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 -1دانشیاردانشگاه زنجان،دانشکده کشاورزی ،گروه ترویج وآموزش کشاورزی
 -2دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 -3دانشاموخته کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه زنجان

چکیده

هـدف کلـی ایـن تحقیق سـنجش سـطح دانـش دانشـجویان گرایش هـای کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در زمینه ی کشـاورزی

پایـه و تحلیـل علـل ضعـف آن بـود .پژوهـش از نـوع توصیفـی -تحلیلـی و بـه روش پیماشـی انجـام شـد .جامعـه تحقیـق،
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجـان در سـال تحصیلـی  1392-93بودنـد

( .)N=709حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران بـرآورد شـد ( .)n =109نمونـه هـا بـا روش نمونهگیـری طبقـهای تصادفی
گزینـش شـدند .پرسشـنامه ابـزار اصلـی گـردآوری دادهها بـود که روایـی آن با نظرخواهـی اعضـای هیأتعلمی تائید شـد .برای

تعییـن پایایـی بخـش هـای مختلف پرسشـنامه ،از ضریـب پایایی تتا اسـتفاده شـد ( .)Ө = 0/79نتایج نشـان دادند کـه میانگین
نمـرهی دانـش کشـاورزی پایـه دانشـجویان  10/33بـا انحـراف معیـار  ( 3/22از  )20بـود .مقایسـه نشـان داد ،نمـره دانـش پایـه
کشـاورزی دانشـجویان بـا دیپلـم علـوم تجربی و دانشـجویان کارشناسـی ارشـد بـا محل تحصیـل مقطع کارشناسـی در دانشـگاه

دولتـی بهطـور معنـیداری بیشـتر از دانشـجویان با دیپلم ریاضـی و دانشـجویان با محل تحصیل مقطع کارشناسـی در دانشـگاه

غیردولتـی بـود .بـرای کاهـش شـمار متغیرهـا و تشـکیل سـاختار جدیـدی بـرای آنهـا از تحلیل عاملی اکتشـافی اسـتفاده شـد.

ضعـف دانـش عمومـی کشـاورزی دانشـجویان در نـه عامـل نگـرش منفـی دانشـجویان بـه کشـاورزی و آموزشهای نامتناسـب ،
فضـای ناسـالم علمـی در دانشـگاه و بیاهمیتـی اطالعات عمومی کشـاورزی ،ضعف دانشـگاه در ارتباط با محیطهای کشـاورزی

و ایجـاد انگیـزش در دانشـجو ،ذهنیـت منفـی جامعـه بـه رشـته کشـاورزی ،کـم توجهـی هیـأت علمـی و بیاهمیـت شـمردن
اطالعـات عمومـی کشـاورزی ،کمبود درسهای پایه کشـاورزی ،مناسـب نبودن سـرفصلها ،سـطح پایین دانـش عمومی هیأت

علمـی و عـدم آگاهـی افـراد از رشـتههای دانشـگاهی پیـش از ورود بـه رشـته خالصـه شـدند که ایـن عاملهـا درمجمـوع 67/04

درصـد از کل واریانـس علـل ضعـف دانـش عمومـی دانشـجویان را تبییـن کردند.

کلید واژهها :دانشجویان کشاورزی ،دانش کشاورزی ،مهارت شغلی ،دانش کشاورزی پایه.

نویسندهی مسئول :جعفر یعقوبی
رایانامهyaghobi@znu.ac.ir :

دریافت 94/02/30 :پذیرش1394/10/09 :
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مقدمه

نقش مهم نیروی انسانی در توسعه اقتصادی کشور آن را هدف

دانشآموختــگان در نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی

توسعه دانسته است .هرسال شمار باالیی از نیروی انسانی

اربابرجــوع ،بــا چالشهــای جدیــدی روبــهرو میشــوند.

میشوند .اما پاسخ به این پرسش که آیا این منابع انسانی

در سراســر جهــان پــس از ورود بــه بــازار کار و ارتبــاط بــا
اربابرجــوع از دانشآموختــگان کشــاورزی انتظــار دارد کــه
پاســخگوی طیــف گســتردهای از نیازهــای جمعیــت متنــوع

کشــاورزی و روســتایی باشــند( .علــی بیگــی و پویــا.)2011 ،
بنابرایــن ،دانشــجویان و دانشآموختــگان كشــاورزی بــرای

آمــاده شــدن بــرای كار در رشــته تخصصــی خــود نیــاز بــه
كســب مجموعــهای از شایســتگیها و مهارتهــای گوناگــون

دارنــد .برنامههــای درســی در رشــتههای كشــاورزی بایــد
بهگونــهای تدویــن و اجــرا شــوند كــه بــا توانمندســازی

دانشــجویان ،آنــان را در جهــت برطــرف كــردن نیازهــای
واقعــی جامعــه و بــازار كار در حــال و آینــده ســوق دهنــد

(موحــدی.)1388 ،

در کشور توسط دانشگاهها تربیت و وارد بخش کشاورزی

کیفیت الزم علمی و عملی را برای اشتغال در بخش کشاورزی
دارند یا نه میتواند نشان از میزان تحقق هدفهای آموزشی
دانشگاهها داشته باشد.

یکـی از ویژگیهـای اصلـی نیرویهـای کارآمـد کشـاورزی

داشـتن دانـش کشـاورزی پایـه در کنـار دانـش و مهـارت
تخصصـی اسـت .در ایـن تحقیـق منظـور از دانـش کشـاورزی
پایـه ،داشـتن دانـش عمومـی کشـاورزی در گرایشهـای

مختلـف ازجملـه علوم دامـی ،زراعی و باغـی ،ترویج و آموزش

کشـاورزی ،حشـره شناسـی و بیمـاری هـای گیاهـی ،آب و
خـاک و مقـررات و اطالعـات اداری اسـت .منظـور از دانـش
پایـه کشـاورزی ،مباحـث و مهارتهـای مربـوط بـه درسهای

بررسـیها نشـان دادهانـد کـه دانـش دانشآموختـگان

پایـه کشـاورزی میباشـد که برای همـه رشـتهها و گرایشهای

 .)2015ضمـن ایـن کـه برخلاف تالشهـای گسـتردهای کـه

کارشناسـان کشـاورزی بـه دلیـل ماهیت رشـته تحصیلیشـان

در زمینـه علـوم کشـاورزی بسـیار کـم اسـت (زومنو و بونسـی،
توسـط دانشـگاهها در جهـت توسـعه منابـع انسـانی انجـام

