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چکیده

واکاوی کیفیت تدریس بر مبنای نیازسنجی آموزشی نقشی محوری در بهبود کیفیت آموزش در هنرستان های کشاورزی و

فرآیند تربیت نیروی کارآزموده بخش کشاورزی دارد .از این روی ،این پژوهش به ارزیابی کیفیت تدریس و نیازهای آموزشی

هنرجویان در هنرستانهای کشاورزی استان فارس پرداخته است .جامعه ی آماری این پیمایش را هنرجویان سال سومی
هنرستانهای کشاورزی استان فارس (شهرستان های شیراز ،اقلید ،آباده ،داراب ،فسا و فیروزآباد) تشکیل داده اند که شمار
آنان در سال تحصیلی  258 ،1392-93هنرجو بود .حجم نمونه ی آماری با استفاده از فرمول کوکران  154تن تعیین شد و

نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی شکلی آن در گروهی از
متخصصان موضوعی تأیید شد .برای انجام پایایی آن ،بررسی راهنما بیرون از نمونه ی آماری انجام شد .اعتبار ابزار سنجش با

محاسبه ضریب آلفای ترتیبی ( )θ =0/91مورد تأیید قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان دادند که سه حیطه ی عمومی ،فنی ،و

حرفه ای از مهمترین حیطههای آموزش درسهای عملی در هنرستان های کشاورزی به شمار میآیند .در این میان ،حیطهی
عمومی در هنرستانهای کشاورزی اهمیت بیشتری در آموزش درسهای عملی هنرستان های کشاورزی داشتند .بررسی

نیازهای آموزشی هنرجویان هنرستان های کشاورزی نیز نشان داد که وضعیت کنونی هر یک از حیطه های سه گانه باال در حد
نامطلوبی بوده و فاصله بسیاری تا دستیابی به کیفیت آموزشی استاندارد در هنرستان های کشاوزی مورد ارزیابی وجود دارد.

همچنین ،بنابر پیشبینی رگرسیون ترتیبی ،متغیرهای سن ،معدل و محل سکونت از عاملهای تأثیرگذار بر کیفیت تدریس در
هنرستانهای کشاورزی به شمار میآیند.

کلید واژهها :کیفیت تدریس ،هنرستان کشاورزی ،نیاز آموزشی ،هنرجویان.
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مقدمه

نیـروی کار ماهـر و کاردان کشـاورزی پـا به عرصه نهاده اسـت:

آمـوزش و پـرورش یکـی از ارزشـمندترین نهادهایی اسـت

فراگیـران عالقمنـد پس از گـذران مقاطع ابتدایـی و راهنمایی

عنـوان یکـی از نهادهـای زیـر بنایـی در جامعـه ،نقـش مهـم و

هنرآمـوزان (آموزشـگران) قـرار می گیرند .آموزش کشـاورزی

کـه جامعـه بـرای پیشـرفت و توسـعه در اختیـار دارد؛ و بـه
انکارناپذیـری در آمـاده سـازی آحـاد جامعـه و توزیـع آنان در
جایـگاه مناسـب بـر عهـده دارد ،کـه ایـن کار را بـا طراحـی و

اجـرای دوره هـای آموزشـی متناسـب بـا شـرایط اجتماعـی و
اقتصـادی کشـور انجـام مـی دهـد .شـاخه ی کاردانـش و فنـی

و حرفـه ای از جملـه دوره هایـی بـه شـمار میرونـد کـه قصـد
دارد ،از راه آمـوزش و پـرورش مهـارت هـای گوناگـون بخشـی

از افـراد جامعـه را در یافتـن جایـگاه فـردی و اجتماعـی شـان
یـاری دهـد و افـزون بـر آن ،نیازهـای جامعـه و نیروی انسـانی

ماهـر را نیز تأمین کند (میرهـادی .)1380 ،در بین روشهای
مختلـف آمـوزش ،آمـوزش فنـی و حرفـه ای دارای اهمیـت
ویـژه ای اسـت ،چنانکـه گسـترش مرکزهـای آمـوزش فنـی و

حرفـه ای از ویژگـی هـای جهـان پیشـرفته اسـت (حیـدری و

خـاوری.)1383 ،

بـه عنـوان (هنرجـو) وارد ایـن هنرسـتان ها شـده تحـت تعلیم
بـا تأکیـد بـر ُبعـد عملـی بـه عنـوان زیـر شـاخه ای از آمـوزش

حرفـه ای ،عامـل مهمـی در تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر و

کارآمـد مـورد نیـاز برای توسـعه بخش کشـاورزی به شـمار می
رود (ارسلان بـد.)1370،

آموزش کشاورزی از طریق تعالی بخشی به دانش ،بینش

و مهارت دانش آموختگان ،موجب افزایش بهره وری و توان
کارآفرینی آنان میشود (عربی و شاه ولی .)1380 ،آموزش

کشاورزی بهسان یک نظام از مولفه های مختلفی تشکیل شده
است که با هم در تعامل می باشند .نظام آموزش کشاورزی
دارای ویژگیهای خاص خود است .یکی از این ویژگیها ،در

هم تنیدگی آموزش عملی و نظری مبتنی برهم آمیزی و هم
آموزی نظریه و عمل است (فائو .)1997 ،

آموزش عملی کشاورزی در کشورهای مختلف به

آمـوزش فنـی و حرفـه ای عبـارت اسـت از ارایـه مهـارت

صورتهای متفاوت دنبال میشود و به تناسب مراحل توسعه،

دانشآمـوزان و بزرگسـاالن در حرفههـا و مشـاغل تخصصـی.

