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 چكيده
 

كشاورزي از ديدگاه آموزشگران و  ةهاي متوسط كيفيت آموزش برثر ؤمبررسي عوامل  هدف با تحقيق اين

براي گردآوري اطالعات از  و است همبستگي -آموزان انجام گرفته است. تحقيق از نوع توصيفي دانش

 66آموزان ) نفر( و دانش 21شامل دو گروه آموزشگران ) آماري تحقيق ةپرسشنامه استفاده شده است. جامع

 انجامها از طريق سرشماري كامل افراد  بودند. گردآوري داده آبادحاجيز آموزش كشاورزي نفر( مرك

. شد ييدأت با نظرخواهي از تعدادي از كارشناسان و متخصصان مربوط اعتبار محتوايي ابزار تحقيق .گرفت

)بيشتر  شدهمحاسبهزمون مقدماتي استفاده شد كه آلفاي كرونباخ تعيين پايايي پرسشنامه نيز از روش آ براي

افزاري  نرم ةها با استفاده از برنام ها بود. تحليل داده ( مبين اعتبار مناسب آن براي گردآوري داده7/2 از

SPSS هاي  موزشكيفيت آ آموزشگران ديد از كه داد نشان تحقيق هاي يافته. گرفتانجام  5/11 ةنسخ

 ةهاي متوسط آموزان، كيفيت آموزش در حالي كه از ديد دانش ،كشاورزي در حد خوب است ةمتوسط

 در آموزشگر مهارت و تخصص مزرعه، در ماشيني ادوات و ابزارها كيفيت. استكشاورزي در حد متوسط 

 با مرتبط آموزشي هاي مفيل از استفاده مناسب، و متنوع تدريس هاي روش كارگيريهب درس، موضوع

هاي  ترين عواملي بودند كه بر كيفيت آموزش تحصيلي مهم ةرشت به آموزدانش منديهو عالق درس موضوع

 .ندثيرگذارأكشاورزي ت ةمتوسط

 

  آموزش كيفيتمتوسطة كشاورزي، امكانات آموزشي، فراگير،  هاي آموزش آموزشگر، :کليدي هاي واژه

 

 مقدمه
 از بسياري والنئمساعتقاد  ،كنون تا يالديم 5791 دهة از

 رشد كاهش كه است بوده اين بر يافتهتوسعه كشورهاي
از  ثرأمت نحوي به الملليبين هاي رقابت در شكست و اقتصادي

. (Adnet and Davice, 2002) استعملكرد نظام آموزشي 

 شدهانساني انجام  سرمايه ةنظريمطالعات بسياري كه به استناد 
و  پيشرفتبيانگر اين موضوع بودند كه آموزش شاخص  نيز

 (Hanushek andشود مي محسوب كشورها اقتصادي توسعة

(Kimko, 2000; Duta et al., 1999 منظا از رو  اين از ؛ 
 تربيت كارآمد و اليق انساني نيروي كه رود مي انتظار آموزشي

 E-mail: hmovahed@ut.ac.ir 026-32238273:تلفن :مسئول نويسندة* 
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5متفكر كاركنانتوان  مي را انساني نيروي. كند
Edwards,) 

 ،(Van der Linde, 2000) 2هوشمند كاركنان ،1998)
3مهارتيچند كاركنان

(Lindbeck and Snower, 2000)   و
قلمداد  (Taylor and Lehmann, 2002) 4كاركنان دانشي

نظام آموزشي بايد وظايف خود  هدف اين به دستيابي براي. كرد
شده انجام دهد و اين مستلزم توجه حسابرا دقيق، درست و 

 (,Yadegarzadeh استبيش از پيش به كيفيت آموزشي 

(2002. 

 رحمط آموزشي كيفيت مورد در متفاوتي هاي ديدگاه 
 بر آموزشي كيفيت تعريف در نظرانصاحب برخي. است شده
و كيفيت آموزشي را بر حسب ميزان  اندكرده تمركز  هدف

 (,Materu ندنك مي تعريف آموزشي هاي هدف بودنمناسب

. برخي ديگر نيز كيفيت آموزشي را با توجه به 2007)
اي نيز آن را بر حسب  وزشي و عدهبروندادهاي يك نظام آم

 براي شدهايجاد ةافزودارزشكيفيت فرايند آموزشي و 
 (,.West et alگيرند مي نظر در ها نهاده از اي مجموعه

ترين شكل  كلي، كيفيت آموزش در رايج طور   به. 2004)
به ميزان توانايي يك نظام آموزشي در دستيابي  كاربرد خود

هاي مورد پذيرش قرار گرفته براي يك نظام  فبه هد
  و مهارت اشاره دارد  دانش ةتوسعآموزشي با محوريت 

(Heyneman and DeYoung, 2003) توجه به كيفيت .
نرفتن نيروهاي عظيم انساني، منابع آموزشي به منظور هدر

هاي آموزشي نظام ةتوسعمادي و مالي الزم و هماهنگي بين 
عواملي كه  دباي رو  كارايي آن امري ضروري است و از اينو 

