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ویژگیهای محیط یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی صالحیت محور
مهسا سعدوندی ،7عنایت عباسی 2و همایون فرهادیان

9

 -1دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -2دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 -3دکتری ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده
پژوهشهای انجام شده در سالهای گذشته ،نشان دادهاند که کیفیت محیط یادگیری تأثیر انکارناپذیری
بر دستیابی به هدفهای آموزشی دارد .یکی از هدفهای اساسی آموزش در نظام آموزش صالحیت محور،
ایجاد پیوند بین نظام آموزشی و بازار کار است .برای تحقق این رهیافت آموزشی ،تعیین ویژگیهای محیط
یادگیری بسیار اهمیت دارد .در این تحقیق توصیفی -تحلیلی ،اسناد و پژوهشهای پیشین با استفاده از روش
تحلیل محتوا و کدگذاری تجزیه و تحلیل شده است تا ویژگیهای الزم برای محیط یادگیری در نظام آموزش
عالی کشاورزی صالحیت محور استخراج شود .برای این منظور نمونهی مورد تحقیق  12پژوهش مرتبط که به
صورت هدفمند برای پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .ابزار گردآوری
اطالعات و دادههای مورد نیاز پژوهش ،سیاهه وارسی و برگههای محقق ساخته بود .نتایج این پژوهش نشان
داد که بر مبنای نتایج پژوهشهای انجام شده و با توجه به اصول آموزش صالحیت محور ،ویژگیهای الزم
برای محیط یادگیری در آموزش صالحیت محور ،به طور کلی در پنج دسته قرار میگیرد .این ویژگیها
عبارتاند از :تأکید بر فعالیتهای عملیاتی ،تاکید بر ارتقای مهارتهای ارتباطی ،تاکید بر توسعه فردی
فراگیران ،حمایت از مشارکت فراگیران در یادگیری و دربرداشتن اصول ارزشیابی .با توجه به نتایج تحقیق و
تآکید آموزش صالحیت محور بر ارتباط تنگاتنگ محیط یادگیری و محیط کاری و ماهیت تجربی آموزش
کشاوری ضرورت دارد در تدوین برنامه آموزشی و درسی به ویژگیهای محیط یادگیری صالحیت محور نیز
توجه ویژهای شود.
نمایه واژگان :آموزش صالحیت محور؛ محیط یادگیری ،آموزش عالی کشاورزی.
نویسنده مسئول :عنایت عباسی
رایانامهenayat.abbasi@modares.ac.ir :
دریافت 1331/20/22 :پذیرش1331/20/20 :
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مقدمه
در زندگی اجتماعی ،افراد به هر حرفهای که
مشغول باشند ،کاال و یا خدماتی به دیگران ارائه
میدهند و در مقابل نیز از کاال و خدمات دیگران در
زندگی روزمره استفاده میکنند .میزان صالحیت
افراد در انجام وظایفشان ،تأثیر شایان توجهی بر
کیفیت زندگی در جامعه دارد ،بنابراین تالش برای
ارتقا صالحیت افراد ،از جمله اقدامهای مهم هر
جامعهای برای رشد و پیشرفت به شمار میرود.
صالحیت ،مفهومهای چندی را در بر دارد ،اما در
زمینه ایفای نقش مؤثر در جامعه ،صالحیت به معنای
عملکرد درست و مناسب افراد در انجام امور است و
افراد برای عملکرد صالحیت محور ،بایستی دانش
کافی ،نگرش مثبت و مهارت الزم را داشته باشند
(مولدر .)2211 ،بدیهی است که برای دستیابی به
این مؤلفهها ،افراد به آموزش نیاز دارند .آموزش
صالحیت محور ،یک نوآوری آموزشی است که
صالحیت را به عنوان مبنای آموزش مورد توجه قرار
داده و سعی در آماده کردن افراد برای عملکرد
موفقیت آمیز در بازار کار دارد .در نظام آموزش
صالحیت محور ،هدف هماهنگ کردن آموزش با
نیازهای بازار کار است به گونهای که فراگیران در
دوران تحصیل با چالشها و تنگناهای حرفهای در
آینده شغلی آشنا شده و آمادگی الزم را برای فعالیت
در جامعه پیدا کنند (مولدر .)2212 ،از آنجا که
آموزش عالی به عنوان نهاد متولی تربیت نیروی
انسانی متخصص ،نقش مهمی در آمادهسازی افراد
برای فعالیت در جامعه دارد ،لذا اقدامهای زیادی در
جهت به کارگیری این نوآوری در نظام آموزشی عالی
در کشورهای مختلف انجام شده است.
همانطور که بیان شد ،هدف اصلی آموزش
صالحیت محور ایجاد ارتباط بین بازار کار و نظام
آموزشی است .در این نوع آموزش ،حرفهای که
فراگیران پس از پایان تحصیالت وارد آن میشوند
مشخص و تنگناهای حرفهای احتمالی شناسایی
میشود؛ سپس فعالیت همه اجزای نظام آموزشی بر
این پایه تعریف میشود (وسلینک .)2212 ،در
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بررسیهای انجام شده مجموعهای از اصول برای
تحقق آموزش محور طراحی شده است؛
 تعیین صالحیتهایی که برنامه آموزشی باید برمبنای آنها تدوین شود.
 تنگناهای اساسی حرفهای به عنوان مبناییبرای طراحی و یا بازنگری برنامه درسی استفاده
میشود.
 فعالیتهای یادگیری در طیف گستردهای ازموقعیتهای معتبر انجام میشود.
 در فرآیند یادگیری و ارزیابی ،دانش ،مهارت ونگرش باید تلفیق شود.
 توسعه صالحیتهای فراگیران پیش ،حین وپس از فرآیند یادگیری ارزیابی میشود.
 فراگیران به یادگیری تاملی تشویق میشوند. فراگیران به تفکر و خود مسئولیتی تشویقمیشوند.
 فعالیتهای یادگیری در طیف گستردهای ازموقیتهای معتبر انجام میشود.
 برنامه آموزشی انعطافپذیر است. آموزش گران هم در آموزشگاه و هم در عمل بادر نظر گرفتن نیازهای فراگیران ،به عنوان مربی و
کارشناس ایفای نقش میکنند.
 در برنامه آموزشی ،یادگیری و صالحیتهایحرفهای و شهروندی مورد توجه قرار میگیرد
(استارینگ و همکاران.)2211 ،
در کشور ما بخش شایان توجهی از امکانات و
منبعهای آموزش عالی به آموزش کشاورزی
اختصاص دارد و هر ساله شمار زیادی از دانش
آموختگان این بخش وارد جامعه میشوند اما نتایج
بررسیهای انجام شده نشان میدهد ،بسیاری از این
دانش آموختگان امکان و فرصت حضور تاثیرگذار در
بخش کشاورزی را پیدا نکرده (مردانشاهی )1330 ،و
بنابراین نتوانستهاند از توان و تخصص خود بخوبی
استفاده کنند ،لذا مسئله اشتغال دانش آموختگان در
ایران به عنوان یکی از عمدهترین چالشهای پیش
روی نظام آموزش عالی کشور مطرح است (موحدی
 )1330به نظر میرسد که تلفیق صالحیت محوری

