـدی،  و  كرامتـی  )هوس بیگـی، 
چگونگـی،  چرایـی،  درسـی  برنامـه  متخصصـان،  و  مولفـان 
زمـان، مـكان، محتـوا و فـردی كـه می توانـد تدریـس كنـد، را 

.)2009 )تسـیوی5،  می سـازد  مشـخص 
التـوكا و اسـتارك6 )2009، ص ص 4 و 5( برنامـه درسـی را 
در قالـب نقشـه علمـی تعریـف كرده انـد. ایـن نقشـه كل برنامه 
شـیوه های  و  فعالیت هـا  هدف هـا،  جملـه  از  اقـدام  بـرای  كار 
سـنجش موفقیـت را دربرمی گیـرد. نقشـه ی علمـی بـر فراینـد 
برنامه ریـزی سـنجیده داللـت دارد كـه بـر ماحظه هـای مهـم 
آموزشـی توجه داشـته و ممكن اسـت بر پایه رشـته تحصیلی، 
اسـتادان، دانشـجویان، هدف هـای سـازمانی و غیـره متفاوت 
دربـاره  تصمیم هایـی  دسـت كم  بایـد  علمـی  نقشـه ی  باشـد. 
مولفه هـای زیـر داشـته باشـد: 1( هـدف: دانـش، مهارت هـا 
مطلبـی  محتـوا:   )2 می آیـد؛  دسـت  بـه  كـه  نگرش هایـی  و 
خـاص  نگرش هـای  و  مهارت هـا  دانـش،  انتقـال  بـرای  كـه 
تجربه هـا  و  مطالـب  چیدمـان  توالـی:   )3 می شـود؛  گزینـش 
كـه باید بـه پیامدهـای خاص بـرای یادگیرنـدگان منجر شـود؛ 
خـاص  گروه هـای  چگونـه  علمـی  نقشـه  یادگیرنـدگان:   )4
تدریـس:  فراینـد   )5 شـد؛  خواهـد  شـامل  را  یادگیرنـدگان 
تامیـن  یادگیـری  آنهـا  طریـق  از  كـه  آموزشـی  فعالیت هـای 
می شـود؛ 6( منابـع تدریـس: مـواد و محیطـی كـه در فراینـد 
یادگیـری اسـتفاده می شـود؛ 7( ارزشـیابی: راهبردهای مورد 
دربـاره  كـه  تصمیم هایـی  آیـا  اینكـه  تعییـن  بـرای  اسـتفاده 
و  هسـتند  بهینـه  شـده اند،  گرفتـه  علمـی  نقشـه  مولفه هـای 
تجربه هـا.  و  ارزشـیابی  پایـه  بـر  برنامـه  تقویـت  تعدیـل:   )8
برنامـه درسـی ممكـن اسـت در سـطوح گوناگـون كان )نظام، 
جامعـه، كشـور، اسـتان(، میانـی )موسسـه، مدرسـه( و خـرد 
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)كاس درس، یادگیرنـده( مـورد توجـه قـرار گیـرد )مك كنـی و 
همـكاران، 2006(. مولفه هـای بـاال بـرای همـه سـطوح برنامه 
درسـی قابـل كاربرد خواهند بود. این نقشـه علمـی را می توان 
بـرای یـك درس، یـك دوره آموزشـی، مجموعـه دوره هـا )برای 
مثـال یـك برنامه یا رشـته(، مـدارس، دانشـكده ها یا دانشـگاه 

اسـتفاده كـرد )التـوكا و اسـتارك، 2009، ص 5(. 
از اواخر سـده بیسـتم، اهمیت ارزشـیابی برنامه درسـی در 
بهبـود كیفیـت آمـوزش و مهارت آمـوزی افزایـش یافتـه اسـت 
)تانـگ و همـكاران، 2012(. كارآیی برنامه درسـی و آموزشـی 
هدف هـای  دربـاره  اسـتادان  كـه  می یابـد  افزایـش  هنگامـی 
آموزشـی، ماهیـت و نیازهـای دانشـجویان، محتـوا و میـزان 
توالـی آن بـه تامـل بپردازند )خـان، 2010(. ارزشـیابی برنامه 
درسـی بـه طـور عمـوم هنگامـی موثـر اسـت كـه بـر برنامـه و 
هیـل  )وولـف،  شـود  تمركـز  آموزشـگران  فـردی  عملكـرد  نـه 
كـه موسسـه های  ایـورس7، 2006، ص 3(. در عیـن حـال  و 
از  برنامه های شـان  كیفیـت  بـر  پیوسـته  بایـد  عالـی  آمـوزش 
جنبـه آموزشـی نظـارت كننـد، ادراك دانشـجویان از كیفیـت 
برنامه هـای آموزشـی و چگونگـی تاثیرگـذاری آن بـر رضایـت 
آنـان نیـز بسـیار مهم خواهـد بود )گـرس و همـكاران، 2012(. 
بررسـی دیدگاه دانشجویان در فرایند ارزشـیابی برنامه درسی 
را  دانشـگاه ها  در  یادگیـری  و  تدریـس  كیفیـت  اسـت  ممكـن 
بهبود بخشـد و نشـان دهنده چگونگی دسـتیابی دانشـجویان 
بـه هدف هـای یادگیـری باشـد و نگـرش آنـان دربـاره تدریـس 
عنـوان  بـه  دانشـجویان  كنـد.  مشـخص  را  درسـی  برنامـه  و 
در  بیشـتر  بایـد  یادگیـری  مسـتقیم  عامـان  و  بهره منـدان 
ارزشـیابی برنامه هـای درسـی دخالـت داشـته باشـند )تانگ و 

.)2012 همـكاران، 
از  پیچیـده  مجموعـه ای  بـه  درسـی  برنامـه  ارزشـیابی 
بـا  آموزشـی  برنامـه  یـا  درسـی  برنامـه  یـك  بیـن  تعامل هـای 
گسـترده،  زمینـه  یـك  در  دارد.  اشـاره  آن  جـاری  محیـط 
درسـی  برنامه هـای  درسـی،  برنامـه  ارزشـیابی  فعالیت هـای 
موجـود، برنامه هـای آموزشـی، درس هـای درنظر گرفته شـده 
در یـك برنامـه یـا برنامه های ملی را در بسـتر موقعیت حسـاس 
اجرایـی هـر یك مورد بررسـی قـرار می دهـد )فتحی واجـارگاه، 
گـردآوری  بـه  درسـی  برنامـه  ارزشـیابی  پـس   .)350  ،1391
اطاعـات بـرای داوری دربـاره ارزش یـا اثربخشـی یـك برنامـه 
خـاص اشـاره دارد. ایـن داوری بـه گونـه ای اسـت كـه امـكان 

تصمیم گیـری دربـاره آینـده برنامـه را فراهـم می كند )حسـین 
برنامـه  ارزشـیابی  دیگـر،  عبـارت  بـه   .)2011 همـكاران،  و 
درسـی فعالیـت نظـام داری اسـت كـه در آن ماك هایـی بـرای 
فراهـم  درسـی  برنامـه  مختلـف  ابعـاد  دربـاره  ارزش گـذاری 
می شـود، اطاعاتـی دربـاره برنامـه درسـی بـه دسـت می آیـد 
و از طریـق بـه محـك زدن واقعیت هـا یـا معیارهـای شناسـایی 
درسـی  برنامـه  سـودمندی  و  اهمیـت  و  ارزش  دربـاره  شـده، 

 .)393  ،1391 )موسـی پور،  می شـود  داوری 
فراینـد  درسـی  برنامـه  ارزشـیابی  دیگـر،  دیدگاهـی  در 
منظـور  بـه  منبـع  چندیـن  از  اطاعـات  تحلیـل  و  گـرد آوری 
بهبـود یادگیـری دانشـجویان بـه گونـه ای پایـدار اسـت )وولف 
در  اساسـی  مرحلـه  چهـار   .)3 ص   ،2006 همـكاران،  و 
از:  عبارت انـد  كـه  دارد  وجـود  درسـی  برنامـه  برنامه ریـزی 
سـازماندهی  محتـوا،  درسـی،  برنامـه  هدف هـای  و  آرمان هـا 
تجربه هـای یادگیـری )روش هـای تدریس( و ارزشـیابی برنامه 
درسـی )یونـگ و همـكاران، 2012(. ارزشـیابی برنامه درسـی 
از طریـق بازخـورد، اطاعـات سـودمندی را بـرای هـر یـك از 
مولفه هـای برنامـه درسـی فراهـم می كنـد. بـه همیـن دلیـل، 
ارزشـیابی برنامـه درسـی بـه طـور معمـول بررسـی نظام مند و 
پایانـی از همـه عنصرهـای برنامـه درسـی اسـت كـه در نتایـج 
ارزشـیابی نمایـان می شـود )یویـز و جویلـی، 2005، ص 98(. 
ارزشـیابی برنامـه درسـی در سـطوح گوناگـون نظـام آموزشـی 
ماننـد سـطح ملـی، سـازمان های منطقه ای، سـطح دانشـكده 
یـا دانشـگاه، درون یـك گـروه یـا بخـش و در كاس درس قابـل 

