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عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان
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 -1استادیار ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 -2استاد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 -3استاد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران.
 -4استاد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران.

چکیده
یادگیری تجربی به عنوان یک الگوی بنیادی از آموزش و یادگیری در آموزش کشاورزی به شمار میرود.
هدف این تحقیق پیمایشی ،تحلیل عنصرهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی بود .جامعهی آماری
آن را دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدههای کشاورزی ایران ( )N = 21512تشکیل دادند که با استفاده
از فرمول کوکران شمار  321تن از آنان به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی با
انتساب متناسب انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و توسط نرمافزارهای  SPSSنسخه
 11و  LISRELنسخه  2/5پردازش شدند .به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی شکلی با نظرخواهی از
متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و روایی سازه استفاده شد ( )AVE=1/24-1/19و به
منظور محاسبهی پایایی پرسشنامه از دو روش آلفای ترتیبی و پایایی مرکب استفاده شد ( CR=1/19-1/12و
 .)α=1/23-1/13یافتههای به دست آمده از تحقیق در زمینهی رتبهبندی عنصرهای چهارگانهی برنامهی
درسی ،ویژگیهای آموزشگران ،ویژگیهای فراگیران و عاملهای سازمانی نشان دادند که در زمینهی برنامهی
درسی ،ارزشیابی آموزشی در باالترین و نیازها و هدفهای آموزشی در پایینترین رتبهها قرار گرفتند .در
زمینهی ویژگیهای آموزشگران ،ویژگیهای مهارتی در باالترین و انگیزشی  -تعاملی در پایینترین رتبهها
قرار گرفتند .در زمینهی ویژگیهای فراگیران ،ویژگیهای انگیزشی در باالترین و ویژگیهای تعاملی در
پایینترین رتبهها قرار گرفتند و در زمینهی عاملهای سازمانی نیز سویگان زیرساختی در باالترین و مالی در
پایینترین رتبهها قرار گرفتند .یافتههای تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که نشانگرهای مورد استفاده برای
اندازهگیری عنصرهای برنامهی درسی ،ویژگیهای آموزشگران ،ویژگیهای فراگیران و عاملهای سازمانی
مناسب بودند و شاخصهای برازندگی مدلها نیز در حد مطلوبی قرار داشتند.
نمایه واژگان :یادگیری تجربی ،آموزش عالی کشاورزی ،آموزشگر کشاورزی ،فراگیران کشاورزی.
نویسنده مسئول :جواد قاسمی
رایانامهja.ghasemi@areeo.ac.ir :
دریافت 1311/15/21 :پذیرش1311/19/19 :
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مقدمه
آموزش عالی به عنوان یکی از زیرساختهای
توسعهی هر کشور ،دارای اهمیت فراوانی است
(ورمزیاری و همکاران )1321 ،که سه مأموریت اصلی
آموزش ،پژوهش و آرایهی خدمات (کارکردهای
آموزش ،پژوهش و خدمات برون دانشگاهی) را بر
عهده دارند .از این رو ،با توجه به نقش مهم این
آموزش در سویگان گوناگون ،اطمینان یافتن از
کیفیت مطلوب عملکرد هر یک از کارکردهای یاد
شده ،به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای
مادی و انسانی ،ضرورتی انکارناپذیر است (معروفی و
همکاران .)1329 ،آموزش عالی هر کشور از جمله
عاملهای مؤثر در تحقق سیاستهای توسعهی
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن کشور به شمار
میآید و تربیت نیروی انسانی متخصص ،به عنوان
پایه و شالودهی توسعهی کشورها و تولید دانش و
دانش پژوهی توسط دانشگاهها و مرکزهای آموزش
عالی صورت میگیرد .بنابراین ،بروندادهای این نظام
اهمیت ویژهای دارند و میتواند سویگان و
کارکردهای مختلف جامعه را تحت تأثیر خود قرار
دهد (سیادت و جمشیدی کوهساری .)1322 ،در این
بین ،آموزش عالی کشاورزی ،نقش مهمی در رشد
بخش کشاورزی بر عهده دارد و دستیابی به توسعهی
همه جانبه و پایدار کشاورزی ،در گرو توسعهی
نیروی انسانی آموزش دیده در این بخش است
(ورمزیاری و همکاران .)1321 ،آموزش عالی
کشاورزی با توسعهی منبعهای انسانی مورد نیاز
جامعه میتواند در این زمینه ایفای نقش کند
(ایروانی و همکاران )1325 ،و مانند نهادهای عمدهی
تولید دانش کشاورزی ،به دلیل تغییر در ماهیت
تولید علم و تولید اقتصادی ،افزون بر پژوهش و
آموزش ،نقش و رسالت جدیدی در توسعهی
اقتصادی و منطقهای یافتهاند (پورجاوید و همکاران،
 .)1311اما ،دگرگونیهایی که در دو دههی اخیر در
زمینهی اقتصاد و سیاست جهانی رخ داده است،
آموزش عالی را در کشورهای مختلف جهان ،به ویژه
در کشورهای درحال توسعه با تنگناها و چالشهای

