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 محور تیصالح یکشاورز یدر نظام آموزش عال یریادگی طیمحهای یژگیو

 9انیفرهاد ونیهما و 2یعباس تیعنا ،7یمهسا سعدوند

  .مدرس تیدانشگاه ترب ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو یدکتر یدانشجو -1
  .مدرس تیدانشگاه ترب ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ،اریدانش -2
  .مدرس تیدانشگاه ترب ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ،یدکتر -3
 

 چکیده

 یریانکارناپذ تأثیر یریادگی طیمح تیفیکه کاند نشان داده ،گذشتههای شده در سال انجامهای پژوهش
 ،محور تیآموزش در نظام آموزش صالح یاساسهای از هدف یکی .دارد یآموزشهای به هدف یابیبر دست

 طیمحهای یژگیو نییتع ،یآموزش افتیره نیتحقق ا یبرا .و بازار کار است ینظام آموزش نیب وندیپ جادیا
با استفاده از روش  نیشیپهای اسناد و پژوهش ،یلیتحل -یفیتوص قیتحق نیدر ا .دارد تیار اهمیبس یریادگی

در نظام آموزش  یریادگی طیمح یالزم براهای یژگیل شده است تا ویه و تحلیتجز یمحتوا و کدگذار لیتحل
پژوهش مرتبط که به  12ق یتحق وردمی نمونه برای این منظور .محور استخراج شود تیصالح یکشاورز یعال

گردآوری  ابزار .ه و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتندپژوهش انتخاب شد یصورت هدفمند برا
پژوهش نشان  نیا جینتا .محقق ساخته بودهای و برگه یاهه وارسیس ،پژوهش ازیمورد نهای اطالعات و داده
الزم های یژگیو ،محور تیشده و با توجه به اصول آموزش صالح انجامهای ج پژوهشینتا یداد که بر مبنا

ها یژگین ویا .ردگیمی در پنج دسته قرار یبه طور کل ،محور تیدر آموزش صالح یریادگی طیمح یبرا
 یبر توسعه فرد دیتاک ،یارتباطهای مهارت یبر ارتقا دیتاک ،یاتیعملهای تیبر فعال دیاز: تأکاند عبارت

ق و یج تحقیبا توجه به نتا .یابیو دربرداشتن اصول ارزش یریادگیدر  رانیاز مشارکت فراگ تیحما ،رانیفراگ
آموزش  یت تجربیو ماه یط کاریو مح یریادگیط یمحور بر ارتباط تنگاتنگ مح تید آموزش صالحیتآک

ز یمحور ن تیصالح یریادگیط یمحهای یژگیبه و یو درس ین برنامه آموزشیضرورت دارد در تدو یکشاور
  .شودای ژهیتوجه و
 

  .یکشاورز یآموزش عال ،یریادگی طیمح ؛محور تیآموزش صالحواژگان:  هینما
 

 یعباس تیعنا مسئول:نویسنده 
 enayat.abbasi@modares.ac.irرایانامه: 
  20/20/1331 پذیرش:  22/20/1331 دریافت:



 ... یریادگی طیمح یها یژگیو 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 770 

 قدمهم
که ای افراد به هر حرفه ،یاجتماع یدر زندگ

 ارائه گرانیبه د یخدمات ایکاال و  ،مشغول باشند
در  گرانیاز کاال و خدمات د زیو در مقابل ن دهندمی

 تیصالح زانیم .کنندمی روزمره استفاده یزندگ
بر  یتوجه انیشا تأثیر ،فشانیافراد در انجام وظا

 یتالش برا نیرابناب ،در جامعه دارد یزندگ تیفیک
مهم هر های از جمله اقدام ،افراد تیارتقا صالح

 .رودمی به شمار شرفتیرشد و پ یبراای جامعه
اما در  ،را در بر دارد یچندهای مفهوم ،تیصالح

 یبه معنا تیصالح ،در جامعه مؤثرنقش  یفایا نهیزم
عملکرد درست و مناسب افراد در انجام امور است و 

دانش  یستیبا ،محور تیصالح ردعملک یافراد برا
 نگرش مثبت و مهارت الزم را داشته باشند ،یکاف

به  یابیدست یاست که برا یهیبد .(2211 ،مولدر)
آموزش  .دارند ازیافراد به آموزش ن ،هامؤلفه نیا

است که  یآموزش ینوآور کی ،محور تیصالح
آموزش مورد توجه قرار  یرا به عنوان مبنا تیصالح

عملکرد  یدر آماده کردن افراد برا یداده و سع
در نظام آموزش  .در بازار کار دارد زیآم تیموفق

هدف هماهنگ کردن آموزش با  ،محور تیصالح
در  رانیکه فراگای بازار کار است به گونه یازهاین