ویژه نامه تابستان 7931

در نظام آموزش عالی کشاورزی میتواند گام مؤثر و
سودمندی در جهت بهبود وضعیت موجود باشد.
اگر به کارگیری آموزش صالحیت محور به عنوان
یکی از هدفهای نظام آموزش عالی مورد توجه قرار
گیرد ،آن گاه الزم است که همه ارکان نظام آموزشی
هماهنگ و همسو با این هدف فعالیت کنند .در
بررسیهای پیشین ،ویژگیهای ارکان مختلف نظام
آموزش عالی از جمله فراگیران (سعدوندی و
همکاران )1330 ،و آموزش گران (سعدوندی و
همکاران )2211 ،در زمینه آموزش صالحیت محور
مورد بررسی شده است .یکی دیگر از مهمترین ارکان
نظام آموزشی ،محیط یادگیری است که بر پایه
پژوهشهای پیشین ،این جز از نظام آموزشی تأثیر
انکارناپذیری بر دستیابی به هدفهای آموزشی دارد
(واکر و فراسر .)2220 ،با توجه به هدفها و اصول
آموزش صالحیت محور ،انتظار میرود که محیط
یادگیری با استفاده از برنامه درسی مسئله محور
امکان به دست آوردن تجربههای عینی را برای
فراگیران فراهم کرده و با تکیه بر برنامه درسی
پژوهش محور به فراگیران فرصت انتخاب مسیر
یادگیری را بدهد و در نهایت با فراهم کردن فضای
مناسب برای تعامل بین فراگیران ،امکان تبادل
تجربهها برای آنها فراهم شود .رهیافتهای چندی
به کار گرفته شده است تا مشخص شود ،کدام جنبه
از محیط یادگیری تأثیر بیشتری بر آسانگری و
افزایش دستاوردهای آموزش دارد .به طور کلی این
رهیافتها را میتوان در پنج گروه طبقهبندی کرد؛
بررسی محیط یادگیری بر پایه نظریههای یادگیری،
بررسی محیط یادگیری بر مبنای دیدگاههای محیط
یادگیری ،بررسی محیط یادگیری بر پایه روش-های
کمی یا کیفی ،بررسی محیط یادگیری از دیدگاه
جامعههای آماری مختلف و بررسی محیط یادگیری
در سطوح مختلف آموزشی (الویرا و همکاران،
.)2210
الف) بررسی محیط یادگیری بر پایه نظریههای
یادگیری :در این رهیافت عاملهایی مانند
رویکردهای ارتباطی در کالس (تأثیر ارتباطات بر
افراد) ،آموزشگر محور یا فراگیرمحور بودن کالس،