جدیدی روبه رو کرده است (برآبادی و همکاران،
.)1322
بیکاری و وضعیت اشتغال نامناسب دانش
آموختگان ،نبود گرایش افراد به رشتههای کشاورزی،
نبود ارتباط مؤثر بین دانشگاه با بخش کشاورزی،
نبود نظام ارزیابی درست بهبود کیفیت ،تأمین
منبعهای مالی آموزش عالی ،نبود تناسب بین
ظرفیت کنونی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای
واقعی و آتی بازار کار ،کم توجهی به کارآفرینی در
دانشگاهها ،کمی توجه به انجام تحقیقات کاربردی در
آموزش عالی ،نبود زمینهی گزینش مناسب
دانشجویان و نبود انگیزهی کافی در دانشجویان برای
تحصیل از جمله این تنگناها و چالش هاست که
شاید بتوان گفت معضل بیکاری دانش آموختگان
یکی از مهمترین و تاثرگذارترین آنها باشد .این
تنگنای اساسی نشات گرفته از عاملهای درونی و
پیرامونی مختلفی مانند نبود برنامهریزی و
سیاستگذاری مناسب در امر آموزش و اشتغال دانش
آموختگان ،کمبود برنامهی آموزشهای عملی و
علمی  -کاربردی ،کمبود آرایهی آموزشهای مناسب،
روشهای آموزشی نامطلوب ،نبود زمینهی انتخاب
بهینهی دانشجویان ،نبود زمینه ارتباط دانشگاه با
دیگر بخشها ،نگرش نامناسب به رشته و شغل
کشاورزی در جامعه ،نبود تناسب بین محتوای
آموزش با مهارتهای شغلی و کمی توجه به
آموزشهای تجربی است (قاسمی و همکاران،
.)1322
بنابراین ،میتوان گفت ،بیشتر دانش آموختگان
آموزش عالی کشاورزی قابلیتها و توانمندیهای
فنی ،تخصصی و روانی الزم برای ورود به بازار کار و
پذیرش مسئولیتهای شغلی را ندارند (سیادت و
جمشیدی کوهساری .)1322 ،نظام آموزش عالی
کشاورزی کشور ،با چیرگی محض آموزشهای نظری
بر آموزشهای کاربردی و عملی روبه رو است که این
امر ،یکی از نارساییها و تنگناهای اساسی این نظام
آموزشی در زمینه توانمندسازی دانشجویان و در پی
آن دانش آموختگان به ویژه در حیطهی مهارتهای
شغلی است و متاسفانه در آموزشهای ارائه شده
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کمتر به بحث و موضوعهای عملی و تجربی توجه
میشود .یادگیری تجربی یکی از گونههای
یادگیریهای اکتشافی است .این روش یادگیری ،یک
فرآیند جامع بوده که از تجربه سرچشمه میگیرد و
ضمن آنکه یک رابطه متقابل بین فرد و محیط برقرار
میکند ،این امکان را برای او ایجاد میکند تا با این
محیط هماهنگی پیدا کند تا همراه با تجربه کردن در
محیط ،به کسب دانش بپردازد .یادگیری تجربی
نوعی یادگیری است که یادگیرنده به صورت مستقیم
با واقعیتهای مورد آموزش تماس دارد و یا درگیر
کردن فراگیران در انجام کار و فکر کردن درباره آن
چیزی که انجام میدهند (قاسمی .)1313 ،یادگیری
تجربی فرآیندی است که در آن ،دانش از طریق
تغییر و دگرگونی در تجربهها ایجاد میشود (کلب،
.)1124
شاید بتوان یکی از معروفترین اندیشمندان در
زمینهی یادگیری تجربی را کلب دانست که الگوی
فرآیند یادگیری تجربی وی مبنای بسیاری از
بررسیها در این حوزه است .در این الگو ،یادگیری در
یک چرخه با چهار مرحله تصویر شده است که
عبارتند از مرحلهی تجربه عینی که یادگیرنده در
آغاز عملی را انجام میدهد؛ مرحلهی دوم ،مشاهدهی
تأملی است که یادگیرنده دربارهی آن عمل به تفکر
میپردازد؛ مرحلهی سوم مفهومسازی انتزاعی است
که یادگیرنده فرضیه میسازد؛ و مرحله چهارم،
آزمایش گری فعال است که یادگیرنده سرانجام
درباره فرضیهی خود به انجام آزمایش میپردازد
(سیف .)1325 ،به نظر کلب در یادگیری مطالب،
همهی افراد این مرحلهها را میگذرانند و به احتمال
تا تکمیل یادگیری ،این چرخه چندین بار تکرار
میشود (صالحی و همکاران .)1311 ،اما با وجود
اهمیت یادگیری تجربی در زمینهی آموزش
کشاورزی ،با توجه به ماهیت علمی کاربردی این
آموزشها ،توجه ویژهای به آن در نظام آموزش عالی
کشاورزی کشور نمیشود و الگوی مناسب و اثربخشی
در زمینهی بهرهگیری و تلفیق این نوع یادگیری در
دانشکدههای کشاورزی کشور وجود ندارد .بنابراین،
پرسش اساسی این تحقیق این است که چگونه