آموزش عملی کشاورزی تدارک فرصتهایی برای فراگیران

هـای فنـی و دانـش و کارآمـوزی ضـروری بـرای موفقیـت
ایـن آمـوزش هـا دانـش آمـوزان را بـا ارایـه صالحیـت هـای

شـغلی اساسـی بـرای دنیـای کار آمـاده مـی کنـد (روجسـکی
و همـکاران .)2008 ،آموزشـگاههای فنـی و حرفـهای
فراگیـران را بـرای ورزیدگـی و فنـی شـدن آمـوزش میدهند و

آموزشهـای آنهـا دانشآمـوزان را بـرای کار در بخشهـای

خصوصـی و عمومـی اقتصـاد آمـاده مـی سـازد (عمـر و ماجی،

.)2010

تکامل یافته است (میک و همکاران .)1984 ،در حقیقت
جهت یادگیری از طریق تجربه در موقعیتهای واقعی زندگی

با توجه به نیازها و عالئق آنان است (فیلیپس و همکاران،

 .)2008در هنرستان های کشاورزی نیز مسئولیت آموزش

های عملی بر عهدهی معاون فنی میباشد ،سرپرستان
بخشهای مختلف هنرستان زیر نظر این معاونت به اجرای
آموزشهای مربوطه میپردازند.

بـه طـور کلـی ،هدفهـای اختصاصـی برنامـه آمـوزش

ایـن نـوع از آمـوزش بـه عنـوان یکـی از رکنهـای توسـعه

حرفـه ای در کشـاورزی را مـی تـوان شـامل آمـاده سـاختن

(یونسـکو)  ،سـازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ،سـازمان ملل

(راندمـان) تولیـد ،آشـنا کـردن فـرد بـا چالشهـای بازاریابـی

پایـدار مـورد پذیرش و تأکید سـازمان های بیـن المللی مانند
متحـد در زمینـه آمـوزش های فنـی و حرفه ای و سـازمان بین
المللـی کار (ایلـو) قرارگرفتـه اسـت (محمدعلـی .)1390،در
نهایـت ،دانـش آموختـگان ایـن هنرسـتان هـا و برنامـه هـای

درسـی بایسـتی از نظـر سـطح مهـارت علمـی و فنـی و عملـی

برابـر باشـند (فینـچ و کرانکلیـن .)1389 ،هنرسـتان هـای
کشـاورزی از مرکزهای آموزشـی وابسـته به آمـوزش و پرورش

هسـتند کـه بـا هـدف تربیـت کمـک کارشـناس (تکنسـین) و

فـرد بـرای کار و حرفـه کشـاورزی ،افزایـش کارآیـی و بـازده

تولیـدی ،حفاظـت از خـاک و منابـع طبیعـی ،مدیریـت مؤثر و
فعـال مزرعـه و فعالیـت رهبـری در جامعه روسـتایی بر شـمرد
(موحـد محمـدی.)1382 ،

بـا وجـود اینکـه هـدف بنیـادی هنرسـتان هـای کاردانـش

ماننـد هنرسـتان هـای کشـاورزی تربیـت نیـروی انسـانی
ماهـر و کارآمـد اسـت ،شـواهد موجـود بیانگـر برخـی ناکامـی

هـا اسـت (صالحـی و همـکاران .)1386 ،از ایـن روی،
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چالشهایـی ماننـد بیـکاری دانشآموختـگان ،ناهمخوانـی

زارعی و آئینی ( ،)1391در پژوهشی با عنوان راه های

آموختـگان از مدرسـه بـه بـازار کار ،وجـود دانـش آموختـگان

کشاورزی ،پرهیز از بیماری نظریهپردازان (تئوری زدگی) را

شـغل بـا تخصـص افـراد ،انتقـال نیافتـن مناسـب دانـش

ناکارآمـد و ناهماهنگـی میـان مهارتهـای دانشآموختـگان
بـا نیازهـای بـازار کار از جملـه محدودیتهـای نظـام آمـوزش
متوسـطه بـه ویـژه در بخـش کشـاورزی در ایـران مطـرح شـده
اسـت (عبـاسزاده و رنجبـری .)1385 ،از سـوی دیگـر بخـش

عمـدهای از نارسـاییها و تنگناهـای هنرسـتان کشـاورزی

در تربیـت نیـروی انسـانی ماهـر ،ریشـه در چگونگـی ارائـه
درسهـای عملـی و مهارتـی دارد (منفـرد.)1386 ،

بهبود کیفیت آموزش همراه با تولید در هنرستان های
مطرح و پیشنهاد می کند؛ در جهت بهبود اثربخشی واحدهای
عملی تدوین برنامه های آموزشی بر پایه سرفصل های موجود

و زمان اجرای آن انجام گیرد و در هنرآموزان ،هنرجویان و
عاملهای اجرایی انگیزه کافی ایجاد شود و به واحدهای
عملی بیش از وضعیت موجود بها داده شود .حکمت و عمانی

( ،)1390در بررسی علل ناتوانایی دانش آموختگان کشاورزی

در ورود به بازار کار یکی از مهم ترین شایستگی های مورد نیاز

پیشینهی موضوع در ایران ،بیانگر ضعف در بدنه ی علمی

دانش آموختگان کشاورزی را توان انجام مهارتهای عملی و

و همکاران ( ،)1393در پژوهشی در بررسی عاملهای مؤثر بر

مـوذن و همـکاران ( ،)1390در تحلیـل وظیفههـای شـغلی

و عملی در آموزش هنرستان کشاورزی است .موحد محمدی
کیفیت آموزش های متوسطه ی کشاورزی در مرکز آموزش
کشاورزی حاجی آباد هرمزگان عاملهای مؤثر بر کیفیت این

آموزشها را در چهار حیطه ی کلی شایستگیهای آموزشگر،
فضا و امکانات آموزشی و شایستگیهای فراگیر و روش
تدریس و مدیریت کالسی می دانند و کیفیت ابزار و ماشینها
در کشتزارها و کارهای عملی را در رأس رتبه بندی عاملهای

مرتبط با فضا و امکانات آموزشی می داند .از دیدگاه فراگیران،

مربیان در مقایسه با والدین نقش بیشتری در موفقیت،

هدفگذاری و ارزشیابی تجربی و عملی شغلی آنان دارند و
آن دسته از والدین فراگیران که به کار کشاورزی اشتغال دارند
در مقایسه با والدینی که به کار کشاورزی اشتغال ندارند ،در

زمینهی برنامههای تجربی کشاورزی سرپرستی شده کمک
بیشتری به فرزندان خود ارایه میدهند.