برتـون8، 2001، ص 90(.  انجـام اسـت )میـدل وود و 
بـه طـور كلـی، در ارزشـیابی یـك برنامـه یـا برنامـه درسـی 
و  سـازگاری  بررسـی   )1 می شـود:  دنبـال  زیـر  هدف هـای 
هماهنگـی اجـرای برنامـه درسـی بـا شـیوه ای كـه پیش بینـی 
شـده اسـت، 2( تعییـن كیفیـت برنامـه درسـی، 3( مشـخص 
كار  درسـتی  بـه  كـه  درسـی  برنامـه  از  جنبه هایـی  كـردن 
می كننـد و جنبه هایـی كـه نیـاز بـه تغییـر دارنـد، 4( ارزیابـی 
اثربخشـی تغییرپذیری هایـی كـه در گذشـته اعمـال شـده اند، 
5( نشـان دادن اثربخشـی برنامـه موجـود، 6( بررسـی منظـم 
ضرورت هایـی كـه بایـد برنامـه تامیـن كنـد و 7( جلـب رضایـت 
)یویـز  درسـی  برنامـه  اعتبارسـنجی  حرفـه ای  متخصصـان 
ص   ،2006 همـكاران،  و  وولـف  99؛  ص   ،2005 جویلـی،  و 
3(. اطاعـات بـه دسـت آمـده از ارزشـیابی برنامـه درسـی را 

دیدگاه دانشجویان و ...
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شماره 33، تابستان 94

برنامـه درسـی در چنـد  تغییرهـای  از  اطـاع  بـرای  می تـوان 
دوره/ ارایـه  درسـی،  دوره/برنامـه  طراحـی  جملـه  از  قلمـرو 
مـورد  غیـره  و  یادگیـری  محیـط  ارزیابـی،  درسـی،  برنامـه 
اسـتفاده قـرار داد )وولـف و همـكاران، 2006، ص 3(. بـا ایـن 
توصیـف ارزشـیابی برنامه هـای آموزش كشـاورزی كـه با هدف 
بهبـود برنامـه یـا ارایـه رهنمودهـای الزم بـرای تصمیم گیـری 
نیـاز  مـورد  اطاعـات  می شـود،  انجـام  آینـده  برنامه هـای  در 
درسـی  برنامه هـای  دربـاره  تصمیم سـازان  و  تصمیم گیـران 

مـی آورد. فراهـم  را  كشـاورزی 
برنامه هـای  ارزشـیابی  زمینـه  در  مختلفـی  بررسـی های 
آموزشـی انجـام گرفته اسـت. نتایج پژوهش تانـگ و همكاران 
بسـیار  انتظـار  و  شـناخت  دانشـجویان  داد  نشـان   )2012(
بـه  عنایـت  بـا  خـود  اسـتادان  تدریـس  روش هـای  از  خوبـی 
یادگیـری خودهدایـت شـده دارنـد. نتایـج ارزشـیابی كیفیـت 
مدیریـت  رشـته  تكمیلـی  تحصیـات  دوره  درسـی  برنامـه 
همـكاران  و  هوس بیگـی  توسـط  آموزشـی  برنامه ریـزی  و 
)2011( نشـان داد، معیارهـای »هدف هـا و محتـوا«، »مـكان 
اعضـای  حرفـه ای  »ویژگی هـای  كالبـدی«،  ویژگی هـای  و 
هیـات علمـی«، »زمـان« و »سـنجش یادگیـری دانشـجویان« 
از دیـدگاه دانشـجویان تـا حـدودی مطلوب و معیار »اسـتقال 

بـود. نامطلـوب  دانشـجویان« 
و  مطلوب  را  محتوا«  و  »هدف ها  تنها  علمی  هیات  اعضای 
بررسی  كردند.  ارزیابی  تاحدودی مطلوب  را  معیارهای دیگر 
دانشجویان  داد،  نشان   )2012( قائدی  و  معتمدی  عسگری، 
این  بر  و  كردند  ارزیابی  نامطلوب  را  درس  طرح  استادان  و 
باور بودند كه طرح درس آموزش مجازی، بخش معدودی از 
هدف های از پیش تعیین شده را برآورده كرده است و محتوای 
بوده است. پژوهش روبرتز، جینتری و  نامناسب  طرح درس 
حامی،  و  عاقه مند  استادان  داد،  نشان   )2009( تاونسد9 
در  كاربرد  قابل  و  سودمند  درسی  محتوای  و  عالی  تدریس 
دنیای واقعی از نقاط قوت و نبود ثبات در رهبری، سیاست ها 
مشورتی  و  نظارتی  مناسب  نظام  نبود  ناپایدار،  اقدام های  و 
تمایز  نبود  و  درسی  برنامه  زیاد  حجم  دانشجویان،  برای 
مهم ترین  از  مختلف  مقاطع  آموزشی  برنامه های  بین  روشن 

چالش های برنامه آموزشی مدیریت است. 
نتیجه ارزشیابی اسپورن، مورتلمانس و دینكنز10 )2007( 
تدریس  مهارت های  از  دانشجویان  ارزشیابی  داد،  نشان 

است.  بوده  تدریس  كیفیت  بهبود  برای  مهمی  ابزار  استادان 
نشان   )2009( همكاران  و  فاتارایوتاوات11  تحقیق  نتیجه 
عمل محور  و  شده  بیان  شفاف  درسی  برنامه  هدف های  داد، 
درسی  برنامه  ساختار  بود.  اجتماعی  نیازهای  با  مرتبط  و 
خوب طراحی شده بود و فعالیت های آموزشی و ارزشیابی با 
در  آموزشی  منابع  و  داشت  تناسب  درسی  برنامه  هدف های 
دسترس و فرایند ارزشیابی بسیار خوب بود. نتیجه پژوهش 
ادراك  داد،  نشان   )2005( جانسن12  و  داچی  استرایون، 
رویكردهای  بر  معنی داری  تاثیر  ارزیابی  درباره  دانشجویان 

مطالعه و یادگیری آنان دارد. 
پژوهـش فتحـی واجـارگاه و همـكاران )1393( نشـان داد 
كیفیـت درونـی برنامه درسـی رشـته اخاق پزشـكی در سـطح 
نامطلـوب بـوده، بـه طـوری كـه از دیـدگاه اسـتادان عنصرهای 
منطـق یـا چرایـی و عنصـر مـكان مناسـب بودنـد و عنصرهـای 
محتـوا، هـدف، فعالیت هـای یادگیـری، روش هـای تدریـس، 
ارزشـیابی  و  زمـان  گروه بنـدی،  یادگیـری،  منابـع  و  مـواد 
نامناسـب و از دیـدگاه دانشـجویان نیـز عنصرهـای منطـق یـا 
چرایـی، هـدف، فعالیت هـای یادگیـری، گروه بنـدی، مـكان، 
محتـوا،  عنصرهـای  و  متوسـط  حـد  در  ارزشـیابی  و  زمـان 
بودنـد.  نامناسـب  هـم  منابـع  و  مـواد  و  تدریـس  روش هـای 
متناسـب  نیـز  اخـاق  رشـته  درسـی  واحدهـای  همچنیـن 
ارزیابـی شـد. نتیجـه تحقیـق كارشـكی و همـكاران )1392( 
نشـان داد، پاسـخگویان محتـوای برنامـه درسـی رشـته علـوم 
تربیتـی گرایـش آموزش و پـرورش پیش دبسـتانی و دبسـتانی 

را در سـطح متوسـط ارزیابـی كردنـد. 
یافته های تحقیق محمدی و همكاران )1392( نشـان داد، 
كارآیـی درونـی همه عنصرهای برنامه درسـی در دوره دكترای 
حرفـه ای پزشـكی از دیـدگاه دانشـجویان، دانش آموختـگان و 
اعضـای هیات علمـی كمتر از سـطح كفایت مطلـوب، اما بیش 
از حـد كفایت قابل قبول بود. اثربخشـی بیرونی برنامه درسـی 
در زمینـه دانـش و نگـرش ایجـاد شـده در دانش آموختگان در 
كسـب  مهارت هـای  حالی كـه  در  دارد،  قـرار  مطلـوب  سـطح 
آنـان در سـطح مطلوبـی نیسـت. همچنیـن در  شـده توسـط 
همـه عنصرهـای برنامـه درسـی، باالتریـن میانگیـن كارآیـی 
بـه  بـه اسـتادان و كمتریـن میانگیـن مربـوط  درونـی مربـوط 
و  محمدی مهـر  بررسـی  نتیجـه ی  اسـت.  دانش آموختـگان 
درسـی  برنامـه  كلـی  وضعیـت  داد،  نشـان   )1392( خوشـدل 
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كنونـی دوره ی پزشـكی عمومـی ارتـش بـا رویكـرد یادگیـری 
در دوران زندگـی وضعیـت بـه نسـبت مطلوبـی دارد. وضعیـت 
بـه  تحصیلـی  ارزشـیابی  و  تدریـس  روش  عنصرهـای هـدف، 
نسـبت مطلـوب و عنصرهای محتـوا، نقش اسـتادان، وضعیت 
نسـبت  بـه  نیـاز وضعیـت  مـورد  امكانـات  و  آموزشـی  محیـط 