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میتوان از یادگیری تجربی به منظور آرایهی
آموزشهای عالی کشاورزی مؤثر و کارآمد استفاده
کرد و با تلفیق یادگیری تجربی در برنامههای
آموزشی دانشکدههای کشاورزی ،از آن در جهت
افرازش و تقویت قابلیتها و مهارتهای دانشجویان
بهرهمند شد؟ آرایهی این آموزشها نیازمند شرایط
ویژهای است که در این تحقیق به شکل عنصرهای
یادگیری تجربی در آموزش عالی در چهار سویه
شامل؛ برنامهی درسی ،ویژگیهای آموزشگران،
ویژگیهای فراگیران و عاملهای سازمانی بررسی و
تحلیل شدهاند.
در همین زمینه ،یافتههای منفرد (،)1322
دربارهی متغیرهای مؤثر بر به کارگیری روش
آموزشی یادگیری تجربی توسط کارشناسان
کشاورزی نشان داد ،متغیرهای آگاهی ،نگرش و شمار
کالسهایی که کارشناسان آموزشی شرکت کردهاند
قادر به تبیین رفتار کارشناسان آموزشی میباشند.
یافتههای تحقیق پاپ زن و همکاران ( )1311با
عنوان تحلیل مرحلهها و سبکهای یادگیری
دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی بر پایهی نظریه
چرخهی یادگیری تجربی نشان داد ،دانشجویان از
لحاظ این مرحلهها و سبکهای یادگیری دارای
تفاوت معنیدار نبودند ،اما مرحلههای یادگیری برتر
آزمایشگری فعال و مفهومسازی انتزاعی و سبک
یادگیری برتر همگرا بودند.
بنابر یافتههای تحقیق علی بیگی و میرزایی
( )1314وضعیت بسترهای یادگیری تجربی در
دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی در حدّ متوسط
ارزیابی شد و در بین بسترها ،توجه به واحد
کارآموزی ،میزان بهرهگیری از آزمایشگاههای موجود
در دانشکده کشاورزی و ایجاد فضایی همراه با انتقاد،
تفکر ،بحث و به چالش کشیدن مطالب آموزشی
دارای سطح بهتری بودند .در تحقیقی در زمینهی
بررسی چالشهای یادگیری تجربی ،چالشهایی چون
ناآگاهی اعضای هیات علمی نسبت به یادگیری
تجربی ،نبود توجه کافی به یادگیری تجربی در
برنامههای آموزشی ،نبود زمانبندی مناسب
فعالیتهای عملی ،نبود زمینهی نظارت بهینه بر
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درسهای عملی و مدیریت نامناسب فراگیران در
برنامههای یادگیری تجربی شناسایی شدند (آرنولد و
همکاران .)2119 ،یافتههای پژوهشی در زمینهی
مقایسهی آموزشهای متداول دانشگاهی و تجربی در
آموزشهای فنی و حرفهای مشخص شد ،یادگیری
تجربی در مقایسه با آموزشهای سنتی و متداول
پیامدهای آموزشی مطلوبتری در پی داشتهاند (دی
یونگ و همکاران .)2119 ،هاروود ( ،)2111بیان
میدارد که یکی از چالشهای اساسی در
دانشکدههای کشاورزی نبود توجه کافی به
آموزشهای عملی است .در واقع ،در آموزشهای
کشاورزی گاهی به موردهایی اشاره میشود که به
صورت عملی مورد اجرا قرار گیرند و تنها به
موضوعهای نظری پرداخته میشود.
یافتههای تحقیقی در جنوب افریقا نشان داد،
تلفیق یادگیری تجربی در آموزشهای کارآفرینی
میتواند به عنوان یک الگوی مناسب در این زمینه
مورد توجه قرار گیرد (دلیوایو .)2112 ،تحقیق
ریسینگ و کوگان ( ،)2111نیز نشان داد که
فعالیتهای یادگیری تجربی ابزار موثری به منظور
انتقال دانش به فراگیران بوده و موجب بهبود عملکرد
آنان در زمینهی فعالیتهای عملی و آزمایشگاهی
میشد .یافتههای دیگری بیان داشته که به منظور
اجرای موفقیت آمیز یادگیری تجربی در زمینه
آموزشهای کشاورزی بایستی نظریه های :آموزشی،
یادگیری تجربی ،توسعه جوانان و یادگیری به خوبی
با یکدیگر تلفیق شوند (کینگرلی.)2111 ،
فارگیون و همکاران ( ،)2111در پژوهش خود به
بررسی نقش روشهای یادگیری تجربی و فعال در
یک محیط بینالمللی پرداختند و دریافتند که
بهرهگیری از این آموزشها میتواند سبب ایجاد
موقعیتی شود که در آن شرکت کنندگان میتوانند
با تنگناها و چالشهای دنیای واقعی روبه رو میشوند
و از این راه به کسب مهارتهای کارآفرینانه
میپردازند .یافتههای تحقیقی دیگر نشان داد،
توسعهی دانش تجربی کارآفرینان یک فرآیند
تدریجی است که در طول دورهی زندگی فرد و
رویارویی با پدیدههای واقعی تکامل مییابد .این