و با  ندشو شناسايي تأثيرگذارندبر كيفيت آموزشي 
انديشيدن تمهيدات مناسب در راستاي بهبود كيفيت مراكز 

 كيفيت خصوص در مختلفي مطالعات. دشوآموزشي تالش 
 اشاره ها آن از رخيب به ادامه در كه است گرفته انجام آموزش

اين نتيجه  بهدر تحقيق خود  Hatami (1999). دشو مي
 بين صميمي و دوستانه رابطةرسيد كه عواملي همچون 

 مشاركتي، تدريس هاي شيوه از استفاده فراگير، و آموزشگر
و  مجرب آموزشگران از استفاده آموزشي، فناوري كارگيري به

توانند در بهبود  فراگيران مي هاي ارزشيابي از بهبود روش
در تحقيق  Gary (1995)كيفيت آموزشي دخيل باشند. 

هاي آموزشي و ميزان  كه بين كيفيت برنامه دكرخود بيان 

                                                                                       
1  . Thinking workers 

2  . Intelligent workers 

3  . Multi-skilled workers 

4. Knowledge workers 

 تعداد آموزشگران، تعداد آموزشگران، پذيري مسئوليت
وجود  داري معني رابطةو ميزان منابع در دسترس  فراگيران

 كه كردتحقيق خود بيان  در( Vermunt (2005. دارد
 تأثيرگذارعوامل  ازتحصيلي  ةآموز به رشت مندي دانشهعالق

 .استكيفيت آموزش  بر
Newcomb et al. (2004) وRoberts and Dyer  

 ةئارا در را صالحيتبا و شايسته آموزشگراني وجود (2004)
 Emadzadeh. اند دانسته مؤثر تكيفيهاي با آموزش

كيفيت آموزش را متشكل از كيفيت آموزشگران،  (2004)
و خدمات اداري دانسته  آموزان، امكانات و تجهيزات دانش

است. به زعم وي، كيفيت آموزشگر تابعي از ميزان تحصيالت 
 ووليت ئمسعالقه و انگيزة او به تدريس، ميزان  آموزشگر، 

آموز تحت  و ميزان تجربة آموزشگر است. كيفيت دانش تعهد
 از انگيزه و والدين اقتصادي شرايط چون عواملي تأثير

 كيفيت شامل آموزشي امكانات كيفيت. دارد قرار تحصيل
 هاي آموزشي است. درسي و كيفيت رسانه يهاباكت

Chapman et al. (2005) هاي پيش مواردي چون آموزش  
ي آموزشگران، توجه به مديريت كالسي، ايجاد از خدمت برا

هاي ارزيابي و نظارت، بهبود محيط يادگيري و  سيستم
 در تأثيرگذارهاي تدريس جديد را از عوامل  كارگيري روش به

  Mahboobiاند. راستاي بهبود كيفيت آموزش عنوان كرده

and Sharifzadeh (2009) از نقل بهFoster and Finley 

انگيزش فراگيران، كمك به يادگيري فراگيران،  (1995)  
 روابط آراستگي، كالس، در موقعبهو حضور  شناسيوقت

هاي  و توانايي تشخيص نيازهاي فراگيران را از ويژگي عمومي
   آموزشگران اثربخش بيان كردند.

 مراكز ديگر مانند نيز كشاورزي آموزش مراكز در
 مد بايد كه است ليئه كيفيت آموزش از مساتوجه ب آموزشي

قرار گيرد؛ چرا كه تحوالت جوامع بشري از نظر رشد  نظر
است. جمعيت ده كرچندان اهميت كشاورزي را دو جمعيت

ميليارد نفر بوده است و انتظار  شش 2000جهان در سال 
ميليارد نفر  هشتجمعيت جهان به  2021رود در سال  مي

ظرفيت توليدي  .(Ebadi and Majnonian, 2008)برسد 
توان از طريق اعمال مديريت مناسب و  بخش كشاورزي را مي

به بيش از  توليد در ثرؤمعناصر و عوامل  با تلفيق صحيح
داد و تحقق اين امر مستلزم وجود و  مقدار موجود ارتقا

 انساني مناسب يعني تربيت نيروي انساني ةانباشت سرماي
 (,.Noroozi et alاستماهر مورد نياز بازار كار اين بخش 

. آموزش كشاورزي نقش مهمي در ايجاد، نشر و 2005)
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 (Lemma and Hoffman, 2006; asدانش دارد  كاربرد

(cited in Abadi and Zamani, 2010 اين نوع آموزش .
فراگيران در  ردنكدرگير براي را ياديزتواند پتانسيل  مي

 (Ramsey and دنكهاي ذهني و فيزيكي ايجاد  فعاليت

(Edwards, 2004 ةمتوسط. در اين ميان، آموزش 
 بين خأل پركردن براي نيرو تأمين هدف با كشاورزي

 و است شده ريزي برنامه كشاورزان و كشاورزي كارشناسان
ر و كارآمد و در يك هاي مؤث آموزش ةئارا مستلزم نيز امر اين

كالم داشتن كيفيت آموزشي مطلوب در اين مراكز است 
(Noroozi et al., 2006) به ديبا. آموزش در اين مقطع 

