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مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه رازی از دیدگاه دانشجویان
ندا میرزایی ،1امیر حسین علی بیگی
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 -1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2دانشیار دانشكده كشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

وضعیـت مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی
هـدف از ایـن پژوهـش بررسـی
ّ

دانشـگاه رازی از دیـدگاه دانشـجویان و تحلیـل عاملهـای مؤثـر بـر دیـدگاه دانشـجویان در ایـن زمینه میباشـد .جامعـه آماری

ایـن پژوهـش 300 ،تـن دانشـجویان سـال آخـر کارشناسـی دانشـکده کشـاورزی بـود کـه  170تـن از آنهـا بـه عنـوان نمونـه از
طریـق جـدول کرجسـی و مـورگان و بـه روش نمونهگیـری تصادفـی طبقهای با انتسـاب متناسـب انتخاب شـدند .ابـزار گردآوری

دادههـا پرسشـنامه بـود کـه روایـی ظاهـری و محتوایـی آن را جمعـی از متخصصـان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی تأییـد کردنـد.
پایایـی پرسشـنامه از طریـق ضریـب تتـای ترتیبـی تأییـد شـد ( )θ = 0/76-0/87تحلیـل آمـار توصیفـی نشـان داد کـه از بیـن
حد متوسـط بـود و مهارتهـای تدریس،
مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی ،تنهـا،
وضعیت مهـارت ارتباطـی آنان در ّ
ّ

وضعیـت نامناسـبی بودنـد .آزمـون کروسـکال والیـس ،تفـاوت معنـاداری بیـن
فـردی ،ارزشـیابی و فنـاوری اطالعـات دارای
ّ
وضعیت
میـزان مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی گروههـای مختلـف کشـاورزی را نشـان داد کـه بـر پایه ایـن آزمـون،
ّ
مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمی گروههـای ترویج و آموزش کشـاورزی ،گیاهپزشـکی و مهندسـی آب از سـایر گروهها
بهتـر بـود .از طرفـی بـر پایـه آزمـون مـن ویـت نـی ،بیـن دیـدگاه دانشـجویان دختـر و پسـر در زمینـه مهارتهـای تدریـس و

مهارتهـای فـردی اعضـای هیـأت علمـی تفـاوت معنـاداری وجـود داشـت و در ارزیابـی سـایر مهارتهـا چنیـن تفاوتـی وجـود
نداشـت .تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی نشـان داد کـه پنـج متغیـر معـدل ،شـمار نیمسـالهای مشـروطی ،شـمار درسهـای حذف

شـده بـه دلیـل غیبـت ،شـمار درسهـای تجدیـد دوره شـده و شـمار درگیـری لفظی دانشـجو با اسـتاد سـنجش احتمـال برآورد

مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی را از دیـدگاه دانشـجویان تحـت تأثیـر قـرار میدهنـد.

ت ارتباطـی ،مهارتهـای فنـاورری اطالعـات ،مهارتهـای حرفـه ای هیـأت علمـی
ت تدریـس ،مهـار 
کلیـد واژههـا :مهـار 

کشاورزی.

نویسندهی مسئول :ندا میرزایی

رایانامهwww.nedamirzaiy@yahoo.com :

دریافت 94/04/21 :پذیرش1394/10/09 :
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مقدمه

نتیجـهی ارزشـیابیهای دانشـجویی در روشـن کـردن اینكـه

آموزشهـای دانشـگاهی کـه باالتریـن سـطح آموزشـی در

دانشـجویان دربارهی درس و عضو هیأت علمی چه احساسـی

جهـت ارتقـای توسـعه کیفـی نیـز گامهـای اساسـی بردارنـد.

ارزشـیابیهای دانشـجویی (از لحاظ وقت و هزینه) (فیسـچر،

کمـی در
هـر کشـور محسـوب میشـود باید بـه موازات توسـعه
ّ
کیفیت ،الزمـهی پویایی و تمرکز نظـام آموزش عالی
توجـه بـه ّ
اسـت و توفیـق در ایـن راه افزایـش توأمـان کارایـی و بهرهوری

را بـه همـراه خواهـد داشـت .اعضـای هیـأت علمـی بزرگترین
کیفیـت آموزشهـای عالـی ایفـا میکننـد.
نقـش را در بهبـود ّ

اگرچـه شـرایط و امکانـات آموزشـی یکـی از عاملهـای مؤثـر

بـر جریـان یادگیـری اسـت ،ولـی بـدون شـک نیـروی انسـانی

و بـه ویـژه عضـو هیـأت علمـی یکـی از مهمتریـن عنصرهـای

دارنـد و چگونـه میاندیشـند؛  )5سـهولت و راحتـی انجـام

 ،)2006ضمـن اینکـه دانشـجویان تنهـا افـرادی هسـتند کـه
بـه طـور مسـتقیم توسـط اعضـای هیـأت علمـی آمـوزش داده

فعالیتهای
میشـوند .بنابراین دانشـجویان بـرای ارزشـیابی
ّ
آموزشـی در بهترین شـرایط قـرار دارند .در مقابل ،ارزشـیابی
دانشـجویان از اعضـای هیـأت علمـی دارای نقـاط ضعفـی نیـز
میباشـد از جملـه :مهـارت ناکافـی دانشـجویان دربـاره برخی
از حیطههـای تدریـس ،تحـت تأثیـر قـرار گرفتن دانشـجویان

تشـکیلدهنده محیطهای آموزشـی است (شـعبانی.)1393 ،

بـا نمـره (قهرمانـی و همـکاران ،)1387 ،ناتوانـی در یادگیری،

كیفیـت
هیـأت علمـی را از حالـت ایسـتا بـه مسـیری پویـا و بـا ّ

علمـی بـا دانشـجو (جکوبـس.)2004 ،

یكـی از عاملهـای اصلـی كـه میتوانـد عملکـرد اعضـای

سـوق دهـد ارزشـیابی اسـت .ارزشـیابی اعضای هیـأت علمی
در هـر مؤسسـهی آموزشـی یكـی از بارزتریـن برنامههـای

کیفیـت آموزشـی اسـت (جیـن .)1991 ،مهمتریـن
ارتقـای
ّ

منابـع جمـعآوری اطالعـات بـه منظـور ارزشـیابی عملکـرد
اعضـای هیـأت علمـی را میتـوان شـامل خودارزشـیابی

مدرس ،ارزشـیابی دانشـجویان ،ارزشـیابی توسـط همکاران،
ارزشـیابی دانشآموختـگان ،اسـتفاده از مصاحبـه ،مشـاهده
کالس درس و اسـتفاده از یادگیـری دانشـجویان دانسـت.