خاکـی و رافـع ( ،)1391در پژوهشـی در زمینـه آمـوزش

همـراه بـا تولید در هنرسـتان های فنی و حرفـه ای و کاردانش
بـر در هـم تنیدگـی آمـوزش نظـری و عملـی تأکیـد مـی کنند و

عالقمنـدی هنرجویـان این رشـته هـا را به درسهـای عملی و

کارگاهـی از مهـم تریـن عاملهـای گرایـش آنـان به هنرسـتان
مـی دانـد و در نهایـت در نظـر گرفتـن اصـول و روشهـای
عملـی و اجـرای واحدهـای عملـی در محیـط واقعـی و ارتقای

برنامـه ی درسـی مهارتهـای عمومـی و حرفـه ای و افـزون بر
ایـن هماهنـگ شـدن روش هـای تدریـس نظـری و عملـی بـا
نیازهـای فراگیـران را از زمینههـای مهـم در حرکـت بـه سـوی

اثـر بخشـی آموزشهـا مـی داننـد.
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انجام پروژه های زراعی و پژوهشی دانسته اند.

مدیـران هنرسـتانهای کشـاورزی اسـتان تهـران ،از دیـدگاه

آموزشـگران بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه کمتوجهـی مدیـران

در انجـام وظایـف خـود نسـبت بـه هنرجویـان باعـث کاهـش
عملکـرد تحصیلـی آنـان میشـود.

زرافشانی ( ،)1391در هنرستان کشاورزی استان

کرمانشاه مهمترین مولفههای اثرگذار بر اجرای دورههای
کارورزی را عاملهای انگیزشی ،محتوایی ،زمینهای،

آموزشی و مدیریتی دانسته است .در این بررسی بر ضرورت
توجه مدیران ،مجریان ،سیاستگذاران و برنامهریزان به این
عاملها تاکید شده است .بنابر یافته های رنجبر و همکاران

( ،)1391برخی از سببهای اثربخشی اندک دروس ،به

نداشتن شناخت کافی دانشجو از رشته تحصیلیشان مربوط
است و بخش دیگر را باید در تأکید مجریان درس بر انجام
عملیات زراعی صرف بدون توجه به آموزش موضوعهایی

نسبت داد که به واقعیتهای کشاورزی کشور مربوط بوده و

الزم است دانشجو با آنها نیز آشنا شود.

نکتـهی اصلـی در مـورد پژوهـش ایـن تحقیـق

نیازمندیهـای آموزشـی هنرسـتانهای کشـاورزی اسـتان
فـارس در ُبعـد عملـی و کیفیـت تدریـس واحدهـای عملـی

در ایـن هنرسـتانهای کشـاورزی بـود تـا بـا شـناخت نیازهـا،
برنامهریـزان آمـوزش و پرورش بتـوان آموزشهای کشـاورزی
را در ایـن راسـتا تقویـت کـرد .زیـرا نبـود تـوازن در برنامههای

آموزشـی در هنرسـتانهای کشـاورزی بـا نیازهـای منطقـه در
بخشهـای گوناگـون موجـب میشـود تـا دانشآموختـگان
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دارای همسـویی رشـته تحصیلـی بـا شـغل نشـوند.
روششناسی

این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر درجه کنترل

متغیرها غیر آزمایشی ،و از نظر روش ،پیمایشی است .روش
گردآوری دادهها کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) بود.

جامعه آماری تحقیق ،متشکل از  258نفر از هنرجویان رشته
های کشاورزی فنی و حرفهای و کاردانش در سال تحصیلی

 92-93در استان فارس بود .از آنجا که دانش آموزان سال

سوم در آستانه ی دانش آموختگی میباشند و همچنین با
واحدهای مختلف درسی آشنا شده اند ،این هنرجویان برای
انجام پژوهش در نظر گرفته شدند .در استان فارس در این

سال تحصیلی ،پنج هنرستان کشاورزی در شهرستان های
شیراز ،آباده ،اقلید ،فیروزآباد و نورآباد ممسنی فعال بودند
که از همهی هنرستانها در این پژوهش استفاده شد .شمار

 = Iاهمیـت هـر یـک از  24شـاخص آموزشـی از دیـد

هنر جو یـا ن

 = Cوضعیـت فعلـی شـاخص هـای  24گانـه آموزشـی در

تدریـس درسهـای عملـی

 = mIمیانگین اهمیت هر یک از  24شاخص آموزشی

در ایـن مـدل ،موضوعهـای آموزشـی کـه نمـرهی اولویـت

آنهـا بـاالی  4باشـد ،بیشـترین نیـاز بـه آمـوزش را دارا

میباشـند ،موضوعهایـی کـه نمـرهی اولویـت آنها بـاالی  3و 2
باشـد ،جـزو نیازهـای آموزشـی به حسـاب نیاورنـد اما نیـاز به
تقویـت دارنـد .موضوعهایـی که نمـرهی اولویت آنهـا کمتر از

 2باشـد ،نیـاز بـه آمـوزش ندارنـد.

اعتبـار محتوایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظرسـنجی

متخصصـان آمـوزش کشـاورزی و کارشناسـان رشـتههای

کشـاورزی تأئیـد شـد و پایایـی آن بـا اسـتفاده از بررسـی و

آزمـون راهنما بیرون از نمونه آماری در هنرسـتان شهرسـتان

اعضای نمونه در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران154 ،

گچسـاران با احتسـاب ضریـب آلفـای ترتیبی کیفیـت تدریس

جمعیت مورد بررسی انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده این

بـا اسـتفاده از نسـخه  21نـرم افـزار آمـاری  SPSSدر محیـط

نفر برآورد شد ،که با روش نمونهگیری تصادفی ساده از میان

تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که بر مبنای هدفهای

تحقیق و مبتنی بر مدل نیازسنجی بوریچ تنظیم شده بود.