کالسهای سنتی و یا کالسهای پژوهش محور و
همچنین مفهومهایی مانند فراشناخت ،عملگرایی و
یا ساختارگرایی اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد
(دورمن.)2223 ،
ب) بررسی محیط یادگیری بر پایه دیدگاههای
محیط یادگیری :در این زمینه ،به طور کلی دو دسته
پژوهش وجود دارند؛ پژوهشهایی که عاملهای روان
شناختی محیط یادگیری را بررسی میکنند و دسته
دوم پژوهشهایی که عاملهای فیزیکی مؤثر بر
محیط یادگیری را مورد توجه قرار میدهند .در بعد
روان شناختی ،محیط یادگیری باید شرایط مطلوب
برای یادگیری را فراهم کند .به عبارت دیگر،
عاملهایی که بر رضایت ،انسجام و استقالل فراگیران
مؤثر است در این دیدگاه مورد توجه قرار میگیرد
(شونراک ادما و همکاران.)2212 ،
پژوهشهایی که جنبه فیزیکی محیط یادگیری را
بررسی میکنند به عاملهای فیزیکی ،ساختاری و
زیستی که بر توانمندی و ظرفیت یادگیری فراگیران
اثرگذارند توجه میکنند .عنصرهای فیزیکی محیط
یادگیری (اعم از فضا ،نور ،رنگ ،صدا ،مواد آموزشی،
تنظیم دما ،کیفیت هوا و )...بر یادگیری تأثیر
میگذارند (بریس و میلر .)2211 ،به نظر میرسد که
محیط فیزیکی نامناسب میتواند مانع یادگیری باشد
(مثالً وجود صدای اضافی در یک محیط یادگیری
تمرکز فراگیران را دچار مشکل میکند).
ج) بررسی محیط یادگیری در پژوهشهای کمی
و کیفی :تقسیمبندی دیگری که در زمینه
پژوهشهای محیط یادگیری وجود دارد ،انواع
پژوهش بر پایه روش گردآوری دادهها است.
پژوهشهای کیفی از روشهایی مانند طرح
پرسشهای باز ،مصاحبه ،مشاهده مشارکتی و
یادداشتهای روزانه برای ارائه تصویری با جزییات
کامل از یک محیط یادگیری استفاده میکنند .هر
چند این روش دارای اعتبار باالیی است ،اما به دلیل
زمان بر بودن آن اغلب از روش کمی استفاده
میشود .در روشهای کمی به طور معمول دادههای
عددی ،ساختارمند و با استفاده از ابزار استاندارد
گردآوری میشود (جی و هارد .)2212
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د) بررسی محیط یادگیری بر پایه جامعههای
آماری مختلف :بررسی محیط یادگیری از دیدگاه یک
فرد بیرونی را «دیدگاه آلفا » و بررسی محیط
یادگیری از دیدگاه یک عضو محیط یادگیری را
«دیدگاه بتا » می-نامند .بیشتر پژوهشهای محیط
یادگیری ،دیدگاه فراگیران (دیدگاه بتا) را بررسی
میکنند ،زیرا فراگیران با محیطهای یادگیری زیادی
روبه رو بوده و مدت زمان کافی را در محیط یادگیری
که قرار است بررسی شود سپری کردهاند بنابراین
میتوانند تصویر دقیقی از محیط یادگیریشان ارائه
دهند (موری.)1331 ،
ه) بررسی محیط یادگیری بر پایه سطوح
آموزشی :پژوهشها در این حیطه ،محیط یادگیری را
در سطوح مختلف آموزشی شامل آموزش ابتدایی،
متوسطه و آموزش عالی بررسی میکنند (فراسر،
.)1331
تاکنون پژوهشهای مختلفی ،محیط یادگیری در
نظام آموزش عالی را بررسی کردهاند و در هر یک از
این پژوهشها ،برابر باهدف پژوهش ،رهیافتهای باال
به کار گرفته شدهاند .در پژوهشهایی که محیط
یادگیری در آموزش عالی با توجه به صالحیت
محوری بررسی شده است ،اغلب از رهیافتهایی
استفاده شده است که بر بعد روان شناختی محیط
یادگیری تاکید داشته و از نظریههای یادگیری
استفاده میکنند .در بین پژوهشهای انجام شده در
زمینه محیط یادگیری در نظام آموزش عالی ،دو
مفهوم «محیط یادگیری حرفه گرا» (کویپرز و
همکاران )2211 ،و «محیط یادگیری توانمند» (برون
و لیمن )2211 ،با اصول آموزش صالحیت محور
نزدیکی و وابستگی دارند.
محیط یادگیری توانمند
این نوع محیط یادگیری بر مبنای یادگیری
شناختی استوار است و کسب دانش و مهارت را در
صورتی سودمند میداند که کاربرد عملیاتی و
اجتماعی داشته باشد .توانمندی محیط یادگیری،
یک مفهوم مرکب است که از ترکیب چندین متغیر
به دست میآید؛
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 -1شکلگیری هویت حرفهای به عنوان نقطه
آغاز برای یادگیری؛ در حالت آرمانی ،توسعه هویت
حرفهای ،چارچوبی برای کسب صالحیتهای
حرفهای فراهم میکند .برای ترسیم هویت حرفهای
نه تنها تمرکز بر یک دانش موضوعی الزم است بلکه
توجه به مهارتهای اجتماعی ،مدیریتی و رهبری نیز
اهمیت دارد.
 -2اعتبارفعالیتهای یادگیری؛ فعالیتهایی که
برای یادگیری در نظر گرفته میشود ،باید معتبر،
نزدیک به فعالیتهای حرفهای و بهتر است در محیط
واقعی انجام شود.
 -3انسجام و اعتبار محتوا؛ در حالت آرمانی،
یادگیری معتبر ،به دانش پایهای و آموزش
مهارتهای تخصصی متکی است .ارتباط بهینه
بخشهای مختلف در یک برنامه یادگیری معتبر
(برای مثال دانش موضوعی ،تمرینهای عملیات ،زبان
و مهارتهای عمومی کارآفرینی) باید حفظ شود.
 -4تحقق ساخت وسازگرایی در یادگیری؛ هدف
از ساخت وسازگرایی در یادگیری ،درونی و
معنادارکردن یادگیری است .در این نوع یادگیری،
فراگیران بر پایه برنامه درسی ،دانش و مهارت
انعطاف-پذیر و معناداری را یاد میگیرند تا بتوانند در
محیط حرفهای خود آن را به کار گیرند.
 -0بازاندیشی در یادگیری؛ در یادگیری
بازاندیشانه ،فراگیران محتوای درس را دریافت
میکنند و با دانش و تجربههای گذشته خود پیوند
داده و برابر با دیدگاه ساخت وسازگرایی به
شخصیسازی فرآیند یادگیری میپردازند.
 -0آموزش تطبیقی و مدل سازی؛ دراصل آموزش
گران تنها زمانی که محتوای آموزشی نامفهوم باشد و
یا اطالعات اضافی مورد نیاز باشد ،از فراگیران
حمایت میکنند .بنابراین نقش آنها از انتقال دهنده
مواد آموزشی به آسانگر تبدیل شده و منجر به ارتقا
دانش فراگیران میشود..
 -1ایفای نقش آموزش گران به عنوان مربی؛
منظور از نقش مربی گری آموزش گران ،راهنمایی و
تسهیل گری در فرآیند یادگیری است .در یادگیری
اکتشافی ،مشارکتی و بازاندیشانه ،نقش اصلی را