صمیمیـت عضـو هیـأت
سـطح رشـد و بلـوغ دانشـجو ،میـزان
ّ
اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاهها بـه ویـژه دانشـکدههای

کشـاورزی در سـده جـاری بایـد ایفاگـر نقشهایی چون آسـان
کـردن یادگیـری ،توسـعهدهنده برنامههـای کشـاورزی ،مدیـر

و ناظـر طرحها و پروژههای کشـاورزی در دانشـگاه ،آموزشـگر

حرفـهای و یادگیرنده مـداوم (اسـولزل ،)1995 ،انتقالدهنده
دانـش ،ایجـاد بینـش و افزایش مهارت فراگیـران در چارچوب
نظـام آموزشـی ،تهیه و تـدارک محتوای برنامههای آموزشـی،

تدویـن اصـول و فلسـفه آمـوزش کشـاورزی ،چگونگـی

هـر کـدام از روشهـای مذکـور مزایـا و معایـب خـاص خود

بـه کارگیـری فناوریهـای آموزشـی در فرآینـد آمـوزش و

کیفیـت آمـوزش اعضـای هیـأت علمـی در سراسـر
ارزشـیابی
ّ

کشـاورزی ،تعییـن سـاختار سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و

را دارنـد ،در ایـن میـان سـادهترین و پرکاربردتریـن روش

یادگیـری ،تدویـن سـاختار سیاسـتها و راهبردهـای آموزش

فرهنگـی حاکـم بر جامعه ،برگـردان تواناییها و اسـتعدادهای

جهـان اسـتفاده از نظرهـای دانشـجویان اسـت (رضایـی و
همـکاران1389 ،؛ فیـث )2010 ،کـه رسـم ًا از سـال 1927

دانشـجویان از بالقـوه بـه بالفعـل ،ایجـاد محیـط آموزشـی

بـه كار گرفتـه میشـود (چانـگ.)2011 ،

و مباحـث آموزشـی در دانشـجویان (بـه طـور مسـتقیم یـا

مهمـی از ارزشـیابیهای آموزشـی
میلادی بـه عنـوان بخـش ّ
بعضـی از دالیـل بـه کارگیـری ایـن نـوع ارزشـیابی در

دانشـگاهها عبارتنـد از )1 :همخوانـی و نزدیكـی نتایـج

ارزشـیابیهای دانشـجویی بـا نظرهـای شـمار زیـادی از
اعضـای هیـأت علمـی؛  )2مفیـد بـودن نقطـه نظرهـای
دانشـجویان در اصلاح و بهبـود رویهی تدریـس اعضای هیأت

علمـی؛  )3واقعـی بـودن نتیجـهی ارزشـیابیهای دانشـجویی
نسـبت بـه سـایر روشهـا ماننـد ارزشـیابی توسـط همتایـان،

مسـئولین و یـا خـود ارزیابـی؛  )4منحصـر بـه فـرد بـودن

خلاق ،ایجادکننـده نگـرش مثبت نسـبت بـه رشـته تحصیلی

غیرمسـتقیم) باشـند (قلیفـر و همـکاران.)1389 ،

نتیجههـای بـه دسـت آمـده از ارزشـیابی ،اطالعـات

وضعیـت موجـود مهارتهـای حرفـهای
مفیـدی را در زمینـه
ّ

اعضـأی هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی
دانشـگاه رازی در اختیـار مسـئولین و برنامهریـزان آمـوزش
عالـی کشـاورزی میگـذارد و آنـان با اسـتفاده از ایـن اطالعات
میتواننـد بـه درسـتی دربـاره اسـتخدام ،ادامـه خدمـت و

ترفیـع اعضـای هیـأت علمـی تصمیمگیـری کننـد .هـم چنین
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بـا آشـکار شـدن نقـاط قـوت و ضعـف اعضـای هیـأت علمـی،

بـه دانشـجو ،درگیرکردن دانشـجو در بحث کالسـی و اسـتفاده

تقویت و اصلاح مهمتریـن نیروی
نیازهـای آموزشـی آنـان بـه ّ

و آرونـدل .)2006 ،در بررسـی دیگـری بـه مقایسـهی دیـدگاه

نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی میتوانـد از طریـق رفـع

خویـش بپـردازد.

از روشهـای تدریس متنوع معرفی کردهاسـت (ریچاردسـون
دانشـجویان دختـر و پسـر در زمینـه ویژگیهـای عضـو هیـأت

ارزشـیابی عملکـرد اعضـای هیـأت علمـی از جملـه
پیچیدهتریـن نـوع ارزشیابیهاسـت ،ع ّلـت پیچیدگـی آن

نظـر دانشـجویان دختـر ،عضو هیـأت علمی خوب بایـد دارای

اسـتفاده دانسـتهاند ،زیـرا شـیوههای بـه كار گرفتـ ه شـده و

از دیـدگاه دانشـجویان پسـر ،یـک عضـو هیـأت علمـی خـوب

را كـم اعتبـاری و بیدق ّتـی ابـزار و روشهـای سـنجش مـورد
منبعهـای اطالعاتـی حاصـل نمیتوانـد اطالعـات دقیـق و
بیغرضانهـای را ارایـه دهنـد .بنابرایـن طراحـی و اسـتفاده از
یـك ابزار درسـت و اسـتاندارد بـرای ارزشـیابی بسـیار ضروری
بـه نظـر میرسـد (طهماسـبی و همـکاران .)1390 ،در بیشـتر

دانشـگاهها شـیوهی ارزشـیابی اعضـای هیـأت علمـی اینگونه

اسـت کـه پـس از پایـان هر نیمسـال پرسشـنامهای با شـماری
پرسـش محـدود ،ناقـص و سـطحی (بـه صـورت الکترونیکـی
یـا چاپـی) را در اختیـار دانشـجویان بـرای ارزیابـی آنـان قـرار

میدهنـد .دانشـجویان مجبـور بـه انجـام ارزشـیابیاند چـرا
کـه انجـام ارزشـیابی رمز ورود به سـر جلسـه امتحان میباشـد
اهمیـت شـمردن ایـن کار،
و بیشـتر دانشـجویان بـه دلیـل بی ّ
بـدون مطالعـه ،گویههـای پرسشـنامه را عالمـت میزننـد و
بخـش آمـوزش دانشـگاهها بـا اسـتفاده از ّ
اطالعـات درسـت

یـا نادرسـت دسـت بـه ارزیابـی اعضـای هیـأت علمـی خـود

وضعیـت موجـود
میزننـد و ایـن عمـل نـه تنهـا باعـث بهبـود
ّ
اعضـای هیـأت علمـی نمیشـود بلکه باعـث داوری سـطحی و
واقعیتهـا میشـود.
گاهـی نادرسـت و کتمـان
ّ

لیبـررا ( ،)2004در پژوهشـی مهارتهایـی همچـون

کسـب مهارتهـای دانـش تخصصـی موضوعی (دانـش فنی)،
مهارتهـای ارتباطـی ،مهارتهـای فنـاوری اطالعـات،

مهارتهـای تدریـس نویـن ،مهارتهـای ارزشـیابی و مهـارت
موفقیـت شـغلی آموزشـگران
طراحـی آموزشـی را بـرای
ّ

کشـاورزی الزم دانسـته اسـت .نیـز ،رابرتـز و دایـر (،)2004
صالحیتهـا و مهارتهـای یک آموزشـگر اثربخش کشـاورزی
ّ

را در پنـج حیطـه تواناییهـای آموزشـی ،روابطاجتماعـی،
مدیریـت و ویژگیهـای
د حرفـهای،
بازاریابـی ،تخصـص و رشـ 
ّ

فـردی تقسـیمبندی کردنـد.

در پژوهـش دیگـری ،مهمتریـن ویژگیهـای عضـو هیـأت

علمـی مطلـوب را تسـلط وی بـر درس مـورد تدریـس ،احترام
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علمـی خـوب پرداختـه شـد کـه بـا توجـه بـه یافتههـای آن ،از
ویژگیهـای اخالقـی و رفتـاری مناسـب باشـد؛ درحالیکـه

بایـد دارای ویژگیهـای آموزشـی و پژوهشـی مناسـب باشـد

(سیانسـیاالو .)2007 ،در پژوهـش ریچاردسـون ( ،)2008بـا
اسـتفاده از تحلیـل عاملـی اکتشـافی از دیـدگاه دانشـجویان،
باالتریـن میـزان ضریـب را ویژگیهـای اخالقـی و پـس از آن
ویژگیهـای آموزشـی عضـو هیـأت علمـی بـه خـود اختصـاص
داد.