هنرجویـان در مـورد هـر یـک از گویـه هـای پرسشـنامه،

بـا اسـتفاده از طیـف لیکـرت مشـخص کردنـد کـه هـر یـک از

شـاخصهای  24گانه آموزشـی مورد سـنجش تا چـه حد برای

 α=0/91مـورد تأئیـد قـرار گرفـت .تجزیـه و تحلیـل داده هـا
وینـدوز انجـام شـد.
یافتهها

یافتههـای بـه دسـت آمـده از تحلیـل توصیفـی ویژگیهای

پاسـخگویان کـه در جـدول  ،1نمایـش داده شـده ،بیانگـر این

آنـان اهمیـت دارد .عدد  1نشـانهی نداشـتن اهمیـت و عدد 5

اسـت کـه میانگیـن سـنی پاسـخگویان 17/13سـال بـوده و

تدریـس واحدهـای عملـی در هنرسـتان را نیـز بـا اسـتفاده از

شـمار واحدهـای گذرانـده پاسـخگویان  55/85واحـد بـا

نشـانهی اهمیت بسـیار زیاد میباشـد .سـپس وضعیت کنونی

طیـف لیکـرت مشـخص کردنـد؛ عـدد  1نشـانهی نداشـتن
رضایـت از وضعیـت کنونـی تدریس و عـدد  5نشـانهی رضایت
کامـل از وضعیـت کنونی تدریس اسـت .بدین ترتیـب برای هر

مقولـه آموزشـی  2امتیاز محاسـبه شـد کـه یکی گویـای میزان

اهمیـت موضـوع آموزشـی و دیگـری گویـای میـزان رضایت از
وضعیـت کنونـی تدریـس بـود .بـا اسـتفاده از فرمـول بوریـچ،
اولویـت هـر  24موضـوع آموزشـی از دیـد هنرجویان مشـخص

شـد .رابطـه بوریـچ بـه صـورت زیر میباشـد:
(: MWDS = WDSرابطه )1

که در آن = MWDS :نمره اولویت
)I – C)× mI =WDS

انحـراف از معیـار آن در حدود  1/06سـال میباشـد .میانگین
انحـراف از معیـار 17/81بـوده ،کمتریـن شـمار واحـد گذرانده

 50و بیشـترین آنهـا  76واحـد میباشـد .یافتههـای پژوهـش
نشـان دادنـد کـه میانگیـن نمرههـای درسهـای گذرانـده

پاسـخگویان حـدود ( 14/97از  )20و انحـراف معیـار آن 2/03

بـود .ایـن در حالی اسـت کـه کمترین معدل  9و بیشـترین آن

 19میباشـد.

در زمینهی پاسـخ به پرسـش اشـتغال پدر پاسـخگویان8 ،

نفـر ( 6/2درصـد) ،کارمنـد 11 ،نفـر ( 8/5درصـد) ،کارگـر61 ،
نفـر ( 46/9درصـد) کشـاورز 14 ،نفـر ( 10/8درصـد) دامـدار،

 31نفـر ( 23/8درصـد) شـغل آزاد و  5نفـر ( 3/8درصـد) بیـکار
بودنـد .از نظـر محل سـکونت ،یافتههـای تحقیق نشـانگر این

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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کیفیت تدریس و نیازهای ...

اسـت کـه شـمار  83تـن از ( 74/8درصـد) ،سـاکن شـهر و 28

کننـد و دارای میانگیـن معـدل  14میباشـند کـه ایـن یافتـه

نفـر ( 59درصـد) دارای پیشـینهی کار کشـاورزی و  34تـن از

آموزشـی اسـت یـا تأکیـد صـرف بـر واحدهـای نظری اسـت که

نفـر ( 25/2درصد) ،سـاکن روسـتا میباشـند .از ایـن میان 49

هنرجویـان ( 41درصـد) نیـز بـدون پیشـینهی کار کشـاورزی

پرسـشهای زیـر را بـه دنبـال دارد :آیـا لیـن نارسـایی از نظام

ممکـن اسـت در کنـار مسـایل بیـرون از نظـام آموزشـی باعـث

میباشـند .بیشـتر هنرجویـان دارای میانگیـن سـنی 17

کمانگیزگی هنرجویان شـده باشـد قابل توجه اسـت که شـغل

تحقیـق گذراندهانـد ،ولـی نتوانسـتهاند معـدل خوبی را کسـب

دارای پیشـینه کار کشـاورزی هسـتند.

سـال هسـتند و بـه طـور میانگیـن  55واحـد تـا زمـان انجـام

پـدر  46درصـد از هنرجویـان کشـاورزی و  59درصـد از آنـان

جدول -1ویژگی های جمعیت شناختی هنرجویان مورد مطالعه
متغیرها

فراوانی

سطوح

درصد فراوانی

سن (سال)
شمار واحد گذرانده
معدل
کارمند
کارگر
کشاورزی
دامداری
آزاد
بیکار

8
11
61
14
31
5

6/2
8/5
46/9
10/8
23/8
3/8

وضعیت اشتغال پدر

محل سکونت

شهر
روستا

83
28

74/8
25/2

پیشینه کار کشاورزی

دارم
ندارم

49
34

59
41

میانگین

انحراف معیار

17/13
55/85
14/97

1/06
17/81
2/03
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بـه منظـور شناسـایی و دسـتهبندی نیازهـای آموزشـی در

همبســتگی رد میشــود .در ایــن تحلیــل ،بــا توجــه بــه مــاک

اسـتفاده شـد .بـرای تعییـن مناسـب بـودن دادههـا بـرای

کــه  51/69درصــد از واریانــس  24متغیــر مــورد نظــر را تبییــن

هنرسـتان هـای کشـاورزی از روش تحلیـل عاملـی اکتشـافی
تحلیـل عاملـی از ضرایـب  KMOو بارتلـت اسـتفاده شـد.

مقـدار ضریـب  KMOبرابـر  0/89آمـاره بارتلـت نیز در سـطح
یـک درصـد معنـیدار شـد .نتیجـه نشـان داد که دادههـا برای

تحلیـل عاملـی مناسـب هسـتند.

بنابرایــن ،فــرض شــناخته شــده بــودن ماتریــس

کیســر 3 ،عامــل بــا مقــدار ویــژه باالتــر از  1اســتخراج شــدند
میکنــد و  48/31درصــد باقیمانــده مربــوط بــه عاملهــا یــا

خطایــی بــود کــه در تحلیــل شناســایی نشــده بودنــد .بــا توجــه
بــه مقــدار ویــژه عامــل اول ،بیشتریــن ســهم ( )39/33و
عامــل آخــر (ســوم) کمتریــن ســهم ( )5/90را در تبییــن
واریانــس کل متغیرهــا داشــتند.