ویژه نامه تابستان 7931

فراگیران ایفا کرده و آموزش گران فرآیند یادگیری را
هدایت میکنند.
 -1حمایت از مهارتهای خود نظمدهی؛ یکی از
مهمترین نقشهای آموزش گران در قالب مربی-
گری ،حمایت از مهارتهای خود نظمدهی است که
به توسعه و حفظ انگیزه و نظم فراگیران کمک می-
کند .با پیشرفت فراگیران ،نقش حمایتی آموزش
گران به تدریج کم رنگتر میشود اما نظارت و
هدایت فرآیند یادگیری هم چنان بر عهده آموزش
گران خواهد بود.
 -3سنجش دانش ،نگرش و مهارت نسبی
فراگیران؛ در آموزش صالحیت محور ،تمرکز اصلی بر
سنجش میزان صالحیت فراگیران است (ویژگی
بعدی) .اما دانش ،نگرش و مهارت فراگیران نیز به
عنوان مؤلفههای جدا باید سنجش میشوند.
 -12سنجش صالحیت فراگیران؛ به منظور
سنجش صالحیت فراگیران ،کیفیت عملکرد آنها در
یک موقعیت معتبر (برابر و یا نزدیک به شرایط
واقعی) ،بررسی میشود .سنجش صالحیت فراگیران
ممکن است در قالب انجام یک پروژه ،یک تکلیف
عملیاتی و یا حتی فعالیت در یک محیط کاری واقعی
(کارآموزی) صورت گیرد (برون و لیمن.)2211 ،
محیط یادگیری حرفه گرا
محیط یادگیری حرفه گرا محیطی است که باعث
تحریک و استفاده از صالحیت حرفهای میشود؛ این
محیط با استفاده از برنامه درسی مسئله محور امکان
کسب تجربههای عینی را برای فراگیران فراهم
میکند افزون بر این ،پژوهش محور بودن برنامه
درسی در این محیط باعث میشود ،تا فراگیران مسیر
یادگیری خود را انتخاب و در نهایت با فراهم کردن
فضای مناسب برای تعامل بین فراگیران ،امکان تبادل
تجربهها را برای آنان فراهم میکند.
محیط یادگیری حرفه گرا از جنبههای مختلف با
محیط یادگیری سنتی متفاوت است:
 تمرکز بر کسب تجربههای عینی به جای انتقالاطالعات
 تاکید بر تعامل بین آموزشگر و فراگیر به جایکاربرد روشهای سخنرانی و یک سویه بودن ارتباط

 هدایت مستمر فراگیران به جای تصمیمگیریاز جانب آنان
 به رسمیت شناختن عاطفه و احساسها درکنار معرفت و شناخت
 فراهم کردن فرصت انتخاب و ارتقا مشارکتهمه جانبه به جای تاکید بر استانداردهای آموزشی
واحد (کویپرز و همکاران.)2211 ،
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود،
ویژگیهای محیط یادگیری توانمند و محیط
یادگیری حرفه گرا برابر با برخی از اصول آموزش
صالحیت محور است.
با توجه به اهمیت محیط یادگیری در پیشبرد
هدفهای آموزشی ،تاکنون پژوهشهای مختلفی در
زمینه محیط یادگیری در آموزش کشاورزی انجام
شده است ،هدف از انجام این پژوهش آن است که با
بررسی نتایج پژوهشهای پیشین و مبناقراردادن
اصول آموزش صالحیت محور ،ویژگیهای محیط
یادگیری در آموزش عالی کشاورزی صالحیت محور
استخراج شود .بدین منظور از چارچوب مفهومی زیر
برای بررسی پژوهشهای پیشین و استخراج ویژگیها
استفاده شده است.
روششناسی
این پژوهش از نظر ماهیت تحقیق ،توصیفی
تحلیلی است و در آن روش تحلیل محتوایی و بررسی
اسناد استفاده شده است .جامعه مورد تحقیق شامل
پژوهشهای انجام شده در مجلههای بینالمللی
مرتبط با آموزش کشاورزی است .به منظور انتخاب
مجالت مرتبط با هدف تحقیق ،ابتدا مجالت مرتبط
با آموزش کشاورزی شناسایی شد .سپس با مراجعه
به پایگاه اینترنتی این مجالت ،هدف و حوزه فعالیت
هر یک از آنها مورد مطالعه قرار گرفت تا اطمینان
حاصل شود که دسترسی به مقاالت و در نهایت
دستیابی به هدف تحقیق از طریق این مجالت میسر
است .مرتبطترین مجالت بینالمللی شناسایی شده
در حوزه آموزش کشاورزی عبارتاند از :مجله آموزش
کشاورزی ،مجله بینالمللی ترویج و آموزش
کشاورزی ،مجله اروپایی ترویج و آموزش کشاورزی
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جدول  -7هماهنگی متغیرهای محیط یادگیری حرفه گرا با اصول آموزش صالحیت محور
آموزش صالحیت محور

ویژگیهای محیط یادگیری توانمند

ویژگیهای محیط یادگیری حرفه گرا

تعیین صالحیتهایی که برنامه آموزشی باید بر مبنای آنها
تدوین شود.
توسعه صالحیتهای فراگیران پیش ،حین و بعد از فرآیند
یادگیری ارزیابی میشود.
فعالیتهای یادگیری در طیف وسیعی از موقتهای معتبر
انجام میشود.
در فرآیند یادگیری و ارزیابی ،دانش ،مهارت و نگرش باید
تلفیق شود.