مطلب بدین معناست که تالش به منظور ایجاد
تجربههای واقعی با شیوههای آموزش رسمی و
منفعل امکانپذیر نیست و این گونه آموزشها تأثیر
ناچیزی در این زمینه دارند (هیگینز و الیوت،
 .)2111در تحقیقی در بررسی چالشهای یادگیری
تجربی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،مهمترین چالشها کمبود فضا و امکانات
آموزشی ،کم کفایتی مدرسان و تکنسینهای
درسهای عملی ،کم توجهی به برنامههای مکمل
آموزشهای عملی و نبود زمینه اجرای مناسب
آموزشهای عملی برشمرده شد (نظری نوقابی و
همکاران.)2111 ،
بنابراین ،در این تحقیق ،به تحلیل عنصرهای
یادگیری تجربی شامل برنامهی درسی ،ویژگیهای
آموزشگران ،ویژگیهای فراگیران و عاملهای
سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران از
دیدگاه دانشجویان پرداخته میشود.
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر
گردآوری دادهها میدانی بود که با هدف بررسی و
تحلیل عنصرهای یادگیری تجربی در نظام آموزش
عالی کشاورزی ایران انجام پذیرفت .جامعهی آماری
آن را دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدههای
کشاورزی ایران تشکیل میدادند ( ،)N= 21512که
حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران
معادل  399تن به دست آمد اما ،به منظور افزایش
دقت 321 ،نمونه وارد تحلیل شد .به منظور انتخاب
نمونههای مورد نظر از روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد و برای
انتخاب دانشجویان مورد نظر از قطببندی سازمان
سنجش آموزش کشور که استانهای کشور را در پنج
قطب طبقهبندی کرده است استفاده شد .بر این پایه،
از هر قطب یک یا دو دانشگاه و در مجموع هشت
دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب شدند :قطب یک،
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) و
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ قطب
دو ،دانشگاه فردوسی مشهد؛ قطب سه ،دانشگاههای
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رازی و بوعلی سینا؛ قطب چهار ،دانشگاه صنعتی
اصفهان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
رامین اهواز و قطب پنج ،دانشگاه شیراز .پس از آن با
استفاده از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب
متناسب ،از هر دانشگاه ،شمار دانشجویان مورد نظر
تعیین شدند .در ادامه نیز نمونههای مورد نظر از هر
دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب شدند (جدول )1
و پرسشنامههای مورد نظر توزیع و گردآوری شد .به
منظور گردآوری دادهها ،پرسشنامهای مشتمل بر
ویژگیهای فردی و حرفهای و عنصرهای یادگیری
تجربی شامل :برنامهی درسی (نیازها و هدفها،
محتوی و ارزشیابی) ،ویژگیهای آموزشگران
(ویژگیهای حمایتی ،مهارتی و انگیزشی – تعاملی)،