جدول -2عامل های استخراج شده ،مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعه شاخص ها
عاملها
1
2
3

98

مقدار ویژه اولیه

مجموع واریانس(درصد) درصد انباشته
9/833

39/331

39/331

1/614

6/456

45/786

1/476

5/904

51/691
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استخراج مجموع ضریب عاملها

مجموع واریانس(درصد) درصد انباشته
9/833
1/614
1/476

چرخش مجموعه ضرایب

مجموع واریانس(درصد) درصد انباشته

39/331

39/331

5/244

20/977

6/456

45/786

4/724

18/895

5/904

51/691

2/955

11/819

20/977
39/872
51/691
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بـه منظـور جداسـازی عاملهـا بـه صـورت روشـنتر ،از

هنرجویـان در رابطـه بـا یادگیـری کشـاورزی از راه کار عملـی

پـس از بررسـی متغیرهـای مربـوط بـه هـر عامـل و بـار عاملـی

بـه مسـایل تخصصـی کشـاورزی ماننـد عملیـات آماده سـازی

چرخـش عاملی بـه روش واریماکس اسـتفاده شـد (جدول.)3
آنهـا ،عاملهـا بـه ایـن ترتیـب نـام گـذاری شـدند -1 :حیطـه
عمومـی  -2حیطـه فنـی  -3حیطـه حرفـهای .حیطـه عمومـی

مربـوط بـه مسـایل عـام هنرآمـوزی ،ماننـد مهـارت هـای
ارتباطـی و تسـلط بـر فراینـد آمـوزش و تدریـس گروهـی

ماننـد میـزان ارتبـاط بـا بـازار کار اسـت .حیطـه فنـی مربـوط
زمیـن و آشـنایی بـا اصـول بهینـه کاشـت ،داشـت و برداشـت
اسـت .حیطـهی حرفـهای مربـوط بـه تـوان هنرآمـوز در ایجاد

محیطـی مسـاعد و مناسـب بـه منظـور یادگیـری هـر چـه بهتر
درسهـای عملـی بـرای هنرجـو اسـت.

جدول -3بارگذاری عاملهای استخراج شده از شاخص های موثر بر کیفیت تدریس (ماتریس عاملهای درون یافته)
ردیف

شاخصهای موثر بر کیفیت تدریس

1
2

روحیه کار دسته جمعی
آشنایی با چالشهای واقعی تولید محصوالت کشاورزی
توانایی حل چالشهای تولید محصوالت کشاورزی
آشنایی عملی با عملیات آماده سازی زمین
آشنایی با اصول بهینه کاشت گیاهان
آشنایی با چگونگی به کارگیری عاملهای تولید
آشنایی و ایجاد دیدگاه مثبت در زمینه کار و حرفه کشاورزی
عالقه به رشته تحصیلی
آشنایی با مفاهیم کشاورزی پایدار
تقویت روحیه پژوهشگری در زمینه رشته تحصیلی
روحیه ابتکار و خالقیت در زمینه تولید
توان راهنمایی و مشاوره کشاورزان
آشنایی عملی با اصول مدیریت کشتزار
ایجاد نگرش در رابطه با مفاهیم کاربردی رشته
کسب مهارت ها و فناوریهای جدید در زمینه تولید محصول
انتخاب مناسب نهاده های مورد نیاز برای کاشت
کیفیت فعالیت های عملی و گروهی هنرجویان
آشناسازی با بازار کار
میزان توانایی هنر آموز در هدایت و ارائه آموزش های کاربردی و عملی
تسلط هنرآموز برفرآیند تدریس/محتوای کتب درسی
اهمیت به مشارکت هنرجویان در فرآیند آموزش
میزان کامل بودن هدف های آموزشی
تنوع و سرگرمی در حین کار عملی
کاهش نگرانی برای کار در محیط واقعی

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

عامل ها

1

2

0/065
0/347
0/273
0/062
0/277
0/290
-0/009
0/149
0/291
0/183
0/330
0/603
0/700
0/589
0/466
0/470
0/563
0/588
0/724
0/661
0/572
0/543
0/381
0/251

0/786
0/600
0/357
0/249
0/076
0/251
0/273
0/607
0/579
0/650
0/359
0/266
-0/014
0/404
0/645
0/585
0/455
0/364
0/178
0/065
0/285
0/261
0/509
0/579

3
0/215
0/261
0/558
0/753
0/742
0/553
0/273
0/341
0/193
0/271
0/287
0/369
0/384
0/129
0/005
-0/035
-0/023
-0/008
0/120
0/349
0/289
0/225
0/250
0/271
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جدول  ،3موسوم به ماتریس تجزیه به مولفههای اصلی

بـا توجـه به میزان همبسـتگی هر یک از متغیرهـا و ماهیت

آمده است .این جدول دربردارنده ضریب متغیرهای معرفی

یافتـه هـای ایـن جـدول نشـان میدهـد کـه جـز متغیرهـای

است که نتایج با استفاده از روش چرخش وریماکس به دست

شده در عاملهای استخراجی است که اهمیت و نقش هر یک
از متغیرها را در شکل گیری عاملها نشان میدهد .به عبارت

دیگر ،این جدول نشانگر بارگیری عاملها از متغیرها است که
از روش تجزیه به مولفههای اصلی به دست آمدهاند.