دارند.  مطلوبـی 
نشـان   )1390( همـكاران  و  نیكخـواه  بررسـی  یافته هـای 
داد، میانگیـن نمـره نگـرش پاسـخگویان بـه وضعیـت موجـود 
ارزشـیابی  حـوزه  در  عالـی  آمـوزش  ارزیابـی  شـاخص های 
برنامـه درسـی دوره تحصیـات تكمیلـی در همـه مولفه هـای 
مـورد بررسـی )انتظارهـا، هدف هـا، اسـتادان، دانشـجویان، 
امكانـات، یاددهی-یادگیری، مدیریـت و نظارت، محصوالت، 
بـود.  آن  از  كمتـر  و  متوسـط  حـد  در  پیامدهـا(  و  بروندادهـا 
نتایـج بررسـی امینـی و همـكاران )1391( نشـان داد، كیفیـت 
آموزشـی رشـته های مختلـف دانشـكده مهندسـی از دیـدگاه 
دانشـجویان نزدیـك بـه حـد متوسـط قـرار دارد كـه ایـن امـر 
ضـرورت انجـام تغییرهـا و اصاح هـای الزم در برنامـه درسـی 
بررسـی  می سـازد.  نشـان  خاطـر  را  مهندسـی  رشـته های 
شـكرباغانی )1391( نشـان داد، دانشـجویان كارشناسی ارشد 
ایـن رشـته و  كافـی در مـورد  بـدون اطاعـات  رشـته فیزیـك 
هدف هـای آن گزینـش رشـته كرده انـد و دارای نارسـایی های 
تحصیلی بسـیاری مانند نداشـتن فرصت اسـتفاده از مرخصی 
تحصیلـی، مامـور بـه تحصیل شـدن، فشـردگی برنامه های كار 

و تحصیـل و سـفر از اسـتان های دور هسـتند. 
داد،  نشـان   )1389( همـكاران  و  ربیعـی  بررسـی  نتایـج 
دانشـگاه  مجـازی  آمـوزش  دوره  درسـی  برنامـه  كیفیـت 
فردوسـی مشـهد از لحـاظ عنصرهای هـدف، محتـوا، طراحی 
و  فضـا  زمـان،  گروه بنـدی،  آموزشـی،  مـواد  صفحه هـا، 
ارزشـیابی در سـطح مطلوب، عنصـر فعالیت هـای یادگیری در 
سـطح متوسـط و عنصـر گروه بنـدی در سـطح كیفـی نامطلوب 
قـرار دارد. همچنیـن در میـان درس هـای ارایـه شـده درس 
ریاضـی  درس  و  كیفیـت  سـطح  باالتریـن  دارای  نهج الباغـه 
دارای پایین تریـن سـطح كیفیـت بوده انـد. یافته هـای تحقیق 
مجـازی  آمـوزش  داد،  نشـان   )1386( همـكاران  و  قائـدی 
در دانشـگاه علـم و صنعـت توانسـته اسـت تـا حـد متوسـط و 
باالتـر بـه هدف هـای برنامـه درسـی خـود دسـت یابـد. از نظـر 
دانشـجویان و اعضـای هیـات علمـی محتـوای برنامه درسـی و 

نیـز شـیوه ارزشـیابی از دانشـجویان در حـد متوسـط و باالتر و 
پشـتیبانی از دانشـجویان در محیـط مجـازی در حـد ضعیـف 
بررسـی عارفـی )1384( نشـان  نتیجـه  ارزیابـی شـده اسـت. 
رشـته  درسـی  برنامه هـای  موجـود  وضـع  كلـی  طـور  بـه  داد، 
علـوم تربیتـی در هر سـه مقطع كارشناسـی، كارشناسی ارشـد 
و دكتـرا  پاسـخگوی شـرایط و نیازهـا نیسـت، ولـی ضـرورت 
تجدیـد نظـر و بهبـود برنامـه ی درسـی دوره ی كارشناسـی از 
آموخته هـا  ارزشـیابی  روش  و  آمـوزش  روش  سـاختار،  نظـر 
نتایـج  اسـت.  دكتـری  و  ارشـد  كارشناسـی  مقاطـع  از  بیـش 
وضعیـت  داد،  نشـان   )1384( مهدی پـور  و  هـادوی  تحقیـق 
بـه  ورزشـی  علـوم  و  تربیت بدنـی  كارشناسـی  دوره  موجـود 

نسـبت مطلـوب اسـت. 
نتیجـه بررسـی فتحـی واجـارگاه و شـفیعی )1386( نشـان 
بـا توجـه  برنامـه ی درسـی آمـوزش بزرگسـاالن  داد، كیفیـت 
بـه عنصرهـای نه گانـه ی برنامـه درسـی در سـطح متوسـط بود 
درس هـا  بعضـی  حـذف  پیشـنهاد  مدرسـان  و  دانشـجویان  و 
تحصیلـی  رشـته ی  بـا  مرتبـط  دیگـر  درس هـای  افزایـش  و 
آمـوزش بزرگسـاالن را دادنـد. همچنین رضایت سـازمان های 
اسـتخدام كننده ی دانش آموختـگان و خـود آنـان در زمینـه ی 
برنامه هـای آمـوزش بزرگسـاالن مطلـوب بـود. نتیجه بررسـی 
عایـی و یارمحمدیـان )1379( نشـان داد، كیفیـت آمـوزش 
نظـری در حد متوسـط، آمـوزش عملی و امكانات و تسـهیات 
اسـتادان  نظـر  از  و  متوسـط  دانشـجویان  نظـر  از  آموزشـی 
دو  هـر  نظـر  از  آموزشـی  برنامه هـای  محتـوای  بـود.  ضعیـف 
برنامه هـا  اداره  و  مدیریـت  روش  همچنیـن  و  ضعیـف  گـروه 
از نظـر اسـتادان ضعیـف  بـه نظـر دانشـجویان متوسـط ولـی 
بـود. نتیجـه تحقیـق حیـدری و احمـدی )1392( نشـان داد، 
نیازسـنجی نكـردن، نبـود اسـتانداردهای ارزشـیابی، حضـور 
تركیـب  در  برنامه ریـزی  و  ارزشـیابی  متخصصـان  نداشـتن 
مهم تریـن  تجربـی  پیشـینه  نداشـتن  و  برنامه ریـزی  شـورای 
برنامه هـای  ارزشـیابی  فراینـد  بازدارنده هـای  و  نارسـایی ها 

درسـی هسـتند.

روش شناسی
منظـور از ارزشـیابی برنامه های آموزش كشـاورزی بررسـی 
نظـام دار همه مولفه های برنامه های درسـی اسـت. ارزشـیابی 
یـا  بعـد  دو  دارای  كشـاورزی  رشـته های  درسـی  برنامه هـای 

دیدگاه دانشجویان و ...
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جنبـه ارزشـیابی كیفیـت درونـی و ارزشـیابی كیفیـت بیرونـی 
اسـت. منظـور از ارزشـیابی كیفیـت درونـی بررسـی مطلوبیت 
جهـت  در  آموزشـی  نظـام  مولفه هـای  و  عنصرهـا  وضعیـت  و 

تحقـق هدف هـای پیش بینـی شـده و معیـن اسـت. 
برنامه هـای  درونـی  كیفیـت  ارزشـیابی  دیگـر،  عبـارت  بـه 
درسـی بـه بررسـی مطلوبیـت و تناسـب عنصرهـای گوناگـون 
برنامـه درسـی می پـردازد كـه از آن با عنـوان ارزشـیابی فرایند 
بـرای  روش هایـی  شـامل  كـه  می شـود  یـاد  درسـی  برنامـه 
ارزشـیابی طراحـی، اسـتفاده و ارزشـیابی از برنامـه ی درسـی 
كیفیـت  ارزشـیابی  بـرای  مسـائل  مهم تریـن  از  یكـی  اسـت. 
تعییـن  كشـاورزی،  رشـته های  درسـی  برنامه هـای  درونـی 

اسـت.  درسـی  برنامـه ی  عنصرهـای 
برنامه های  عنصرهای  صاحب نظران  دیدگاه های  برابر 
ساند  مثال  برای  است.  متغیر  عنصر  چند  تا  یك  از  درسی 
كیفیت  و  انواع  هدف ها،  مولفه  چهار   )1960( همكاران  و 
الگوهای  و  محتوا  سازماندهی  یادگیری،  فرصت های 
تدریس  پیشرفت  مركز  و  ارزشیابی  روش های  و  سازماندهی 
محتوا،  مولفه  سه  جنوبی  استرالیای  دانشگاه  یادگیری  و 
تعامل های یادگیری و ارزشیابی را برای برنامه درسی تعیین 
نظر  از  بی تا(.  یادگیری،  و  تدریس  پیشرفت  )مركز  كرده اند 
لونینبرگ )2011( هدف ها، محتوا یا مواد تدریس و آموزه های 
والكر  می دهند.  تشكیل  را  درسی  برنامه  ركن  سه  یادگیری 
در  كه  می دهد  ارایه  درسی  برنامه  از  تعریفی   )5 ص   ،2003(
آن به سه عنصر یعنی هدف ها، محتوا و سازمان دهی محتوای 
عنصر  چهار  تایلر  كه  حالی  در  است،  شده  اشاره  یادگیری 
هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را پیشنهاد می كند )والكر و 

سولتیس13، 2004، ص 56(. 
محتـوا،  هدف هـا،  و  آرمان هـا   )2003( اكـر  دن  ون 
منابـع،  و  مـواد  آموزشـگر،  نقـش  یادگیـری،  فعالیت هـای 
گروه بنـدی، مـكان، زمـان و ارزشـیابی و سـنجش را بـه عنوان 
منطـق  طریـق  از  كـه  می دانـد  درسـی  برنامـه  مولفه هـای 
باهـم ارتبـاط دارنـد. والكـر و سـولتیس )2004، ص 58( بـه 
یادگیـری، سـازماندهی  چهـار مولفـه هدف هـا، فعالیت هـای 
فعالیت هـای یادگیـری و توسـعه روش هـای ارزشـیابی اشـاره 
عنصـر  چهـار   )34 ص   ،2012( همـكاران  و  یونـگ  كرده انـد. 
سـازماندهی  محتـوا،  درسـی،  برنامـه  هدف هـای  و  آرمان هـا 
را  ارزشـیابی  و  تدریـس(  )روش هـای  یادگیـری  تجربه هـای 