گرفتـه اسـت ،آموزشهای دانشـگاهی همچنان نارسـاییها و
کمبودهایـی دارنـد .اصلیتریـن چالـش آمـوزش عالـی در این
دوران نیـاز بـه دگرگونـی و بهبـود کیفیت آموزش دارد(طبرسـا

و همـکاران .)1391 ،بـا وجـود پیشـینهی دراز مـدت آمـوزش
عالـی کشـاورزی در ایـران ،بخـش کشـاورزی بـا نارسـاییهای
فراوانـی ازجمله کارایـی پایین و مؤثر نبـودن دانشآموختگان

روبـهرو اسـت کـه ناشـی از مشـکالت مختلـف از جملـه کمبـود

اطالعـات اولیـه دانشـجویان ،اطالعـات عمومـی و یا نداشـتن
انگیـزه آنـان اسـت (غالمـی و پیشبیـن.)1388 ،

کشـاورزی یکسـان اسـت .دانشآموختـگان و یـا بـه عبارتـی
در محیـط کار ،بـا کشـاورزانی در تعامل خواهند بـود که انتظار
پاسـخگویی و راهنمایـی برای مشـکالت پایـه و عمومی آنان را
دارنـد (وطنخواه و همـکاران .)1391 ،ایـن موضوع ،اهمیت

نیـاز دانشآموختـگان کشـاورزی را بـه دانـش کشـاورزی پایـه

ضـروری میسـازد.

بـا توجـه بـه چالشهـای جهانـی گوناگـون ،بیـش از پیـش،

نیـاز بـه دانشآموختـگان دارای اطالعـات و مهارتهـای
عمومـی و توانمنـد در دسترسـی بـه اطالعـات ،برقـراری

ارتباطـات مؤثـر ،تجزیهوتحلیـل چالشهـا و ارایـه راهحلهـا،
تفكـر خلاق و شناسـایی محیـط ملـی و بینالمللـی احسـاس

بخش کشاورزی یکی از مهمترین حلقههای راهبردی

میشـود .مؤسسـهها آمـوزش عالـی کشـور ،مسـئولیت تأمین

تأمینکننده غذا و مواد اولیه برای دیگر بخشهای تولیدی

مهـارت شـغلی و دانـش عمومـی مرتبـط بـا رشـته تحصیلـی

(استراتژیک) اقتصاد ،محرک اولیه رشد اقتصادی و

و خدماتی است .در صورت فعالیت سودمند این بخش،

زمینهی فعالیت و پیشرفت دیگر بخشها فراهم شده و کشور
بهسوی توسعه پایدار سوق مییابد .توسعه پایدار کشاورزی

هنگامی تحقق مییابد که همگرایی میان فناوری ،انسان و
قانون و مقررات وجود داشته باشد (دهقان و همکاران ،1386

میرزایی و همکاران .)1389 ،الور( ،)2002نیز با تأکید بر

نیـروی انسـانی کارآمـد موردنیـاز را بـه عهـده دارنـد .کسـب
عاملـی مهـم در موفقیـت شـغلی ،افزایـش اعتمـاد بـه نفـس و

پذیرفتـه شـدن در محیـط کاری توسـط اربابرجـوع خواهـد
بـود کـه در نهایـت بـه افزایـش انگیـزه در میـان دانشـجویان

منجـر میشـود.

دانشـجویانی كه بـا هدف و انگیزه مشـخصتری به تحصیل

میپردازنـد عملكـرد و پیشـرفت تحصیلـی باالتـری خواهنـد
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داشـت (وطنخـواه و همـکاران .)1391 ،مبحـث آمـوزش

و مهـارت مناسـبی نیسـتند (شـعبانعلی فمـی و همـکاران،

پژوهشـی و توسـعه دانش از اهمیت بهسـزایی برخوردارسـت)

مختلفـی دارد .جکسـون دالیـل بیـکاری نیـروی کار جـوان و

آمـوزش بـرای بـاال بـردن کیفیـت فرهنگـی ،توسـعه

میدانـد (جکسـون . )1985 ،همچنیـن ،بلونکـت (،)2001

آمـوزش عالـی بـه عنوان یکـی از مهمتریـن این نهادهـا در نظر

دانشـگاهی را در ضعـف محتـوای آموزشـی ارایـه شـده بـه

عمومـی در آمـوزش عالـی در كنـار حیطههـای تخصصـی،
عارفـی و همـکاران .)1387

اقتصـادی و اجتماعـی یـک کشـور مهـم اسـت .درواقـع،

گرفتهشـده اسـت .توسـعه یـک جامعـه میتوانـد وابسـته بـه

سـطح توسـعه کمـی و کیفـی نظـام آموزشـی آمـوزش عالی آن

کشـور باشـد .آموزش نیروی انسـانی ماهر که منجر به توسـعه
اقتصـادی ،اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگـی یک کشـور باشـد،

بـرای هـر جامعـهای ضـروری اسـت (میرزایـی و همـکاران،

1389؛ غنجـی و همـکاران .)2015 ،جامعهی مبتنی بر دانش
پیشـرفته و بهروز کنونی ،سـبب شـده تا ارتباط جوانان بهطور

گسـتردهای بـا کشـاورزی ضعیـف شـود (بیـکال و همـکاران،

 .)2014برخـورد بـا پیچیدگـی ،نبـود قطعیـت ،و هنجارهـای
متضـاد ،ارزشهـا و منافـع مختلـف ،نیـاز بـه یـک دگرگونـی

اساسـی در صالحیـت موردنیـاز دانشـجویان کشـاورزی دارد
(علـی بیگـی و پویا .)2011 ،با توجه به رسـالتهای دانشـگاه،

بـه نظر میرسـد ،ایجـاد صالحیتهـای الزم در دانشـجویان و
عملکـرد موفـق آنـان بـه عنـوان یـک نیـروی انسـانی موفق در

جامعـه ،بـر عهده دانشـگاه اسـت.

سـببهای ضعـف و ناکارآمـدی بخش کشـاورزی ،بـا وجود

شـمار زیـاد نیـروی تحصیلکـرده در ایـن بخـش ،بهطـور
مشـخص و دقیـق بررسـی نشـده اسـت .آنچـه مسـلم اسـت،
بـرای بهتر کـردن وضعیت کشـاورزی باید نیروهـای متخصص

و کارآمـد و عالقهمنـد بـه رشـته کشـاورزی در ایـن بخـش
بـه کار گرفتـه شـوند ،تـا بتواننـد بـا ارتقـای سـطح ف ّنـاوری و

ماشـینی کـردن و بهکارگیـری نهادههـای کشـاورزی ،بذرهـای

اصالحشـده ،انـواع ماشـینها و وسـیلههای مکانیکـی در
انجـام عملیـات کشـاورزی سـرعت پیشـرفت کشـاورزی را
افزایـش دهنـد(گل محمـدی.)1386 ،

 .)1389بهـرهوری پاییـن ایـن دانشآموختـگان سـببهای
نیـز نبـود بهـرهوری افـراد را بایـد در آموزشهـای نامناسـب
نیـز عامل بسـیاری از نارسـاییها را در میـان دانشآموختگان
دانشـجویان بیـان میکنـد.