آنهـا ،در جـدول( )4سـاختار عاملهـا بررسـی شـده اسـت.
ایجـاد نگـرش مثبت نسـبت بـه کار و حرفـه کشـاورزی و ایجاد
روحیـه ابتـکار و خالقیـت در زمینـه تولیـد کـه بـار عاملـی آن
از  % 50کمتـر بـوده اسـت ،دیگـر  22متغیـر در تبییـن عاملها

دخالـت موثـری داشـتهاند.
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جدول -4بار عاملی متغیرهای موثر بر کیفیت تدریس پس از چرخش عاملی
نام عامل

شاخص

حیطه عمومی

ایجاد توان راهنمایی و مشاوره کشاورزان
آشنایی عملی با اصول مدیریت کشتزار
آشنایی با چالشهای واقعی تولید محصوالت کشاورزی
آشنایی و ایجاد دیدگاه مثبت در رابطه با مفاهیم کاربردی رشته
تقویت روحیه کار دسته گروهی
آشناسازی با بازار کار
میزان توانایی هنر آموز در هدایت و ارائه آموزش های کاربردی وعملی
تسلط هنرآموز برفرآیند تدریس/محتوای کتب درسی
اهمیت به مشارکت هنرجویان در فرآیند آموزش
میزان کامل بودن هدفهای آموزشی در جهت دستیابی هنرجو به سمت پاسخگویی نیازهای بازار کار
آشنایی عملی با عملیات آماده سازی زمین
آشنایی با اصول بهینه کاشت گیاهان
آشنایی چگونگی به کارگیری عاملهای تولید
ایجاد توان شناخت چالشهای تولید محصول

حیطه فنی

حیطه حرفهای

بار عاملی
0/603
0/700
0/734
0/589
0/786
0/588
0/724
0/661
0/572
0/543
0/753
0/742
0/553
0/600
0/563
0/607
0/579
0/650
0/645
0/585
0/509
0/579

کیفیت فعالیتهای عملی و گروهی هنرجویان
افزایش عالقه به رشته تحصیلی
آموزش عملی مفاهیم کشاورزی پایدار
ایجاد روحیه پژوهشگری در زمینه رشته تحصیلی
کسب مهارتها و فناوری جدید در زمینه تولید محصول
انتخاب مناسب عاملها و نهاده های مورد نیاز جهت کاشت
تنوع و سرگرمی در حین کار عملی
کاهش نگرانی برای کار در محیط واقعی

مأخذ :یافتههای پژوهش

اولویتبنـدی نیازهای آموزشـی هنرجویـان در حیطههای

اسـتفاده کـرد .اولویت پنجم تقویـت روحیه کار دسـته جمعی

عملـی بـا اصـول مدیریـت کشـتزار نخسـتین نیـاز آموزشـی

زمیـن اسـت کـه اگـر در مراکـز آموزشـی انجـام گیـرد ،تمرینی

 23گانه آموزشـی در جدول  ،5نشـان داده شده است ،آشنایی
هنرجویـان کشـاورزی بـه شـمار میآیـد .اولویـت بعـدی

آشـنایی بـا چالشهـای واقعـی تولیـد محصـوالت کشـاورزی
اسـت .اولویـت سـوم اهمیـت بـه مشـارکت هنرجویـان در

فرآینـد آمـوزش بـه شـمار میآیـد .اولویـت چهـارم میـزان

ارتبـاط بـا بـازار کار در فرآینـد آمـوزش اسـت.

نظـر به آنکه بیشـتر هنرجویان پیشـینهی کشـاورزی دارند

و دارای تجـارب میباشـند بایسـتی در فراینـد آمـوزش به نظر

آنـان توجه شـود و در همـهی مراحل آموزش از مشـارکت آنان

اسـت .اولویـت ششـم آشـنایی عملی بـا عملیات آماده سـازی
بـرای هنرجویـان بـرای ورود به بـازارکار و همکاری با سـایرین

اسـت .اولویـت هفتـم ،ایجـاد روحیـه پژوهـش گـری در زمینه

رشـته تحصیلـی میباشـد که تأکید بـر مباحث کاربـردی دارد.

دیگـر موضوعهـای آموزشـی که نمـرهی اولویت آنهـا کمتر از 2

اسـت نیـاز بـه آمـوزش ندارنـد که البتـه دلیـل بیاهمیتـی این

موضوعهـای آموزشـی نیسـت ،بلکـه وضعیت آموزشـی آنها از

دیـد هنرجویان مناسـب میباشـد.

جدول -5اولویتهای آموزشی از دیدگاه هنرجویان
ردیف

موضوعات آموزشی

1
2
3
4

آشنایی عملی با اصول مدیریت کشتزار
آشنایی با چالشهای واقعی تولید محصوالت کشاورزی
اهمیت به مشارکت هنرجویان در فرآیند آموزش
میزان ارتباط با بازار کار
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میانگین اهمیت

میانگین مهارت

اولویت

3/61
3/43
3/55
3/58

2/28
2/32
2/85
2/89

4/80
3/80
2/48
2/47
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ادامه جدول 5
ردیف

موضوعات آموزشی

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

تقویت روحیه کار دسته گروهی
آشنایی عملی با عملیات آماده سازی زمین
ایجاد روحیه پژوهش گری در زمینه رشته تحصیلی
کسب مهارت های جدید در زمینه تولید محصول
آموزش عملی مفاهیم کشاورزی پایدار
ایجاد توان حل چالشهای تولید محصول
ایجاد توان راهنمایی و مشاوره کشاورزان
ایجاد روحیه ابتکار و خالقیت در زمینه تولید
انتخاب مناسب عاملها و نهاده های مورد نیاز برای کاشت گیاهان
افزایش دانش و مفاهیم کاربردی رشته
ایجاد توان شناخت چالشهای تولید محصول
آشنایی چگونگی به کارگیری عاملهای تولید
کاهش نگرانی برای کار در محیط واقعی
کیفیت فعالیت های گروهی

میانگین اهمیت

میانگین مهارت

اولویت

3/81
4/05
3/71
3/78
3/60
3/78
3/67
3/71
3/58
3/67
3/68
3/67
3/61
3/69

3/17
3/49
3/21
3/33
3/15
3/36
3/25
3/30
3/19
3/29
3/32
3/33
3/29
3/40

2/44
2/26
1/86
1/70
1/62
1/59
1/54
1/52
1/40
1/39
1/32
1/25
1/16
1/07

3/64
3/71
3/65
3/45
3/52

میزان توانایی هنر آموز در هدایت و ارائه آموزش های کاربردی وعملی
افزایش عالقه به رشته تحصیلی
آشنایی با اصول بهینه کاشت ،داشت و برداشت
تنوع و سرگرمی در حین کار عملی
ایجاد نگرش مثبت نسبت به کار و حرفه کشاورزی

0/69
0/59
0/29
0/21
0/11

3/45
3/55
3/57
3/39
3/49

مأخذ :یافتههای پژوهش

یافتههای مربوط به مقایسه وضعیت کنونی و مطلوب

انتظار هر یک از حیطهها از دید هنرجویان در قیاس با

تدریس درسهای عملی هنرستانهای کشاورزی از دید

بایستی مورد آموزش قرار بگیرند از فرمول نیاز سنجی بوریچ

(ایدهآل) هر یک از حیطههای عمومی ،فنی و حرفهای در

هنرجویان گویای وجود تفاوت معنیدار آماری سطح مورد

وضعیت کنونی آنها دارد .به منظور شناسایی موضوعهایی که

استفاده شده است.