معرفـی كرده انـد و فرانسـیس كایـن عنصرهای برنامه درسـی 
را در 9 عنصـر هدف هـا، مـواد آموزشـی، محتـوا، فعالیت هـای 
گروه بنـدی،  ارزشـیابی،  یادگیـری،  راهبردهـای  یادگیـری، 
زمـان و فضـا یـا مـكان طبقه بنـدی نمـود )فتحـی واجـارگاه و 

 .)1386 شـفیعی، 
در بررسـی دیگـری بـه شـش عنصـر بـرای برنامـه درسـی 
درس،  طـرح  هدف هـا،  از  عبارت انـد  كـه  اسـت  شـده  اشـاره 
روش هـای تدریـس و فعالیت هـای یادگیـری، مـواد یادگیری، 
روش هـای ارزشـیابی و اجرای برنامه درسـی )اسـكاجر، دیو و 
رابینسـون14، 1977، ص 26(. متداول تریـن دیـدگاه در ایـن 
زمینـه، یـك برنامـه درسـی خـاص را دربردارنـده تصمیـم در 
زمینـه چهـار عنصـر هـدف، محتـوا، روش )اجـرا( و ارزشـیابی 
قلمـداد می كنـد )مهرمحمـدی، 1391، 12(. در ایـن بررسـی 
ایـن  پایـه  بـر  كشـاورزی  رشـته های  درسـی  برنامه هـای  نیـز 

چهـار عنصـر مـورد ارزشـیابی قـرار گرفتنـد.
درسی  برنامه های  ارزشیابی  برای  مختلفی  الگوهای 
درسی  برنامه  درباره  را  متفاوتی  دانش  یك  هر  و  دارد  وجود 
برای  بررسی  این  در   .)1388 سنه،  و  )آقازاده  می كنند  ارایه 
الگوی  از  كشاورزی  رشته های  درسی  برنامه های  ارزشیابی 
الگوهای مدیریت گراست،  بین  الگو در  سیپ كه معروف ترین 
خدمت  در  مدیریت  بر  مبتنی  الگوهای  است.  شده  استفاده 
1388؛  مهموئی،  )مومنی  بود  خواهند  تصمیم گیرندگان 
الگوهای  این  پدیدآوردندگان   .)2006 میزی كاسی15، 
ارزشیابی آموزشی بر یك رویكرد نظام مند تاكید دارند كه در 
تصمیم گیری  برون دادها  و  فرآیندها  دروندادها،  درباره  آن 

می شود )سیف،1382، 75(. 
نظام منـد  الگوهـای  اثرگذارتریـن  از  یكـی  سـیپ  الگـوی 
منظـور  بـه  جامعـی  چارچـوب  كـه   )2002 )ایزریـل،  اسـت 
برنامه هـا،  نهایـی  ارزشـیابی  و  تكوینـی  ارزشـیابی  هدایـت 
می دهـد  ارایـه  نظام هـا  و  موسسـه ها  محصـوالت،  پروژه هـا، 
بامعناتریـن  از  یكـی  الگـو  ایـن   .)2002 )اسـتافیل بیم، 
عنـوان  بـه  آموزشـی  مراكـز  از  بسـیاری  در  لـذا  الگوهاسـت، 
كارآمدتریـن و معـروف تریـن الگـوی ارزشـیابی بـه كار گرفتـه 
شـده و امـروزه نیـز بـا اصاح هـا و تجدیدنظرهـای انجام شـده 
در آن بـه عنـوان یكـی از بهتریـن الگوهای كاربردی ارزشـیابی 
توجـه  قابـل  نكتـه   .)1379 )احسـان پور،  می شـود  اسـتفاده 
در ارزشـیابی بـر پایـه الگـوی سـیپ ایـن اسـت كـه چـه بسـا 
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ارزشـیاب ملزم به اسـتفاده از هر چهار نوع ارزشـیابی نیسـت، 
برنامـه  نیازهـای  بـا  ارزشـیاب اسـت كـه متناسـب  ایـن  بلكـه 
مشـخص می كنـد كـه كدامیـن مرحلـه یـك برنامـه آموزشـی به 
ارزشـیابی نیـاز دارد. ممكـن اسـت همـه مراحـل یـك برنامـه 
آموزشـی بـه ارزشـیابی نیاز داشـته باشـد، در نتیجه هـر چهار 
نـوع ارزشـیابی در مـورد برنامـه بـه اجـرا درمی آیـد. گاه ممكن 
نیـاز  ارزشـیابی  بـه  برنامـه  قسـمت  چنـد  یـا  یـك  تنهـا  اسـت 
داشـته باشـد، در آن صـورت تنهـا آن یك یا چند قسـمت مورد 

 .)1367 )كیامنـش،  می گیـرد  قـرار  ارزشـیابی 
فراینـد  ارزشـیابی  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  پژوهـش  ایـن  در 
بـه عنـوان  از آن  برنامه هـای آمـوزش كشـاورزی كـه  اجرایـی 
و  )حسـین  می شـود  یـاد  فـرآورده  كیفیـت  بـرای  تضمینـی 
مولفـه  پایـه چهـار  بـر  فراینـد  ارزشـیابی  همـكاران، 2011(، 
هـدف، محتـوا، روش و ارزشـیابی مـورد توجـه قـرار گرفـت. 
بـرای ارزشـیابی هدف، محتوا، روش و ارزشـیابی بـه ترتیب از 
6، 19، 24 و 8 نشـانگر اسـتفاده شـد. این نشـانگرها متناسـب 
بـا مرحلـه ی فراینـد طراحـی و با اسـتفاده از طیف لیكـرت و بر 
پایـه مقیـاس پنـج گزینه ای سـنجیده شـدند تا اطاعـات الزم 
كشـاورزی  آمـوزش  برنامه هـای  اجـرای  چگونگـی  زمینـه  در 

گـردآوری و تحلیـل شـوند. 
درسـی  برنامه هـای  ارزشـیابی  بـرای  تحقیـق  ایـن  در 
صـورت  بـه  كـه  پرسشـنامه  ابـزار  از  كشـاورزی،  رشـته های 
پرسـش های بـاز و بسـته طراحـی شـده بـود، اسـتفاده شـد. 
بـه  اول  بخـش  بـود.  اصلـی  بخـش  سـه  شـامل  پرسشـنامه 
گـردآوری اطاعـات دربـاره كیفیت درونـی برنامه ها ی درسـی 
یـاد  مولفـه  چهـار  پایـه  بـر  پرسـش ها  كـه  داشـت  اختصـاص 
شـده تدویـن شـد. بخـش دوم بـه تحلیل نقـاط قـوت و ضعف، 
كشـاورزی  آمـوزش  برنامه هـای  تهدیدهـای  و  فرصت هـا 
دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  دیـدگاه  از   )SWOT(
اختصـاص یافـت كـه در آن بـا پرسـش های بـاز از پاسـخگویان 
خواسـته شـد تـا نظر و دیـدگاه خـود را بیان كنند. بخش سـوم 
ماننـد  پاسـخگویان  فـردی  ویژگی هـای  بـه  هـم  پرسشـنامه 
جنسـیت، سـن، رشـته تحصیلـی، گرایـش و غیـره اختصـاص 

داشـت. 
از دیدگاه هـای  اسـتفاده  بـا  روایـی ظاهـری پرسشـنامه ها 
كارشناسـان تاییـد شـد و بـرای سـنجش پایایـی آنهـا نیـز از 
ضریـب آلفـای كرونباخ در مرحله ی پیش آزمون اسـتفاده شـد 

كـه مقـدار ایـن ضریـب بیـن 0/87 تـا 0/90 بـه دسـت آمـد كـه 
نشـان دهنـده مناسـب بـودن ابـزار پژوهـش اسـت. به منظـور 
داوری در مـورد مطلوبیـت ماك هـا و نشـانگرهای مربـوط از 

روش زیـر اسـتفاده شـد:
 2/33 < نامطلـوب؛ 3/67-2/33 بـه نسـبت مطلـوب و 3/67 

> مطلـوب )بازرگان و همـكاران، 1386(. 
جامعـه آمـاری ایـن بررسـی را دو گـروه تشـكیل می دادند: 
گـروه اول دانشـجویان تحصیـات تكمیلـی )كارشناسی ارشـد 
كارشناسـی  مقطـع  آخـر  سـال  دانشـجویان  و  دكتـرا(  و 
دانشـگاه های تهـران )به عنوان دانشـگاه توسـعه یافتـه(، زابل 
)به عنوان دانشـگاه در حال توسـعه( و تربیت مدرس )دانشگاه 
دارای مقاطـع تحصیـات تكمیلـی( بودند. بـرای تعیین حجم 
نمونـه از جـدول كرجسـی و مـورگان )1970( اسـتفاده شـد و 
بـه ترتیـب 244، 103 و 47 دانشـجو از دانشـگاه های تهـران، 
تربیـت مـدرس و زابـل )از مجموع 1200 دانشـجو( با اسـتفاده 
و  بـا حجـم گزینـش  نمونه گیـری طبقـه ای متناسـب  از روش 

اطاعـات الزم از آنـان گـردآوری شـد.
و  تهـران  دانشـگاه های  دانش آموختـگان  دوم  گـروه 
تربیـت مـدرس )بـه دلیـل نبـود اطاعـات از دانش آموختـگان 
نمونه گیـری،  چهارچـوب  نبـودن  مشـخص  و  زابـل  دانشـگاه 
گزینـش آنـان میسـر نشـد( بودند كه بـا اسـتفاده از نمونه گیری 
 100 مجمـوع  )از  دانش آموختـه  نفـر   76 سـاده،  تصادفـی 
گزینـش  بـود(  موجـود  آنهـا  اطاعـات  كـه  دانش  آموختـه ای 
شـدند و اطاعـات الزم از آنـان گـرد آوری شـد. داده هـای این 
تحقیـق بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS مـورد تجزیه وتحلیـل 

قـرار گرفـت. 