پژوهـش در زمینـهی شناسـایی سـببهای ضعـف و

بازدارندههـای بهبـود دانـش پایـه کشـاورزی دانشـجویان،
بـرای یافتـن راهکارهـای تربیـت دانشآموختـگان کارآمـد

و بـاال بـردن بهـرهوری نیـروی انسـانی الزم و ضـروری بـه
نظـر میرسـد .بـا حـذف بازدارندههـای شناساییشـده در

تحقیقـات مختلـف در ایـن زمینـه ،میتـوان گامـی مهـم در
تحقـق هدفهـای آمـوزش عالـی کشـور برداشـت.

علیبیگـی و بارانـی ( ،)1391در بررسـی صالحیتهـای

عمومـی مـورد نیـاز دانشآموختـگان كشـاورزی از دیـدگاه

مدیـران و مهندسـان بخـش كشـاورزی اسـتان كرمانشـاه

نشـان دادنـد کـه مهمتریـن صالحیتهـای موردنیـاز
دانشآموختـگان كشـاورزی بـه ترتیـب :مسـئولیتپذیری،

اخلاق حرفـهای ،اعتمادبهنفـس ،جدیـت و اسـتقامت در

كار میباشـد .بیـن وضعیـت مطلـوب و وضعیـت موجـود

صالحیتهـای

دانشآموختـگان

كشـاورزی

اختلاف

معنـیداری وجـود داشـت .در ایـن تحقیـق صالحیتهـای
مـورد نیـاز دانشآموختـگان كشـاورزی بـه صالحیتهـای

اخلاق حرفـهای ،اطالعاتـی ،سـازمانی ،كارگروهـی و

ارتباطاتـی تقسـیم شـدند.

رضایــی و مجــردی ( ،)1390نیــز در بررســی خــود نشــان

دادنــد كــه از دیــدگاه اعضــای هیــات علمــی دانشــکدههای

کشــاورزی دانشــگاههای شــمال غــرب ایــران بازدارندههــای

پیادهســازی نظــام مدیریــت جامــع كیفیــت در دانشــكدههای
كشــاورزی را در پنــج عامــل شناختی-آموزشــی ،فرهنگــی،

نورمـی و پاسـیو ( ،)2007کـم توجهـی بـه مهارتآمـوزی

اطالعاتــی -ارتباطــی ،كمیتگرایــی و ســاختاری بیــان

گسـترش بیـکاری در میـان دانشآموختـگان دانشـگاهی

محققــان دیگــری نیــز یكــی از چالشهــا و دغدغههــای

را یکـی از ضعفهـای دانشـگاهها برشـمردهاند کـه سـبب
میشـود .شـعبانعلی فمـی و همـکاران بـه نقـل از انتظـاری
بیـان میکننـد کـه دانشآموختـگان کشـاورزی دارای دانـش

44

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

کردنــد.

نظــام آمــوزش كشــاورزی را پرداختــن بیــش از انــدازه بــه

درسهــای نظــری و کمتوجــهی بــه درسهــای عملــی بیــان

شماره  ،35زمستان 1394

کردهانــد .ایــن امــر باعــث میشــود تــا دانشآموختــگان

و مدنظــر قــرار دادن تناســب شــمار دانشــجویان در هــر

نکننــد .ایــن یكــی از ســببهای اصلــی بیــكاری آنــان

ابــزار اصلــی پژوهــش بــرای گــرده آوری دادههــا،

مهــارت عملــی الزم در رشــتهی مــورد نظــر را كســب
میباشــد (شــرفی و زرافشــانی .)1388،موحــدی (،)1388
نیــز نشــان داده اســت كــه دانشــجویان و دانشآموختــگان
گرایــش ترویــج و آمــوزش کشــاورزی میبایســت تركیبــی از

مهارتهــای عملــی كشــاورزی ،اطالعرســانی و ارتباطــات،

كارورزی و كارآفرینــی ،مدیریــت و رهبــری و مهارتهــای
اســتفاده از رایانــه و اینترنــت را بــرای ورود بــه بــازار كار كســب

کننــد.

گرایــش گزینــش شــد.

پرسشــنامه بــود .برای ســنجش ســطح دانــش پایه کشــاورزی
پاســخگویان  20پرســش در زمین ـهی کشــاورزی پایــه (علــوم
دامــی ،زراعــی و باغــی ،ترویــج و آمــوزش کشــاورزی ،حشــره

شناســی و بیمــاری هــای گیاهــی ،آب و خــاک و مقــررات و
اطالعــات اداری) طراحــی و در پرسشــنامه گنجانــده شــد.

هــر پرســش دارای یــک پاســخ درســت و ســه گزینــه نادرســت
بــود .بــرای هــر پرســش بــه ازای هــر پاســخ درســت یــک نمــره

تبرایـی و قاسـمی ( ،)1385در بررسـی نگرش دانشـجویان

در نظــر گرفتــه شــد .کل نمــره دانــش کشــاورزی پایــه هــر

بیشـتر دانشـجویان مورد بررسـی ،عالقمنـد بـه كار در مناطق

دامنــه صفــر تا بیســت محاســبه شــد .بــرای تأییــد روایــی ابزار

كشـاورزی بـه اشـتغال در مناطـق روسـتایی نشـان دادنـد کـه
روسـتایی هسـتند و در صـورت ایجـاد نگـرش مثبـت در ایـن

زمینـه داوطلبـان رشـتههای كشـاورزی نهتنهـا بـا انگیـزه
قویتـری وارد دانشـگاه میشـوند ،بلكـه پـس از فراغـت از
تحصیـل ،کارایـی عملیاتی باالتـری را نیز در بخش كشـاورزی

خواهنـد داشـت.

پاســخگو از جمــع نمرههــای بیســت پرســش مــورد نظــر در
بــا نظــر جمعــی از اعضــای هیأتعلمــی گــروه ترویــج و آموزش

کشــاورزی دانشــگاه زنجــان و کارشناســان صاحبنظــر
اســتفاده شــد .بــرای ســنجش پایایــی پرسشــنامه ،از ضریــب

پایایــی تتــا ترتیبــی اســتفاده شــد ()Ө=0/79بــه دســت آمــد
کــه نشــاندهنده پایایــی مــورد پذیــرش پرسشــنامه بــود.