در پژوهـش دادخـواه و همـکاران ( ،)1388بـه ایـن نتیجـه

رسـیدند کـه ویژگیهـای زیـر بـه ترتیـب از نظـر دانشـجویان
اهمیـت بـوده :تسـلط عضـو هیـأت علمـی در
دارای بیشـترین
ّ
درس مـورد تدریـس ،روش ارزشـیابی ،شـیوایی بیـان ،ارایـه

مطالـب جدیـد و بـه روز ،داشـتن دانـش عمومـی در رابطـه

قطعیـت و
بـا درس مـورد تدریـس ،پیشـینهی تدریـس،
ّ
سـختگیری در تدریـس و در دسـترس بـودن در سـاعتهای
غیـر کالسـی .هرنـدیزاده و همـکاران ( ،)1389پژوهشـی بـا

هـدف بررسـی ویژگیهـای عضـو هیـأت علمـی خـوب از نظـر
دانشـجویان کارشناسیارشـد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه

تربیـت مـدرس انجـام دادنـد .نتیجـه نشـان داد کـه یـک عضو
ّ
هیـأت علمـی خـوب از نظـر دانشـجویان بایـد ویژگیهایـی در

پنـج حیطـه دانشپژوهی ،رفتـاری ،ارتباطی ،فنی و شـخصی
دارا باشـد.

در پژوهـش ملکشـاهی و هـمکاران ( ،)1389در بخـش

اولویـت عضـو هیـأت
مهارتهـای تدریـس ،مهمتریـن
ّ
علمـی «تسـلط بـر موضـوع تدریـس» ،در بخـش ویژگیهـای

فـردی «احتـرام بـه دانشـجو» و «داشـتن اعتمادبهنفـس» ،در
بخـش مهارتهـای ارتباطـی «برقـراری ارتبـاط صمیمانـه بـا
دانشـجو» ،در بخش رعایـت اصول و قوانین آموزشـی «رعایت

زمـان دقیـق آغـاز و پایـان کالس» و در بخـش مهارتهـای
ارزشـیابی «برگـزاری امتحـان جامـع و دقیـق در پایـان تـرم»

اولویتهـای ارزشـیابی اعضـای هیـأت علمـی
از مهمتریـن
ّ
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دانشـگاه علـوم پزشـکی لرسـتان بـود .در پژوهـش قلیفـر و

موفقیت
همـکاران ( ،)1389مهارتهـای حرفـهای الزم بـرای
ّ
شـغلی اعضـای هیـأت علمـی دانشـکدههای کشـاورزی ایـران
را در پنـج عامـل فناوریاطالعـات ،مهارتهـای ارتباطـی،

تسـلط بـر محتـوا ،راهبردهـای تدریـس و یادگیـری و بالندگی

حرفـهای خالصـه کردنـد.

دیـدگاه دانشـجویان در مـورد میـزان مهارتهـای حرفـهای
اعضـای هیـأت علمـی بررسـی شـد.
روششناسی

کمی،
این پژوهش از نظر
ماهیت از نوع پژوهشهای ّ
ّ
از نظر هدف کاربردی ،از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع

کـه بـه ترتیـب مهارتهایـی چـون داشـتن اعتمادبـهنفس

غیرآزمایشی و از نظر روش ،توصیفی-تحلیلی است .جامعه

انگیـزه در فراگیـران ،تسـلط بـه انـواع روشهـای ارزشـیابی،

کارشناسی گرایشهای مختلف کشاورزی دانشگاه رازی

بـاال در پاسـخگویی بـه پرسـشهای فراگیـران ،توانایـی ایجـاد
تسـلط در زمینـه بیـان و انتقـال مطالـب و برخـورداری از
اولویـت
دانـش عمیـق در زمینـه رشـته تخصصـی خویـش در
ّ

مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی قـرار گرفتنـد.
پیمـان و هـمکاران ( ،)1389ویژگیهـای یـک عضـو هیـأت
علمـی توانمنـد در چهـار حیطـه ویژگیهـای فـردی ،مهـارت

ارتبـاط بینفـردی ،روش تدریـس و دانشپژوهـی عضـو

هیـأت علمـی بررسـیکردند .بیشـترین نمـره بـه حیطه روش

تدریـس و کمتریـن نمـره به حیطـه دانشپژوهـی عضو هیأت
علمـی دادهشـد .در ایـن پژوهش ،میـزان تحصیلات و مرتبه

علمـی ،توانایـی پاسـخ بـه پرسـشها و ابهامهـای مـورد نظـر

دانشـجویان ،قـدرت بیـان ،مهـارت در جمعبنـدی مطلبهـا
و تسـلط بـر درس (هـای) مورد تدریـس چهار ویژگـی مهم یك
عضـو هیـأت علمی خـوب دانشـگاهی در حیطه علوم پزشـكی

معرفـی شـدند.

آماری پژوهش همهی دانشجویان نیمسال آخر مقطع
است .شمار افراد جامعه بر پایه اطالعات واحد آموزش

دانشگاه  300تن بود که بر پایه جدول گرجسی و مورگان170 ،

تن به روش نمونهگیری طبقهای متناسب با رشته تحصیلی
به عنوان نمونه این پژوهش گزینش شدند .پرسشنامهای به
منظور گردآوری دادهها طراحی و تدوین شد.

بـر پایـه پژوهشهایی که به بررسـی مهمتریـن مهارتهای

اعضـای هیـأت علمـی پرداختهانـد و متناسبسـازی ایـن

ماهیـت رشـتهی کشـاورزی بـا نظرسـنجی
مهارتهـا بـا
ّ
از متخصصـان آمـوزش کشـاورزی 61 ،عنـوان بـه عنـوان
مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمی رشـته کشـاورزی

اسـتخراج شـدند کـه بـر پایه طیـف لیکـرت ( =1خیلیکـم تا =5
خیلیزیـاد) سـنجیده شـدند .برای سـنجش روایـی محتوایی

و شـکلی از نظـر متخصصان آموزش کشـاورزی دانشـگاه رازی
اسـتفاده شـد و اصلاح الزم در آن بـه عمـل آمد .بـرای تعیین

بـا توجـه بـه مطالـب یـاد شـده ،هـدف کلـی ایـن پژوهـش،

پایایـی از ضریـب تتـای ترتیبـی بهـره گرفتـه شـد (جـدول .)1

دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی اسـت

نسـخه  16تجزیهوتحلیـل شـدند .در ایـن پژوهـش در قسـمت

وضعیـت مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمی
بررسـی
ّ

کـه در ایـن راسـتا بـه مقایسـه مهارتهـای حرفـهای اعضـای
هیـأت علمـی گرایشهـای مختلـف کشـاورزی و مقایسـه

دیـدگاه دانشـجویان دختر و پسـر در این رابطه پرداخته شـده

اسـت .همچنیـن ،بـا بررسـی و جمعبنـدی شـمار زیـادی از

عاملهـای مؤثـر بر دیدگاه دانشـجویان نسـبت بـه مهارتهای
حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی و مشـورت بـا صاحبنظـران
آمـوزش کشـاورزی گـروه ترویج و آموزش کشـاورزی دانشـگاه

رازی ،عاملهایـی چـون معدل دانشـجو ،شـمار نیمسـالهای
مشـروطی ،شـمار درسهـای حـذف شـده بـه دلیـل غیبـت

آنـان ،شـمار درسهـای تجدیـد دوره شـده و شـمار درگیـری

لفظـی دانشـجو بـا اسـتاد را بـه عنـوان عاملهـای مؤثـر بـر

دادههـای گـردآوری شـده بـا اسـتفاده از نرمافـزار SPSS
توصیفـی از فراوانـی ،میانگیـن و انحرافمعیـار و در قسـمت
تحلیلـی از آزمونهـای مـن ویـت نـی ،کروسـکال والیـس و

تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد.
جدول -1ضرایب پایایی ابزار تحقیق
مهارت
تدریس
فردی
ارزشیابی
ارتباطی
فناوری اطالعات

شمار

تتا

23
13
10
9
6

0/83
0/76
0/87
0/81
0/85
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مهارت های حرفه ای اعضای ...