یافته ها
دانشـجویان  میانگیـن سـن  كـه  داد  نشـان  بررسـی  نتایـج 
 41 حداكثـر  و  سـال   20 حداقـل  سـال،   25 بررسـی  مـورد 
سـال بـود. 68/6 درصـد از دانشـجویان مـورد بررسـی مـرد و 
31/4 درصـد زن بودنـد. 21 درصـد از دانشـجویان در مقطـع 
كارشناسـی، 64/5 درصـد در مقطـع كارشناسی ارشـد و 14/5 
 61/9 بودنـد.  تحصیـل  بـه  مشـغول  دكتـرا  مقطـع  در  درصـد 
در  درصـد   26/1 تهـران،  دانشـگاه  در  دانشـجویان  از  درصـد 
دانشـگاه تربیت مدرس و 12 درصد در دانشـگاه زابل مشـغول 
رشـته  در  دانشـجویان  از  درصـد   16/6 بودنـد.  تحصیـل  بـه 

دیدگاه دانشجویان و ...
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و  ترویـج و آمـوزش كشـاورزی، 14 درصـد در رشـته زراعـت 
 10/9 دامـی،  علـوم  رشـته  در  درصـد   11/7 نباتـات،  اصـاح 
درصـد در رشـته علـوم باغبانـی و مابقـی در دیگـر رشـته های 
خاكشناسـی،  آبیـاری،  كشـاورزی،  )ماشـین های  كشـاورزی 
و  غذایـی  صنایـع  و  علـوم  كشـاورزی،  اقتصـاد  گیاه پزشـكی، 
مدیریت كشـاورزی( شـاغل به تحصیل بودنـد. از نظر وضعیت 
شـاغل،  بررسـی  مـورد  دانشـجویان  از  درصـد   6/3 اشـتغال، 
بـا  مقطعـی  همـكاری  درصـد   6/5 و  غیرشـاغل  درصـد   87/2
واحدهـای  شـمار  میانگیـن  داشـتند.  نهادهـا  و  سـازمان ها 
گذرانـده شـده توسـط دانشـجویان 39 واحـد و میانگین معدل 

آنـان 16/7 بـود.
هدف هـای  ارزشـیابی  نتایـج   ،1 جـدول  یافته هـای 
رشـته های كشـاورزی از دیدگاه دانشـجویان را نشان می دهد. 
همان طـور كـه ماحظـه می شـود هدف هـای رشـته در حـد بـه 
نبسـت مطلـوب قـرار داشـته و با وضعیـت مطلوب فاصلـه دارد 
كـه ایـن امر لـزوم بازنگری در هدف های رشـته های كشـاورزی 
و نیـز متناسـب سـاختن مقاطـع تحصیلـی بـا نیازهـای جامعه 
و شـفاف كـردن هدف هـای رشـته ها را بیـش از پیـش نمایـان 

می سـازد. 

محتـوای  مطلوبیـت  ارزشـیابی  نتایـج   2 جـدول  در 
رشـته های كشـاورزی از دیدگاه دانشـجویان نشـان داده شـده 
اسـت. همان طـور كـه در جـدول مشـخص اسـت دانشـجویان 
از حجـم درس هـای عملـی رشـته رضایـت ندارنـد و آمـوزش 
كرده انـد.  ارزیابـی  نامطلـوب  را  عملـی رشـته های كشـاورزی 
ایـن در حالـی اسـت كـه هـر چنـد گویه هـای تاثیـر محتـوا در 
برنامـه  كفایـت  و  دانشـجویان  عملـی  مهارت هـای  ارتقـای 
درسـی بـرای ایجـاد پایـه مهارتـی قابل قبـول در دانشـجویان 
در حـد بـه نسـبت مطلـوب ارزیابـی شـده اند، امـا در مقایسـه 

بـا گویه هـای دیگـر میانگیـن كمتـری دارنـد كـه این امـر بازهم 
مویـد نارضایتـی از آموزش هـای عملـی در بخـش كشـاورزی 
اسـت. تكراری بـودن محتـوای درس های رشـته ها یكی دیگر 
از مقوله هایـی اسـت كـه دانشـجویان بـر آن تاكیـد كرده انـد. 
رشـته های  محتـوای  از  دانشـجویان  رضایـت  كلـی  به طـور 
كشـاورزی در حـد مطلوب نیسـت و به نسـبت مطلـوب ارزیابی 
شـده اسـت كـه بیانگر لـزوم توجـه جدی بـه محتـوا در آموزش 

اسـت.  كشـاورزی  رشـته های 

جدول 1- دیدگاه دانشجویان درباره مطلوبیت هدف های رشته های كشاورزی

نشانگرها

تناسـب برنامه های آموزشی با رسالت و هدف های بخش 
كشاورزی

تناسـب برنامه های آموزشی با نیازها و آرزوهای دانشجویان
روشـن و مشخص بودن هدف های رشته

میزان آگاهی و شـناخت دانشجویان از رشته
تناسـب هدف های تحصیلی با تركیب درس ها

میزان تناسـب مقاطع تحصیلی با نیازهای جامعه
نتیجه نهایی ارزشیابی

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/60
2/40
3/02
3/41
2/72
2/57
2/79

نامطلوب به نسبت مطلوب

*
*
*
*
*
*
*

به نسبت مطلوب

مالک

هدف

*دامنه میانگین: كمینه=1    بیشینه=5

جدول 2- دیدگاه دانشجویان درباره مطلوبیت محتوای رشته های كشاورزی

نشانگرها

تناسـب محتوای برنامه های درسی با اهداف رشته
تاثیـر محتوا در ارتقای صاحیت های علمی 

تاثیـر محتوا در ارتقای مهارت های عملی 

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/93
2/72
2/33

نامطلوب به نسبت مطلوب

*
*
*

مالک

محتوا
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ادامه جدول 2

نشانگرها

مناسـب بودن حجم درس های نظری رشته
مناسـب بودن حجم درس های عملی رشته

تناسـب تركیب درس های نظری و عملی رشته
تناسـب تركیب درس های پایه با دروس تخصصی

وجود ارتباط منطقی بین درس های كارشناسی ارشـد با درس های كارشناسی
وجود ارتباط منطقی بین درس های دكترا با درس های كارشناسی ارشـد

كفایت برنامه درسـی برای ایجاد پایه علمی )شـناختی( در دانشجویان
كفایت برنامه درسـی برای ایجاد نگرش مثبت در دانشـجویان

كفایت برنامه درسـی برای ایجاد قابلیت انجام كار )پایه مهارتی( در 
دانشجویان

تناسـب ارتباط عمودی و افقی بین برنامه های درسـی رشته
مفید بودن محتوای درس های رشـته

قابل درك بودن محتوای درس های رشـته
كاربردی بودن محتوای درس های رشته
به هنگام بودن محتوای درس های رشـته
تكراری بودن محتوای درس های رشـته

رضایت از سـاختار درونی و توالی برنامه های درسی رشته
نتیجه نهایی ارزشیابی

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/77
2/05
2/57
2/73
2/85
2/87
2/54
2/78
2/38

2/70
2/83
3/02
2/60
2/73
3/16
2/73
2/70

نامطلوب

*

به نسبت مطلوب

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

به نسبت مطلوب

مالک

محتوا

*دامنه میانگین: كمینه=1    بیشینه=5

مطلوبیـت  دربـاره  دانشـجویان  دیـدگاه   3 جـدول  در 
شـده  داده  نشـان  كشـاورزی  رشـته های  اجـرای  روش هـای 
اسـت. همان طـور كـه ماحظـه می شـود نقـش اعضـای هیات 
علمـی در پـرورش روحیـه كارآفرینـی و توانایـی خوداشـتغالی 
دانشـجویان  كـه از مقوله هـای مهـم در جامعـه امـروز اسـت، 
رضایت منـدی  همچنیـن  اسـت.  شـده  ارزیابـی  نامطلـوب 
مسـائل  زمینـه  در  گروه هـا  مشـاوره  خدمـات  از  دانشـجویان 

اسـت.  نامطلـوب  نیـز  روان شـناختی 
اگـر چـه دانشـجویان دیگـر گویه هـای روش هـای اجرایـی 
رشـته های كشـاورزی را در حـد بـه نسـبت مطلـوب ارزیابـی 
نشـان  گویه هـا  ایـن  امتیـاز  میانگیـن  در  دقـت  امـا  كرده انـد، 
می دهـد كـه امكانـات و تسـهیات در مقایسـه بـا مـوارد دیگـر 

امتیـاز كمتـری را كسـب كرده انـد. به عنـوان مثـال هماهنگـی 
امكانـات و تسـهیات گـروه بـا نیازهـای رشـته، رضایت مندی 
از  رضایت منـدی  امكانـات،  بـه  دسترسـی  فرصت هـای  از 
آزمایشـگاهی،  تجهیـزات  دسـتگاه ها،  كفایـت  و  تناسـب 
امكانـات  و  تسـهیات  از  رضایت منـدی  غیـره،  و  كارگاه هـا 
اعطایـی گـروه در زمینه هـای آموزشـی و پژوهشـی و تناسـب 
امكانـات آزمایشـگاهی و كارگاهـی بـا درس هـای عملی رشـته 
فاصلـه چندانـی با وضعیت نامطلـوب ندارند كه ایـن امر بیانگر 
كمبـود امكانـات و وسـایل آزمایشـگاهی و دیگـر وسـایل الزم 
بـرای آمـوزش رشـته های كشـاورزی، به ویـژه آمـوزش بخـش 
عملـی رشـته ها كـه آزمایشـگاه و امكانـات جـزء جدایی ناپذیـر 

آنهاسـت، خواهـد بـود.