ویژگیهای فراگیران (عملی تجربی ،انگیزشی و
تعاملی) و عاملهای سازمانی (زیرساختی ،مالی و
حمایتی) ،در قالب طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی
زیاد طراحی شد .به منظور محاسبهی پایایی
پرسشنامه از دو روش آلفای ترتیبی (با استفاده از
نرمافزار  )Rو پایایی مرکب استفاده شد و به منظور
تعیین روایی پرسشنامه تحقیق نیز افزون بر
نظرخواهی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و
آموزش کشاورزی دانشگاه تهران (روایی شکلی) ،از
روایی سازه نیز برای تعیین اعتبار سازهای پرسشنامه
استفاده شد (جدول  .)2دادهها با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSنسخه  11و  LISRELنسخه 2/5
پردازش شدند.

جدول  -1شمار جامعه آماری و نمونه
دانشگاه

شمار جامعه آماری

شمار نمونه

درصد

تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فردوسی مشهد
رازی کرمانشاه
بوعلی سینای همدان
صنعتی اصفهان
علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
شیراز
جمع

1221
1145
1341
191
953
991
291
122
1322

13
21
91
11
34
34
14
31
321

25
23
12
2
1
1
4
11
111

جدول -2روایی و پایایی سنجی ابزار تحقیق
بخش
عنصرهای برنامهی درسی

ویژگیهای آموزشگران

ویژگیهای فراگیران

عاملهای سازمانی

78

سازه

روایی سازه

آلفای ترتیبی

پایایی مرکب

نیازها و هدف ها
محتوی آموزشی
ارزشیابی آموزشی
حمایتی
مهارتی
انگیزشی  -تعاملی
عملی  -تجربی
انگیزشی
تعاملی
زیرساختی
مالی
حمایتی

1/21
1/24
1/11
1/13
1/12
1/11
1/12
1/13
1/13
1/12
1/15
1/19

1/29
1/21
1/29
1/13
1/21
1/21
1/24
1/11
1/21
1/13
1/23
1/21

1/12
1/19
1/12
1/11
1/12
1/12
1/11
1/12
1/12
1/12
1/11
1/12
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یافتهها
بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
نشان داد که میانگین سنی دانشجویان مورد بررسی
در حدود  21سال بود 54/1 ،درصد از پاسخگویان
مرد و  45/1درصد دیگر زن بودند و  91/9درصد
دارای مدرک تحصیلی کارشناسیارشد و  32/1درصد
در مقطع دکتری بودند .بیشترین فراوانی در
زمینهی رشتهی تحصیلی مربوط به زراعت و اصالح
نباتات ( 22/2درصد) بود و دانشگاه محل تحصیل
بیشتر دانشجویان مورد بررسی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران ( 25درصد) و کمترین
آنها رازی ( 2درصد) بود.
عنصرهای یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی
کشاورزی در چهار سویهی برنامهی درسی،
ویژگیهای آموزشگران ،ویژگیهای فراگیران و
عاملهای سازمانی رتبهبندی شدند (جدول  .)3البته،
هر یک از آنها نیز شامل گویههایی بودند که
رتبهبندی گویههای تشکیل دهنده هر یک از سویهها
نشان داد ،در زمینهی نیازها و هدفهای آموزشی،
گویهی تناسب هدفهای آموزشی با قابلیتها و توان
عملی دانشجویان ،در زمینهی محتوی آموزشی
گویهی آرایهی محتوی درسی با قابلیت تجربه
مستقیم و فعالیتهای عملی و در زمینهی ارزشیابی
آموزشی نیز گویهی استفاده از شیوههای تحلیلی و
تشریحی ارزشیابی ،در باالترین رتبهها قرار گرفتند.
همچنین از بین سه عنصر یاد شده ،ارزشیابی
آموزشی در باالترین رتبه و نیازها و هدفهای
آموزشی در پایینترین رتبه قرار گرفتند .یافتههای
تحقیق در زمینهی رتبهبندی گویههای مربوط به سه
سویه عنصر ویژگیهای آموزشگران نشان داد که در
زمینهی ویژگیهای حمایتی ،گویهی تشویق و
حمایت از فرصتهای یادگیری جدید ،در زمینهی
ویژگیهای مهارتی گویهی استفاده و آرایهی
منبعهای آموزشی جدید و در زمینهی ویژگیهای
انگیزشی  -تعاملی گویهی تعامل پیوسته بین استاد و
دانشجو ،در باالترین رتبهها قرار گرفتند .هم چنین،
رتبهبندی کلی سه سویه یاد شده نشان داد،

ویژگیهای مهارتی در باالترین و انگیزشی  -تعاملی
در پایینترین رتبه قرار گرفتند.
رتبهبندی گویههای مربوط به عنصر ویژگیهای
فراگیران نشان داد که در ویژگیهای عملی تجربی
گویهی تأمل و تفکر بر محتوا و تجربههای یادگیری؛
در ویژگیهای انگیزشی گویهی برخورداری از
شکیبایی و بردباری کافی برای انجام پروژههای عملی
و کسب تجربه شخصی و در ویژگیهای تعاملی گویه
ی ،تعامل پیوسته با مدرسان به منظور رفع
نارساییهای احتمالی پیش آمده ،در باالترین رتبهها
قرار داشتند .بررسی رتبهبندی کلی هر یک از سه
سویهی یاد شده نشان داد ،ویژگیهای انگیزشی در
باالترین و ویژگیهای تعاملی در پایینترین رتبه قرار
گرفتند .بنابر یافتههای تحقیق در رتبهبندی
گویههای مربوط به عاملهای سازمانی مشخص شد
که در سویهی زیرساختی ،گویهی وجود مزرعه
تحقیقاتی دارای تجهیزات و وسعت کافی ،در سویهی
مالی ،گویهی حمایت مالی کافی از طرحها و
پروژههای دانشجویی و در سویهی حمایتی گویهی
توجه و بها دادن مناسب به آموزشهای عملی و
کاربردی در سیاست گذارهای کالن دانشگاه ،در
باالترین رتبهها قرار داشتند .هم چنین ،بررسی
رتبهبندی کلی هر یک از سه سویهی یاد شده نشان
داد ،سویهی زیرساختی در باالترین و سویهی مالی
در پایینترین رتبه قرار گرفتند.
در رابطه با عنصر برنامهی درسی ،سه سویهی نیازها
و هدفها ،محتوی و ارزشیابی بررسی شدند .در
بررسی توانمندی نشانگرهای مورد استفاده برای
سنجش عنصرهای برنامهی درسی از مدل تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شده است (نگاره  .)1در مدل
برازش یافته ،معنیداری بارهای عاملی و همهی
رویکردهای مورد بررسی ،اعتبار الزم را دارند .با توجه
به مدل ( )2نیز مشخص شد که همهی نشانگرهای
سازهها دارای مقدار  tباالتر از  1/19هستند .بنابراین،
در عنصرهای برنامهی درسی ،همهی نشانگرهای
مربوط به سه دسته عاملهای نیازها و هدفهای
آموزشی ،محتوی آموزشی و ارزشیابی آموزشی
معنیدار شدند و این نشانگرها به خوبی سازهی مورد
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نظر را معرفی میکنند .شاخصهای برازندگی مدل
اندازهگیری عنصرهای برنامهی درسی نیز نشان داد،
مقادیر گزارش شده برای این مدل اندازهگیری در حد
مطلوبی قرار دارد (جدول .)4
در رابطه با ویژگیهای آموزشگران ،سه سویهی
ویژگی حمایتی ،مهارتی و انگیزشی  -تعاملی بررسی
شد و برای بررسی توانمندی نشانگرهای مورد
استفاده برای سنجش عنصرهای ویژگیهای
آموزشگران از مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شده است (نگاره  .)3در مدل برازش یافته،
معنیداری بارهای عاملی و همهی رویکردهای مورد