یافتهها

 )20بود و  25/01درصد ( 43تن) از دانشجویان دستکم

سـن دانشـجویان دختر و پسـر
بـر پایـه نتیجههـا ،میانگین ّ

یک نیمسال تحصیلی را مشروط شده بودند و مابقی آنان

 25 ( 14 /7تـن) ،و منابعطبیعـی بـا  25 ( 14 /7تـن)،

از دانشجویان سه درس 12/3 ،درصد ( 21تن) ،دو درس و

بـه ترتیـب  23/36و  22/5سـال بود .گرایشهای گیاهپزشـکی

بیـش تریـن شـمار را در جامعـه مـورد بررسـی داشـتند.

هیچ نیمسالی را مشروط نشده بودند 5/8 .درصد ( 10تن)،
 18/7درصد ( 32تن) ،یک درسشان به دلیل غیبت بیش از

گرایشهـای علومخـاک و علومدامـی بـ ه ترتیـب بـا 9/41

حد مجاز و اطالع آن به آموزش دانشگاه توسط استاد حذف
ّ

نمونـه را تشـکیل دادنـد .سـهم دیگـر گرایشهـای کشـاورزی

ک بار تجدید
و  29/2درصد ( 50تن) ،یک درس را بیش از ی 

درصـد ( 16تـن) ،و  10درصـد ( 17تـن) ،کـم تریـن درصـد از

شده بود .نزدیک به سه درصد ( 5تن) ،از دانشجویان دو درس

درنمونـه بـه شـرح زیر بـود :ترویج و آمـوزش کشـاورزی 13/5

دوره کرده بودند و  3/5درصد ( 6تن) 3 ،مرتبه 7/6 ،درصد

مهندسـی آب  11/76درصـد ( 20تـن) و زراعـت و اصلاح

لفظی با استاد را تجربه کرده بودند .برای بررسی وضع موجود

درصـد ( 23تـن) ،مکانیک بیوسیسـتم  12/3درصـد ( 21تن)،

نباتـات  13/5درصـد ( 23تـن) .محـل سـکونت  85درصـد از
پاسـخگویان شـهر و  15درصـد روسـتا بود و شـغل پـدر نزدیک
بـه  74درصـد از آنـان غیـر کشـاورز و مابقـی کشـاورز بـود.

بر پایه یافتهها ،میانگین معدل دانشجویان ( 14/37از

( 13تن) ،دو مرتبه 15/2 ،درصد ( 26تن) ،یک مرتبه درگیری
مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

و منابع طبیعی دانشگاه رازی از طیف لیکرت (خیلی کم=،1
کم= ،2متوسط= ،3زیاد= 4و خیلی زیاد= ،)5استفاده شده

است (جدول.)2

وضعیت مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
جدول -2
ّ
مهارتها
مهارتهای تدریس
اجرای حضور و غیاب کالسی
تنظیم مدت زمان تدریس برای جلوگیری از خستگی و کاهش توجه دانشجویان
ارایه جالب مطالب درسی
داشتن طرح درس و ارائه هدفهای دوره در آغاز نیمسال
توانایی تسلط در اداره کالس
موقعیت برای ّ
تفکر در دانشجویان
فراهم کرددن
ّ
انجام کارهای مشترک پژوهشی با دانشجو
پرسیدن سوال از دانشجویان در جریان تدریس
خالقیت فکری در دانشجویان با مشارکت دادن آنها در فرآیند یاددهی-یادگیری
ایجاد زمینه
ّ
قدرت بیان و تفهیم مطالب درسی
بیان هدفهای آموزشی در آغاز هر جلسه درس
استفاده از روشهای تدریس مناسب و متنوع برای انتقال مفاهیم درسی
ارایه مطالب جدید و به روز
تسلط بر چگونگی سازماندهی و تنظیم مطالب درسی
به کارگیری نتایج پیشرفتهای علمی در تدریس خویش
اهمیت دادن عضو هیأت علمی به تفهیم مطالب درسی
ّ
ارایه حجم مناسبی از مطالب درسی
اهمیت هر مطلب آموزشی در آغاز تدریس
بیان کاربرد و
ّ
معرفی منابع سودمند فارسی
معرفی منابع سودمند خارجی
مسئولیت ارائه بخشی از دروس به دانشجویان (مشارکت)
دادن
ّ
تسلط عضو هیأت علمی بر درس مورد تدریس
فعالیتهای عملی برای تفهیم مطالب نظری
استفاده از
ّ
مهارتهای فردی
حرکات و راه رفتن مناسب عضو هیأت علمی در کالس
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میانگین رتبهای

انحراف معیار ضریبتغییرات

اولو ّیت

3/6
3/55
3/16
3/36
3/21
3/07
2/01
2/02
2/5
2/1
2/05
2/14
2/29
2/07
1/94
1/8
2/12
1/94
1/85
2/2
1/85
2/03
1/76

0/98
0/97
1/03
1/27
1/49
1/41
0/94
0/96
1/2
1/02
1/02
1/12
1/2
1/13
1/12
1/05
1/26
1/16
1/12
1/36
1/14
1/31
1/83

0/272
0/273
0/325
0/377
0/464
0/459
0/467
0/475
0/480
0/485
0/497
0/523
0/524
0/545
0/577
0/583
0/594
0/597
0/605
0/618
0/616
0/645
1/039

2
3
5
8
14
12
15
16
17
19
24
36
37
41
45
47
49
50
51
53
52
54
55

3/14

1/13

0/359

7
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ادامه جدول 2
مهارتها
ایجاد انگیزه در دانشجویان
انتقادپذیری عضو هیأت علمی
رعایت عدالت در بین دانشجویان
لهجه و صدای مناسب عضو هیأت علمی
وقتشناس بودن و حضور به هنگام در کالس
انعطافپذیری عضو هیأت علمی
رعایت مبانی فرهنگی و ارزشهای اسالمی
عالقه عضو هیأت علمی به تدریس
شوخطبعی عضو هیأت علمی
آراستگی ظاهری عضو هیأت علمی
تالش در ترویج اصول اخالق اسالمی
داشتن اعتمادبهنفس
مهارتهای ارزشیابی
برگزاری امتحان جامع و دقیق در پایان نیمسال
طرح پرسش (ها) در هر جلسه
فعالیتهای علمی دانشجویان
نظارت بر
ّ
انجام ارزشیابی در آغاز هر جلسه درس
ارایه پرسشهای امتحان بر اساس آنچه تدریس شده است
اجرای امتحان مطابق برنامه از پیش اعالمشده
انجام ارزشیابی مرحلهای در پایان هر کالس
اجرای امتحانات میاندوره در طول نیمسال
حضور عضو هیأت علمی در جلسه امتحان پایاندوره
خواستن تکالیف و پروژه از دانشجویان
مهارتهای ارتباطی
اشتیاق به پاسخگویی به پرسشهای دانشجویان
رعایت عدالت در برخورد با دانشجویان
شخصیت دانشجو
احترام گذاشتن به
ّ
راحت بودن دانشجویان در ارتباط با عضو هیأت علمی و طرح موضوعها
ارتباط چشمی مناسب با دانشجویان در حین تدریس
برخورد محترمانه عضو هیأت علمی با دانشجو
در دسترس بودن در غیر ساعات کالس
استمرار ارتباط با دانشجو در جریان تدریس
شناخت دانشجویان به نام
مهارتهای فناوری اطالعات
تسلط در کار با رایانه
ایجاد ارتباط از طریق پستالکترونیک برای رفع پرسشهای درسی دانشجویان