شکلگیری هویت حرفهای به عنوان
نقطه شروع برای یادگیری

تمرکز بر کسب تجربههای عینی به جای انتقال
اطالعات

سنجش صالحیت فراگیران

-------

انسجام و اعتبار محتوا
اعتبار فعالیتهای یادگیری
سنجش دانش ،نگرش و مهارت نسبی
فراگیران

فراگیران به تفکر و خود مسئولیتی تشویق میشوند.

حمایت از مهارتهای خود نظمدهی
بازاندیشی در یادگیری
تحقق ساخت وسازگرایی در یادگیری

آموزش گران هم در آموزشگاه و هم در عمل با در نظر گرفتن
نیازهای فراگیران ،به عنوان مربی و کارشناس ایفای نقش
میکنند

ایفای نقش آموزش گران به عنوان
مربی آموزش تطبیقی و مدل سازی

------به رسمیت شناختن عاطفه و احساسها در کنار
معرفت و شناخت
تاکید بر تعامل بین آموزشگر و فراگیر به جای
کاربرد روشهای سخنرانی و یک سویه بودن
ارتباط
فراهم کردن فرصت انتخاب و ارتقا مشارکت همه
جانبه به جای تاکید بر استانداردهای آموزشی
واحد
هدایت مستمر فراگیران به جای تصمیمگیری از
جانب آنان

نگاره  -7چارچوب مفهومی تحقیق
و مجله نکتا .برای دستیابی به پژوهشهای مرتبط با
موضوع تحقیق ،دو کلیدواژه «صالحیتهای محیط
یاگیری» و «ویژگیهای محیط یادگیری» مورد
استفاده گرفت .با استفاده از کلیدواژههای پیش گفته،
تعداد کثیری مقاله مرتبط با ویژگیهای محیط
یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی در دسترس
قرار گرفت که مرتبط با هدف تحقیق بوده ،اما لزوم ًا
همه این مقاالت جهت استخراج ویژگیهای مورد
نظر مناسب نبودند .بنابراین در مرحله بعد به ترتیب
عنوان ،چکیده و متغیرهای کلیه مقاالت مستخرج
بررسی شد تا مقاالتی که مستقیماً به مطالعه
ویژگیهای محیط یادگیری در نظام آموزش عالی
کشاورزی پرداختهاند از سایر مقاالت که ارتباط
غیرمستقیمی باهدف تحقیق داشتند تفکیک شده و
مورد استفاده قرار گیرند .در نهایت  12پژوهش به
عنوان نمونه هدفمند و در دسترس برای انجام این
پژوهش انتخاب شد (جدول .)2
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ابزار گردآوری اطالعات و دادههای پژوهش فیش،
چک لیستها و برگههای محقق ساخته بود ،استفاده
از این برگهها بدین صورت بود که محققان
ویژگیهای مستخرج از هر یک از پژوهشهای
منتخب را بر روی این برگهها یادداشت کردند تا در
مرحله تجزیه و تحلیل دادهها استفاده قرار شوند.
برای تفسیر و تحلیل دادهها از روش تحلیل توصیفی
بهره -گیری شد .در این پژوهش تحلیل محتوای
اسناد به روش گال و همکاران ( )1334انجام شد
(نصر و همکاران .)1333 ،در مرحله اول اسناد
یادشده مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت و
همهی گزارههایی که انتظار میرفت بتوان از آنها
ویژگیهای محیط یادگیری در نظام آموزش عالی
کشاورزی صالحیت محور را استنتاج کرد ،استخراج
شدند .در مرحله بعدی مقولهبندی با روش کدگذاری
باز و کدگذاری محوری انجام شد .در کدگذاری باز
بدون این که هیچ اولویتی بین دادهها در نظر گرفته
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جدول  -2ویژگیهای پژوهشهای مبنا ،مستخرج از مجلههای مرتبط با موضوع تحقیق
عنوان

محل انتشار

ردیف

نویسنده (گان)

سال

مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان چینی و هلندی در نظام آموزش عالی
هلند
درک پایداری در برنامه درسی کشاورزی :یک ارزشیابی فرامرزی
آموزش مهارتهای کاربردی در آموزش کشاورزی :مقایسه رویکردهای سنتی و
ترکیبی
نیل به توافق برای نوآوری در تدریس و ارزیابی بر مبنای برداشتها و
سوءبرداشتهای دانشجویان
چارچوب مفهومی برای ساختاردهی دانشکدهها و دانشگاههای کشاورزی آینده در
کشورهای صنعتی
ارتقای حرفهای کارگزاران توسعه از طریق برنامه درسی یادگیری عملیاتی:
مشکالت و چالشها در آفریقای جنوبی

مجله ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله کشاورزی پایدار
مجله ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله اروپایی ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله نکتا
مجله ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله اروپایی ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله ترویج و آموزش
کشاورزی
مجله ترویج و آموزش
کشاورزی