بررسی ،اعتبار الزم را دارند .با توجه به مدل ( )4نیز
مشخص شد که همهی نشانگرهای سازهها دارای
مقدار  tباالتر از  1/19هستند .بنابراین ،در زمینهی
ویژگیهای آموزشگران ،همهی نشانگرهای مربوط
به سه دسته عاملهای ویژگی حمایتی ،مهارتی و
انگیزشی  -تعاملی معنیدار شدند و این نشانگرها به
خوبی سازه مورد نظر را معرفی میکنند .شاخصهای
برازندگی مدل اندازهگیری ویژگیهای آموزشگران
نیز نشان داد مقادیر گزارش شده برای این مدل
اندازهگیری در حد مطلوبی قرار دارد (جدول .)5

جدول  -3رتبهبندی سویگان تشکیل دهنده عنصرهای یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی
عنصر
عنصر برنامهی درسی

ویژگیهای آموزشگران

ویژگیهای فراگیران

عاملهای سازمانی

سویه

میانگین رتبه ای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

ارزشیابی
محتوی
نیازها و هدف ها
مهارتی
حمایتی
انگیزشی  -تعاملی
انگیزشی
عملی تجربی
تعاملی
زیرساختی
حمایتی
مالی

2/11
2/22
2/11
2/95
2/51
2/94
3/15
3/31
3/13
2/52
2/14
1/11

1/21
1/13
1/22
1/13
1/12
1/11
1/11
1/14
1/15
1/19
1/11
1/19

1/413
1/423
1/431
1/311
1/312
1/415
1/211
1/211
1/311
1/322
1/493
1/513

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

جدول  -4شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری عنصرهای برنامهی درسی
شاخص برازش
مقدار گزارش شده

x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

IFI

RMR

SRMR

RMSEA

2/33

1/11

1/11

1/12

1/13

1/12

1/145

1/151

1/195

جدول  -5شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری ویژگیهای آموزشگران
شاخص برازش
مقدار گزارش شده
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x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

IFI

RMR

SRMR

RMSEA

2/33

1/12

1/11

1/11

1/12

1/11

1/131

1/131

1/195
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نگاره  -1مدل اصالح شدهی عنصرهای برنامهی درسی

نگاره  -2مقادیر  tمدل برازش یافتهی عنصرهای برنامهی درسی
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نگاره  -3مدل اصالح شدهی ویژگیهای آموزشگران

نگاره  -4مقادیر  tمدل برازش یافتهی ویژگیهای آموزشگران
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در رابطه با ویژگیهای فراگیران ،سه سویهی
ویژگی عملی  -تجربی ،انگیزشی و تعاملی بررسی
شد و برای بررسی توانمندی نشانگرهای مورد
استفاده جهت سنجش عنصرهای ویژگیهای
فراگیران از مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده
است (نگاره  .)5در مدل برازش یافته ،معنیداری
بارهای عاملی و همهی رویکردهای مورد بررسی،
اعتبار الزم را دارند .با توجه به مدل ( )9نیز مشخص
شد که همهی نشانگرهای سازهها دارای مقدار  tباالتر
از  1/19هستند .بنابراین ،در زمینه ویژگیهای
فراگیران ،همهی نشانگرهای مربوط به سه دسته
عاملهای ویژگی عملی  -تجربی ،انگیزشی و تعاملی
معنیدار شدند و این نشانگرها به خوبی سازه مورد
نظر را معرفی میکنند .شاخصهای برازندگی مدل
اندازهگیری ویژگیهای فراگیران نیز نشان داد،
مقادیر گزارش شده برای این مدل اندازهگیری در حد
مطلوبی قرار دارد (جدول  .)9در رابطه با ویژگیهای