جدول 3- دیدگاه دانشجویان درباره مطلوبیت روش اجرا در رشته های كشاورزی

نشانگرها

مناسـب بودن زمان اختصاص یافته به درس های عمومی
مناسـب بودن زمان اختصاص یافته به درس های تخصصی

تطابق امكانات و تسـهیات گروه با نیازهای رشته
فرصت های دسترسی به امكانات

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/93
2/84
2/43
2/43

نامطلوب به نسبت مطلوب

*
*
*
*

مالک

روش

دیدگاه دانشجویان و ...
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شماره 33، تابستان 94

ادامه جدول 3

نشانگرها

تناسـب و كفایت دسـتگاه ها، تجهیزات آزمایشگاهی، كارگاه ها و غیره
تناسـب فضاهای آموزشـی گروه با مقاطع تحصیلی و گرایش های مختلف رشته

رضایت مندی از كیفیت كاس های آموزشـی
انسـجام و پیوستگی فعالیت های آموزشی

تناسـب برنامه ها و فعالیت های آموزشـی گروه با نیازهای دانشجویان
رضایت مندی از خدمات آموزشـی گروه در زمینه انتخاب واحد، اسـتادان و غیره 

رضایت مندی از خدمات مشـاوره گروه در زمینه مسـائل آموزشی و پژوهشی
رضایت مندی از خدمات مشـاوره گروه در زمینه مسـائل روان شناختی 

رضایت مندی از تسـهیات و امكانات اعطایی گروه در زمینه های آموزشـی و 
پژوهشی

تناسـب روش های تدریس اعضای هیات علمی با موضوع های مورد تدریس
تنوع روش های تدریس مورد اسـتفاده اعضای هیات علمی
انعطاف پذیری در راهبردهای تدریس و یادگیری اسـتادان

اثربخش بودن راهبردهای تدریس و یادگیری اسـتادان
رضایت منـدی از روش های تدریس اعضای هیات علمی

اسـتفاده اعضای هیات علمی از فناوری های اطاعات و ارتباطات در تدریس
رضایت مندی از خدمات استاد/اسـتادان راهنمای پایان نامه/رساله

رضایت مندی از خدمات استاد/اسـتادان مشاور پایان نامه/رساله
تناسـب مقطع تحصیلی و مدت زمان اختصاص یافته به آن

تناسـب امكانات آزمایشـگاهی و كارگاهی با درس های عملی رشته
نقـش اعضای هیات علمی در پرورش روحیه كارآفرینی و توانایی خوداشـتغالی 

دانشجویان
نتیجه نهایی ارزشیابی

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/48
2/72
2/74
2/63
2/45
2/70
2/46
2/14
2/40

2/77
2/62
2/64
2/67
2/72
3/13
2/77
2/79
2/77
2/45
2/06

2/61

نامطلوب

*

*

به نسبت مطلوب

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

به نسبت مطلوب

مالک

روش

*دامنه میانگین: كمینه=1    بیشینه=5

در جـدول شـماره 4 دیـدگاه دانشـجویان درباره ارزشـیابی 
در رشـته های كشـاورزی نشـان داده شـده اسـت. همان طـور 
حـد  در  را  ارزشـیابی  دانشـجویان  می شـود  ماحظـه  كـه 
میانگیـن  بـه  توجـه  كرده انـد.  ارزیابـی  مطلـوب  نسـبت  بـه 
امتیـاز گویه هـا حاكـی از آن اسـت كـه اسـتادان آموخته هـای 

ارزیابـی  تـرم  پایـان  آزمـون  پایـه  بـر  بیشـتر  را  دانشـجویان 
می كننـد و دانشـجویان از ارایـه بازخورد نتایج ارزشـیابی ها به 
آنـان و از روش هـای ارزشـیابی مـورد اسـتفاده اعضـای هیـات 

علمـی رضایـت ندارنـد.

جدول 4- دیدگاه دانشجویان درباره مطلوبیت ارزشیابی در رشته های كشاورزی

نشانگرها

اهمیت دادن اسـتادان به اطاعات و معلومات قبلی دانشـجویان در 
شـروع هر ترم یا واحد درسی

داوری نهایی اسـتادان از آموخته های دانشـجویان با توجه به نتایج 
آزمون پایان ترم

سـنجش آموخته های دانشـجویان توسط استادان در طول ترم تحصیلی
تناسـب روش های ارزشیابی استادان با محتوای مورد تدریس

كفایت و جامعیت روش های ارزشـیابی اسـتادان در پوشش دادن كل 
محتوای مورد تدریس

تناسـب روش های ارزشـیابی با هدف ها و مواد درسی از قبل تعیین شده

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/81

3/16

2/69
2/71
2/72

2/69

نامطلوب به نسبت مطلوب

*

*

*
*
*

*

مالک

ارزشیابی
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ادامه جدول 4

نشانگرها

رضایت مندی از روش های ارزشـیابی مورد استفاده اعضای هیات 
علمی

رضایت مندی از بازخورد نتایج ارزشـیابی ها توسـط اعضای هیات علمی
نتیجه نهایی ارزشیابی

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/61

2/56
2/74

نامطلوب به نسبت مطلوب

*

*
به نسبت مطلوب

مالک

ارزشیابی

*دامنه میانگین: كمینه=1    بیشینه=5

مقاله هـای  شـمار  میانگیـن  پژوهـش  نتایـج  بـر  بنـا 
علمی پژوهشـی، علمی ترویجـی، علمـی مـروری و كنفرانسـی 
اسـت.  مقالـه   6 و   1  ،1  ،5 ترتیـب  بـه  دانش آموختـگان 
دانش آموختـگان مـورد بررسـی بیشـینه 4 كتـاب را تالیـف یـا 
تدویـن كرده انـد و مجـری بیشـینه 6 طـرح پژوهشـی و همـكار 

بوده انـد. پژوهشـی  طـرح   16

بنـا بـر یافته هـای جـدول 5، نتایـج ارزشـیابی هدف هـای 
نشـان  دانش آموختـگان  دیـدگاه  از  كشـاورزی  رشـته های 
می دهـد كـه هدف هـا در حـد بـه نسـبت مطلـوب قرار داشـته و 
بـا وضعیـت مطلـوب فاصلـه دارد كـه این امـر لـزوم بازنگری در 
هدف هـای رشـته های كشـاورزی و متناسـب سـاختن هدف ها 

بـا نیازهـای بخـش كشـاورزی را آشـكار می سـازد. 

جدول 5- دیدگاه دانش آموختگان درباره مطلوبیت هدف های رشته های كشاورزی

نشانگرها

تناسـب برنامه های آموزشـی با رسالت و هدف های بخش كشاورزی
تناسـب برنامه های آموزشی با نیازها و آرزوهای دانش آموختگان

میزان تناسـب مقاطع تحصیلی با نیازهای جامعه
نتیجه نهایی ارزشیابی

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/76
2/59
2/79
2/71

نامطلوب به نسبت مطلوب

*
*
*

به نسبت مطلوب

مالک

هدف

*دامنه میانگین: كمینه=1    بیشینه=5

محتـوای  مطلوبیـت  ارزشـیابی  نتایـج   6 جـدول  در 
نشـان  دانش آموختـگان  دیـدگاه  از  كشـاورزی  رشـته های 
كـه در جـدول مشـخص اسـت  داده شـده اسـت. همان طـور 
دانش آموختـگان از حجـم درس هـای عملـی رشـته رضایـت 
نامطلـوب  را  كشـاورزی  رشـته های  عملـی  آمـوزش  و  ندارنـد 
ارتقـای  در  محتـوا  تاثیـر  همچنیـن  آنـان  كرده انـد.  ارزیابـی 
بـه  كرده انـد.  ارزیابـی  نامطلـوب  را  مهارت هـای عملـی خـود 
یادگیـری  كشـارزی  رشـته های  در  كـه  آن  بـا  دیگـر،  عبـارت 
همـراه بـا عمـل مهم ترین ركن اسـت، امـا دانش آموختـگان از 

آمـوزش عملی در كشـاورزی ناراضی هسـتند. بـه همین دلیل 
گویه هـای كفایـت برنامـه درسـی بـرای ایجـاد قابلیـت انجـام 
كار )پایـه مهارتـی( قابل قبـول در دانش آموختـگان و تناسـب 
تركیـب درس هـای نظـری و عملی هم در مقایسـه بـا گویه های 
دیگـر دارای میانگیـن كمتـری هسـتند.  به طـور كلـی رضایـت 
حـد  در  كشـاورزی  رشـته های  محتـوای  از  دانش آموختـگان 
مطلـوب نیسـت و بـه نسـبت مطلـوب ارزیابـی شـده اسـت كـه 
بـه محتـوا در آمـوزش رشـته های  بیانگـر لـزوم توجـه جـدی 
كشـاورزی اسـت. در جدول 7 میزان رضایـت دانش آموختگان 

جدول 6- دیدگاه دانش آموختگان درباره مطلوبیت محتوای رشته های كشاورزی

نشانگرها

تناسـب محتوای برنامه های درسی با هدف های رشته
تاثیر محتوا در ارتقـای صاحیت های علمی دانش آموختگان