میانگین رتبهای

استفاده از امکانات آموزشی چند رسانهای مانند فیلم در تدریس
معرفی سایتهای سودمند علمی
توانایی استفاده از نرمافزار  Power Pointبرای ارایه مطالب درسی به صورت الکترونیکی
توانایی کارکردن با نرمافزارهای مرتبط با رشته تحصیلی

انحراف معیار ضریبتغییرات

اولو ّیت

2/4
1/97
2/24
2/52
2/41
2/39
2/1
2/3
2/19
2/09
2/26
2/04

1/1
0/91
1/07
1/24
1/19
1/2
1/06
1/19
1/14
1/12
1/3
1/02

0/458
0/461
0/477
0/492
0/493
0/502
0/504
0/517
0/520
0/535
0/575
0/588

11
13
17
21
22
26
27
33
35
39
41
48

3/3
2/23
2/24
2/14
2/27
2/28
2/17
2/26
1/95
2/13

1/08
1/09
1/11
1/08
1/18
1/2
1/17
1/26
1/12
1/24

0/327
0/488
0/495
0/504
0/519
0/526
0/539
0/557
0/574
0/582

6
20
23
27
34
38
40
42
43
46

3/48
3/21
3/22
2/25
2/25
2/24
2/24
2/24
2/25

0/94
1/36
1/37
1/12
1/13
1/13
1/13
1/14
1/16

0/270
0/423
0/425
0/497
0/502
0/504
0/504
0/508
0/515

1
9
10
24
26
27
27
29
32

3/4
2/24

1/07
1/12
1/11
1/13
1/14
1/15

0/314
0/500
0/502
0/506
0/511
0/513

4
25
26
28
30
31

2/21
2/23
2/23
2/24

محاسـبه ضریـب تغییـرات (جـدول  )2نشـان داد کـه از

خسـتگی و کاهـش توجه دانشـجویان ،تسـلط در کار بـا رایانه،

و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی در مـواردی چـون :اشـتیاق

در پایـان نیمسـال ،حـرکات و راه رفتـن مناسـب عضـو هیـأت

نظـر دانشـجویان ،اعضـای هیـأت علمی دانشـکده کشـاورزی
بـه پاسـخگویی بـه پرسـشهای دانشـجویان ،اجـرای حضور و

غیـاب کالسـی ،تنظیم مدت زمـان تدریس بـرای جلوگیری از

ارایـه جالـب مطالـب درسـی ،برگـزاری امتحان جامـع و دقیق
علمـی در کالس ،داشـتن طـرح درس و ارائـه هدفهـای دوره

در آغـاز نیمسـال ،رعایـت عدالـت در برخـورد بـا دانشـجویان

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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شـخصیت دانشـجو دارای بیشـترین
و احتـرام گذاشـتن بـه
ّ

مهـارت بودند.

فعالیتهای عملی
از سوی دیگر ،در مهارتهای استفاده از
ّ

برای تفهیم مطالب نظری ،به کارگیری نتایج پیشرفتهای
علمی در تدریس خویش ،تسلط عضو هیأت علمی بر درس

مسئولیت
مورد تدریس ،معرفی منابع سودمند خارجی ،دادن
ّ
ارائه بخشی از دروس به دانشجویان (مشارکت) ،معرفی منابع

اهمیت هر مطلب آموزشی
سودمند فارسی ،بیان کاربرد و
ّ
اهمیت دادن عضو
در آغاز تدریس ،داشتن اعتمادبهنفس،
ّ

هیأت علمی به فهماندن مطالب درسی ،خواستن تکالیف و

پروژه از دانشجویان و به کارگیری نتایج پیشرفتهای علمی
در تدریس خویش دارای کمترین مهارت بودند ،که گویای
وضعیت نابسامان این گویهها و پایین بودن آنها در اعضای
ّ

هیأت علمی بود .همانطور که در جدول  3مشاهده میشود
از بین پنج مهارت یاد شده ،به ترتیب مهارتهای تدریس،

فردی و ارتباطی ،ارزشیابی و فناوری اطالعات اولویت اول
تا پنجم را کسب کردند .در مجموع میانگین مهارتهای
حرفهای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی  2/85به

وضعیت نزدیک به متوسط این
دست آمد که نشاندهنده
ّ
مهارتها بود.

بـرای ارزیابی وضعیـت مهارتهای حرفهای اعضای

هیـأت علمـی از شـمار  62گویـه اسـتفاده شـد .کمتریـن و
بیشتریـن امتیـاز بـرای هـر آزمودنـی  62و  310بـوده اسـت.

همانگونـه کـه در جـدول  4مشـاهد ه میشـود 85/88 ،درصـد

از اعضـای هیـأت علمـی از مهارتهـای حرفـهای متوسـط (به
نسـبت مطلـوب) ،برخوردارنـد.

اولویتبنـدی میـزان مهارتهـای حرفـهای
جـدول-3
ّ
اعضـای هیـأت علمـی
مهارت
تدریس
فردی
ارتباطی
ارزشیابی
فناوری اطالعات
کل

میانگین

انحراف معیار

ضریبتغییرات

اولو ّیت

2/81
2/86
2/99
2/71
2/73
2/85

0/79
0/84
0/88
0/85
0/9
0/72

0/281
0/293
0/294
0/313
0/329

1
2
3
4
5

بـه منظـور بررسـی تفـاوت موجود بیـن میـزان مهارتهای

حرفـهای اعضای هیـأت علمی گرایشهای مختلف کشـاورزی
از آزمون کروسـکال والیس اسـتفاده شـد (جدول .)5

جدول -4توزیع فراوانی میزان مهارتهای حرفهای اعضای
هیأت علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
مهارت های حرفه ای فراوانی
کم (نامطلوب)
متوسط (نسبت ًا مطلوب)
زیاد (مطلوب)
جمع

درصد فراوانی

درصد فراوانی انباشته

6/47
85/88
7/65
100

6/47
92/35
100

11
146
13
170

جـدول  -5تأثیـر گرایـش تحصیلـی دانشـجویان در ارزیابـی مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی کشـاورزی و

منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی

شمار

میانگین رتبه ای

گرایش
ترویجوآموزش کشاورزی

23

132/44

علوم دامی

17

58/42

25

110/35

علوم خاک

16

مکانیک بیوسیستم

21

مهندسی آب

20

گیاهپزشکی

زراعت و اصالح نباتات
منابعطبیعی

23
25

** :معنیداری درسطح یک درصد
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P

85/47
72

97/5
58/8

74/76

57/73

**0/000

شماره  ،35زمستان 1394

بـر پایـه جـدول  ،5اختالف معنـیداری در سـطح یک

دارای بیشـترین میانگیـن مهارتهـای حرفـهای بودنـد .بـه

درصـد بیـن نظـر دانشـجویان گرایشهـای کشـاورزی و منابـع

منظـور بررسـی تأثیـر جنـس دانشـجویان (پسـر و دختـر) در

دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی وجـود

علمـی دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی ،از آزمـون مـن

طبیعـی نسـبت بـه مهارتهای حرفـهای اعضای هیـأت علمی
داشـت .در بیـن گرایشهای مختلـف کشـاورزی ،گرایشهای

ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ،گیاهپزشـکی و مهندسـی آب

نظـر آنهـا نسـبت بـه مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت
ویـت نـی بـرای نمونههای مسـتقل اسـتفاده شـد کـه نتایج آن

در جـدول  ،6ارایـه شـده اسـت.