سازمانی ،سه سویهی عاملهای زیرساختی ،مالی و
حمایتی بررسی شد و برای بررسی توانمندی
نشانگرهای مورد استفاده برای سنجش عنصرهای
ویژگیهای سازمانی از مدل تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شده است (نگاره  .)1در مدل برازش یافته،
معنیداری بارهای عاملی و همهی رویکردهای مورد
بررسی ،اعتبار الزم را دارند .با توجه به مدل ( )2نیز
مشخص شد که همهی نشانگرهای سازهها دارای
مقدار  tباالتر از  1/19هستند .بنابراین ،در زمینهی
ویژگیهای سازمانی ،همهی نشانگرهای مربوط به سه
دسته عاملهای زیرساختی ،مالی و حمایتی معنیدار
شدند و این نشانگرها به خوبی سازه مورد نظر را
معرفی میکنند .شاخصهای برازندگی مدل
اندازهگیری ویژگیهای سازمانی نیز نشان داد که
مقادیر گزارش شده برای این مدل اندازهگیری در حد
مطلوبی قرار دارد (جدول .)1

نگاره  -5مدل اصالح شدهی ویژگیهای فراگیران

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

75

عنصرهای یادگیری تجربی ...

نگاره  -7مقادیر  tمدل برازش یافتهی ویژگیهای فراگیران

نگاره  -6مدل اصالح شدهی عاملهای سازمانی
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نگاره  -7مقادیر  tمدل برازش یافتهی عاملهای سازمانی
جدول  -7شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری ویژگیهای آموزشگران
شاخص برازش
مقدار گزارش شده

x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

IFI

RMR

SRMR

RMSEA

2/53

1/12

1/12

1/11

1/19

1/11

1/149

1/141

1/194

جدول  -6شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری عاملهای سازمانی
شاخص برازش
مقدار گزارش شده

x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

IFI

RMR

SRMR

RMSEA

2/55

1/12

1/12

1/11

1/15

1/11

1/132

1/131

1/194

نتیجهگیری
در این پژوهش با توجه به اهمیت و جایگاه
یادگیری تجربی در امر آموزش و به ویژه آموزش
کشاورزی از یک سو و تنگناها و چالشهای آموزش
عالی کشاورزی کشور از سوی دیگر ،عنصرهای
یادگیری تجربی در نظام آموزش عالی کشاورزی
ایران بررسی و تحلیل شد .در این زمینه ،عنصرهای