جدول -6مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در سه حیطه عمومی ،فنی و حرفهای
عاملها

وضعیت

میانگین

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

حیطه عمومی

موجود
مطلوب
موجود
مطلوب
موجود
مطلوب
موجود
مطلوب

3/31
3/59
3/47
3/78
3/29
3/65
3/33
3/64

0/84
0/83
0/83
1/01
0/83
0/80
0/73
0/75

-3/75

0/009

-3/61

0/009

-4/79

0/009

-4/77

0/009

حیطه فنی
حیطه حرفهای
کل
مأخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه کیفیت تدریس در هنرستانهای کشاورزی

کشاورزی) بر این متغیر از رگرسیون ترتیبی استفاده شد.

بررسی تأثیر متغیرهای زمینهای دانشآموزان همچون (سن،

معنیدار شدن کای اسکور ( X = 114/646و) P=0/ 000

(متغیر وابسته تحقیق) دارای مقیاس ترتیبی بود ،لذا برای
معدل ،شمار واحدهای گذرانده ،محل سکونت و پیشینه کار

نتیجهی تحلیل نشان داد که مدل رگرسیونی با توجه به
2

دارای برازش خوبی میباشد .همانگونه که دیده میشود ،سه
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متغیر سن ،معدل و محل سکونت توانستهاند 96/5 ،درصد از

عملـی و متغیـر حرفـهای بـا میانگیـن  3/29کمتریـن میـزان

احتمال واریانس کیفیت تدریس را برآورد کنند (R2=0/965

اثرگـذاری را در طراحـی و اجـرای واحدهـای عملـی داشـته

است که در این تحقیق به آنها پرداخته نشد .از بین سه متغیر

نتایـج نشـان داد کـه مهمتریـن عاملهـای کیفیـت تدریس

مک فادن) و مابقی احتمال ،مربوط به دیگر متغیرهایی بوده
اشاره شده ،متغیر محل سکونت اهمیت بیشتری در مقایسه
با دو متغر دیگر داشته است .برابر معادله نوشته شده ،محل

سکونت ( ،)X1به صورت منفی و معدل ( ،)X2و سن ( )X3به

صورت مثبت بر کیفیت تدریس اثر میگذارند.

اسـت.

عبـارت از تأکیـد بـر ارتبـاط بـا بـازار کار ،بیـان چالشهـای

واقعی کشـاورزی در کشـور ،افزایش فعالیـت گروهی و اهمیت
بـه نظـر و دیـدگاه هنرجویـان و تأکیـد بـر افزایـش دانـش و

مفاهیـم کاربـردی رشـته اسـت .از سـویی ،متغیرهـای محـل
سـکونت ،معدل و سـن بـه ترتیب بیشـترین تأثیـر را بر کیفیت

جدول -7خالصه رگرسیون ترتیبی متغیرهای زمینهای بر

کیفیت تدریس در هنرستانهای کشاورزی استان فارس
متغیر

برآورد

Std. Error

Wald

P

محل سکونت
معدل
سن

-1/52
2/93
3/67

0/64
1/31
1/81

5/53
4/99
4/09

0/019
0/025
0/043

R2 McFadden= 0.965, R2 Cox and Snell= 0.913
R2 Nagelkerk= 0.992, Y= 114.646 - 1.52 X1 + 2.93 X2 + 3.67 X3

تدریـس در هنرسـتانهای کشـاورزی دارد .نتایـج بدسـت

آمده از نیازسـنجی نشـان داد کـه تفاوت معنـاداری در همهی
حیطههـا میـان وضـع موجـود و مطلـوب از دیـد هنرجویـان
وجـود دارد کـه نشـان دهنـده نارضایتـی هنرجویـان از وضـع

موجـود اسـت و اینکـه بـا تجدیـد نظـر در نحـوهی برگـزاری

واحدهـای عملـی موافقانـد.

بنابـر مـدل نیاز سـنجی انجام شـده به ترتیـب موضوعهای

آموزشـی چـون آشـنایی عملـی بـا اصـول مدیریـت کشـتزار،

آشـنایی بـا چالشهـای واقعـی تولیـد محصـوالت کشـاورزی،

پاسخ بدست آمده از پرسشهای باز هنرجویان در رابطه

اهمیـت بـه مشـارکت هنرجویـان در فرآینـد آمـوزش ،میـزان

داد که هنرجویان سودمندترین و اثربخشترین بخشهای

زمیـن جـزء موضوعهاییانـد کـه نیـاز بـه آمـوزش و تقویـت

با سودمندترین و بیارزشترین بخش واحدهای عملی نشان
واحدهای عملی را مواردی چون :کار با ادوات کشاورزی و

تعمیر و عیبیابی آنها ،قلمه زدن ،تولید محصوالت باغی و
کاشت گیاهان دارویی و انجام کارهای گروهی ،و بیارزشترین
بخش آموزش واحدهای عملی را مواردی چون :بیل و کلنگ

زدن ،پاکسازی زمین و تسطیح آن ،کندن علفهای هرز و
مساحی و نقشهبرداری میدانند.
بحث و نتیجهگیری

ارتبـاط بـا بـازار کار و آشـنایی عملـی بـا عملیـات آماده سـازی
دارنـد .یافتههـای ایـن بررسـی بـا یافتههـای شـاو و برونینـگ
( )2005همخوانـی دارد .شـاو و برونینـگ )2005( ،مبتکـر و

خلاق بـودن در امـر تدریـس و توانایـی آمـاده کـردن فراگیران
بـرای ورود بـه بـازار کار را از صالحیتهـا و مهارتهـای

آموزشـگر کشـاورزی دانسـتهاند .رنجبـر و همـکاران (،)1391
نیـز وجود کاسـتیهای زیـاد اجـرای درس عملیات کشـاورزی

را مربـوط بـه انجـام عملیـات زراعـی صـرف بـدون توجـه بـه
واقعیتهـای کشـاورزی کشـور مربـوط میداننـد.