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

3/08
2/93

نامطلوب به نسبت مطلوب

*
*

مالک

محتوا

دیدگاه دانشجویان و ...
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ادامه جدول6

نشانگرها

تاثیر محتـوا در ارتقای مهارت های عملی دانش آموختگان
مناسـب بودن حجم درس های نظری رشته
مناسـب بودن حجم درس های عملی رشته

تناسـب تركیب درس های نظری و عملی رشته
تناسـب تركیب درس های پایه با درس های تخصصی

كفایت برنامه درسـی برای ایجاد پایه علمی )شـناختی( در دانش آموختگان
كفایت برنامه درسـی برای ایجاد نگرش مثبت در دانش آموختگان

كفایت برنامه درسـی برای ایجاد قابلیت انجام كار )پایه مهارتی( در 
دانش آموختگان

تناسـب ارتباط عمودی و افقی بین برنامه های درسـی رشته
مفید بودن محتوای درس های رشـته

قابل درك بودن محتوای درس های رشـته
كاربردی بودن محتوای درس های رشته
به هنگام بودن محتوای درس های رشـته
تكراری بودن محتوای درس های رشـته

رضایت از سـاختار درونی و توالی برنامه های درسی رشته
نتیجه نهایی ارزشیابی

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

2/30
2/84
2/03
2/45
2/69
2/82
2/88
2/34
2/82
2/97
3/37
2/65
2/76
3/12
3/07
2/77

نامطلوب

*

*

به نسبت مطلوب

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

به نسبت مطلوب

مالک

محتوا

*دامنه میانگین: كمینه=1    بیشینه=5

از رشـته های كشـاورزی نشـان داده شده اسـت. همان طور كه 
ماحظـه می شـود میزان رضایـت دانش آموختـگان از دانش و 
بینـش كسب شـده بیـش از گویه هـای دیگـر اسـت، امـا میـزان 
رضایـت از مهـارت كسـب شـده كمتـر از دیگـر گویه هاسـت كـه 

بخـش  در  عملـی  آموزش هـای  ضعـف  بـر  تائیـدی  دیگـر  بـار 
از  دانش آموختـگان  رضایـت  كلـی  به طـور  اسـت.  كشـاورزی 
رشـته های كشـاورزی در حـد بـه نسـبت مطلوب ارزیابی شـده 

. ست ا

جدول 7- دیدگاه دانش آموختگان درباره میزان رضایت از رشته های كشاورزی

نشانگرها

میزان رضایت از دانش كسـب شده در دوره تحصیل
میزان رضایت از بینش كسـب شده در دوره تحصیل
میزان رضایت از مهارت كسـب شده در دوره تحصیل

میزان رضایت از تطابق رشـته با نیازهای جامعه
میزان رضایت از تطابق رشـته با نیازهای فردی

نتیجه نهایی ارزشیابی

مطلوب

نتایج ارزشیابی
امتیاز میانگین 

3/24
3/27
2/53
2/75
2/80
2/92

نامطلوب به نسبت مطلوب

*
*
*
*
*

به نسبت مطلوب

مالک

رضایت
 از رشته

*دامنه میانگین: كمینه=1    بیشینه=5

بـرای  كـه  اسـت  انعطاف پذیـری  و  سـاده  روش   SWOT
بررسـی نظـر افـراد مطلـع دربـاره یـك نظـام یـا برنامـه خـاص، 
بـه منظـور كمـك بـه ارزشـیابی نقـاط قـوت و ضعـف درونـی و 
و  )هلمـز  می شـود  اسـتفاده  بیرونـی  تهدیدهـای  و  فرصت هـا 
نیكسـون، 2010(. ایـن روش ابـزار مهمی بـرای تصمیم گیری 

اسـت و بـه سـازمان ها، پروژه هـا و حتـی افـراد كمـك می كند تا 
بـه صـورت نظام مند تفكـر كنند و شـناخت جامعـی از عامل ها 

بـه دسـت آورنـد )سـاالر و سـاالر، 2014(. 
SWOT در آغـاز نقـاط قـوت، نقـاط ضعـف،  در رهیافـت 
فرصت هـا و تهدیدهـا فهرسـت می شـوند، آن گاه در مـورد آنها 
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بحـث شـده و متناسـب بـا آنهـا راهبردهـا طراحـی می شـوند. 
در ایـن بررسـی دیدگاه دانشـجویان و دانش آموختـگان درباره 
برنامه هـای  تهدیدهـای  و  فرصت هـا  ضعـف،  و  قـوت  نقـاط 
آمـوزش كشـاورزی مـورد بررسـی قـرار گرفـت كـه مهم تریـن 

مـوارد مشـترك از نظـر دو گـروه )به ترتیـب بیشـترین فراوانی( 
در جـدول 8 ارایـه شـده و راهكارهای الزم متناسـب بـا آنها در 

بخـش بعـد ارایـه خواهـد شـد. بحـث و نتیجه گیـری

جدول 8 دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان درباره نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش كشاورزی

بعد

درونی

بیرونی

نقاط ضعف

- انگیزه پایین دانشـجویان و پذیرش چندین برابری دختران نسـبت به 
پسران،

- كمبود واحدهای عملی و پایین بودن مهارت های عملی دانشـجویان،
- تكـراری بودن درس ها و نبـود ارتباط بین بخش های نظری و عملی 

درس ها،
- كمبـود امكانات برای برگزاری واحدهای عملی،

- عدم تناسـب برخی درس ها با نیازهای بازار كار و جامعه،
- توسـعه رشـته ها بدون توجه به ظرفیت علمی گروه ها،

- افزایـش كمیت به جای كیفیت،
- عدم امكان اسـتفاده از آموخته ها در عمل،

- نبـود برنامه ریزی بلندمدت بـرای پژوهش های تحصیات تكمیلی، 
- مقاله محوری به جای مسـاله محوری در پژوهش ها،

- نبود آمادگی در دانشـجویان برای كارآفرینی و خوداشـتغالی،
- تجاری نشدن نتایج پژوهش ها. 

تهدیدها

- عدم اعتماد كشـاورزان به قشر تحصیل كرده، 
- عدم تخصیص بودجه كافی به بخش كشـاورزی، 

- نبود جایگاه شـغلی مناسب برای فارغ التحصیان، 
- نبود امكانات كافی برای ایجاد شـغل توسـط فارغ التحصیان، 

- توجه كم به بخش كشـاورزی و عدم حمایت دولت از فارغ التحصیان 
كشاورزی، 

- عدم تناسـب بین تعداد فارغ التحصیان و بازار كار،
- كمبود بودجه، 

- نبود ارتباط بین بخش كشـاورزی، صنعت و دانشگاه،
- عدم دسترسـی به اطاعات صحیح كشاورزی.

نقاط قوت

- افزایـش دانش نظـری فارغ التحصیان در زمینه های مختلف علوم 
كشاورزی، 

- وجـود مقاطع تحصیلی مختلف در داخل،
- وجود منابع نظری قوی،

- قابلیت پاسـخگویی به نیازهای كشـاورزی و مدیریت علمی بخش 
كشاورزی،

- افزایش بهره وری در تولید محصوالت كشـاورزی. 

فرصت ها

- وجود اراضی مستعد كشاورزی، 
- تنـوع اقلیمی و اكولوژیكی جهت فعالیت های كشـاورزی و زمینه های 

كاری بسـیار متنوع و گسترده،
- تاسیس شركت های دانش بنیان،

- ارزآوری رشته های كشاورزی،
- افزایش تقاضا برای محصوالت سـالم و فرآوری شده.

عنوان  به  توسعه  حال  در  كشورهای  در  كشاورزی  بخش 
هدف هایی  ویژه  به  توسعه،  هدف های  تحقق  برای  بستری 
امنیت  بهبود  فقر،  كاهش  اقتصادی،  رشد  تقویت  مانند 
غذایی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بسیار مهم است. 
این بخش به طور مستقیم با تولید بیشتر و صادرات و به طور 
غیرمستقیم با افزایش تقاضا برای كاالها و خدمات شهری در 
جامعه های روستایی، به رشد اقتصادی كمك كرده و در نتیجه 

موجب خلق فرصت های شغلی جدید می شود. 
تربیـت  اهمیـت  كشـاورزی،  بخـش  اهمیـت  بـه  نظـر 
دانش آموختـگان كارآمـد و توانـا در ایـن بخـش بـرای كشـور 

بسـیار مهـم اسـت. دانش آموختگانـی كـه نـه تنهـا بـه دانـش 
بـه عملـی  بـا توجـه  بلكـه  باشـند،  نظـری روز تسـلط داشـته 
دارای  كشـاورزی،  بخـش  فعالیت هـای  بـودن  كاربـردی  و 
مهارت هـا و توانمندی هـای الزم بـرای ایفـای نقـش موثـر در 
ایـن حـوزه نیـز می باشـند. یافته هـای تحقیـق نشـان داد كـه 
نشـانگرهای  و  و دانش آموختـگان مولفـه هـدف  دانشـجویان 
آن را در حـد بـه نسـبت مطلـوب ارزیابـی كردنـد كـه بـا نتایـج 
و  محمـدی  )1393(؛  همـكاران  و  فتحی واجـارگاه  پژوهـش 
همـكاران )1392(، محمدی مهـر و خوشـدل )1392(، امینـی 
فتحـی  و همـكاران )1390(،  نیكخـواه  و همـكاران )1391(، 