آموختگان آن بتوانند بدون  كه دانش گيرد صورت اي گونه
گذراندن مقاطع و مدارج باالي تحصيلي به كيفيت مطلوب 

به روستاها و  زياد عالقة در عملكرد برسند و با انگيزه و
خود بپردازند.  ةمحول وظايف به و بازگردند كشاورزي محيط

در صورت رسيدن به كيفيت آموزشي مناسب و  تنهاامر  اين
مركز  كشاورزي آموزش مراكز از يكي. رديپذيتحقق م باال

از انقالب  بعدمركز  اين. استآباد  آموزش كشاورزي حاجي
 5390 سال در هكتار 260 حدود اي عرصه با ايران اسالمي
 پذيرش آمادة و با امكانات و استعدادهاي بسيار باال تأسيس

هاي  اي و كارودانش در رشته آموزان فني و حرفه دانش
. مركز آموزش كشاورزي شدمرتبط با بخش كشاورزي 

 زمينةدر  مذكور،هاي رسمي  آموزش آباد عالوه بر حاجي
 و كشاورزي بخش برداران بهره شامل رسمي غير هاي آموزش
فعاليت  مدتكوتاههاي  بخش نيز در قالب دوره نشاغال

  كند. مي
 نظري ارچوبچ گرفته،صورتهاي  توجه به بررسي با

 داد.نشان  5 شكل صورت به توان مي را تحقيق

 

 تحقيق نظري چارچوب .1 شكل

 
 حاضر تحقيق كلي هدف ،شدتوجه به آنچه ذكر  با

 ةمتوسطهاي  بر كيفيت آموزشثر ؤمبررسي عوامل 
 اهداف كلي، هدف به دستيابي منظور به. استكشاورزي 
 :گرفتند قرار توجه مورد زير اختصاصي

 پاسخگويان فردي هاي ژگيوي شناخت -

 آموزان دانش و آموزشگران ديدگاه مقايسةو  بررسي -
 كشاورزي متوسطه هاي آموزش كيفيت به نسبت

ي ها بر كيفيت آموزشثيرگذار أت عواملبندي  رتبه -
  كشاورزي ةمتوسط

 

 ها روش و مواد
هاي كمي، از نظر  از نوع پژوهش ق از نظر ماهيتاين تحقي

آزمايشي و از نظر هدف در  ميزان كنترل متغيرها از نوع غير

آماري  ةود. جامعر مي شمار بهتحقيقات كاربردي  ةزمر
آموزان مركز  شامل دو گروه آموزشگران و دانش تحقيق

 . تعداداستآموزش كشاورزي حاجي آباد هرمزگان 
به  ،حاضر تحقيق در. است بوده نفر 86آموزان مركز  دانش

 از ها داده گردآوري آموزان، دانش تعداد بودنعلت محدود
كه پس از  است آمده دست به افراد كامل سرشماري طريق

 85دانش آموزان تعداد  مةهها بين  توزيع پرسشنامه
آموزشگران مركز  خصوص. در شد آوري پرسشنامه جمع

همگي آموزشگران  ها آن بودنآموزش نيز با توجه به محدود
دروس تخصصي كشاورزي و آموزشگران دروس عمومي به 

ها  و پرسشنامه در ميان آن شدندسرشماري  نفر 25تعداد 
 .شدآوري  پرسشنامه جمع 20تعداد  و توزيع

 اي پرسشنامه اطالعات آوري معج براي تحقيق اصلي ابزار

 هايشايستگي

 آموزشگر

 متوسطه هايآموزش كيفيت

 كشاورزي

 امكانات و فضا

 آموزشي

 و تدريس روش

 كالسي مديريت

 هايشايستگي

 راگيرف
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 پرسشنامة .دشطراحي  پس از بررسي منابع مربوط كه بود
 كيفيت بررسي شامل بخش چند از متشكل تحقيق
 كيفيت بر مؤثركشاورزي، عوامل  ةمتوسط هاي آموزش
هاي فردي  و ويژگي كشاورزي ةمتوسط هاي آموزش

با نظرخواهي از  تحقيق ابزار محتوايي اعتبار. پاسخگويان بود
و  شدبررسي  تعدادي از كارشناسان و متخصصان مربوط

 روش با تحقيق ابزار پايايي. گرفتاصالحات الزم انجام 
آلفاي كرونباخ انجام شد. آلفاي  ةمحاسب و مقدماتي آزمون

 از بيشتر هپرسشنام مختلف هاي بخش براي شدهمحاسبه
 براي ابزار مناسب پايايي مبين كه آمد دست به 90/0

 شد تأييدابزار پژوهش  بيترت بدين و بود ها داده به دستيابي
 ،آمدهدستبه هاي داده. گرفتدر اختيار پاسخگويان قرار  و

افزار آماري  با استفاده از نرم ،هاپس از تكميل پرسشنامه
SPSS قرار گرفت.  تحليلوتجزيهمورد  1/55 نسخة
ها در دو بخش آمار توصيفي و آمار  داده تحليلو تجزيه

 استنباطي انجام شده است. 

 

 بحث و نتايج
 پاسخگويان هاي ويژگي

ميانگين سن آموزشگران  آمدهدستبهاساس اطالعات  بر
ترين  سال و مسن 21ها  آنترين  سال بود كه جوان 37تقريباً 

ها در خصوص ميزان  سال سن داشت. يافته 47ها  آن
درصد از آموزشگران  51تحصيالت آموزشگران نشان داد كه 

 مدركدرصد  1درصد ليسانس و  80فوق ديپلم،  تحصيالت
(. بر اساس 5)جدول  داشتند باالتر و ليسانس فوق تحصيلي

درصد از  7/69 آموزان دانش از دهآمدست اطالعات به
بودند.  دختردرصد  5/32آموزان مورد مطالعه پسر و  دانش

آموزان مورد مطالعه ساكن روستا و  درصد از دانش 1/60
آموزان  درصد از دانش 9/89درصد ساكن شهر بودند.  1/37

 تحصيلهادام كشاورزي رشتةمايل بودند تا در مقاطع باالتر 
 هنوز آموزان دانش از درصد 5/55 كه حالي در ،دهند

 آموز دانش يك تنها و بودند نگرفته خصوص اين در تصميمي
 در كشاورزي رشتةكه هرگز در  كرد بيان( درصد 2/5)

 (.2)جدول  داد نخواهد تحصيلادامه باالتر مقاطع

 

 متوسطه کشاورزي هاي آموزش کيفيت بررسي

آموزان در  بررسي ديدگاه آموزشگران و دانش ظورمن  به
 گويه 59 كشاورزي متوسطةهاي  خصوص كيفيت آموزش

 را ها گويه از هريك تا شد خواسته پاسخگويان از و شد مطرح
( 1 تا 5) خوب خيلي تا بد خيلي از ليكرت طيف قالب در

 از هريك به مربوط يها نمره سپس(؛ 3)جدول  كنند ارزيابي
كل به دست آمد. با توجه  نمرة و شد زده جمع هم اب ها گويه

امتياز ممكن كه يك پاسخگو  ،ترين حد به باالترين و پايين
ديدگاه  ترتيب توانست كسب كند كدبندي شد و بدين  مي

 كشاورزي متوسطةهاي  كيفيت آموزش مورد در پاسخگويان
 (.4)جدول  شدبندي  در پنج طبقه دسته

 

 آموزشگران ايحرفه و يفرد هاي ويژگي. 1 جدول
 ساير درصد فراواني  ويژگي

 سن
 06/36= ميانگين 2/12 2 كمتر و سال 32

 25= كمينه
 40= بيشينه

31-42 12 2/52 
 2/42 6 سال و باالتر 41

 استخدام نوع
 55 11 رسمي

 25 5 مانيپي رسمي= نما
 22 4 قراردادي

 تحصيالت ميزان
 15 3 ديپلم فوق

 62 16 ليسانس ليسانس= نما
 5 1 باال و ارشد كارشناسي

 معلم تربيتهاي  در دوره شركت
 32 6 بلي

 خير= نما
 72 14 خير

 تدريس روش هاي كالس در شركت
 55 11 بلي

 بلي= نما
 45 0 خير
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 آموزان دانش فردي هاي ويژگي. 2 جدول

 نما درصد فراواني  ويژگي

 جنسيت
 0/67 55 مرد

 مرد
 1/32 26 زن

 سكونت محل
 5/30 32 شهر

 روستا
 5/62 40 روستا

 كشاورزي كار سابقة
 0/67 55 بلي

 بلي
 1/32 26 خير

 پدر شغل
 5/62 40 كشاورزي

 كشاورزي
 5/30 32 كشاورزي غير

 كشاورزي رشتةدر مقاطع باالتر  تحصيلادامهبه  يلامت

 7/67 71 حتماً

 حتماً
 5/2 2 شايد

 6/6 7 نيست معلوم
 2/1 1 هرگز

 
آموزشگران، سطح دانش از ديدگاه  حاصلنتايج  طبق بر

 داراي ترتيببهو مهارت كاركنان مزرعه و جو كالس درس 
 از كه  حالي در ،بودند موارد ديگر به نسبت بيشتري كيفيت

نظري و جو  يهاسعملكرد معلم در آموزان دانش ديدگاه
 موارد ريسابيشتري نسبت به  كيفيت ترتيببهكالس درس 

 (.3)جدول  دداشتن
 

 کشاورزي ةهاي متوسط کيفيت آموزش کنندةهاي تبيين آموزان در خصوص گويه . ديدگاه آموزشگران و دانش1 جدول

 آموزشگران
 گويه

 نآموزا دانش
 رتبه معيار انحراف ميانگين ميانگين معيار انحراف رتبه

 6 66/2 60/3 مزرعه كاركنان مهارت و دانش سطح 75/4 44/2 1
 2 63/2 20/4 درس كالس جو 65/4 75/2 2
 6 26/1 62/3 آموزشي محتواي كيفيت 55/4 51/2 3
 3 63/2 26/4 كالس آموزان دانش تعداد 52/4 76/2 4
 13 26/1 36/3 نظري و عملي دروس رتباطا 45/4 00/2 5
 7 03/2 76/3 مركز مديريت و كاركنان ارتباط 42/4 52/2 6
 5 60/2 05/3 /كارگاهآزمايشگاه معلم عملكرد 41/4 52/2 7
 1 62/2 11/4 نظري دروس معلم عملكرد 42/4 52/2 6
 12 01/2 41/3 ريزي برنامه 35/3 00/2 0
 4 60/2 22/4 مديريت با معلمان ارتباط 32/4 57/2 12
 0 06/2 51/3 عملي كار كيفيت 25/4 07/2 11
 11 60/2 46/3 مديريت با آموزان دانش ارتباط 15/4 40/2 12
 12 00/2 40/3 آموزشي كمك وسايل كيفيت 22/4 66/2 13
 14 17/1 37/3 تجهيزات نظر از آزمايشي مزارع ها، گلخانه ها، آزمايشگاه كيفيت 71/3 22/1 14
 15 00/2 35/3 آموز دانش خانوادةبين مدرسه و  ارتباط 72/3 23/1 15
 17 16/1 56/2 اي مشاوره شوراهاي از استفاده 05/2 23/1 16
 16 22/1 70/2 آموزي دانش شوراهاي در آموزان دانش مشاركت 05/1 31/1 17
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از ديدگاه آموزشگران  كلي طور  به كه داد نشان نتايج
 ،است خوب حد در كشاورزي متوسطةهاي  فيت آموزشكي

هاي  آموزان كيفيت آموزش از ديدگاه دانش كه  حالي در
 (.4)جدول  استدر حد متوسط  كشاورزي متوسطة

 
 آموزان دانش و آموزشگران ديدگاه از کشاورزي متوسطه هاي آموزش کيفيت. 5 جدول

 بندي دسته كيفيت
 آموزان دانش آموزشگران

 درصد فراواني درصد فراواني

 2/1 1 - - >31 بد خيلي
 0/0 6 2/12 2 31-44 بد

 3/54 44 2/32 6 45-56 متوسط
 2/27 22 2/52 12 50-72 خوب

 4/7 6 2/12 2 <72 خوب خيلي
 2/022 10 2/022 02 كل  جمع

 
هاي  كيفيت آموزش دربارةديدگاه آموزشگران  بين رابطة

كشاورزي با متغير سن با استفاده از آزمون پيرسون  ةمتوسط
كيفيت  دربارةبين ديدگاه آموزشگران  ةرابط همچنين و

كشاورزي با متغير سطح تحصيالت با  ةهاي متوسط آموزش
ه از آزمون اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج استفاد

ديدگاه  با شدهذكر متغيرهاي از كدامنشان داد كه بين هيچ
كشاورزي  ةمتوسط هاي آموزش تيفيك در مورد آموزشگران

 آموزان دانشبين ديدگاه  ةرابط .وجود ندارد داري يمعن ةرابط

كشاورزي با متغير سن  ةطهاي متوس كيفيت آموزش دربارة
 كه داد نشان نتايج. شد بررسيبا استفاده از آزمون پيرسون 

 .وجود ندارد داري يمعن ةرابط شدهذكر متغيرهاي بين
هاي  كيفيت آموزش دربارةآموزان  و دانش آموزشگران ديدگاه

. شدايسه مق ويتني كشاورزي با استفاده از آزمون من ةمتوسط
 دربارةآموزان  نتايج نشان داد كه بين ديدگاه آموزشگران و دانش

كشاورزي در سطح يك درصد  ةمتوسط هاي كيفيت آموزش
 .(1)جدول  ردوجود دا يدارتفاوت معني

 
 کشاورزي متوسطة هاي آموزش کيفيت دربارة آموزان دانش و آموزشگرانديدگاه  ة. مقايس4 جدول

 داري معني سطح Z اي رتبه ميانگين تعداد ها گروه متغير

 كشاورزي متوسطةهاي  كيفيت آموزش مورد درديدگاه 
 15/74 22 آموزشگر

052/3** 221/2 
 26/45 61 آموز دانش

 در سطح يك درصد يدار معني  **

 
 متوسطةهاي  کيفيت آموزش بر تأثيرگذارعوامل  بندي رتبه

 کشاورزي

 متوسطةهاي  بر كيفيت آموزش ثيرگذارأت عوامل  بندي رتبه
 و فضا با مرتبط عوامل شامل بخش چند در كشاورزي

 و تدريس روش آموزشگر، هاي گيشايست آموزشي، امكانات
هاي فراگير مورد بررسي قرار  و شايستگي كالس مديريت

از ديدگاه  ،6مندرج در جدول  اطالعات پاية گرفت. بر
ترين عوامل مربوط به فضا و  آموزان مهم آموزشگران و دانش

 متوسطةهاي  كه بر كيفيت آموزش ،آموزشي امكانات
كيفيت ابزارها و ادوات  :از ندعبارت ثيرگذارند،أت كشاورزي

و انحراف  70/4ماشيني در مزرعه )آموزشگران: ميانگين= 
و انحراف معيار=  56/4آموزان: ميانگين=  ؛ دانش36/0معيار= 

 كارهاي انجام يبراگلخانه و زمين كشاورزي  وجود ،(59/5
؛ 45/0 =معيار انحراف و 81/4= ميانگين)آموزشگران:  عملي
 . (39/5= معيار انحراف و 07/4= ميانگين: آموزان دانش
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 آموزشي امكانات و فضا با مرتبط عوامل بندي رتبه. 1 جدول
 آموزشگران

 عامل
 آموزان دانش

 رتبه يارمع انحراف ميانگين ميانگين معيار انحراف رتبه

 1 17/1 16/4 مزرعه در ماشيني ادوات و ابزارها كيفيت 02/4 36/2 1
 2 37/1 20/4 عملي كارهاي انجام يبراگلخانه و زمين كشاورزي  وجود 65/4 41/2 2
 5 35/3 71/3 سرويس سلف مناسب وضعيت 62/4 52/2 3
 11 72/1 14/2 نآموزا دانش ةاستفاد يبراكامپيوترها  تعداد 75/4 55/2 4
 3 24/1 66/3 عملي كارهاي و آزمايشگاهي تجهيزات و ابزارها كيفيت 72/4 55/2 5
 6 23/1 36/3 ... و دما روشنايي، مانند كالس فيزيكي وضعيت 55/4 76/2 6

 6 36/1 23/3 ها كتاب بودن جديد و روز به 32/4 02/2 7
 4 46/1 65/3 آموزشگاه محيط در مناسب سبز فضاي 25/4 72/2 6
 12 62/1 06/1 استفاده امكان و اينترنت به دسترسي 15/4 20/1 0
 7 07/2 25/3 درس كالس وسعت و اندازه 25/4 60/2 12

 0 12/1 02/2 ها و جايگاه تخته آرايش و چيدمان صندلي ةنحو 05/3 51/2 11
 12 25/1 66/2 ورزشي امكانات بودن مناسب و كافي 02/3 64/2 12

 

 آموزشگر هاي شايستگي به مربوط عوامل وصخص در
آموزان  آن بود كه هم آموزشگران و هم دانش انگريبنتايج 

ترين عامل  تخصص و مهارت آموزشگر در موضوع درس را مهم
عنوان  كشاورزي متوسطةهاي  كيفيت آموزش بر تأثيرگذار

؛ 22/0حراف معيار= و ان 71/4اند )آموزشگران: ميانگين=  كرده
(. پس از 96/0و انحراف معيار=  46/4آموزان: ميانگين=  دانش

لحن و قدرت بيان آموزشگر  آموزشگران ديدگاه از آن،
( و از ديدگاه 35/0و انحراف معيار=  70/4)ميانگين= 

و  35/4آموزان شخصيت و منش آموزشگر )ميانگين=  دانش
كيفيت  بر تأثيرگذارترين عوامل  ( مهم92/0انحراف معيار= 

 (. 9عنوان شدند )جدول  كشاورزي متوسطةهاي  آموزش

 

 آموزشگر هاي شايستگي با مرتبط عوامل  بندي رتبه. 1 جدول
 آموزشگران

 عامل
 آموزان دانش

 رتبه معيار انحراف ينميانگ ميانگين معيار انحراف رتبه

 1 76/2 46/4 درس موضوع در آموزشگر مهارت و تخصص 05/4 22/2 1
 4 67/2 23/4 آموزشگر بيان قدرت و لحن 02/4 31/2 2
 3 77/2 20/4 عملي هاي آموزش در آموزشگر توانايي 65/4 31/2 3
 6 05/2 20/4 آموزاندانش به آموزشگر عالقة 72/4 47/2 4
 0 46/4 21/3 (محلي)زبان  آموزان دانش مادري زبان به آموزشگر تسلط 62/3 23/2 5
 2 72/2 31/4 آموزشگر منش و شخصيت 45/4 51/2 6
 5 67/2 17/4 آموزشگر كشاورزي كار سابقة 42/4 75/2 7
 6 32/1 61/3 آموزان دانش مشكالت و نيازها با آموزشگر آشنايي 35/4 61/2 6
 7 66/2 21/4 آموزان توانايي دانش مورد درآموزشگر  گرشن 32/4 67/2 0

 

 عوامل خصوص در آموزان دانش و آموزشگران ديدگاه
كه بر كيفيت  ،كالسي مديريت و تدريس روش به مربوط
 ،(8)جدول  تأثيرگذارند كشاورزي متوسطةهاي  آموزش

هاي  روش كارگيريهنشان داد كه از ديدگاه آموزشگران ب
و انحراف معيار=  81/4تدريس متنوع و مناسب )ميانگين= 

و اساليد  عكس نقشه، از آموزشگر استفادة( و 39/0
 ثرؤم مهم عامل دو( 12/0= معيار انحراف و 80/4)ميانگين= 

در  ،كشاورزي عنوان شدند ةمتوسط هاي آموزش كيفيت بر
هاي آموزشي  ن استفاده از فيلمآموزا حالي كه از ديدگاه دانش