از آنجـا کـه وضعیـت دانـش پایـه کشـاورزی

تحلیـل دادههـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSنسـخه20

ایـن تحقیـق بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن پرسـش انجام شـد تـا با

(فراوانـی ،درصـد ،میانگین ،انحراف معیار) و برای شناسـایی

دانشآموختـگان و دانشـجویان کشـاورزی بایـد تبیین شـود،

مشـخص کـردن وضعیت موجـود و زمینههـای احتمالی ضعف
دانشـی دانشآموختـگان نسـبت بـه برنامهریـزی بـرای ارتقا و

بهبـود آن کمـک کند .هدف کلـی در این تحقیق تعیین سـطح
دانش کشـاورزی پایه دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه زنجان

و تحلیـل عاملهـای مؤثـر بـر ضعـف آن بـود.
روش شناسی

انجـام شـد .بهمنظـور تحلیـل دادههـا از آمـار توصیفـی

دلیـل ضعـف دانـش عمومـی از تحلیـل عاملـی اسـتفاده شـد.
یافتهها

دانشـجویان دارای میانگیـن سـنی  23/5بودنـد.

جوانتریـن فـرد در سـن  19سـالگی و مسـنترین آنهـا 33

سـاله بـود .بیـش از نیمـی از دانشـجویان (53/2درصـد) زن
بودند .دانشـجویان در هفت گرایش رشـته کشـاورزی مشغول

این پژوهش از نظر نوع ،کاربردی و از نظر هدف ،توصیفی-

بـه تحصیـل بودند .بیشـترین افراد در رشـته ترویـج و آموزش

و علل ضعف دانش عمومی در بین پاسخگویان بود که با

رشـته مهندسـی آب ( 6/1درصـد) بـود .میانگیـن شـمار

تحلیلی است .متغیرهای تحقیق ویژگیهای فردی و حرفهای
استفاده از طیف پنج سطحی لیکرت سنجیده شد.

کشـاورزی ( 26/3درصـد) و کمتریـن شـمار دانشـجویان در
واحدهـای گذرانـده دانشـجویان کارشناسـی  104واحـد و

جامعــهی مــورد بررســی دانشــجویان کارشناســی ارشــد

بـرای دانشـجویان کارشناسـی ارشـد 18 ،واحـد بـود .بیشـتر

زنجــان در ســال تحصیلــی  1392-93بــود ( .)N=709حجــم

بـه دانشـگاه بهطـور میانگیـن در سـطح پایینـی از آشـنایی بـا

و دانشــجویان کارشناســی رشــتههای کشــاورزی دانشــگاه
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران بــرآورد شــد (.)n =109

نمونههــا بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری طبق ـهای تصادفــی

افـراد پاسـخگو روسـتایی بودنـد .دانشـجویان پیـش از ورود

رشـته کشـاورزی قـرار داشـتند.
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علل ضعف دانش کشاورزی...

جدول  -1ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
متغیر

سطح

جنس

زن

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

تجربه فعالیت کشاورزی

بله

محل تولد

شهر

آشنایی با رشته تحصیلی خود پیش از ورود به دانشگاه

خیلی کم

56

تا حدی

20

18/5

خیلی زیاد

1

9

مرد

سطح
نمره زیر 10
 10تا 12
 13تا 17
باالی 17

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی انباشته

41
42
25
1

6/37
6/38
9/22
9/0

37/6
76/2
99/1
100

54/6

26

زیاد

جدول -2جدول توزیع سطح دانش کشاورزی پایه
پاسخگویان

45/4

59

کم

در چهار سطح (به شرح جدول  )2طبقهبندی شدند.

80/73

50

روستا

تا 20میباشد .دانشجویان برحسب نمره دانش کشاورزی پایه

21

19/27

46/8

88

خیر

دانشجویان 10/33با انحراف معیار  3/22در مقیاس نمره صفر

58

53/2

51

کارشناسی

نتایج نشان دادند که میانگین نمره دانش کشاورزی پایه

فراوانی

درصد معتبر

23/9

83

76/1

26

24/1

51/9

4/6

5

دادههــای جــدول  2نشــان میدهــد کــه دانــش

کشــاورزی پایــه  76/2درصــد از دانشــجویان نمــره  12و

کمتــر میباشــد.

عاملهــای بازدارنــده موثــر بــر دانــش کشــاورزی پایــه

دانشــجویان در  27مــورد ســنجیده شــدند .نتیجــهی بــه

دســت آمــده در جــدول  3آورده شــده اســت .همانگونــه
کــه دیــده میشــود بیشتریــن عاملهــای بازدارنــده موثــر

بــر دانــش کشــاورزی پایــه دانشــجویان بــه ترتیــب ،بیشــتر

بــودن نســبت درسهــای نظــری بــه عملــی ،ذهنیــت منفــی
نســبت بــه رشــته کشــاورزی در جامعــه و کــم بــودن اطالعــات

در مــورد رشــته در زمــان گزینــش رشــته اســت .

جدول  -3متغیرهای بازدارنده (عاملهای موثر) دانش کشاورزی پایه پاسخگویان ()n=109
متغیر
بیشتر بودن نسبت درسهای نظری به عملی

ذهنیت منفی نسبت به رشته کشاورزی در جامعه

کم بودن اطالعات در مورد رشته در زمان گزینش رشته

4/27

0/85

0/19

1

4/09

0/84

0/20

2

4/23

آموزش مطالبی از پیش آمادهشده بدون در نظر گرفتن وضعیت کشاورزی جامعه

4/02

کمکاری دانشجویان با توجیه نامطلوب بودن وضعیت کشاورزی ایران

3/98

پایین بودن عالقه دانشجویان نسبت به رشته

3/97

ناتوانایی دانشگاه در تقویت روحیه علمی و انگیزشی در میان دانشجویان

3/92

اهمیت ندادن به جایگاه دانش کشاورزی در ایران

4/11

توجه کم به مسائل کشاورزی در رسانههای همگانی
ارتباط محدود دانشگاه با فضای بیرون آن

خالی بودن جای مباحث و اطالعات عمومی کشاورزی در درسها

46

میانگین

انحراف معیار

CV

رتبه
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3/90
4/07
3/90

0/83
0/88
0/87
0/88
0/88
0/90
1/01
1/01
0/94

0/19
0/21
0/21
0/22
0/22
0/23
0/24
0/24
0/24

1
3
3
4
4
5
6
6
6
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ادامه جدول3
متغیر
پذیرش دانشجویان بدون توجه به عالقه و آشنایی آنان