جـدول -6تأثیـر جنـس در دیـدگاه دانشـجویان دختـر و پسـر نسـبت بـه مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی
متغیر وابسته

جنس

شمار

میانگین رتبه ای

مهارتهای تدریس

دختر

92

94/36

مهارتهای فردی

دختر

92

92/40

مهارتهای ارزشیابی

دختر

92

مهارتهای ارتباطی

دختر

92

مهارتهای فناوری اطالعات

دختر

92

دختر

92

پسر
پسر
پسر
پسر
پسر

78
78
78
78
78
78

کل

پسر

** :معنیداری درسطح یک درصد

* :معنیداری در سطح پنج درصد

U

Z

P

2773

-2/11

**0/000

2764

-2/75

**0/000

89/74

3118

-1/45

0/14

89/62

3128/5

-1/42

0/15

87/79

3377/5

-0/71

0/47

90/19

3076/5

-1/61

*0/04

75/05
77/36

79/47
79/61

82/80
78/94

بـه گونـهای کـه در جـدول  6مشـاهده میشـود ،تفـاوت

اسپیرمن استفاده شد .جدول  7نشان میدهد که بین معدل

دختـر و پسـر در مـورد مهارتهـای تدریـس ،فـردی وجـود

رابطه مثبت و معنیداری در سطح یک درصد وجود دارد

معنـیداری در سـطح یـک درصـد بیـن دیـدگاه دانشـجویان
دارد و بـر ایـن پایـه میتـوان گفـت کـه دانشـجویان دختـر

مهارتهـای یـاد شـده در اعضـای هیـأت علمـی را نسـبت بـه
دانشـجویان پسـر بیشـتر دانسـتهاند و در دیگـر مهارتهـا
اختلاف معنـیداری بیـن دیـدگاه دانشـجویان پسـر و
وضعیـت
دختـر مشـاهده نشـد امـا در کل دانشـجویان دختـر
ّ

مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی را مناسـبتر از
دانشـجویان پسـر دانسـتند.

دانشجویان و میزان مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی
به طوری که دانشجویان با معدل باالتر میزان مهارتهای
حرفهای اعضای هیأت علمی را در سطح بهتری دانستهاند.

همچنین بین شـمار نیمسـالهای مشـروطی دانشجویان،

شـمار درسهـای حـذف شـده بـه دلیـل غیبـت ،شـمار
درسهـای تجدیـد دوره شـده و شـمار درگیـری لفظـی بـا
میـزان مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی رابطـه
منفـی و معنـیداری در سـطح یـک درصـد وجـود دارد .بـه

برای بررسی رابطه بین نظر دانشجویان نسبت به

عبارتـی میتـوان گفـت دانشـجویانی کـه شـمار نیمسـالهای

شمار نیمسالهای مشروطی ،شمار درسهای حذف شده

شـمار درسهـای تجدیـد دوره شـده و شـمار درگیـری لفظـی

مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی با متغیرهای معدل،
به دلیل غیبت ،شمار درسهای تجدید دوره شده و شمار

درگیری لفظی دانشجویان با استاد ،از ضریب همبستگی

مشـروطی ،شـمار درسهـای حـذف شـده بـه دلیـل غیبـت،
بـا اسـتاد بیشـتری داشـتند ،میـزان مهارتهـای حرفـهای
اعضـای هیـأت علمـی را پایینتـر ارزیابـی کردنـد.
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جـدول -7ماتریـس همبسـتگی متغیرهـای پژوهـش بـا
میـزان مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی
متغیر
معدل
نیمسالهای مشروطی
درسهای حذف شده به دلیل غیبت
درسهای تجدید دوره شده
درگیری لفظی با استاد

R

P

**0/228
**-0/325
**-0/411
**-0/370
**-0/618

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

فـادن ( ،)McFaddenبـه ترتیـب  0/687 ،0/602و 0/441
بـه دسـت آمد ،کـه بیانگـر میـزان توانایـی متغیرهای مسـتقل

در تبییـن تغییـرات سـطح متغیـر وابسـته هسـتند .بـا عنایـت
بـه سـه آمـارهی مذکـور ،میتـوان بیـان نمـود کـه مؤلفههـای

مـورد مطالعـه قادرنـد بخشـی از تغییـرات میـزان مهارتهای
حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی را تبییـن نماینـد بـه طـوری
کـه براسـاس آمـاره نـاگل کـرک ایـن میـزان  68/7درصد اسـت

بـا توجـه بـه ایـن که میـزان مهارتهای حرفـهای اعضای

هیـأت علمـی (متغیـر وابسـته) دارای مقیـاس ترتیبـی بـود،

لـذا بـرای بررسـی احتمـال نقش متغیرهـای مسـتقل پژوهش
بـر ایـن متغیـر از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد .رگرسـیون

ترتیبـی یـک روش آمـاری بـرای مـدل سـازی ارتبـاط میـان
متغیـر وابسـته ترتیبـی چنـد سـطحی بـا متغیرهـای مسـتقل
میباشـد .نتیجـه تحلیـل نشـان داد کـه مـدل رگرسـیونی

و مابقـی احتمـال مربـوط به دیگـر گویههایی بوده اسـت که در

ایـن پژوهـش بـه آنهـا پرداختـه نشـده اسـت (جـدول .)8

آمـارهی والـد ( ،)Waldو بـرآورد میـزان احتمـال تأثیـر

رگرسـیونی هـر یـک از متغیرهـای مؤثر بـر میـزان مهارتهای
حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی در جـدول  8مشـاهده

میگـردد ،کـه بیانگـر ایـن اسـت کـه پنـج متغیـر مورد بررسـی
در دیـدگاه دانشـجویان دربـاره میـزان مهارتهـای اعضـای
هیـأت علمـی تأثیرگذارنـد .بـر پایـه جدول  8شـاخص بـرآورد

بـا توجـه بـه معنـیدار شـدن کایاسـکور (x² = 155/514

متغیـر معـدل  0/351محاسـبه شـده اسـت که نشـاندهندهی

مسـتقل به خوبی قادرند احتمال تغییر سـطوح متغیر وابسـته

افزایـش یـک واحـد در متغیر مسـتقل معدل ،موجـب افزایش

و ) p=0/000دارای بـرازش خوبـی میباشـد و متغیرهـای

را تبییـن نماینـد .از طرفـی مقـدار سـه ضریـب تعییـن کاکـس
اسـنل ( ،)Cox and Snellنـاگل کـرک ( )Nagelkerkeو مک

آن اسـت کـه در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای مدل،

 0/351واحـدی در نسـبت لگاریتـم متغیـر میـزان مهارتهای
حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی میگـردد.

جـدول  -8خالصـه رگرسـیون ترتیبـی نقـش متغیرهـای مسـتقل پژوهش بـر نظر دانشـجویان بـه میـزان مهارتهای
حرفـهای اعضـای هیـأت علمی
متغیر
معدل

نیمسالهای مشروطی

براورد
0/351

0/106

10/89

0/01

5/57

15/608

0/000

2/25

22/638

0/000

2/67

-0/077

0/526

-0/497

0/417

درسهای حذف شده به دلیل غیبت

-1/159

درگیری لفظی با استاد

-5/368

درسهای تجدید دوره شده

SE

Wald

P

)EXP (B

0/293
1/128

0/021
1/455

0/04
0/02

0/78
1/14

R2 McFadden= 0/441, R2Cox and Snell=0/602, R2 Nagelkerke=0/687
Y =126/525+0/351x1-0/077x2 -1/159x3-0/497x4-5/368x5

بـر اسـاس آمـاره نسـبت بخـت ،احتمـال تأثیـر معـدل

اسـتاد در دیـدگاه دانشـجویان نسـبت بـه مهارتهـای اعضای

اعضـای هیـأت علمـی  5/57برابـر زمانـی اسـت کـه ایـن متغیر

اسـت کـه این متغیرهـا را در دیدگاه دانشـجویان مؤثـر ندانیم.