1

بایمنس و میلی

2221

2

بورسی و ویدرین

2220

3

دیگان و همکاران

2210

4

دوچی

1331

0

لیبلین و همکاران

1333

0

الکت و الکت

1333

1

الند و همکاران

2214

تبدیل دانش به عمل در دانشگاه علوم زندگی نروژ

1

منکین و همکاران

2224

انگیزانندههای دانشجویان کشاورزی برای یادگیری

3

براساد

2212

صالحیت نوآوری و یادگیری در کشاورزی و توسعه روستایی

12

شاه ولی

1331

دانش بودن ،یک استراتژی در نظام آموزش عالی کشاورزی

11

والس و
اسریسکانداراج

2212

آموزش میان فرهنگی از طریق تبادلها در نظام آموزش عالی کشاورزی

12

ویتویین و همکاران

2212

یادگیری موضوعات پیچیده چندذینفعی :ارزیابی مسائل عینی

شود ،همه دادهها تحلیل و در چندین مقوله اصلی
گروهبندی شدند در ادامه هر یک از گزارههای
گردآوری شده برای قرار گرفتن در هر یک از مقولهها
نشانهگذاری شدند؛ به عبارت دیگر ،هر یک از
گزارههای استخراج شده از مقالهها ،مورد بررسی قرار
گرفت تا مشخص شود آیا پدیده توصیف شده در هر
گزاره ،در یکی از مقولههای مورد نظر جای میگیرد
یا خیر .در پایان نیز دادهها بر پایه مقولهبندی انجام
شده تفسیر شدند.
یافته ها
همانطور که پیشتر بیان شد ،در این پژوهش 12
پژوهش در زمینه ویژگیهای محیط یادگیری در
آموزش عالی کشاورزی بررسی شد .ویژگیهای
مختلف استخراج شده از پژوهشهای مورد بررسی در
جدول  3نشان داده شده است .بر پایه اطالعات
جدول  ،3در مجموع  32ویژگی برای محیط
یادگیری در آموزش عالی کشاورزی استخراج شد.

پس از استخراج ویژگیهای محیط یادگیری در
آموزش عالی کشاورزی از پژوهشهای پیشین ،بر
پایه نزدیگی و وابستگی معنایی ویژگیهای مختلف با
یکدیگر ،مقولههای کلی مشخص شد .بر این مبنا
همه ویژگیهای مستخرج در پنج دسته شامل توجه
به فعالیتهای عملی ،ارتقای مهارتهای فردی،
ارتقای مهارت-های ارتباطی ،افزایش میزان مشارکت
دانشجویان در فرآیند یادگیری و رعایت اصول
ارزشیابی قرار گرفتند .جدول  4طبقهبندی
ویژگیهای محیط یادگیری در آموزش عالی
کشاورزی را نشان میدهد.
همانطور که اشاره شد ،مقولهبندی ویژگیهای
مستخرج ،بر پایه نزدیکی و وابستگی معنایی و
نامگذاری مقولههای مختلف نیز بر مبنای
ویژگیهایی که در هر مقوله قرارگرفتهاند انجام شده
است .از آنجا که هدف اصلی پژوهش استخراج
ویژگیهای محیط یادگیری در نظام آموزش عالی
کشاورزی صالحیت محور بود ،لذا در این مرحله از
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جدول  -9ویژگیهای محیط یادگیری در آموزش کشاورزی دریافتی از پژوهشهای پیشین
ردیف

ویژگیهای محیط یادگیری در آموزش کشاورزی

فراوانی

1

در نظر گرفتن شرایط و منبعهای الزم برای کاربرد دانش

0

2

توجه به توسعه فردی دانشجویان

4

3

آسانگری تعامل بین استادان و دانشجویان

4

4

فراهم کردن زمینهی کاربرد دانش

3

0

فراهم کردن بازخورد کافی برای دانشجویان

3

0

فراهم کردن مواد آموزشی برای یادگیری حرفه کشاورزی

2

1

فراهم کردن بازخورد آشکار در زمینه فعالیتهای عملی

2

1

فراهم کردن امکان انجام تکلیفهای عملی

2

3

فراهم کردن جو مثبت و شادی آفرین

2

12

فراهم کردن امکان کسب تجربههای متنوع

2

11

فراهم کردن جو مناسب جهت تبادل تجربیات افراد

2

12

تاکید بر یادگیری هم یارانه

2

13

تاکید بر تعاملهای دانشجویان

2

14

فراهم کردن زمینهای برای ارتباط با افراد شاغل در بازار کار

2

10

افزایش عالقه دانشجویان به مشارکت در فرآیند یادگیری

2

10

شرکت دادن دانشجویان در بحث و گفت گو در کالس

2

11

تعیین تکلیفها و رویکردهای دقیق برای ارزشیابی دانشجویان

2

11

ایجاد دیدگاههای بلندمدت در ذهن دانشجویان

2

13

فراهم کردن زمینه انجام تکلیفهای درسی مرتبط با نیازهای حرفهای دانشجویان

1

22

فراهم کردن شرایط الزم برای آموزش مهارتهای عملیاتی

1

21

فراهم کردن فرصت کشف عالیق دانشجویان با استفاده از ابزارهای آموزشی متنوع

1

22

ایجاد توانایی تلفیق دیدگاه ها

1

23

توجه به احساس و عواطف دانشجویان نسبت به حرفه کشاورزی

1

24

توجه به حفظ ارزشهای فردی دانشجویان

1

20

پرورش توانایی تولید دیدگاههای جدید برای یادگیری عملی

1

20

واگذار کردن مسئولیت یادگیری به دانشجویان

1

21

توجه به مسئلههای اجتماعی مرتبط با حرفه کشاورزی در جامعه

1

21

فراهم کردن جو مناسب برای بیان دیدگاههای جدید

1

23

تاکید بر دانشجو محوری

1

32

تاکید بر رویکردهای بین رشتهای برای پاسخ به مسائل مختلف

1
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جدول  -1گروهبندی ویژگیهای محیط یادگیری در آموزش عالی کشاورزی
ویژگیهای محوری

توجه به فعالیتهای عملی

ارتقای مهارتهای فردی

ارتقای مهارتهای ارتباطی

افزایش میزان مشارکت دانشجویان در یادگیری

رعایت اصول ارزشیابی

ویژگیهای مربوط به هر محور

فراوانی

در نظر گرفتن شرایط و منبعهای الزم برای کاربرد دانش

0

فراهم کردن زمینهی کاربرد دانش

3

فراهم کردن مواد آموزشی برای یادگیری حرفه کشاورزی

2

فراهم کردن امکان انجام تکلیفهای عملی

2

فراهم کردن شرایط الزم برای آموزش مهارتهای عملیاتی

1

فراهم کردن جو مثبت و شادی آفرین

2

فراهم کردن امکان کسب تجربههای متنوع

2

فراهم کردن جو مناسب جهت تبادل تجربیات افراد

2

فراهم کردن زمینه انجام تکلیفهای درسی مرتبط با نیازهای حرفهای دانشجویان

1

توجه به توسعه فردی دانشجویان

4

ایجاد دیدگاههای بلندمدت در ذهن دانشجویان

2

فراهم کردن فرصت کشف عالقههای دانشجویان با استفاده از ابزارهای آموزشی متنوع

1

ایجاد توانایی تلفیق دیدگاهها

1

توجه به احساس و عاطفههای دانشجویان نسبت به حرفه کشاورزی

1

توجه به حفظ ارزشهای فردی دانشجویان

1

پرورش توانایی تولید دیدگاههای جدید برای یادگیری عملی

1

آسانگری تعامل بین استادان و دانشجویان

4

تاکید بر یادگیری هم یارانه

2

تاکید بر تعامل دانشجویان

2

فراهم کردن زمینهای برای ارتباط با افراد شاغل در بازار کار

2

توجه به مسئلههای اجتماعی مرتبط با حرفه کشاورزی در جامعه

1

افزایش عالقه دانشجویان به مشارکت در فرآیند یادگیری

2

شرکت دادن دانشجویان در بحث و گفت گو در کالس

2

فراهم کردن جو مناسب برای بیان دیدگاههای جدید

1

تاکید بر دانشجو محوری

1

تاکید بر رویکردهای بین رشتهای برای پاسخ به مسئلههای مختلف

1

واگذار کردن مسئولیت یادگیری به دانشجویان

1

فراهم کردن بازخورد کافی برای دانشجویان

3

تعیین تکلیفها و رویکردهای دقیق برای ارزشیابی دانشجویان

2

فراهم کردن بازخورد آشکار در زمینه فعالیتهای عملی

2
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ویژگی های محیط یادگیری ...

جدول  -1هماهنگی ویژگیهای محیط یادگیری در آموزش عالی کشاورزی با اصول آموزش صالحیت محور
آموزش صالحیت محور
اصول

ویژگیهای محیط یادگیری در
آموزش عالی کشاورزی

متغیرها

چالشهای اساسی حرفهای به عنوان مبنایی برای طراحی و یا
بازنگری برنامه درسی استفاده شود.

فعالیتهای یادگیری در طیف گستردهای از موقعیتهای معتبر
انجام میشود.

ارتقای صالحیتهای فراگیران پیش ،حین و پس از فرآیند
یادگیری ارزیابی میشود.

نقش چالشهای حرفهای در تدوین برنامه
درسی
نقش چالشهای حرفهای در ارزشیابی
اعتبار
تنوع
ارتباط بین یادگیری در مراکز آموزشی و
یادگیری در عمل
ارزیابی صالحیتهای پیشین
تشویق رسمی
ارائه بازخورد
انعطافپذیری در زمان و روش ارزشیابی

تحقیق ،ویژگیهای مستخرج از پژوهشهای پیشین
با اصول آموزش صالحیت محور (استارینگ و
همکاران )2211 ،تطبیق داده شد .هر یک از اصول
آموزش صالحیت محور در پژوهش استارینگ و
همکاران ( ،)2211با استفاده از چندین متغیر تعریف
شده است که این متغیرها درک بهتر و عملیاتی
کردن اصول را میسر کردهاند .در جدول 0
ویژگیهای مستخرج از پژوهشهای پیشین با اصول
و متغیرهای آموزش صالحیت محور تطبیق داده
شده است.
بحث و نتیجهگیری
همانگونه که یافتههای تحقیق نشان داد «در
نظر گرفتن شرایط و منبعهای الزم برای کاربرد
دانش» ،یکی از پرتکرارترین ویژگیهای محیط
یادگیری در آموزش کشاورزی در پژوهشهای
پیشین است که به همراه ویژگیهایی مانند« «فراهم
کردن زمینهی کاربرد دانش»« ،فراهم کردن مواد
آموزشی برای یادگیری حرفه کشاورزی» و «فراهم
کردن امکان انجام تکلیفهای عملی » در زیر ویژگی
محوری توجه به فعالیتهای عملی قرار دارد .از آنجا
که هدف اساسی آموزش صالحیت محور هماهنگ
کردن آموزش با نیاز بازار کار است ،لذا فعالیتهای
عملی در این رهیافت آموزشی مورد توجه ویژهای
قرار دارد .نکته مهمی که در نخستین اصل از آموزش
صالحیت محور اشاره شده است ،تأکید بر نقش
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توجه به فعالیتهای عملی
ارتقای مهارتهای فردی
ارتقای مهارتهای ارتباطی
افزایش میزان مشارکت دانشجویان در
یادگیری