میانگین

انحراف معیار

CV

رتبه

4/07

1/03

0/25

7

3/91

1/02

0/26

8

3/77

مهم نبودن اطالعات عمومی کشاورزی برای دانشجویان

گزینش رشته بدون عالقه و تنها باانگیزه پذیرش در دانشگاه

0/95

3/89

بیکاری در جامعه بهعنوان عاملی اثرگذار جهت یادگیری اطالعات عمومی

1/03

3/71

کماهمیت شمردن اطالعات عمومی توسط دانشگاه

اهمیت دادن به مدرک در مقابل اهمیت دانش و علم

پایین بودن سطح رشته کشاورزی نسبت به رشتههای دیگر ازنظر دانشجویان رشته
نبود فضای رقابت در مورد اطالعات عمومی بین دانشجویان

3/75

نامتناسب بودن سرفصل درسها

0/26

0/98

3/87
3/86

0/25

0/26

1/05
1/07

3/79

0/27

9

1/02

بیانگیزگی دانشجویان نسبت به کشاورزی به علت پایین بودن درآمد کشاورزی

3/89

1/14

0/29

دادن مدرک حتی بدون حضور در کالسهای آموزشی در دانشگاه و یا برگزار نشدن کالسها

3/49

1/05

3/63

اهمیت ندادن به اطالعات عمومی کشاورزی توسط استادان

کیفیت پایین ارزیابی و سنجش از دانشجویان توسط استادان
محدود بودن نسبت واحدهای درسهای پایه کشاورزی

3/38
3/32

1/01

3/34

1/27

3/21

پایین بودن سطح دانش عمومی کشاورزی استادان

اهمیت قائل نشدن به معدل دانشآموخته در جذب مشاغل

0/27

1/00

0/29
0/30
0/30

1/08

8

0/27

0/27

1/00

8
9

0/27

1/06

7

0/33
0/38

9
9
9

10
10
11
11
11
12

*-1:خیلی کم -2 ،کم -3 ،تاحدی-4 ،زیاد  -5خیلی زیاد.

بــرای مقایســه ی دانــش پایــه کشــاورزی در ویژگیهــای

نــوع دانشــگاه مقطــع تحصیلــی (در مــورد دانشــجویان مقطــع

نتیجــه در جــدول  4آمــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه

خطــا وجــود دارد .آن دســته از دانشــجویان کارشناســی ارشــد

دو قســمتی دانشــجویان از آزمــون  tاســتفاده شــده کــه
تفــاوت معنــاداری میــان دانشــجویان بــر پایــه رشــته آنــان
در مقطــع دبیرســتان (علــوم تجربــی و ریاضــی و فیزیــک) در

ســطح پنــج درصــد خطــا وجــود دارد .بــه عبارتــی دانــش پایــه
کشــاورزی دانشــجویان بــا دیپلــم علــوم تجربــی از دانشــجویان
دیگــر باالتــر بــود .دانــش پایــه کشــاورزی دانشــجویان از نظــر

کارشناســی ارشــد) تفــاوت معنــاداری در ســطح یــک درصــد
کــه در مقطــع کارشناســی دوره روزانــه تحصیــل کردهانــد،
نســبت بــه دیگــر دانشــجویان دوره شــبانه ســطح باالتــری از
دانــش پایــه کشــاورزی داشــتند .تفــاوت معنــیداری میــان

گروههــای مختلــف دانشــجویان ازلحــاظ ،محــل تولــد،
مقطــع تحصیلــی ،جنســیت و کشــاورزی وجــود نداشــت.

جدول  -4مقایسه میانگین دانش کشاورزی پایه پاسخگویان برحسب ویژگیهای فردی و حرفهای ()n=109
متغیر

سطوح

محل تولد

شهر
روستا
کارشناسی
کارشناسی ارشد
زن
مرد
بلی
خیر
علوم تجربی
ریاضی و فیزیک
روزانه
شبانه

مقطع تحصیلی
جنس
تجربه کشاورزی
رشته دیپلم
نوع پذیرش در مقطع کارشناسی (برای دانشجویان کارشناسی ارشد)

تعداد

میانگین

T

P

26
83
88
21
58
81
50
59
95
11
15
7

10/22
11/34
10/43
10/72
10/39
10/60
10/50
10/55
10/74
8/54
2/58
1/57

1/44

0/15

0/35

0/72

0/31

0/75

0/06

0/94

*2/01

0/04

**2/75

0/01

**: P≤ 0/01 *: P≤ 0/05
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بــا توجــه بــه اینکــه متغیــر مســتقل در ایــن مقایســه

و آزمـون بارتلت اسـتفاده شـد .در این پژوهـش مقدار KMO

کشــاورزی دانشــجویان در رشــتههای مختلــف از آزمــون

دسـت آمـد کـه در سـطح  1درصـد معنـیدار بـود .بنابراین کل

دارای بیــش از دو ســطح اســت ،بــرای مقایســه دانــش پایــه

مشــخصهای (ناپارامتــری) کروســکال والیــس اســتفاده شــد
و دانــش پایــه کشــاورزی دانشــجویان در رشــتههای مختلــف
تحصیلــی تفــاوت معنــاداری نداشــت (،p =0/24 ،df =6

. )χ2=72/88

برابـر بـا  0/733و مقـدار آمـاره بارتلـت برابـر بـا  715/69بـه

دادههـا بـرای تحلیـل عاملـی مناسـب بودنـد.

بــرای تعییــن شــمار عاملهــا بــر پایــه مــاک کیســر عمــل

شــد .در ایــن مــاک مقــدار ویــژه  1مبنــای تعییــن شــمار

عاملهاســت .در جــدول  5عاملهــای استخراجشــده

بـرای پاالیـش متغیرهـا و تشـکیل سـاختار جدیـدی بـرای

همــراه بــا مقــدار ویــژه هــر یــک از آنهــا ،درصــد واریانــس

دانـش پایـه دانشـجویان از روش تحلیـل عاملـی اكتشـافی

بیانگــر ســهم هــر عامــل از کل واریانــس متغیرهــا میباشــد

آنهـا و شناسـایی متغیرهـای مکنـون و گروهبنـدی علـل ضعف
استفادهشـده اسـت .بـرای تعییـن مناسـب بـودن دادههـای

گردآوریشـده بـرای انجـام تحلیـل عاملی از ضریـب K.M.O

درصــد واریانــس انباشــته عاملهــا آمــده اســت .مقــدار ویــژه

و هرچــه مقــدار آن بزرگتــر باشــد ،نشــاندهنده اهمیــت و

تأثیــر بیشــتر آن عامــل اســت.