و انحراف معيار=  26/4مرتبط با موضوع درس )ميانگين= 
هاي تدريس متنوع و مناسب  كارگيري روش ( و به73/0

عوامل مؤثر بر  (75/0و انحراف معيار=  56/4)ميانگين= 
 .شدند شناخته كيفيت
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 کالسي مديريت و دريست روش با مرتبط عوامل بندي رتبه. 1 جدول

 آموزشگران
 عامل

 آموزان دانش

 رتبه معيار انحراف ميانگين ميانگين معيار انحراف رتبه

 2 01/2 16/4 مناسب و متنوع تدريس هاي روش كارگيري به 65/4 37/2 1
 5 51/1 50/3 و اساليد عكس نقشه، از موزشگرآ استفادة 62/4 52/2 2
 4 24/1 63/3 درس كالس مطلوب رواني جو 75/4 72/2 3
 1 03/2 26/4 درس موضوع با مرتبط آموزشي هاي فيلم از استفاده 72/4 72/2 4
 3 21/1 22/4 آموزان دانش نظرات به آموزشگر توجه 32/4 73/2 5

 
است كه از ديدگاه آموزشگران  آن انگريب 7جدول  نتايج
تحصيلي  ةرشت به آموز دانش منديهعالق آموزان و دانش

هاي فراگير  ترين عامل مربوط به شايستگي كشاورزي مهم
 ثيرأكشاورزي ت ةهاي متوسط است كه بر كيفيت آموزش

و انحراف معيار=  00/1)آموزشگران: ميانگين=  دگذاريم
(. 97/0و انحراف معيار=  14/4ميانگين=  آموزان: ؛ دانش00/0

 كشاورزي پيشينةاز آن، از ديدگاه آموزشگران داشتن  پس
 از و( 99/0=معيار انحراف و 10/4)ميانگين=  آموزدانش

 آموز دانش تندرستي و جسمي توانايي آموزان دانش ديدگاه
ه عوامل مهم شناخت (78/0=معيار انحراف و 56/4)ميانگين= 

 شدند.

 
 فراگير هاي شايستگي با مرتبط عوامل بندي رتبه. 3 جدول

 آموزشگران
 عامل

 آموزان دانش

 رتبه معيار انحراف ميانگين ميانگين معيار انحراف رتبه

 1 70/2 54/4 تحصيلي رشتةآموز به  دانش منديهعالق 22/5 22/2 1
 4 21/1 73/3 آموز دانش كشاورزي پيشينة داشتن 52/4 77/2 2
 3 70/2 27/4 كشاورزي تحصيلي رشتة مورد درآموز  دانش نگرش 42/4 66/2 3
 2 06/2 16/4 آموز دانش تندرستي و جسمي توانايي 35/4 00/2 4

 

 پيشنهادها و گيري نتيجه
ت نيروي انساني نقش مهمي در آموزشي با تربي مراكز

شكوفايي هر كشور به عهده دارند. در اين ميان، آموزش 
عامل مهمي در تربيت نيروي انساني ماهر و  كشاورزي

 جانآ از. است كشاورزي بخش توسعةكارآمد مورد نياز براي 
وري  تواند به افزايش بهره وري نيروي كار مي كه افزايش بهره

 وبه رشد د و در نهايت نككشاورزي كمك  بخشي اقتصاد
ها در  پاسخگويي در برابر فعاليت ،دشومنجر كشور  توسعة

نظام آموزشي سبب تشديد تمركز بر روي كيفيت آموزش 
كشاورزي  ةهاي متوسط شده است. با توجه به اهميت آموزش

 ةهاي متوسط ضروري است تا با بررسي كيفيت آموزش
بتوان  كيفيت بر ثرؤشناخت عوامل م كشاورزي و همچنين
دستيابي به اهداف مورد نظر را فراهم  ةبا تمهيدات الزم زمين

 نتايج. گرفت انجام راستا همين در تحقيق اين. ساخت
 كيفيت آموزشگران ديدگاه از كه داد نشان تحقيق
در  ،كشاورزي در حد خوب قرار دارد ةمتوسط هاي آموزش

 هاي آموزش كيفيت آموزان دانش ديدگاه از كه  حالي
. بين ديدگاه استكشاورزي در حد متوسط  ةمتوسط

 ةكيفيت آموزش متوسط دربارةآموزان  آموزشگران و دانش
 داري وجود دارد. كشاورزي تفاوت معني

 كيفيت آموزشگران ديدگاه از آمده،دستبه نتايج اساس بر
 آموزشگر مهارت و تخصص مزرعه، در ماشيني ادوات و ابزارها

 و متنوع تدريس هاي روش كارگيري به درس، موضوع در
 ترتيبتحصيلي به ةرشت به آموز دانش منديهو عالق مناسب

 آموزشي، امكانات و فضا به مربوط عوامل ترين مهم
و  كالس مديريت و تدريس روش آموزشگر، هاي شايستگي
هاي  فراگير بودند كه بر كيفيت آموزشهاي  شايستگي

از ديدگاه  همچنين ؛ندثيرگذارأكشاورزي ت ةمتوسط
كيفيت ابزارها و ادوات ماشيني در مزرعه،  آموزان دانش

تخصص و مهارت آموزشگر در موضوع درس، استفاده از 
 منديههاي آموزشي مرتبط با موضوع درس، و عالق فيلم

 مربوط عوامل ترين مهم ترتيبتحصيلي به ةرشت به آموز دانش
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 روش آموزشگر، هاي شايستگي آموزشي، امكانات و فضا به
هاي فراگير بودند كه بر  و شايستگي كالس مديريت و تدريس

 طورهمان. ندثيرگذارأكشاورزي ت ةهاي متوسط كيفيت آموزش
 رشتيبآموزان در  بين آموزشگران و دانش ،شود مي مشاهده كه

 در عوامل اين اهميت نشانگر كه دارد وجود نظر اتفاق موارد
بر  Chapman et al. (2005). ستها آموزش كيفيت بهبود

هاي تدريس جديد و متنوع در راستاي  كارگيري روش به
نكته  اين ،زمينه اين دركيفيت آموزش اشاره كرده است. 

هاي تدريس با سبك  شكه هماهنگي رو است ذكرشايان 
يادگيري فراگيران يكي از اقداماتي است كه در بهبود كيفيت 

و باعث يادگيري عميق و پايدار  دارد مؤثريآموزش نقش 
. اگر آموزشگران خواستار تحقق اين هدف باشند كه شود مي

 عهده بر ها آن كه هايي كالس در كننده شركتآموزان  دانش
تدريس را به  روش دباي ،يري بهينه دست يابندبه يادگ دارند

  مرتبط سازند. فراگيرانسبك يادگيري 
 Hatami (1999) كارگيري فناوري  در تحقيق خود بر به

 آموزشي و استفاده از آموزشگران مجرب اشاره كرده است.
Newcomb et al. (2004) وRoberts and Dyer  (2004) 

 كيفيتبا هاي آموزش ارائةرا در  تصالحيبا آموزشگراني وجود
 اند.  دانسته ثرؤم

اين عوامل با نتايج تحقيق حاضر در خصوص عوامل 
 و همچنين كالس مديريت و تدريس روشمربوط به 

 Vermunt (2005) همخواني دارد. آموزشگر هاي شايستگي
. است دهكرتحصيلي اشاره  ةرشت به آموز دانش منديهبه عالق

 ةرشت به عالقه آموز، دانش هاي شايستگي با مرتبط عوامل در
ترين عاملي بود كه از ديدگاه آموزشگران و  تحصيلي مهم

 ثيرأكشاورزي ت ةهاي متوسط آموزان بر كيفيت آموزش دانش
بين نتايج اين  ،شود مي مشاهده كه گونههمان. گذاشت مي

 اين در. دارد وجود همخواني شدهتحقيق و تحقيقات ذكر
 با آموزان دانش كه شود اتخاذ ترتيبي تا است الزم خصوص

بيشتري پاي به اين مركز آموزشي بگذارند. در  منديهعالق
 معرفي براي مناسبي جايگاه تا شود مي پيشنهاد ،نهيزماين 
بيني شود و مشاوران تحصيلي اطالعات  كشاورزي پيش ةرشت

و ويژگي كشاورزي را به كشاورزي  ةرشت نةيزمالزم در 
 آموزان بياموزند. دانش

تحقيق و با توجه به اهميت امكانات و  نتايج اساس بر
در كيفيت  مهميتوانند نقش كه مي ،آموزشيزات يتجه

هاي  راستاي گسترش فناوري دراست  الزم ،آموزش ايفا كنند
ا توجه كافي ه آموزشي و بهبود كيفيت و كميت اين فناوري

بايد مراكز آموزش كشاورزي  مسئوالن نيهمچن ؛شودمبذول 
در  كيفيتبا ماشيني ادوات و ابزارها ةتهيدر چه بيشتر هر

شود تا به منظور بهبود  مزرعه همت گمارند. پيشنهاد مي
 كاربرد اصول رعايت با آموزشيكمكاز مواد  كيفيت تدريس

 در. شود استفاده تدريس طول در سادگي و ارتباط عنيي ها آن
 درس موضوع با متناسب تا شود مي پيشنهاد خصوص اين

 . دنشو داده نمايش مرتبط آموزشي هاي فيلم
 به دينبا كشاورزي متوسطةمراكز آموزش  آموزشگران
 ديبا همواره بلكه كنندهاي موجود خود اكتفا  دانش و مهارت

 تا شود مي پيشنهاد رو  اين از ؛سازند روزدانش خود را به
 ؛شود برگزار آموزشگران براي خدمت ضمن هاي دوره

كه بر  ،هاي مناسب تدريس با استفاده از شيوه دباي همچنين
به  ،كندمي تأكيدموضوعات درسي  به آموزان دانش تأمل

شود  پيشنهاد مي رو  اين از ؛كردآموزان كمك  انشيادگيري د
خصوص  دربراي آموزشگران  مدتكوتاههاي آموزشي  دوره تا

 .شود برگزار كارآمدتدريس  هاي روش
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