چهارگانهی برنامهی درسی ،ویژگیهای آموزشگران،
ویژگیهای فراگیران و عاملهای سازمانی بر پایه
مرور جامع ادبیات تحقیق شناسایی و برای هر یک
سه سویه که دارای گویههایی میباشند استخراج شد.
بر این اساس ،در زمینهی برنامهی درسی ،سویگان
ارزشیابی آموزشی در باالترین و نیازها و هدفهای
آموزشی در پایینترین رتبهها قرار گرفتند؛ در
زمینهی ویژگیهای آموزشگران سویگان ویژگیهای
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مهارتی در باالترین و انگیزشی  -تعاملی در
پایینترین رتبهها قرار گرفتند؛ در زمینهی
ویژگیهای فراگیران سویگان ویژگیهای انگیزشی در
باالترین و ویژگیهای تعاملی در پایینترین رتبهها
قرار گرفتند و در زمینهی عاملهای سازمانی نیز
سویگان زیرساختی در باالترین و مالی در پایینترین
رتبهها قرار گرفتند .در ادامه نیز از تحلیل عاملی
تاییدی استفاده شد که یافتههای آن نشان داد که
همهی نشانگرهای عاملهای تشکیل دهنده برنامهی
درسی ،ویژگیهای آموزشگران ،ویژگیهای فراگیران
و عاملهای سازمانی معنیدار بوده و شاخصهای
برازندگی مدلها نیز در حد مطلوبی قرار داشت و
قابل اتکا میباشند .بنابراین ،بر پایهی یافتههای
تحقیق و به منظور توسعه و تلفیق یادگیری تجربی
در آموزش عالی کشاورزی کشور پیشنهادهایی به
شرح زیر ارائه میشود:
 نسبت به بازنگری اساسی در هدفهایبرنامههای درسی نظام آموزش عالی کشاورزی اقدام
الزم صورت پذیرد .هم چنین ،تمرکز هدفهای
برنامهی درسی بر تغییر و دگرگونیهای بازار کار و
آینده شغلی هنگامی محقق میشود که در تدوین
هدفهای آموزشی به مقولههایی چون تجزیه و
تحلیل نیازهای واقعی شغلی ،توجه به تفاوتهای
فردی ،قابلیتها و توان فراگیران و هم چنین ،عالقه
و گرایشهای شغلی آنان توجه ویژه شود و در
بازنگری هدفها بایستی مقولهی یاد شده مورد توجه
قرار گیرند.
 نسبت به بازبینی و بازنگری در محتوای درسیکشاورزی بر پایهی ارتباط نزدیک با واقعیت و دنیای
واقعی شغلی ،محیط روستایی و بخش کشاورزی و
تشکیل کمیته تدوین محتوی آموزشی متشکل از
اعضای هیات علمی ،متخصصان موضوعی کشاورزی و
متخصصان تدوین محتوی آموزشی به منظور تدوین
دوبارهی محتوی آموزشی متناسب با اصول یادگیری
تجربی اقدام الزم صورت پذیرد.
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 توجه بیشتری به سویگان مهارتی و دانشی درتدوین محتوی آموزشی صورت پذیرد .هم چنین،
بخش بیشتری از محتوی آموزشی به فعالیتهای
عملی با قابلیت تجربه مستقیم فعالیتهای یادگیری
اختصاص یابد .در ضمن ،از شیوههای تحلیلی و
تشریحی ارزشیابی در نظام آموزش عالی کشاورزی
بیشتر استفاده شود.
 با در نظر گرفتن وضع موجود نظام آموزشعالی ،زمینههای تغییر در نظام حاکم موجود
(آموزشگر محوری) فراهم شود .اعضای هیات علمی
نیز با جایگزین کردن شیوههای حل مسئله و جلب
مشارکت بیشتر فراگیران در امر تدریس ،گروهسازی
در بین دانشجویان و استفاده از شیوههای مشارکتی،
زمینه را برای تفکر بیشتر آنان فراهم کرده و به
جای ارائه صرف مطالب و ارائه پاسخ مسئلهها،
دانشجویان را در فرآیند حل مسئله دخیل سازند.
 به منظور باال بردن سطح توانمندی دانشجویانو اعضای هیأت علمی ،نخست این که زمینهی
استفاده از فرصتهای مطالعاتی داخلی و خارجی
فراهم شود ،دوم این که با وضع تفاهم نامه دوجانبه با
سازمانها و نهادهای مختلف ،ضمن استفاده از
امکانات آنها ،با تعریف و اجرای پروژههای مشترک،
آموزش و تحقیقات در نظام آموزش عالی را به سمت
کاربردیتر شدن سوق دهد.
 با فراهم کردن زمینه تاسیس شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای دانشگاهی و حمایت از آنها،
ضمن هدفمند کردن و به ثمر رساندن ایدههای
خالقانه و کارآفرینانهی اعضای هیات علمی ،نگرش،
مهارت و دانش آنان در این حوزه افرازش یافته و
زمینه جلب مشارکت دانشجویان در پروژهها و
طرحهای عملی و بازارمحور ،بیشتر فراهم شود.
 فعالیتهای عملی و تجربی اعضای هیات علمیدر نظام ارتقاء ،ترفیع و پاداش آنان لحاظ و آیین
نامههای الزم تدوین ،تصویب و ابالغ شود.
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Abstract
Experiential learning is a fundamental model of teaching and learning in agricultural
education. Accordingly, the purpose of this survey research was to analysis the elements of
experiential learning in Iranian higher agricultural education system. The statistical population
of the study consisted of 20518 graduate students of Iranian agricultural colleges out of which
380 students selected as sample, using Cochran formula and proportionate stratified random
sampling technique. Data were collected by applying a questionnaire developed for the study
and were analyzed using SPSSwin/v. 19 and LISREL/v8.5. Validity of the questionnaire was
approved by a panel of experts and construct validity using AVE Index (AVE= 0.84-0.96). In
order to measure the reliability of the questionnaire, ordinal Alpha coefficient and composite
reliability (CR) were calculated (α= 0.83 - 0.93; CR= 0.96 - 0.98). Results of prioritizing
dimensions of four elements of experiential learning in higher agricultural education system
indicated that in the element of curriculum, educational evaluation held the highest and
educational needs and goals held the lowest ranks; in the element of teacher’s characteristics,
skill dimension held the highest and motivational – interactive dimensions held the lowest
ranks; in the element of student’s characteristics, motivational dimension held the highest and
interactive dimension held the lowest ranks and in the element of organizational factors,
infrastructure dimension held the highest and financial dimension held the lowest ranks.
Confirmatory factor analysis revealed that indicators used for measuring curriculum, instructors'
characteristics, learners' characteristics and organizational factors were appropriate and models
fitness indexes were at desirable level.
Index Terms: experiential learning, higher agricultural education, agricultural learners,
agricultural instructors.
Corresponding Author: J. Ghasemi
Email: ja.ghasemi@areeo.ac.ir
Received: 11/08/2018; Accepted: 28/08/2018

91

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