جدول  -5خالصه تحلیل عاملی متغیرهای موثر در ضعف دانش پایه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
عامل
نگرش منفی دانشجویان به کشاورزی و آموزشهای نامتناسب

فضای ناسالم علمی و بیاهمیت شمردن اطالعات عمومی کشاورزی در دانشگاه
ضعف دانشگاه در ارتباط با محیطهای کشاورزی و ایجاد انگیزش در دانشجو
ذهنیت منفی جامعه به رشته کشاورزی

بیتوجهی استادان و بی اهمیت شمردن اطالعات عمومی کشاورزی

کمبود درسهای پایه کشاورزی

مناسبت نداشتن سرفصلها

سطح پایین دانش عمومی استادان

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد انباشته واریانس

3/36

12/47

12/47

2/31

8/55

30/80

1/84

6/83

44/50

1/58

5/86

56/44

1/30

4/82

2/63

1/85
1/64

1/55

نا آگاهی افراد از رشتههای دانشگاهی پیش از ورود به رشته

9/77
6/86

6/07

5/77

22/24
37/67

50/58
62/21
67/04

ایـن جـدول نشـان میدهـد کـه  9عامـل توانسـتند 67/04

بــرای چرخــش عاملهــا از روش واریماكــس اســتفاده

دانشـجویان را تبییـن کننـد .بیشـترین عامـل تأثیرگـذار در

مربــوط بــه هــر عامــل هســتند ،بهصــورت ســتونی در

درصـد از کل واریانـس سـببهای ضعف دانش کشـاورزی پایه
ایـن تحلیـل مربـوط به نگرش منفی دانشـجویان به کشـاورزی

شــده اســت .پــس از مرحلــه چرخــش ،متغیرهایــی كــه
جــدول  6آمــده اســت .بهمنظــور نامگــذاری عاملهــا بایــد

و آموزشهـای نامتناسـب بـود کـه بیشـترین سـهم (12/47

بــه ماهیــت متغیرهــای موجــود در هــر عامــل توجــه شــود

متعلـق بـه نـا آگاهـی افـراد از رشـتههای دانشـگاهی پیـش از

عامــل بــه متغیرهــای موجــود در هــر عامــل توجــه و بــر پایــه

درصـد) را در تبییـن بـر عهـده داشـت و کمتریـن سـهم نیـز
ورود بـه رشـته ( 4/82درصـد) بـود.

( .)Shams et al., 2008بنابرایــن در نامگــذاری ایــن نــه
آنهــا نامگــذاری صــورت گرفــت.

جـدول  -6عاملهـا و سـببهای ضعیـف بـودن دانـش کشـاورزی پایه دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه زنجـان پس از

چرخـش عاملی
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عامل

سبب

نگرش منفی دانشجویان به کشاورزی و آموزشهای نامتناسب

پذیرش دانشجویان بدون توجه به عالقه و آشنایی آنان

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

بیانگیزگی دانشجویان نسبت به کشاورزی به علت پایین بودن درآمد کشاورزان

بار عاملی
0/77
0/61

شماره  ،35زمستان 1394

ادامه جدول6
عامل

بار عاملی

سبب
بیکاری در جامعه بهعنوان عاملی اثرگذار برای یادگیری اطالعات عمومی
گزینش رشته بدون عالقه و تنها باانگیزه پذیرش در دانشگاه

کمکاری دانشجویان با توجیه نامطلوب بودن وضعیت کشاورزی ایران

آموزش مطالبی از پیش آماده شده بدون در نظر گرفتن وضعیت کشاورزی جامعه
پایین بودن سطح رشته کشاورزی نسبت به رشتههای دیگر ازنظر دانشجویان

فضای ناسالم علمی و بیاهمیتی اطالعات عمومی کشاورزی در
دانشگاه

0/55
0/68

0/53
0/54
0/56

دادن مدرک حتی بدون حضور در کالسهای آموزشی در دانشگاه یا برگزار نشدن این کالسها 0/68
نبود فضای رقابت در مورد اطالعات عمومی بین دانشجویان
مهم نبودن اطالعات عمومی کشاورزی برای دانشجویان

ضعف دانشگاه در ارتباط با محیطهای کشاورزی و ایجاد انگیزش نا توانایی دانشگاه در تقویت روحیه علمی انگیزشی در میان دانشجویان

0/64

0/54
0/61
0/76

در دانشجو

کماهمیت شمردن اطالعات عمومی در دانشگاه

ذهنیت منفی جامعه به رشته کشاورزی

ذهنیت منفی نسبت به رشته کشاورزی در جامعه

0/59

کم توجهی استادان و بیاهمیت شمردن اطالعات عمومی

اهمیت ندادن به اطالعات عمومی کشاورزی توسط استادان

0/61

کمبود درسهای پایه کشاورزی

محدود بودن نسبت واحدهای دروس پایه کشاورزی

0/79

مناسب نبودن سرفصلها

بیشتر بودن نسبت درسهای نظری به عملی

0/76

سطح پایین دانش عمومی استادان

پایین بودن سطح دانش عمومی کشاورزی استادان

0/83

نا آگاهی افراد از رشتههای دانشگاهی پیش از ورود به رشته

کم بودن اطالعات در مورد رشته در زمان گزینش رشته

0/72

کشاورزی

ارتباط محدود دانشگاه با فضای بیرون از آن

نامتناسب بودن سرفصل دروس

بحث و نتیجهگیری

0/66

0/60

بهطور معنیداری بیشـتر از دانشـجویان بـا دیپلم ریاضی بود.

نیـروی انسـانی عاملـی مهم و اثرگذار در توسـعه کشـاورزی

ایـن امـر نشـان میدهـد آموزشهایی کـه آموزشوپـرورش به

کشـاورزی داشـتن دانـش کشـاورزی پایـه کشـاورزی اسـت.