هنرجویـان در هنرسـتانهای کشـاورزی اسـتان فـارس

رجبـی و همکاران ( ،)1391در زمینهی مهارت هنرآموزان

عاملـی نشـان داد متغیرهـای مـورد بررسـی در قالـب سـه

روابـط اجتماعـی مناسـب و ارزیابـی عملکـرد فراگیران اشـاره

بررسـی شـده اسـت ،یافتههـای بـه دسـت آمـده از تحلیـل
حیطـه ی مهـارت هـای عمومـی ،حرفـه ای و تخصصـی قابـل
بررسـی اسـت کـه بـه ترتیـب  5/904 ،6/456 ،39/331درصـد

از واریانـس کل متغیرهـا را ( )51/691تبییـن کردهانـد.
نظرسـنجی نشـان داد که از نظـر هنرجویان حیطـه ی عمومی

بـا میانگیـن  3/47بیشـترین تأثیـر را بـر کیفیـت درسهـای
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بـه تجربـه و مهـارت عملـی در زمینـه کشـاورزی ،توانایـی
کـرده انـد .مـوذن و همـکاران ( ،)1390مدیریـت آموزشـی

را بـا توجـه بـه تأثیـری کـه بـر دیگـر شـاخصهای کیفیـت
آموزشـی میگـذارد یکی از عاملهـای مهم در هنرسـتانهای
کشـاورزی بیـان کرده اسـت .از دید مـک مانوس و فینیسـتین

( ،)2008و لـو و همـکاران ( )2002توفیـق یـا شکسـت یـک

شماره  ،35زمستان 1394

برنامـه کارورزی بسـتگی بـه میـزان انگیـزه کارورزان بـرای

مشـارکت در ایـن دورههـا دارد.

بنابر دستاوردهای تحقیق پیشنهاد میشود:

 -3بـا توجـه بـه نبـود شـناخت کافـی از رشـته تحصیلـی

در بیـن هنرجویـان ،و ابهـام و سـردرگمی در زمینـه آینـده
شـغلی آنـان ،آشـنایی بـا سیاسـتهای جدیـد کشـاورزی در

 -1در چگونگـی برگـزاری و آمـوزش واحدهـای عملـی

کشـور و بازدیدهـای علمـی به منظـور مشـاهده الگوهای نقش

توجـه بـه در نظـر گرفتـن نیازهـای بـازار و سـپس بـر مبنـای

هنرجویـان و کمـک بـه شـناخت بهتـر از آینـده شغلیشـان را

تجدیـد نظـر صـورت گیـرد .ضـرورت دارد ایـن امـر نخسـت بـا
مهـارت هـای عمومـی حرفـه آموزشـگری برنامهریـزی و اجـرا
شـود.

(افـراد موفـق) میتوانـد موجـب افزایـش روحیـه کارآفرینـی

فراهـم سـازد.

 -4بـرای ایجاد آشـنایی در هنرجویان نسـبت به هدفهای

 -2بـا نظرخواهـی و اسـتفاده از تجربههـای عملـی

آموزشـی کـه هنرآمـوز در حین اجرای واحدهـای عملی دنبال

قابلیـت هنرجویـان بهـره گرفتـه شـود .تبـادل اطالعـات میان

کـه در طـی دوره دنبـال میشـود پرداختـه شـود .ایـن امـر

هنرجویـان در حیـن اجـرای واحدهـای عملـی ،از ظرفیـت و
هنرآمـوز و هنرجویـان و همچنیـن میـان هنرجویـان انگیـزه

الزم را در بیـن مخاطبـان برنامـه ایجـاد خواهـد کـرد .حتـی
میبایسـتی پیـش از برگـزاری دوره یـا حین انجـام آن با توجه

بـه نظـر و دیـدگاه هنرجویـان اصالحهایـی در رونـد تدریـس
انجـام گیـرد.

میکنـد ،الزم اسـت پیـش از آغـاز دوره بـه تشـریح هدفهایی
خـود باعـث منسـجم شـدن فکـر هنرجویان ،شـناخت آنـان از

هدفهایـی کـه هنرآمـوز دنبـال مـی کنـد ،هماهنگـی خـود با
هدفهـای هنرآمـوزی و همچنیـن اعمـال مـوارد اصالحی در
آغـاز کار بـا توجـه بـه نظرسـنجی از آنـان نیز خواهد شـد.
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Abstract
Analysis of practical agricultural competencies based on training needs assessment plays a vital role
in improving educational quality in agricultural vocational schools, which are responsible for training
competent human resources in agricultural sector. This research project aimed to investigate factors
affecting the effectiveness of practical courses in agricultural vocational schools in Fars province. The
statistical population consisted of 258 junior students of Fars agricultural vocational schools during
2013-2014. Based on Cochran’s sample size formula, 154 junior students were selected through simple
random sampling method. The data was collected using structured questionnaires which were validated by a group of experts and the reliability as measured by ordinal alpha was (0.91), Results revealed
that, general, professional and technical domains played a vital role in training practical courses in the
agricultural vocational schools. It was also concluded that general domain of training skills in vocational schools posses deals with effectiveness of practical agricultural vocational courses. Analysing the
educational needs of students the Revealed the gap between the present status and the state quo of the
main determinants of effectiveness in agricultural vocational schools. According to the results of ordinal
regression, variables such as age, grade point average (GPA) and residence location affect the quality of
teaching in schools of agriculture.
Index Terms: teaching quality, vocational agricultural schools, Agricultural training needs, Fars

Province.
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