دانشـجویان در دیـدگاه آنـان نسـبت بـه مهارتهـای حرفهای

را در نظـر نگیریـم .همچنیـن احتمـال تأثیـر متغیرهـای

نیمسـالهای مشـروطی ،درسهـای حـذف شـده بـه دلیـل
غیبـت ،درسهـای تجدیـد دوره شـده و درگیـری لفظـی بـا
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هیـأت علمی به ترتیب  1/14 ،2/25 ،0/78و  2/67برابر زمانی
در ایـن راسـتا ،بـا توجـه به معادله نوشـته شـده ،معـدل ()X1
بـه صـورت مثبـت ،نیمسـالهای مشـروطی ( ،)X2درسهای

حـذف شـده بـه دلیـل غیبـت ( ،)X3درسهـای تجدیـد دوره
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شـده ( ،)X4و درگیـری لفظـی بـا اسـتاد ( ،)X5بـه صـورت
منفـی روی دیـدگاه دانشـجویان در مـورد میـزان مهارتهـای

حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی اثـر میگذارنـد.
بحث و نتیجهگیری

وضعیـت مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت
ارزشـیابی
ّ

علمـی از دیـد دانشـجویان بـه عنـوان کاربـران اصلـی آن،
اطالعـات سـودمندی در زمینـه نقـاط قـوت و ضعـف اعضـای
هیـأت علمـی ،سـطح رضایـت دانشـجویان از مهارتهـای
اعضـای هیـأت علمـی ،نیازهـای آموزشـی اعضـای هیـأت
علمـی ،میـزان اجـرای هدفهـای نظـام آمـوزش عالـی

توسـط اعضـای هیـأت علمـی را در اختیـار برنامهریـزان و
تصمیمگیـران ایـن بخـش میگـذارد و آنـان بـا اسـتفاده از این
اطالعـات ،میتواننـد برنامهریـزی و تصمیمگیـری بهینـهای

داشـته باشـند.

اسـت .از سـوی دیگـر در پژوهش پیمـان و همـکاران ()1389
مهـم
و قلیفـر و همـکاران ( ،)1389یکـی از مهارتهـای
ّ
اعضـای هیـأت علمـی را توانایـی و اشـتیاق بـه پاسـخگویی به

پرسـشهای دانشـجویان مطـرح کردنـد کـه ایـن مهـارت در
بیـن اعضـای هیأت علمی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه رازی
وضعیـت مناسـبی بـود .از سـوی دیگر گویه اسـتفاده از
دارای
ّ

فعالیتهـای عملـی بـرای تفهیـم مطالـب نظـری پایینتریـن
ّ
میانگیـن را بـه خـود اختصـاص داد.

از آنجا که یکی از عاملهای اصلی بیکاری دانشآموختگان

کشاورزی ضعف آنان در به کار بردن دانش نظری است
لذا میتوان نتیجه گرفت که پایین بودن این مهارت در
بین اعضای هیأت علمی ،باعث بروز چنین چالشی برای
دانشآموختگان کشاورزی شده است .از سوی دیگر اعضای

فعالیتهای عملی برای
هیأت علمی در گویههای استفاده از
ّ

تفهیم مطالب نظری ،به کارگیری نتایج پیشرفتهای علمی

اولویتبنـدی
در ایـن پژوهـش نتیجـهی بـه دسـت آمـده از
ّ

در تدریس خویش ،تسلط عضو هیأت علمی بر درس مورد

دانشـجویان نشـان داد کـه میانگیـن مهارتهـای ارتباطـی

ارائه بخشی از دروس به دانشجویان (مشارکت) ،معرفی منابع

مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت علمـی از دیـدگاه
وضعیـت متوسـطی بـود از سـوی
اعضـای هیـأت علمـی دارای
ّ

دیگـر مهارتهـای فـردی ،تدریـس ،فنـاوری اطالعـات و

ارزشـیابی اعضـای هیـأت علمـی دانشـکده کشـاورزی و منابع

وضعیـت نامناسـبی بود .چنان که نتایج نشـان
طبیعـی دارای
ّ
داد ،از نظـر دانشـجویان کشـاورزی مهارتهـای اشـتیاق بـه

پاسـخگویی بـه پرسـشهای دانشـجویان ،اجـرای حضـور و
غیـاب کالسـی ،تنظیم مدت زمـان تدریس بـرای جلوگیری از

خسـتگی و کاهـش توجه دانشـجویان ،تسـلط در کار بـا رایانه،
ارایـه جالـب مطالـب درسـی ،برگـزاری امتحان جامـع و دقیق

در پایـان نیمسـال ،حـرکات و راه رفتـن مناسـب عضـو هیـأت
علمـی در کالس ،داشـتن طـرح درس و ارائـه هدفهـای دوره

در آغـاز نیمسـال ،رعایـت عدالـت در برخـورد بـا دانشـجویان
اولویتهـای اول تـا
شـخصیت دانشـجو
و احتـرام گذاشـتن بـه
ّ
ّ

دهـم را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

مسئولیت
تدریس ،معرفی منابع سودمند خارجی ،دادن
ّ
اهمیت هر مطلب آموزشی در
سودمند فارسی ،بیان کاربرد و
ّ

اهمیت دادن عضو هیأت
آغاز تدریس ،داشتن اعتمادبهنفس،
ّ
علمی به تفهیم مطالب درسی ،خواستن تکالیف و پروژه
از دانشجویان و به کارگیری نتایج پیشرفتهای علمی در

وضعیت
تدریس خویش دارای کمترین مهارت بودند گویای
ّ
نابسامان این گویهها و پایین بودن آنها در اعضای هیأت علمی
بود.

اولویتبنـدی  23گویـه مهارتهـای تدریـس بـه ترتیـب
در
ّ

گویههـای اجـرای حضـور و غیـاب کالسـی ،تنظیـم مـدت
زمـان تدریـس بـرای جلوگیـری از خسـتگی و کاهـش توجـه
دانشـجویان ،ارائـه جالـب مطالـب درسـی ،داشـتن طـرح

درس و ارائـه هدفهـای دوره در آغـاز نیمسـال ،توانایـی
موقعیت بـرای ّ
تفکر در
تسـلط در اداره کالس و فراهـم کـرددن
ّ
دانشـجویان دارای وضعیـت بهتری بودند .از سـوی دیگر تنها

در پژوهـش ملکشـاهی و همـکاران ( ،)1389مهـارت در

گویـه حـرکات و راه رفتن مناسـب عضو هیـأت علمی در کالس

اولویتهـای عضـو هیـأت علمـی خـوب
بـه عنـوان یکـی از
ّ
مطـرح شـد کـه ایـن مهـارت از بیـن  61گویـه مربوطـه ،رتبـه

را کسـب کـرد و گویـ ه برگـزاری امتحـان جامـع و دقیـق در

شـخصیت دانشـجو
احتـرام گذاشـتن عضـو هیـأت علمـی بـه
ّ

وضعیـت مسـاعد ایـن گویـه
 10را کسـب کـرد کـه نشـاندهنده
ّ

وضعیـت مسـاعدی
از بیـن گویههـای مهارتهـای فـردی
ّ
وضعیـت همسـان مهـارت پیـش را بـرای
پایـان نیمسـال نیـز
ّ
مهارتهـای ارزشـیابی داشـت .از سـوی دیگـر تنهـا گویههای
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مهارت های حرفه ای اعضای ...

اشـتیاق بـه پاسـخگویی بـه پرسـشهای دانشـجویان ،احترام

ارزیابـی شـده اعضـای هیـأت علمـی توسـط آنـان کاهـش

دانشـجویان از مهارتهـای ارتباطـی و گویـه تسـلط در کار بـا

بـرای ارزشـیابی سـطح مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیـأت

شـخصیت دانشـجو و رعایت عدالـت در برخورد با
گذاشـتن بـه
ّ
وضعیـت مناسـب
رایانـه از مهارتهـای فنـاوری اطالعـات در
ّ

وضعیت
قـرار داشـتند .در کل از  61گویـه تنها  12گویـه دارای
ّ

مناسـب بودنـد کـه الزم اسـت آمـوزش عالـی کشـاورزی توجه
وضعیـت مهارتهـای حرفـهای اعضـای
دوچندانـی بـه بهبـود
ّ

هیـأت علمـی خویـش کنـد.