اختلاف اسـت .درواقـع میتـوان گفـت چنانکـه آموزشهای

اسـت .یکـی از ویژگیهـای اصلـی نیرویهـای کارآمـد
دانـش کشـاورزی پایـه ،داشـتن دانـش عمومـی کشـاورزی

در گرایشهـای مختلـف کشـاورزی ،مباحـث و مهارتهـای
مربـوط بـه درسهـای پایـه کشـاورزی اسـت ،کـه بـرای همـه

رشـتهها و گرایشهـای کشـاورزی یکسـان اسـت .نتایـج ایـن

تحقیق نشـان داده اسـت که دانش کشـاورزی پایه دانشجویان
کشـاورزی در سـطح ضعیفـی قـرار دارد ،بهگونـهای کـه نمـره
دانـش کشـاورزی پایـه بیـش از دوسـوم دانشـجویان پایینتـر

از نمـره ( 12از  )20بـود .ایـن موضـوع نشـان از ضعـف دانـش
پایه کشـاورزی دانشـجویان اسـت .درواقع پایین بودن سـطح
دانـش پایه کشـاورزی دانشـجویان رشـته کشـاورزی ،نماینگر

دانـش آمـوزان رشـته علـوم تجربـی ارائـه میدهد ،عامـل این
کشـاورزی بهصـورت پایـهای و از آمـوزش و پـرورش بـرای هـر

دو رشـته تحصیلـی علـوم تجربـی و ریاضـی و فیزیـک آغـاز

شـود ،بـرای دانشـجویان سـودمند خواهـد بود.

دانشـجویان کارشناسـی ارشـد بـا محـل تحصیـل مقطـع

کارشناسـی در دوره روزانـه بهطـور معنـیداری بیشـتر از
دانشـجویان بـا محـل تحصیـل مقطـع کارشناسـی در دوره

شـبانه بـود .علـت ایـن اختلاف را در کـمکاری و پاییـن بـودن
سـطح کیفیـت آمـوزش در دورههای شـبانه میتوان دانسـت.
میتـوان نتیجـه گرفـت کـه دورههـای شـبانه بیشـتر بـه دلیـل

داشـتن هدفهـای اقتصـادی از آمـوزش و توجـه صـرف بـه

وجـود مشـکالت در تحقـق اهـداف آموزشـی دانشـگاه اسـت.

گسـترش کمـی دانشـگاهها ،در ارائـه خدمـات آموزشـی دچـار

دانـش پایـه کشـاورزی دانشـجویان بـا دیپلـم علـوم تجربـی

دورههـای آمـوزش عالـی شـبانه از کیفیـت ارائـه آموزشهـا

مقایسـه دانش پایه کشـاورزی دانشـجویان نشـان داد نمره

کـمکاری هسـتند ،کـه وزارت علـوم بایـد بـا نظـارت بـر ایـن
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اطمینـان حاصـل کنـد.

مهـم در ناتوانـی تولیـد خروجیهایی با بازدهی مـورد پذیرش

تحلیـل عاملـی اکتشـافی نشـان داد ،علـل ضعـف دانـش

اسـت .بیاهمیـت شـمردن و ضعـف اسـتادان بـه دانـش

اسـت .مهمتریـن علـت پاییـن بـودن سـطح دانـش عمومـی

دانـش کشـاورزی پایـه همگی به دلیل سیاسـتهای نادرسـت

عمومـی کشـاورزی دانشـجویان در نـه عامـل خالصـه شـده

کشـاورزی دانشـجویان نگرش منفی دانشـجویان به کشاورزی
و آموزشهـای نامتناسـب اسـت ،کـه بـا نتیجه تحقیـق تبرایی
و قاسـمی( )1385و رضایـی و مجـردی ( ،)1390همسـو بـود.
علـت نگـرش نامسـاعد دانشـجویان بـه کشـاورزی دلیلـی بـر

بیرغبتـی بـرای پـرورش علمـی دانشـجویان میتوانـد باشـد،

نداشـتن امیـد به آینـده و داشـتن تصورهایی منفـی در حیطه
شـغلی و ناامیدی از یافتن مشـاغل مرتبط با رشـته کشـاورزی

از جملـه ایـن دالیل اسـت.

کشـاورزی پایـه ،بیتوجهـی در درسهـای و سـرفصلها بـه
نظـام آمـوزش عالـی در برنامهریزیهـا و بیتوجهـی بـه دانش
کشـاورزی پایه در دانشـکدههای کشـاورزی اسـت .بیاهمیت

شـمردن دروس عمومـی در دانشـگاهها ،پاییـن بـودن شـمار
واحدهـای درسـی در این زمینه ،اسـتفاده از اسـتادان تازهکار
در ایـن درسهـای عمومـی کشـاورزی را میتـوان دلیـل ایـن

ضعـف دانسـت.

نهمیـن عامـل ،نـا آگاهـی افـراد از رشـتههای دانشـگاهی

پیش از ورود به رشـته اسـت که در اشـاره به ضعف آگاهیهای

دلیل دیگر را میتوان سطح پایین منزلت شغل کشاورزی

دانشـجویان و خانوادههـا و دریافـت نداشـتن اطالعـات بـرای

بیاهمیت شمردن اطالعات عمومی کشاورزی در دانشگاه

ضعـف رسـانهها ،کـمکاری آمـوزش و پـرورش و  ...دانسـت.

در جامعه دانست .دومین عامل فضای ناسالم علمی و
است که با نتایج رضایی و مجردی ( ،)1390هم آهنگ است.
این ضعف را ناشی از بیتوجهی برنامهریزان دانشگاهی به
ایجاد جو علمی در دانشگاهها باید دانست .سومین عامل

ضعف دانشگاه در ارتباط با محیطهای کشاورزی و ایجاد
انگیزش در دانشجو نامگذاری شده است ،که با نتایج علی

بیگی و باران ( ،)1391هم سو است .این امر نشان دهنده لزوم
وارد کردن دانشجویان در محیطهای مرتبط با رشته تحصیلی

برای بهکارگیری عملی آموختههایشان را نشان میدهد.

ارتباط بین محیطهای کشاورزی و دانشجویان ،باعث ایجاد
حس نیاز به تقویت دانش کشاورزی پایه را در دانشجویان
میتواند ایجاد کند.

آنـان سـودمند هسـتند .نـا آگاهـی در این مـورد را میتـوان به
دانشآمـوزان پـس از مجـاز شـدن در کنکـور به دلیـل ناآگاهی

از ماهیـت رشـتههای دانشـگاهی ،آینـده شـغلی ،زمینههـای

تخصصـی رشـتههای دانشـگاهی و تنهـا باهـدف وارد شـدن

بـه دانشـگاهها اقـدام بـه گزینـش رشـته میکننـد .درنتیجـه

بسـیاری از ایـن افـراد نـاآگاه بـه دلیل نبـود شـانس پذیرش در
دیگـر رشـتههای تحصیلـی ،وارد رشـته کشـاورزی میشـوند.