دیدگاه دانشجویان و ...
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 ،)1386( همـكاران  و  قائـدی   ،)1386( شـفیعی  و  واجـارگاه 
همـكاران  و  بیگـی  هـوس  و   )1384( مهدی پـور  و  هـادوی 
داد  نشـان  همچنیـن  یافته هـا  دارد.  همخوانـی   )2011(
دانشـجویان ماك محتوا و همه نشـانگرهای آن به جز نشـانگر 
رضایـت از حجـم درس هـای عملی كـه نامطلوب ارزیابی شـده 

بـود را در حـد بـه نسـبت مطلـوب ارزشـیابی كردنـد. 
و  است  صادق  هم  دانش آموختگان  مورد  در  وضعیت  این 
دیدگاه آنها درباره دو نشانگر رضایت از حجم درس های عملی 
در  و  نامطلوب  عملی  مهارت های  ارتقای  در  محتوا  تاثیر  و 
به نسبت  به آن  مورد ماك محتوا و دیگر نشانگرهای مربوط 
با یافته های  مطلوب بود. نظر دو گروه یاد شده درباره محتوا 
و  فتحی واجارگاه   ،)2011( همكاران  و  هوس بیگی  پژوهش 
و  و همكاران )1392(، محمدی  كارشكی  همكاران )1393(، 
همكاران )1392(، محمدی مهر و خوشدل )1392(، امینی و 
همكاران )1391(، فتحی واجارگاه و شفیعی )1386( و عایی 

و یارمحمدیان )1379( همخوانی دارد. 
ماك  درباره  دانشجویان  نظر  پژوهش  نتایج  بر  بنا  چه  اگر 
نشانگرهای  آنان  اما  است  مطلوب  نسبت  به  اجرا،  روش 
و  عاطفی  مسائل  زمینه  در  گروه  مشاوره  خدمات  از  رضایت 
كه  كارآفرینی  روحیه  پرورش  در  علمی  هیات  اعضای  نقش 
را  است  كشاورزی  حوزه  در  مهم  بسیار  موضوع های  از  اكنون 
نامطلوب ارزیابی كرده اند. نكته در خور توجه دیگر این است 
با  مقایسه  در  تجهیزات  و  امكانات  به  مربوط  نشانگرهای  كه 
نشانگرهای دیگر دارای امتیاز كمتری بودند. به عنوان مثال 
تناسب امكانات و تسهیات گروه با نیازهای رشته و درس های 
و كفایت دستگاه ها  امكانات  به  عملی، دسترسی دانشجویان 
وضع  با  چندانی  فاصله  كارگاهی،  و  آزمایشگاهی  تجهیزات  و 
آموزش های  اهمیت  به  عنایت  با  امر  این  كه  ندارند  نامطلوب 
برای  اساسی  ضعف  كشاورزی،  رشته های  در  عملی 

موسسه های آموزش عالی كشاورزی است. 
یافته هـای یـاد شـده بـا پژوهش هـای محمدی و همـكاران 
و  امینـی   ،)1392( خوشـدل  و  محمدی مهـر   ،)1392(
قائـدی   ،)1390( همـكاران  و  نیكخـواه   ،)1391( همـكاران 
 )1386( شـفیعی  و  واجـارگاه  فتحـی   ،)1386( همـكاران  و 
بـا  برابـر  دارد.  همخوانـی   )1379( یارمحمدیـان  و  عایـی  و 
رشـته های  در  ارزشـیابی  دانشـجویان  پژوهـش،  یافته هـای 
كشـاورزی را بـه نسـبت مطلـوب ارزیابـی كردنـد كـه بـا نتایـج 

تحقیقـات هوس بیگـی و همـكاران )2011(، فتحـی واجـارگاه 
 ،)1392( خوشـدل  و  محمدی مهـر   ،)1393( همـكاران  و 
 )1386( همـكاران  و  قائـدی   ،)1390( همـكاران  و  نیكخـواه 
و فتحـی واجـارگاه و شـفیعی )1386( یكسـان اسـت. میـزان 
رضایـت دانش آموختـگان از رشـته های كشـاورزی بـه نسـبت 
مطلـوب بـود. بـا عنایـت بـه نتایج بـاال، مـوارد زیر بـرای بهبود 

می شـوند: پیشـنهاد  كشـاورزی  آمـوزش  برنامه هـای 
- بازنگـری در پذیـرش دانشـجویان كشـاورزی در مقاطـع 
مختلـف تحصیلـی و پذیـرش دانشـجو متناسـب بـا نیـاز بخش 

كشـاورزی؛
- تاكیـد بـر آموزش هـای عملـی بـه عنـوان یكـی از اصـول 
اساسـی آموزش در رشـته های كشـاورزی و تدوین شـاخص ها 
و معیارهـای مناسـب برای رصد این موضوع در دانشـكده های 

كشاورزی؛
رشـته ها،  در  دانشـجویان  پذیـرش  و  رشـته ها  آمایـش   -
گرایش هـا و مقاطـع تحصیلـی مختلـف متناسـب بـا امكانـات، 
تسـهیات، فضاهـای آموزشـی و نیـروی انسـانی دانشـگاه ها؛
- پرورش روحیه كارآفرینی و خوداشـتغالی در دانشـجویان 
در  كارآفرینـی  و  گنجانـدن درس هـای خاقیـت  و  كشـاورزی 

برنامـه همـه رشـته های كشـاورزی؛
و  كشـاورزی  رشـته های  در  آمـوزش  كـردن  بازارمحـور   -

كشـاورزی؛ آمـوزش  در  كار  بـازار  نیازهـای  بـه  توجـه 
- مسـئله محور كـردن پژوهش هـای دانشـجویان تحصیات 

تكمیلی كشـاورزی؛
- اسـتعدادیابی و هدایـت تحصیلی دانشـجویان رشـته های 

كشاورزی؛
پژوهشـگران  از  معنـوی  و  مـادی  حمایـت  نظـام  ایجـاد   -

كشـاورزی؛ حـوزه 
تعامـل  گسـترش  بـه  كشـاورزی  دانشـكده های  تشـویق   -
بـا صنعـت بـا هـدف تجاری سـازی علـوم كشـاورزی و تبدیـل 
علـم بـه ثـروت و ملمـوس كـردن نتایـج پژوهش هـا در صنایـع 

روسـتایی؛ زندگـی  و  كشـاورزی 
رشـته های  درسـی  برنامه هـای  در  پیوسـته  بازنگـری   -
كشـاورزی بـا هـدف اصـاح و به روزرسـانی درس هـا و حـذف 
بـه  پاسـخگویی  منظـور  بـه  غیرمرتبـط  و  اضافـی  درس هـای 

كشـاورزی؛ جامعـه  نیازهـای 
و  رشـته ها  راه انـدازی  بـر  ضابطه منـد  و  نقادانـه  نـگاه   -
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دانشـگاه ها؛ در  كشـاورزی  گرایش هـای 
رشته های  راه اندازی  و شاخص های  استانداردها  تدوین   -
كشاورزی برای دانشگاه ها و بررسی و هماهنگی آنها با شرایط 
و امكانات دانشگاه ها و پرهیز از صدور مجوز راه اندازی رشته 

برای دانشگاه هایی كه شرایط الزم را ندارند؛
منظـور  بـه  علمـی  كانون هـای  و  رشـد  مراكـز  ایجـاد   -
تعامـل بـا صنعـت و بخـش كشـاورزی بـا هـدف تجاری سـازی 

كشـاورزی؛ پژوهش هـای 
- توسـعه كیفـی دوره هـای تحصیـات تكمیلی كشـاورزی و 

پرهیـز از كمی گرایـی صـرف در ایـن زمینه؛
رشـته های  سـرفصل های  و  درس هـا  هماهنگ سـازی   -
اعضـای  الـزام  و  كشـور  دانشـگاه های  در  كشـاورزی  مختلـف 
هیـات علمـی بـه رعایـت سـرفصل های مصـوب در تدریـس؛
در  كشاورزی  رشته های  عملی  درس های  حجم  افزایش   -
مقایسه با درس های نظری و الزام دانشگاه ها به آموزش عملی 

در محیط های كشاورزی و صحرایی و محیط های واقعی كار؛
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Abstract
This study was conducted with the aim of investigating the students and graduates' viewpoints about 

agricultural majors' curriculum. A sample of 394 agricultural students (out of 1200 students) and 76 
agricultural graduates (out of 100 graduates) from Tehran, Taribiyat Modarres, and Zabol Universities 
were selected based on stratified and simple random sampling. Stufflebeam CIPP model along with a 
researcher made questionnaire were applied to collection data in this research project. Viewpoints of the 
students regarding four criteria as objectives, content, method, and evaluation in agriculture education, 
along with graduates' opinion on the objectives, content, and level of their satisfaction from the major 
were investigated. The two groups provided information regarding weaknesses and strengths, threats, 
and opportunities in agriculture subfields. Content validity of the research tool was confirmed by a panel 
of experts in the field and its reliability was verified by Cronbach’s Alpha coefficient (α=0.87-0.90). The 
results indicated that students considered aforementioned criteria as relatively satisfactory and graduates 
assessed objectives, content, and field of study satisfaction as moderate satisfactory. Based on the results 
of SWOT analysis, the participants considered gender inequality ratio of student admittance to the bene-
fit of female students, insufficient number of practical courses and low level of students' practical skills, 
repetitive courses, no link between theoretical and practical sections of courses, and lack of educational 
and research facilities as the main weaknesses. 

Index Terms: Agricultural graduate, agricultural student, curriculum, educational evaluation.

Corresponding Author: M. Rezaei
Email:  mrezaei398@gmail.com
Received:  20/05/2015  ;  Accepted: 10/08/2015

No:33, summer 2015

46JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH


