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هاي عملی کشاورزي از نظر دانشجویان بررسی کیفیت آموزش

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

  

  **و حسین شعبانعلی فمی *لیال صفا

  

  31/4/87:  و تاریخ پذیرش مقاله 6/6/86: تاریخ وصول مقاله 

  

  چکیده

  

سی و دانشجویان تحـصیالت      نفر از دانشجویان سال آخر کارشنا      944جامعه آماري این تحقیق شامل      

ها از پرسشنامه اسـتفاده       براي تهیه داده  . تکمیلی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است         

ییـد قـرار   أ مورد تهاي کشاورزي  رشتهمتخصصین و اساتید  از طریق نظرات جمعی از      پرسشنامه   اعتبار. شد

  اصـلی   مقیـاس اي کرونباخ محاسبه شد که میزان آن براي         پرسشنامه آلف  گرفت و براي تعیین قابلیت اعتماد     

کیفیـت  "نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد کـه رابطـه بـین متغیـر                .  بود 75/0بیشتر از   پرسشنامه  

دار و منفی و با متغیر میزان عالقمنـدي بـه              با متغیر معدل کتبی دیپلم، معنی      "هاي عملی کشاورزي    آموزش

همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد موانـع و مـشکالت       . دار است   معنیرشته تحصیلی، مثبت و     

ترتیب در چهار عامل کیفیـت تأسیـسات و تجهیـزات آمـوزش عملـی در          هاي عملی کشاورزي به     آموزش

هـاي اسـاتید در زمینـه         مزرعه، انگیزه و تجربـه دانـشجویان در زمینـه کـشاورزي، مهـارت و شایـستگی                

شـوند کـه      بندي می    کیفیت امکانات و تجهیزات آموزش عملی در داخل پردیس طبقه          هاي عملی و    آموزش

  .نمایند  درصد از تغییرات را تبیین می67درمجموع حدود 

  

  هاي عملی کشاورزي  دانشجویان کشاورزي، دانشگاه تهران، کیفیت آموزش:کلمات کلیدي

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، ي، ده اقتصاد و توسعه کشاورز کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشک- *

  )leila_safa1362@yahoo.com(  ایران-دانشگاه تهران، تهران
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دانشگاه تهران، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، زي،  دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاور- 

  )fami2001@yahoo.com( ایران-تهران
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  دمهمق

در توسعه پایدار ثر ؤاز مهمترین عوامل م

یک کشور عامل انسانی است که کشاورزي 

بخش آموزش . آن با آموزش میسر است تقویت

 یکی ،به طور اعم و آموزش عالی به طور اخص

هر کشور کشاورزي هاي اصلی توسعه از پایه

  ). 5( شودمحسوب می

هاي  اي از آموزش  شاخه،آموزش کشاورزي

اي  هاي حرفه اي بوده و مانند سایر آموزش حرفه

آموزش . باشدهاي عمومی می  آموزشوجز

اي در کشاورزي براي تربیت کشاورزان  حرفه

منظور کسب مهارت در هفعلی و آینده ب

درحقیقت، آموزش . هاي کشاورزي است فعالیت

کشاورزي براي آماده ساختن افراد براي کار در 

یی و راندمان تولید، آایش کارحرفه کشاورزي، افز

ی با اصول بازاریابی و محصوالت تولیدي، یآشنا

حفاظت از خاك و منابع طبیعی، مدیریت مؤثر و 

هاي کشاورزي، حفاظت از  فعال مزرعه و فعالیت

محیط زیست و فراهم نمودن محیط زیست 

هاي مدیریت  مطلوب و مشارکت در فعالیت

  ).5( باشدروستایی می

 کشاورزي در کشورهاي در نظام آموزش

حال توسعه همراه با نیازهاي مختلف جوامع 

در این کشورها . روستایی متحول نشده است

هاي درسی و روشهاي آموزشی متناسب با  برنامه

اهداف توسعه و در جهت رفع نیازهاي کشاورزان 

هاي اقتصادي،  کار نبوده و با بروز بحران و بازار

  ). 6( این وضعیت بدتر شده است

دهد کیفیت آموزش در ها نشان میبررسی

کشورهاي شرق خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار 

نازل بوده و علت آن فقط مربوط به کمبود منابع 

مالی نبوده و عدم استفاده صحیح از منابع موجود، 

یکی از دالیل اصلی نازل بودن کیفیت آموزشی در 

  ).4( باشداین مناطق می

موزشی عبارت از تطابق طورکلی کیفیت آهب

  عیت آموزش عالی با استانداردهاي از پیشوض

وضع موجود آموزش عالی تطابق و یا شده ن تعیی

با سیاست، اهداف و انتظارات از آموزش عالی 

  ). 3( دشو  تعریف می

 مورد توجه این است که کیفیت باید در  نکته

  لذا، آموزش. دو بعد نظري و عملی تضمین شود

به دلیل ماهیت خاص خود که مبتنی کشاورزي 

بر کسب مهارت است، باید از نظر عملی به 

ها به  خوبی قادر به آموزش و انتقال این مهارت

  . مخاطبان خود باشد

اي کردن آموزش عبارت از  واژه حرفه

هاي مدارس براي اهمیت دادن به  تالش

موضوعات عملی به منظور تربیت تعداد بیشتري 

ها معلومات پایه و مهارتآموز داراي  دانش

هاي عملی شامل  ولی آموزش). 2( باشدمی

هایی هستند که براي کمک به افراد مسؤول فعالیت

ها و برگرداندن آنها  در راستاي درك مفاهیم برنامه

 به صورت "عبارت و مفهوم"از شکل 

  ). 1( گیرد هاي عملی، انجام می واقعیت
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 بررسی کیفیت"تحقیق حاضر با هدف کلی 

هاي عملی کشاورزي از نظر دانشجویان  آموزش

 "پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

  : هاي اختصاصی تحقیق عبارتند ازهدف. اجرا شد

هاي عملی کشاورزي از  تعیین کیفیت آموزش -

دانشجویاننظر 

هاي فردي و آموزشی  تعیین رابطه بین ویژگی -

ی کشاورزيهاي عمل دانشجویان با کیفیت آموزش

هاي عملی  تحلیل موانع و مشکالت آموزش -

 کشاورزي از نظر دانشجویان

  

  مواد و روشها

تحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل، 

ها، از  ها و قابلیت تعمیم یافته  گردآوري دادههنحو

. شود  توصیفی محسوب می- نوع پیمایشی

محدوده موضوعی این پژوهش، کیفیت 

 همحدود کشاورزي و از نظر هاي عملی آموزش

. شود  مربوط می1384-85به سال تحصیلی زمانی 

 نفر از دانشجویان 944جامعه آماري تحقیق شامل 

هاي کشاورزي پردیس کشاورزي و منابع  رشته

طبیعی دانشگاه تهران از سه مقطع دانشجویان سال 

آخر کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و 

براي تعیین . بودندهاي مختلف  دکتري رشته

انحراف معیار جامعه مورد مطالعه و همچنین 

 نمونه از 30تعیین دقت احتمالی مطلوب، تعداد 

غیر از نمونه  به( جامعه آماري مورد تحقیق

طور تصادفی انتخاب و پیش آزمون ه، ب)اصلی

انحراف معیار حاصل از این پیش آزمون . گردید

ملی هاي ع مربوط به متغیر کیفیت آموزش(

 بود و دقت احتمال مطلوب نیز 815/0) کشاورزي

    :محاسبه شد) 1(از طریق فرمول 

  

n

S
td 

)1(  

  

  

منظور افزایش دقت و صحت نتایج، مقدار هب

d تعدیل شد و حجم نمونه 18/0 حاصل تا حد 

  :  صورت زیر محاسبه شده ب) 2(طبق فرمول 

  

   
 22

2

StdN

StN
n




      

  

)2(  

  

بر این اساس، تعداد نمونه مناسب براي این 

 نفر بود که براي افزایش میزان دقت و 78تحقیق 

 نفر افزایش 100ها، حجم نمونه به  اعتبار یافته

گیري  روش نمونهها از  براي انتخاب نمونه. یافت

براي . استفاده شدتصادفی مطبق متناسب 

بخش در چهار گیري متغیرهاي تحقیق  اندازه

هاي  مشخصه که شامل  شدطراحیامه پرسشن

 مقیاس میزان ،) سؤال10(فردي دانشجویان 

مهارت در رابطه با عملیات مختلف کشاورزي 

و همچنین )  سؤال40( قبل از ورود به دانشگاه

سه سؤال پراکنده دیگر شامل عالقمندي به رشته 

78
20.815)(1.960.032944

20.815)944(1.96
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گویان نسبت به زمان مناسب تحصیلی و نظر پاسخ

ملی و تعداد واحدهاي براي ارایه واحدهاي ع

کیفیت "تحقیق یر وابسته غمت. عملی بود

   بود که از طریق"هاي عملی کشاورزي آموزش

میزان مهارت دانشجویان در رابطه با (  گویه40

عملیات مختلف کشاورزي پس از ورود به 

در سطح ترتیبی با استفاده از طیف ) دانشگاه

 )یایرو( اعتبار. سنجش شد)  سطحیپنج(لیکرت 

یید أرسشنامه با نظر متخصصین و اساتید مورد تپ

 )ییپایا( قرار گرفت و براي تعیین قابلیت اعتماد

پرسشنامه آلفاي کرونباخ محاسبه شد که میزان آن 

مقیاس میزان مهارت دانشجویان در رابطه با براي 

انواع مختلف عملیات کشاورزي در قبل از ورود 

جویان در به دانشگاه و مقیاس میزان مهارت دانش

  رابطه با انواع مختلف عملیات کشاورزي پس از

  .  بود93/0 و 91/0ترتیب ورود به دانشگاه به

  

  و بحث نتایج 

هاي حاصل در دو بخش آمار توصیفی و  داده

آمار استنباطی تحلیل شد که نتایج آنها به شرح 

  : زیر است

  آمار توصیفی 

  هاي فردي  ویژگی

هاي  ویژگینتایج حاصل در مورد برخی از 

 ارائه )1(فردي دانشجویان مورد مطالعه در جدول 

  .شده است

ترویج ، دانشجویاننفر از  23شته تحصیلی ر

رشته و در  )درصد 24(  و آموزش کشاورزي

)  درصد8/18 ( نفر18زراعت و اصالح نباتات 

کمترین . شتندبیشترین فراوانی را دابود که 

 خاکشناسی فراوانی نیز مربوط به دانشجویان رشته

 24)±9/1(  حدودگویانپاسخمیانگین سن . دبو

میانگین معدل کتبی دیپلم دانشجویان . بودسال 

معدل میانگین .  بود8/17)±04/1(مورد مطالعه 

 دانشجویان ،6/16 آخر کارشناسی دانشجویان سال

 7/17 و دانشجویان دکتري 9/17کارشناسی ارشد 

  .بود

 با عملیات میزان مهارت دانشجویان در رابطه

   از ورود به دانشگاهقبلمختلف کشاورزي 

هاي مربوط به  یک از گویهبندي هراولویت

میزان مهارت دانشجویان در رابطه با عملیات 

) ها برحسب هر یک از رشته( مختلف کشاورزي

 ارائه شده )2(قبل از ورود به دانشگاه در جدول 

  . است

ـ            ات میزان مهـارت دانـشجویان در رابطـه بـا عملی

  مختلف کشاورزي پس از ورود به دانشگاه 

هـاي مربـوط بـه     یک از گویهبندي هراولویت

میزان مهـارت دانـشجویان در رابطـه بـا عملیـات            

) هـا   یک از رشـته    برحسب هر ( مختلف کشاورزي 

 ارائه شـده    )3(پس از ورود به دانشگاه در جدول        

  .است
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  هاي فردي  شخصهبرخی م توزیع فراوانی دانشجویان برحسب - 1 جدول

Table 1 - Frequency distribution of students according to some individual characteristics   

  فراوانی  ها گویه

  68دختر

جنس  32پسر

  100  کل

  11  روستا

  10  بخش 

  40  شهرستان

  33  استان مرکز 

  6  تهران

  محل سکونت 

  100  کل

  30  بلی

  سابقه کار کشاورزي   70  خیر 

  100  کل

  45  کارشناسی

  30  کارشناسی ارشد

  25  دکتري 

  مقطع تحصیلی

  100  کل

  83  علوم تجربی

  نوع دیپلم   17  ریاضی فیزیک 

  100  کل

  18  کشاورزي 

  شغل پدر  82  غیرکشاورزي 

  100  کل

  



1387بهار ، 1، شماره 10دوره مجله کشاورزي، 

92

  لف کشاورزي قبل از ورود به دانشگاهمیزان مهارت دانشجویان در رابطه با عملیات مخت بندياولویت - 2جدول 

Table 2 – Prioritizing of student's skill level about different agricultural activities in before of entrance to university

  رشته

  )میانگین کل(
  نوع مهارت موردنظر

م
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م
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زی

  

د
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ت
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غیی
ب ت
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ض

  

  اولویت

  گیري دبی آب آبیاري اندازه
8/801/140/40/00/126/1632/0  501/0  1  

  آبیاري

  آبیاري مزرعه به روش سنتی  )86/1(
4/44  1/9  2/19  1/10  2/17  46/2  55/1  628/0  2  

ترویج و آموزش   1  505/0  00/1  98/1  0/1  0/4  3/31  2/20  4/43  مهارت عکاسی

  مهارت فیلمبرداري  )84/1(کشاورزي 
6/56  2/21  2/18  0/3  0/1  71/1  94/0  550/0  2  

  1  590/0  091/1  84/1  0/1  1/9  2/19  2/15  6/55  پخش کود دامی

  2  592/0  172/1  98/1  0/7  0/4  0/13  0/32  0/44  کاشت گیاهان زراعی

  3  642/0  142/1  78/1  0/1  0/15  0/5  0/19  0/60  پخش کود شیمیایی

  زراعت

)79/1(  

  پاشی با دستبذر
0/47  0/17  0/15  0/7  0/14  24/2  457/1  651/0  4  

  1  717/0  198/1  67/1  0/7  0/3  0/9  0/12  0/69  هاي موتوريسمپاشی با سمپاش

  2  74/0  361/1  83/1  1/11  0/2  1/12  1/9  7/65  رانندگی تراکتور
  ماشین آالت

)72/1(  
  کار با تراکتور

0/77  0/3  0/7  0/3  0/10  66/1  327/1  8/0  3  

  1  522/0  757/0  45/1  0/1  0/0  0/10  0/21  0/68  اي براي حل مسایل آماري افزارهاي رایانهاستفاده از نرم

  Word, Exce, PowerPoint(  0/56  0/17  0/21  0/5  0/1  78/1  011/1  568/0  2(کار با برنامه آفیس 

  XP و 98آشنایی و کار با سیستم عامل ویندوز 
5/49  2/22  2/15  1/12  0/1  93/1  109/1  575/0  3

  4  631/0  902/0  43/1  0/1  0/5  0/7  0/10  0/77  جستجوي مقاله از اینترنت

  هاي عمومی مهارت

)65/1(  

  5  676/0  129/1  67/1  0/4  0/5  0/13  0/10  0/68استفاده از پست الکترونیک 

  -  477/0  639/0  34/1  0/1  0/0  0/3  0/24  0/72  طراحی پارك و فضاي سبز  فضاي سبز

  1  494/0  647/0  31/1  1  1  1  22  75  برداري از گیاه داراي بیماري نمونه

  2  514/0  638/0  24/1  1  0  5  10  84  هاي گیاهی کش در بیماري تهیه و کاربرد محلول قارچ

  3  532/0  664/0  27/1  1  2  0  17  80  مشاهده آفات و نحوه خسارت آنها و مبارزه با آنها

  زشکیگیاهپ

)32/1(  

  

  4  634/0  926/0  46/1  4  0  6  18  72  رختان میوهتشخیص بیماري د

  1  482/0  544/0  13/1  1  0  3  3  93  هاي پرورش زنبور عسل مهارت

  2  502/0  628/0  25/1  1  0  4  13  82  کار با دماسنج دامپزشکی

  3  567/0  756/0  34/1  1  0  11  7  80  کمک به وضع حمل دام

  4  719/0  958/0  33/1  4  3  1  6  86  پشم چینی

  علوم دامی

)3/1(  

  5  727/0  072/1  47/1  4  3  0  11  82  خورانیدن دارو به دام

  1  435/0  500/0  15/1  1  0  0  11  88  کشت و پرورش قارچ

  2  471/0  815/0  73/1  1  0  17  35  47  کشت و تکثیر گیاهان زینتی

  3  522/0  668/0  28/1  1  0  6  12  81  طراحی و احداث گلخانه

  4  607/0  238/1  04/2  10  1  15  31  43  کشت نشاء

  5  614/0  916/0  49/1  4  0  5  23  68  انجام برخی پیوندهاي تابستانه و زمستانه

  6  618/0  976/0  58/1  4  0  11  20  65  انجام هرس و تربیت درختان

  باغبانی

)27/1(  

  7  646/0  227/1  9/1  7  4  16  18  55  کشت نهال

  خاکشناسی   1  475/0  591/0  24/1  1  0  2  16  81  گیري رطوبت خاكاندازه

  2  536/0  682/0  27/1  1  0  7  9  83  برداري از خاكنمونه  )25/1(

  1  488/0  572/0  17/1  1  0  3  7  89  هاي هواییتفسیر عکس

  2  508/0  656/0  29/1  1  0  5  15  79  برداري از مزرعهنقشه

  هواشناسی

)24/1(  

  3  620/0  796/0  28/1  1  3  6  3  87  هاي هواشناسیتجزیه و تحلیل داده
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میزان مهارت دانشجویان در رابطه با عملیات مختلف کشاورزي پس از ورود به دانشگاه بندياولویت - 3 ولجد

Table 3 – Prioritizing the students' skill level about different agricultural activities after of entrance to university  

  نوع مهارت موردنظر  رشته

م
ک
ی 

ل
خی

  

م
ک

  

ح
 
ا
ت

ي
د
و
د

  

د
ا
زی

  

د
ا
زی

ی 
ل
خی

  

ن
گی

ان
می

 

ه
رتب

 
ي

ا
ف   

را
ح

ان

ر
ا
عی

م
  

ت
را

غیی
 ت
ب

ری
ض

  

  اولویت

استفاده از پست الکترونیک 
0  0  9  20  71  62/4  648/0  140/0  1

  XP و 98آشنایی و کار با سیستم عامل ویندوز 
0  0  9  34  57  48/4  659/0  147/0  2  

  جستجوي مقاله از اینترنت
0  0  10  43  56  45/4  674/0  151/0  3  

  )Word, Excel, PowerPoint(کار با برنامه آفیس 
5  3  8  28  56  26/4  075/1  252/0  4  

  هاي عمومی مهارت

)18/4(  

  اي جهت حل مسایل آماري افزارهاي رایانهاستفاده از نرم
17  13  24  18  27  25/3  431/1  440/0  5  

  هیهاي گیا مشاهده ساختمان سلول گیاهی و انواع بافت
3  16  33  34  14  40/3  015/1  299/0  1  

  انجام هرس و تربیت درختان
8  16  38  27  11  18/3  083/1  342/0  2  

  انجام برخی پیوندهاي تابستانه و زمستانه
10  24  39  23  4  87/2  012/1  352/0  3  

  کشت و تکثیر گیاهان زینتی
15  27  43  8  6  63/2  039/1  395/0  4  

  کشت نهال
13  16  32  23  15  11/3  236/1  397/0  5  

  کشت نشاء
14  15  25  30  15  17/3  270/1  400/0  6  

  طراحی و احداث گلخانه
22  18  35  19  5  67/2  169/1  439/0  7  

  باغبانی

)14/3(  

  کشت و پرورش قارچ
40  16  15  20  8  40/2  398/1  581/0  8  

  کاشت گیاهان زراعی
11  10  49  22  8  06/3  043/1  341/0  1  

  بذرپاشی با دست
13  16  32  23  15  14/3  237/1  394/0  2  

  پخش کود دامی
17  20  32  24  6  81/2  164/1  413/0  3  

  زراعت

)82/2(  

  پخش کود شیمیایی
19  15  36  16  7  83/2  173/1  414/0  4  

  1  397/0  140/1  87/2  9  19  33  26  12  کار با تراکتور

  2  428/0  241/0  89/2  14  14  34  22  15  رانندگی تراکتور
  آالتماشین

  هاي موتوريشی با سمپاشپاسم  )78/2(
22  22  32  18  5  61/2  172/1  449/0  3  

  1  373/0  096/1  93/2  4  27  44  7  17  مهارت عکاسی
ترویج و آموزش 

  )77/2(کشاورزي 
  2  499/0  223/1  62/2  6  18  33  17  26  برداريمهارت فیلم

  برداري از خاكنمونه
16  18  46  14  6  76/2  079/1  391/0  1  

  خاکشناسی

)7/2(  

  گیري رطوبت خاكدازهان
22  23  33  19  5  55/2  099/1  430/0  2  

  آبیاري مزرعه به روش سنتی
10  14  27  39  10  24/3  140/1  351/0  1  

  آبیاري

)7/2(  

  گیري دبی آب آبیاري اندازه
43  43  25  11  4  01/2120/1  557/0  2  

  مشاهده آفات و نحوه خسارت آنها و مبارزه با آنها
11  22  33  27  7  97/2  105/1  372/0  1  

  تشخیص بیماري درختان میوه
14  27  36  16  7  75/2  140/1  402/0  2  

  برداري از گیاه داراي بیماري نمونه
25  26  18  24  7  62/2  285/1  491/0  3  

  گیاهپزشکی

)63/2(  

  هاي گیاهی کش در بیماري تهیه و کاربرد محلول قارچ
33  35  17  11  4  18/2  132/1  519/0  4  

  فضاي سبز

  ی پارك و فضاي سبزطراح
54  17  19  8  2  87/1  109/1  590/0  --  

  خورانیدن دارو به دام
43  17  25  11  4  164/2  222/1  564/0  1  

  هاي پرورش زنبور عسل مهارت
58  18  17  6  1  74/1  011/1  581/0  2  

  کمک به وضع حمل دام
62  10  20  6  2  76/1  096/1  620/0  3  

  4  628/0  033/1  64/1  4  4  5  26  61  پشم چینی

  علوم دامی

)78/1(  

  5  702/0  169/1  67/1  5  6  8  12  69  کار با دماسنج دامپزشکی

  هاي هواشناسیتجزیه و تحلیل داده
41  15  34  0  10  13/2  071/1  502/0  1  

  برداري از مزرعه نقشه
32  22  24  15  7  43/2  273/1  524/0  2  

  هواشناسی

  هاي هواییتفسیر عکس  )06/2(
68  6  20  3  2  64/1  038/1  632/0  3  
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  میزان عالقمندي به رشته تحصیلی

توزیع فراوانی دانشجویان برحسب میزان 

 ارائه )4(در جدول  عالقمندي به رشته تحصیلی

 درصد چهاردهد که نتایج نشان می. شده است

دانشجویان مورد مطالعه به رشته تحصیلی خود 

  درصد 17عالقه نداشته و میزان عالقمندي 

  

  

 درصد 35 ،تحصیلی خود کم به رشتهدانشجویان 

 درصد نیز خیلی زیاد 19 درصد زیاد و 25 ،متوسط

)  درصد35( بدین ترتیب بیشترین فراوانی. است

مربوط به دانشجویانی است که میزان عالقمندي 

  . آنها به رشته تحصیلی خود متوسط است

  

  ته تحصیلیمیزان عالقمندي به رش توزیع فراوانی دانشجویان برحسب - 4 جدول

Table 4 - Frequency distribution of students according to interest level to educational major   

  درصد  فراوانی  میزان عالقمندي به رشته تحصیلی

  4  4هیچ

  21  17کم

  56  35  متوسط

  81  25  زیاد

  100  19خیلی زیاد

    100  کل

  متوسط: نما 

  

  ملیزمان ارایه واحدهاي ع

در مورد زمان ارایه واحدهاي عملی 

 درصد از دانشجویان ارایه 16مشخص شد که 

 ،سال تحصیلی ابتدایی واحدهاي عملی در نیم

سال و همراه با دروس   درصد در طول نیم78

هاي پایانی و   درصد در نیم سالچهار ،نظري

 درصد نیز ارایه واحدهاي عملی پس از دو

. اند رزیابی کردهاتمام همه واحدها را بهتر ا

نیز مربوط ) درصد 78( پس بیشترین فراوانی

به دانشجویانی است که زمان ارایه واحدهاي 

عملی را در طول ترم و همراه با دروس نظري 

  ).5جدول ( اند مناسب دانسته
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   زمان ارایه واحدهاي عملی توزیع فراوانی دانشجویان برحسب - 5 جدول

Table 5- Frequency distribution of students according to time presentation of practical units 

  درصد  فراوانی  زمان ارایه واحدهاي عملی

  16  16هاي ابتدایی در نیم سال

  78  78در طول نیم سال و همراه با دروس نظري

  4  4  هاي پایانی در نیم سال

  2  2  پس از اتمام کلیه واحدها

  100  100  کل

 طول نیم سال و همراه با دروس نظريدر: نما 

  

 تعداد واحدهاياظهارنظر دانشجویان در مورد 

  )در دوره کارشناسی(عملی

توزیع فراوانی دانشجویان برحسب 

اظهارنظر آنان در مورد تعداد واحدهاي عملی 

 ارائه شده )6(در دوره کارشناسی در جدول 

 درصد از دانشجویان 89باتوجه به نتایج . است

 افزایش تعداد واحدهاي عملی موافق بوده و با

درصد از دانشجویان نیز تعداد واحدهاي  11

درضمن . اند عملی کنونی را مناسب دانسته

یک از دانشجویان با کاهش تعداد هیچ

  .  اند واحدهاي عملی موافق نبوده

  

  )در دوره کارشناسی( هاي عملیتعداد واحداظهارنظر آنان در مورد  توزیع فراوانی دانشجویان برحسب - 6 جدول

Table 6 - Frequency distribution of students according to their viewpoints about number of practical units (at the B.A. course)

  درصد  فراوانی  ها گویه

  89  89تعداد واحدها افزایش یابد

  0  0تعداد واحدها کاهش یابد

  11  11  نی مناسب استتعداد واحدهاي کنو

  100  100  کل
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  آمار استنباطی 

  تحلیل همبستگی 

و  هاي عملی کشاورزي رابطه بین کیفیت آموزش

  هاي فردي ویژگی

نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد 

هاي عملی با متغیر معدل ت آموزشیکه رابطه کیف

) >01/0P( دار است کتبی دیپلم منفی و معنی

  . )7 جدول(

  هـاي عملـی کـشاورزي       طه بین کیفیت آمـوزش    راب

  با میزان عالقمندي دانشجویان به رشته تحصیلی 

مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین متغیـر       

 هـاي عملـی کـشاورزي بـا میـزان           کیفیت آمـوزش  

عالقمندي دانشجویان به رشته تحـصیلی برابـر بـا          

 یعنی دانـشجویانی کـه    ). >05/0P( باشد   می 204/0

صیلی خود عالقه دارنـد، کیفیـت       بیشتر به رشته تح   

  . تر استههاي عملی آنها ب آموزش

  اي  تحلیل مقایسه

در این بخش براي مقایسه میزان مهارت 

دانشجویان از نظر عملیات مختلف کشاورزي قبل 

. استفاده شدtو پس از ورود به دانشگاه از آزمون 

میزان مهارت دانشجویان تفاوت نتایج نشان داد که 

شاورزي قبل و پس از ورود به کیات  عملاز نظر

و مهارت  )>01/0P(  استدار عنیمدانشگاه 

بیشتر است دانشجویان پس از ورود به دانشگاه 

  ).8 جدول(

  

  

  

  هاي فردي  ویژگیو هاي عملی کشاورزي  رابطه بین کیفیت آموزش- 7جدول 

Table 7 - Relationship between quality of agricultural practical education and individual characteristics

rمقدار   )r( نوع ضریب همبستگی  مقیاس  متغیرهاي مستقل

079/0پیرسوننسبتیسن دانشجویان

 -266/0پیرسوننسبتیمعدل کتبی دیپلم
**

0/ 145پیرسوننسبتی  تعداد واحدهاي گذرانده شده

-016/0پیرسوننسبتیمعدل مقطع کنونی

**
  .دار استهمبستگی در سطح یک درصد معنی - 

** - Significance at 0.01 levels
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 مقایسه میزان مهارت دانشجویان از نظر عملیات مختلف کشاورزي قبل و پس از ورود به دانشگاه- 8جدول 

Table 8 – Comparing the students' skill level about different agricultural activities before and after of entrance to university

  

  متغیر

  

بندي  گروه

میانگین  هاگروه

انحراف 

معیار

t
  سطح

 بودندار معنی

  85/23  41/60  قبل از ورود به دانشگاه 

  با عملیات مختلف کشاورزي  میزان مهارت دانشجویان در رابطه
  69/21  98/107  پس از ورود به دانشگاه

**
422/16-000/0

**
  .دار استها در سطح یک درصد معنی تفاوت میانگین- 

   **Correlation at 0.01 levels is significant. 
  

  

هاي  موانع و مشکالت آموزش"تحلیل عاملی 

  "عملی کشاورزي

موانع و مشکالت "در تحلیل عاملی 

 بر KMO مقدار "هاي عملی کشاورزي آموزش

  برآورد شد1/444تلت  و مقدار بار689/0ابر با 

)01/0P< .( این امر حاکی از مناسب بودن

  همبستگی متغیرهاي منظور شده براي تحلیل

  

  .باشد عاملی می

ها، از معیار  بندي عاملبه منظور دسته

هایی  مقدار ویژه استفاده گردید و عامل

اند که مقدار ویژه آنها از یک دنظر بودهورم

مراه با مقدار ثر هؤعوامل م. بزرگتر بوده است

ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس 

  .باشند  می)9(تجمعی آنها به شرح جدول 

  

  درصد واریانس تجمعی آنها  و   عوامل موثر همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس- 9جدول 

Table 9 - Effective factors with their eigenvalues, variance percent and cumulative variance percent  

  

 واریانسفراوانی تجمعی درصددرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهها عامل

37/2337/23  04/3اول

77/1515/39  05/2دوم

84/1499/53  93/1سوم

25/1324/67  72/1چهارم
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 به تنهایی 04/3عامل اول با مقدار ویژه 

  .نماید درصد واریانس کل را توجیه می4/23

 درصد کل 2/67طورکلی، این چهار عامل هب

اما وضعیت قرار . نمایند واریانس را توجیه می

در )  متغیر اصلی12حدود (گرفتن متغیرها 

  عاملی عوامل، با فرض واقع شدن عوامل با بار

  

  

ها به روش  بزرگتر از یک، بعد از چرخش عامل

ها به شرح جدول  اري عاملزگ وریماکس و نام

) وریماکس( البته پس از چرخش .باشد  می)10(

کمتر از ( عاملی  متغیر به علت کم بودن بارشش

دار نبودن همبستگی آنها  و درنتیجه معنی) یک

  . با دیگر متغیرها، از تحلیل حذف شدند

  

  میزان ضرایب حاصل از ماتریس دوران یافتهو  متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل - 10جدول 

Table 10 - Variables related to factors and amount of obtained correlations from rotated matrix 

بار عاملی  متغیرهانام عامل

683/0استکافیعملیهايآموزشبرايدانشکدهکشاورزي ابزاروادواتچه مقدار 

735/0دارداختیاردرآموزشبرايکافیمیزانبهرارزيکشاوهاي زمیندانشکدهچه مقدار 

647/0  استمناسبدانشجویانترددبراي... ل و نقوحملسرویسمانندپشتیبانیخدماتوجودچه مقدار 

855/0باشدمیعملیايهآموزشمناسبدانشکدهدامپروريواحدامکاناتچه مقدار 

کیفیت تأسیسات و 

  تجهیزات آموزش

عملی در مزرعه

787/0باشد یمعملیهايآموزشمناسبهدانشکدآبیاريتجهیزاتچه مقدار 

816/0باشدمیعملیآموزشمشکالتازدانشکدهبهورودازقبلدانشجویانکشاورزيکارتجربهچه مقدار عدم 

764/0استعملیآموزشمشکالتازکاربازاربهورودبرايالزمعملیهايمهارتکسببرايدانشجویاندرانگیزهچه مقدار عدم 

انگیزه و تجربه دانشجویان 

در زمینه کشاورزي

529/0استعملیآموزشمشکالتازدانشگاهدرعملیهايمهارتیادگیريبهتوجهعدمودانشجویانبیندرچه مقدار عالقه به کسب مدرك 

877/0استعملیهايآموزشموانعازعملیواحدهايبهنسبتکمترتوجهونظريواحدهايتدریسبراياساتیدبیشترتمایلچه مقدار  هاي  مهارت و شایستگی

اساتید در زمینه 

هاي عملی آموزش

  857/0استعملیهايآموزشموانعازعملیواحدهايارایهبراياساتیددرکافیمهارتوتواناییچه مقدار عدم 

892/0باشدمیعملیهايآموزشمناسبدانشکدهناسیشگیاهباغچه مقدار 

کیفیت امکانات و 

تجهیزات آموزش عملی 

در داخل دانشکده
  778/0 استمناسبگیاهپزشکیوباغبانیهايآموزشبرايهاگلخانهچه مقدار 
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  گیري و نتیجهحثب

 درصد از 68، حاصلبراساس اطالعات 

. بودند و بقیه پسر دخترمورد مطالعه دانشجویان 

درصد از دانشجویان مورد  11همچنین فقط 

العه در روستا سکونت داشته و بیشتر مط

لذا، تعداد کمی از . انددانشجویان ساکن شهر بوده

هاي کشاورزي از نزدیک با  دانشجویان رشته

هاي کشاورزي آشنایی داشته و داراي فعالیت

 3/30درضمن، . تجربه فعالیت کشاورزي هستند

درصد دانشجویان داراي سابقه کار کشاورزي و 

چون . اند  کار کشاورزي بودهبقیه فاقد سابقه

هاي کشاورزي مانند سایر  پذیرش افراد در رشته

ها فقط براساس مدرك تحصیلی و بدون  رشته

توجه به معیارهاي تخصصی در این زمینه انجام 

لذا، اکثر دانشجویان از افراد شهري بوده . گیردمی

  .و آشنایی آنها با محیط روستا کم است

درصد  16 باتوجه به اطالعات حاصل

هاي  دانشجویان ارائه واحدهاي عملی در ترم

 درصد در طول ترم و همراه با دروس 78، ابتدایی

 درصد دوهاي پایانی و   درصد در ترمچهار ،نظري

نیز ارائه واحدهاي عملی پس از اتمام همه 

یکی از . اند واحدها را بهتر ارزیابی کرده

هایی مانند  موضوعات مورد توجه در رشته

هاي عملی و ضرورت  ورزي ارائه آموزشکشا

ها با مباحث و دروس  هماهنگی این نوع آموزش

هاي نظري بدون  ه درسزیرا ارای. نظري است

بنابراین . ثر نیستؤتوجه به واحدهاي عملی م

بهتر است که براي تکمیل مباحث نظري و 

هاي عملی نیز در  یادگیري مؤثرتر آنها، آموزش

 .س نظري انجام گیردطول ترم و همراه با درو

 درصد از دانشجویان با افزایش تعداد 89 درضمن

درصد از  11واحدهاي عملی موافق بوده و 

دانشجویان نیز تعداد واحدهاي عملی کنونی را 

یک از دانشجویان ولی، هیچ. اند مناسب دانسته

مورد مطالعه با کاهش تعداد واحدهاي عملی 

هاي  یت فعالیتپس باتوجه به ماه. اند موافق نبوده

هاي  کشاورزي و ارتباط نزدیک آن با فعالیت

عملی و کار در سطح مزرعه باید تعداد واحدهاي 

عملی به میزان مناسب افزایش یافته و نسبت 

مناسبی بین تعداد واحدهاي نظري و عملی درنظر 

  . گرفته شود

اي نشان داد که بین میزان  تحلیل مقایسه

ا عملیات مختلف مهارت دانشجویان در رابطه ب

کشاورزي قبل و پس از ورود به دانشگاه تفاوت 

 مهارت دانشجویان پس  و)>01/0P( وجود دارد

از ورود به دانشگاه بیشتر است که این امر حاکی 

هاي عملی در دوره کارشناسی  ثیر آموزشأاز ت

تر و برطرف  ریزي دقیق توان با برنامه لذا، می. است

ها   این نوع آموزشکردن برخی مسائل و مشکالت

هاي عملی و  زمینه بهتري را براي بهبود آموزش

هاي دانشجویان و  ییها و توانا درنتیجه مهارت

  . التحصیالن کشاورزي فراهم ساخت فارغ

  

  پیشنهادات

 بهبود کیفیت تأسیسات و تجهیزات آموزش - 1

. عملی در مزرعه، در اولویت اول قرار دارد

هاي  ر بودن آموزششود براي مؤثرت پیشنهاد می

وادوات، کرجنظري در سطح پردیس کشاورزي 

 کافی کشاورزي هاي زمین و کشاورزي ابزار

هاي  همچنین چون زمین. درنظر گرفته شود
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اي خارج و دور از دانشگاه  کشاورزي در محوطه

 مانندپشتیبانیخدماتقرار دارند، لذا باید 

 ترددتسهیل براينیز نقلوحملسرویس

. فراهم گرددویاندانشج

 عالی  ل اصلی در آموزشی یکی از مسا- 2

 عدم عالقه، فقدان انگیزه در ،کشاورزي

هاي عملی و   دانشجویان براي یادگیري مهارت

شاید یکی . باشد توجه بیشتر براي اخذ مدرك می

از دالیل آن، عدم تجربه کار کشاورزي و عدم 

 محیط عالقه اکثریت دانشجویان براي کار در

توجه به نتایج تحلیل این موضوع با. باشد روستا 

  عامل انگیزه و تجربه دانشجویان در زمینه(عاملی 

  

 گزینش دانشجویان لذا. شدیید أنیز ت) کشاورزي

از بین افراد باید هاي کشاورزي  براي رشته

به این رشته انجام و داراي سابقه قبلی عالقمند 

  . شود

هاي عملی،  ش مهارت اساتید در زمینه آموز- 3

جزو عوامل منظور شده در تحلیل عاملی 

هاي عملی در سطح پردیس  مشکالت آموزش

شود در  پیشنهاد می. باشد  میکرجکشاورزي 

گزینش اساتید، مالك سابقه کار عملی در رشته 

 آنها در اولویت قرار گرفته و شرایط  تخصصی

هاي عملی براي آنان فراهم  مناسب براي فعالیت

  . شود
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Abstract

The statistical population of this study consisted of 944 Post-graduate and under graduate 

Students, who were in their last academic year in the campus of Agricultural and Natural 

Resources the University of Tehran. A questionnaire was used to collect the data. The content 

validity of the questionnaire was established by a panel of experts in the field of agriculture in 

the University of Tehran. A pilot study was conducted to establish the reliability of the 

instrument via agricultural students. Cronbach alpha's coefficient for the main scale of the 

questionnaire was higher than 0.75. The results of correlation analysis showed that there was 

negative significant relationship between quality of agricultural practical training and the 

diploma average marks of the students. There was positive significant relationship between the 

dependent variable and their interest to the subject. In order to identify the problems and 

obstacles of practical training in agriculture, factor analysis was applied. Accordingly, the 

problems were classified into four factors of quality of installations for practical training at the 

farm, motivation and experience of students on agriculture, skills and competencies of teachers 

in practical training and the quality of equipment for practical training in the campus. These 

four factors explained about 67 percent of variance of the data indicating problems for practical 

training. 
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