رعایت اصول ارزشیابی

مشکالت حرفهای در برنامه درسی و ارزشیابی است.
بدان معنا که در آموزش صالحیت محور نقطه شروع
آموزش ،چالشهای حرفهای است و فعالیتهای
عملیاتی بر مبنای این چالشها و در راستای مرتفع
کردن آنها تعریف میشود .به عبارتی ،شرایط و
منبعهای الزم برای کاربرد دانش باید به گونهای
فراهم شود که فراگیران دانش خود را برای حل
چالشها حرفهای به کار گیرند.
این در حالی است که آنچه به طورعموم در
آموزشهای سنتی متداول است هماهنگی
آموزشهای عملی با آموزشهای کالسی است
(موسوی و همکاران .)1333 ،بر این پایه ضرورت
دارد که برنامهریزان آموزشی ضمن توجه به
فعالیتهای عملی در آموزش کشاورزی ،محیط
یادگیری را به گونهای طراحی کنند که فراگیران
برای انجام این فعالیتها بیشترین ارتباط را با بازار
کار داشته باشند.
بنابر یافتههای تحقیق ،ارتقای مهارتهای فردی،
ارتقای مهارتهای ارتباطی و افزایش میزان مشارکت
دانشجویان در فرآیند یادگیری از دیگر ویژگیهای
محیط یادگیری در آموزش کشاورزی است .تحقق
این ویژگیها در محیط یادگیری ،مستلزم طراحی
موقعیتهایی است که در آن یادگیری برای فراگیران
ملموس و معنادار باشد.
به عبارت دیگر هنگامی میتوان انتظار داشت،
محیط یادگیری ارتقا دهندهی ویژگیهای یادشده در
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فراگیران باشد که شرایطی فراهم کند تا فراگیران
بتوانند با ارتباط مستقیم با جامعه در شرایطی
همسان با شرایط محیط حرفهای قرار گرفته،
چالشهای حرفهای احتمالی را تجربه کنند و به این
ترتیب مهارتهای الزم جهت مدیریت این چالشها
را یاد بگیرند .در آموزش صالحیت محور ،چنین
شرایطی با عنوان موقعیت یادگیری معتبر شناخته
میشود .منظور از موقعیت یادگیری معتبر در آموزش
صالحیت محور آن است که فعالیتهای یادگیری در
ارتباط نزدیک با محیط حرفهای در جامعه انجام
شود .در واقع نمیتوان انتظار داشت که فراگیران
محتوایی را در یک محیط جداشده و به دور از دنیای
واقعی یاد بگیرند و آن گاه همان محتوا را در بازار کار
و برای بهبود وضعیت حرفهای خود به کار گیرند .در
کشورما ،مصداق عملیاتی این ویژگیها را میتوان در
نظر گرفتن درس کارآموزی برای دانشجویان رشته
کشاورزی دانست .این اقدام ،اگر چه گام مهمی در
جهت ارتباط دانشگاه با بازار کار است ،اما نتایج
پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،نشان میدهد
که افزون بر محدود بودن گستره این درس در نظام
آموزش عالی کشاورزی ،اجرای همین مقدار محدود
نیز خالی از ایراد نبوده و با کاستیهای فراوانی روبه
رو است (زرافشانی و همکاران .)1311 ،لذا ضرورت
دارد که در نظام آموزش عالی کشاورزی ،برای تحقق
این سه ویژگی مهم که در ارتباط مستقیم با اصول
آموزش صالحیت محور هستند ،ارتقای کمی و کیفی
درس کارآموزی در دستور کار برنامهریزان آموزشی
قرار گیرد تا از این طریق گستره محیط یادگیری از
چارچوب دانشگاه خارج شده و از امکانات موجود در
بازار کار نیز برای آموزش کشاورزی بهرهگیری شود.

نتایج تحقیق گویای آن است که رعایت اصول
ارزشیابی از دیگر ویژگیهای محیط یادگیری است
که در پژوهشهای پیشین اشاره شده است .بر این
پایه محیط یادگیری بایستی شرایط الزم برای انجام
ارزشیابی دقیق و متناظر با فعالیتهای معتبر
یادگیری و ارائه بازخورد کافی به فراگیران را فراهم
سازد .این ویژگی محیط یادگیری ،هماهنگ با اصل
ارزشیابی در آموزش صالحیت محور است .در آموزش
صالحیت محور ،نه تنها فعالیتهای یادگیری بایستی
همسان فعالیتهای حرفهای طراحی شود ،بلکه
موضوعهایی که برای ارزشیابی فراگیران طراحی
میشود بایستی به همان پیچیدگی دنیای واقعی
باشد تا از آمادگی فراگیران برای ورود به بازار کار
اطمینان حاصل شود .در این وضعیت ،فراگیران به
جای امتحانهای نظری و کتبی ،با یک مسئله
حرفهای روبه رو خواهند بود و حل این مسئله فرآیند
یادگیری را برای آنان معنادار کرده و باعث افزایش
انگیزه در آنان خواهد شد .در انجام این نوع از
ارزشیابی ،همهی اجزای نظام آموزشی نقش موثری
ایفا میکنند؛ محیط یادگیری به عنوان یک جز مهم
از نظام آموزشی بایستی در زمینه ایجاد شرایط الزم
برای انجام و ارزشیابی فعالیتهای عملی و همچنین
ارائه بازخورد کافی به دانشجویان ،نظام آموزشی را در
تحقق این بخش از آموزش صالحیت محور یاری
کند .بر این مبنا الزم است ،در محیط یادگیری
صالحیت محور ،امکاناتی فراهم شود که آموزش
گران بتوانند با تاکید بر چالشهای حرفهای،
آزمونهای عملی را برگزار کنند.
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Abstract
Previous studies showed that the learning environment has the undeniable effect on
achieving educational goals. In competence-based education (CBE), one of the most important
goals is making a connection between education and labor market. Therefore, to achieve this
educational goal, characteristics of the learning environment should be taken into account. In
this analytical- descriptive research, previous studies have been analyzed through content
analysis and coding method in order to extract characteristics of a competence- based learning
environment in agricultural higher education. The sample population was 12 related researches
that selected purposefully. The research instrument was researcher made checklists. Based on
the previous researches and regarding CBE principles, learning environment in agricultural
higher education have five characteristics including: emphasis on practical activities, emphasis
on communicational skills, emphasis on learners’ personal development, supporting learner’s
participation in the learning process, and considering evaluation principles. Considering the
results of the research and the emphasis of CBE on the close relationship between the learning
environment and workplace and also the empirical nature of the agricultural education, it is
suggested that special attention be paid to the learning environment characteristics in
agricultural education and curriculum planning.
Index Terms: competence-based education, learning environment, agricultural higher
education.
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