درنهایـت بـا بیانگیزگی بـه تحصیل مشـغول میشـوند ،بدون
آنکـه بـه پـرورش خـود در رشـته تحصیلیشـان بپردازنـد.

درواقـع ناآگاهـی افـراد از رشـتههای دانشـگاهی کشـاورزی
عاملـی بـرای ضعـف دانـش کشـاورزی پایه اسـت.

بـه نظـر میرسـد این علـل ضعف دانـش عمومی کشـاورزی

ذهنیـت منفـی جامعـه بـه رشـته کشـاورزی و کـم توجهـی

دانشـجویان برخـی بیرونـی و برخـی دیگـر درونـی هسـتند.

بـا ترتیـب چهارمیـن و پنجمیـن عامـل میباشـند .عامـل

آموزشهـای نامتناسـب ،فضـای ناسـالم علمـی و بیاهمیـت

اسـتادان بیاهمیـت شـمردن به اطالعـات عمومی کشـاورزی
ذهنیـت منفـی جامعـه بـه رشـته کشـاورزی بـا نتایـج رضایـی

و مجـردی ( ،)1390هـم سـو بـود .کمبـود درسهـای پایـه
کشـاورزی ،مناسـبت نداشـتن سـرفصلها و سـطح پاییـن
دانـش عمومـی اسـتادان عاملهـای ششـم تـا هشـتم را در
برمیگیرنـد .هـر سـه ایـن عاملهـای مرتبـط بـا واحدهـای

درسـی و اسـتادان دانشـگاهی هسـتند .ایـن عاملها بـا نتایج

شـرفی و زرافشـانی ( ،)1388هـم سـو اسـت .ایـن سـه عامـل
بـه ضعـف نظـام آمـوزش عالـی اشـاره داشـته اسـت کـه عاملی
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عاملهـای درونـی نگـرش منفـی دانشـجویان بـه کشـاورزی و
شـمردن اطالعـات عمومـی کشـاورزی در دانشـگاه ،ضعـف
دانشـگاه در ارتبـاط بـا محیطهـای کشـاورزی و ایجـاد

انگیـزش در دانشـجو ،کـم توجهـی اسـتادان و بیاهمیـت

شـمردن اطالعـات عمومـی کشـاورزی ،کمبـود درسهـای
پایه کشـاورزی ،مناسـبت نداشـتن سـرفصلها و سـطح پایین

دانـش عمومـی اسـتادان بودنـد و عاملهـای بیرونـی نیـز

ذهنیـت منفـی جامعـه بـه رشـته کشـاورزی و ناآگاهـی افـراد
از رشـتههای دانشـگاهی پیـش از ورود بـه رشـته بودنـد .بـا

شماره  ،35زمستان 1394

مقایسـه درصـد واریانـس اختصـاص یافتـه بـه عوامـل بیرونـی

روستا در نظام آموزش عالی در نظر گرفته شود .هم چنین ،با

عمومـی دانشـجویان بـه آمـوزش عالـی و دانشـگاهها مرتبـط

درس های مقاطع تحصیلی مختلف و برنامههای آموزشی به

و دورنـی میتـوان نتیجـه گرفـت بیشـترین علـل ضعـف دانش

گنجاندن برنامههای میدانی ،بازدیدها و درسهای عملی در

اسـت و جامعـه نقـش کمرنگتـری در ایجاد این چالـش دارد.

ایجاد بستر برای توانمندسازی منابع انسانی اقدام کند.

کشـاورزی دانشـگاه زنجـان پیشـنهاد میشـود:

جمعــی بایــد بــا اجــرای برنامههــای آموزشــی بــه ایجــاد

بـرای ارتقـای میـزان دانـش پایـه کشـاورزی دانشـجویان

 -1نهادهای آموزشی کشور باید برای رفع مشکل بی توجهی

به واحدهایی عملی راههایی را بیابند .باید بر کیفیت آموزشی

دانشگاهها نظارت وجود داشته باشد ،تا از اهمیت واحدهای

عملی در دانشگاه ها کاسته نشود .برنامهریزان دانشگاهی
باید به برنامهریزی برای اصالح و بهبود واحدهای درسی و

سرفصلهای مناسب با نیاز جامعه و تمرکز بر افزایش دانش
عمومی کشاورزی در دانشجویان و هیأت علمی اقدام کنند.

برقراری ارتباط پی گیر بین دانشگاه و محیطهای کشاورزی

 -2نهادهــای فرهنگــی از جملــه رســانههای ارتبــاط

نگــرش مثبــت بــه روســتا ،کشــاورزی و واحدهــای تولیــدی

کشــاورزی بپردازنــد و امیــدواری بــه آینــده شــغلی را در میــان
دانشــجویان کشــاورزی فراهــم کنــد.

 -3جــو رقابتــی در فضــای دانشــگاه بــرای بــاال بــردن دانــش

کشــاورزی دانشــجویان بــا برگــزاری آزمــون در زمینــه دانــش

کشــاورزی پایــه از دانشــجویان پیــش از دانشآموختگــی
و قیــد ایــن نمــره افــزون بــر میانگیــم نمــره کل گذرانــده در
مــدرک تحصیلــی دانشــجویان گنجانــده شــود.
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Abstract
Purpose of this study was measuring students' basic agriculture knowledge at the University of Zanjan. Survey method was implemented in this applied research. The statistical population consisted of all
the students at College of Agriculture, University of Zanjan in 2012-2013 academic years (N= 709). The
sample size was estimated using Cochran's formula (n=109). Samples were selected applying stratified
random method. The research tool was a questionnaire. Validity of the instrument confirmed by a panel
of agricultural faculty members and information science experts. To determine the reliability of the
questionnaire, theta reliability coefficient was calculated (θ= 0.79). Results showed that the mean rank
of basic agriculture knowledge score of respondents was 10.33 on a scale of 0-20. There was significant
difference between the level of agriculture basic knowledge of students with different major in high
school as well as type of undergraduate university degree. Using exploratory factor analysis of reasons
for lowness of basic knowledge summarized them into nine factors including: negative attitude the field
of agriculture and unsuitable training, unhealthy environment science and trivial general information
of agricultural on university, the low level of general knowledge faculty, lack of appropriate curriculum,
trivial faculty in public agriculture, lack of basic agriculture courses, Negative mentality about agricultural, weak relationship between university with the agricultural environment, poor student motivation
and Lacking awareness of academic disciplines before entering the university. These factors explained
67.04% of reasons for lowness of general knowledge of agriculture among the students.
Index Terms: Agricultural students, agriculture knowledge, job skill, agricultural basic knowledge.
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