مییابـد .پـس میتـوان نتیجه گرفـت آموزش عالی کشـاورزی
علمـی خویـش تنهـا نبایـد به نظرهـای دانشـجویان اتـکاء کند

و از روشهـای دیگـر چـون خودارزشـیابی مدرس ،ارزشـیابی

توسـط همـکاران ،ارزشـیابی دانشآموختـگان ،اسـتفاده
از مصاحبـه ،نظـارت بـر کالس درس و اسـتفاده از یادگیـری
دانشـجویان اسـتفاده کننـد.

ایـن تحقیـق نشـان داد کـه در بیـن پنـج مهـارت یاد شـده،

بـرای افزایـش مهارتهـای حرفـهای اعضای هیـأت علمی

نامسـاعدتری بودنـد .اعضـای هیـأت علمـی بـه طـور معمـول

 -اعضای هیأت علمی دانشـکده کشـاورزی و منابع طبیعی

وضعیـت
مهارتهـای ارزشـیابی و فنـاوری اطالعـات دارای
ّ

روش ارزشـیابی را از اسـتادان پیشـین خویش الگو گرفتهاند و

ممکـن اسـت آن روشها امـروزه دیگر کاربرد چندانی نداشـته
باشـد و یـا نتیجـه درسـتی را نشـان ندهد لـذا توصیه میشـود
کـه آمـوزش عالـی کشـاورزی بـا اجـرای دورههـای آموزشـی

ایـن خلاء را جبـران کننـد و اعضـای هیـأت علمـی را بـا انـواع
شـیوههای ارزشـیابی آشـنا سـازد و از سـوی دیگـر بـا توجه به

پیشـرفت روزافـزون فناوریهـا و لـزوم کاربـرد آنان در تسـریع
وضعیـت نامسـاعد ایـن مهـارت در بیـن اعضـای
فعالیتهـا،
ّ
ّ

هیـأت علمـی زنگ خطـری را برای آموزش عالی کشـاورزی به
صـدا در مـیآورد و توجـه دوچنـدان بـه ایـن مهـارت میتوانـد

نقـش بسـیار زیـادی در پیشـرفت یادگیـری دانشـجویان ایفـا
وضعیـت مهارتهـای حرفـهای گرایش ترویـج و آموزش
کنـد.
ّ

وضعیـت مطلوبتری
کشـاورزی نسـبت بـه دیگر گرایشهـا در
ّ
ماهیت این گرایـش توجه بـه مهارتهای
گـزارش شـد چرا کـه
ّ

حرفـهای آموزشـگران و بهبـود آن در همـهی آموزشها مانند
آمـوزش به کشـاورزان و دانشـجویان اسـت.

دانشـکدههای کشـاورزی پیشـنهادهای زیـر ارایه میشـود:

دانشـگاه رازی مهارتهـای خویـش را در مـواردی چـون:

فعالیتهـای عملـی بـرای تفهیـم مطالـب نظـری،
اسـتفاده از
ّ
مسـئولیت
اهمیـت دادن بـه تفهیـم مطالـب درسـی ،دادن
ّ
ّ

ارائـه بخشـی از درس (هـا) بـه دانشـجویان (مشـارکت)،
انتقادپذیـری بـودن ،حضـور عضـو هیـأت علمـی در جلسـه

امتحـان پایـاندوره ،در دسـترس بودن در غیر سـاعات کالس

و اسـتفاده از امکانـات آموزشـی چند رسـانهای ماننـد فیلم در
تدریـس ارتقـا دهنـد.

 -مسؤالن و برنامهریزان آموزش عالی کشاورزی دورههایی

با هدف ارتقای مهارتهای حرفهای اعضای هیأت علمی را به

صورت پیوسته در هر سال تحصیلی برگزار کنند.

 -فهرسـت مهارتهـای حرفـهای ضـروری یک عضـو هیأت

علمـی کشـاورزی ،در اختیـار همـه اعضـای هیـأت علمـی

دانشـکدههای کشـاورزی قـرار گیـرد تا آنـان با خود ارزشـیابی

در جهـت ارتقـاء مهارتهـای خویـش گام بردارنـد.

 -مسـئوالن آمـوزش عالی کشـاورزی برای کسـب اطالعات

در ایـن پژوهـش ،بـا توجـه بـه ترتیبی بـودن متغیر وابسـته

درسـت از چندیـن روش برای ارزشـیابی اعضـای هیأت علمی

رگرسـیون ترتیبـی نشـان داد کـه میـزان معـدل دانشـجویان

 -در جـذب اعضـای هیـأت علمی دانشـگاهها بایـد برخی از

(ملاک) از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد .نتیجـه تحلیـل

بـر نظـر آنـان دربـاره میـزان مهارتهـای حرفـهای اعضـای

هیـأت علمـی دارای احتمال نقـش مثبت بوده و دانشـجویانی
کـه دارای معـدل باالتـری بودنـد میـزان مهارتهـای اعضـای

هیـأت علمـی را باالتـر ارزیابـی کردنـد .از سـوی دیگـر چـه

شـمار نیمسـالهای مشـروطی ،درسهـای حـذف شـده بـه

دلیـل غیبـت ،درسهـای تجدید دوره شـده و درگیـری لفظی
دانشـجویان بـا اسـتادان بیشـتر میشـود میـزان مهارتهـای
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اسـتفاده کنند.

مهارتهـای حرفـهای افـرادی کـه خواسـتار جـذب بـه عنـوان

هیـأت علمـی هسـتند مـورد ارزیابـی دقیق قـرار گیرند.

 -از ایـن پژوهـش و پژوهشهـای همسـان ،در جریـان

یـک پژوهـش فراتحلیـل اسـتفاده شـود تـا ضمـن فراهـم

کـردن محیط آموزشـی مناسـب ،ارزشـیابی واقعـی از عملکرد

آموزشـی اعضـای هیـأت علمـی صـورت گرفتـه و در نهایـت
کیفیـت آمـوزش عالـی در کشـور شـود.
منجـر بـه ارتقـای
ّ
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Abstract
Due to high rate of unemployment among agricultural graduates, improving students' entrepreneurial
capacity plays an important role in solving mentioned problem and also would improve economic condition of the society. The purpose of this cause- correlational study was to investigate factors related to
M.Sc. students' entrepreneurship capacity. The statistical population consisted of 482 graduate agricultural students at the University of Zanjan, from those 200 students were selected based on Krejcie and
Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The research tool was a
researcher-made questionnaire which its validity was verified by a panel of experts. A pilot study was
conducted to determine the reliability of the research instrument, and calculated ordinal coefficient theta
was at the appropriate level (CR= 0.85). The finding revealed that majority of students (76.5%) had an
average level of entrepreneurship capacity. Analysis of data revealed that there is a positive significant
relationship between students’ entrepreneurship capacity and their B.Sc. GPA, M.Sc. GPA and their
interest toward agricultural major. Mann Whitney test applied revealed that students with job occupation had higher entrepreneurship capacity in comparison with students of no job occupation. Also, male
students had a high entrepreneurship capacity in comparison with female students. Ordinal regression
analysis showed that the interest towards major explained 24.2 percent of probability of the entrepreneurship capacity variance.
Index Terms: Agricultural education, entrepreneurship capacity, agriculture graduate student.

Corresponding Author: N. Mirzaiy
Email: nedamirzaiy@yahoo.com
Received: 12/07/2015 ; Accepted: 30/12/2015

29

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