در ای حرفه یو تنگناهاها با چالش لیدوران تحص
ت یفعال یالزم را برا یآشنا شده و آمادگ یشغل ندهیآ

که جا آن از .(2212 ،مولدر) دا کنندیدر جامعه پ
 یروین تیترب یبه عنوان نهاد متول یآموزش عال

افراد سازی در آماده ینقش مهم ،متخصص یانسان
در  یادیزهای لذا اقدام ،در جامعه دارد تیفعال یبرا

 یعال یدر نظام آموزش ینوآور نیا یریکارگ جهت به
  .مختلف انجام شده است یدر کشورها

آموزش  یهدف اصل ،ان شدیکه ب طورهمان
بازار کار و نظام  نیارتباط ب جادیمحور ا تیصالح
که ای حرفه ،نوع آموزش نیدر ا .است یآموزش

 شوندمی وارد آن التیتحص انیپس از پا رانیفراگ
 ییشناسا یاحتمالای حرفه یمشخص و تنگناها

بر  ینظام آموزش یهمه اجزا تفعالی سپس شود؛می
در  .(2212 ،وسلینک) شودمی فیه تعریپا نیا

 یاز اصول براای انجام شده مجموعههای یبررس
 شده است؛ یتحقق آموزش محور طراح

بر  دیبا یکه برنامه آموزشهایی تیصالح نییتع -
  .شود نیتدوها آن یمبنا

 مبنایی عنوان بهای حرفه یاساس یتنگناها -
 استفاده یبرنامه درس یبازنگر ایو  یطراح یبرا

  .شودمی
از ای گسترده فیدر ط یریادگیهای تیفعال -
  .شودمی معتبر انجامهای تیموقع
مهارت و  ،دانش ،یابیو ارز یریادگی ندیدر فرآ -

  .شود قیتلف دینگرش با
و  نیح ،شیپ رانیفراگهای تیتوسعه صالح -

  .شودمی یابیارز یریادگی ندیپس از فرآ
  .شوندمی قیتشو یتامل یریادگیبه  رانیفراگ -
 قیتشو یتیبه تفکر و خود مسئول رانیفراگ -

  .شوندمی
از ای گسترده فیدر ط یریادگیهای تیفعال -

  .شودمی معتبر انجامهای تیموق
  .استپذیر انعطاف یبرنامه آموزش -
هم در آموزشگاه و هم در عمل با  گران آموزش -

و  یبه عنوان مرب ،رانیفراگ یازهایدر نظر گرفتن ن
  .کنندمی نقش یفایکارشناس ا

های تیو صالح یریادگی ،یدر برنامه آموزش -
 ردگیمی مورد توجه قرار یو شهروندای حرفه

  .(2211 ،و همکاران نگیاستار)
از امکانات و  یان توجهیدر کشور ما بخش شا

 یبه آموزش کشاورز یآموزش عال یهامنبع
دانش از  یادیاختصاص دارد و هر ساله شمار ز

ج یاما نتا شوندمی بخش وارد جامعه نیا آموختگان
 نیاز ا یاریبس ،دهدمی شده نشان انجامهای یبررس

در  رگذارتاثی حضور فرصت و امکان آموختگان دانش
و  (1330 ،یمردانشاه) نکرده دایرا پ یبخش کشاورز

 یبخوب خود تخصص و توان ازاند نتوانسته نیبنابرا
 در آموختگان دانش اشتغال مسئله لذا ،کنند استفاده

 شیپهای چالشترین از عمده یکیبه عنوان  رانای
 یموحد) کشور مطرح است ینظام آموزش عال یرو

 یمحور تیصالح قیکه تلف رسدمی به نظر (1330
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گام مؤثر و  تواندمی یکشاورز یدر نظام آموزش عال
  .موجود باشد تیدر جهت بهبود وضع یسودمند

محور به عنوان  تیآموزش صالح یریکارگ اگر به
مورد توجه قرار  ینظام آموزش عال یاز هدفها یکی
 یالزم است که همه ارکان نظام آموزشگاه  آن ،ردیگ

در  .کنند تیهدف فعال نیهماهنگ و همسو با ا
ارکان مختلف نظام های یژگیو ،نیشیپهای یبررس

و  یعدوندس) رانیاز جمله فراگ یآموزش عال
و  یسعدوند) گران آموزشو  (1330 ،همکاران
محور  تیآموزش صالح نهیدر زم (2211 ،همکاران

ارکان  ترینمهماز  گرید یکی .شده است یمورد بررس
ه یاست که بر پا یریادگی طیمح ،ینظام آموزش

 تأثیر یجز از نظام آموزش نیا ،نیشیپهای پژوهش
 دارد یآموزش یبه هدفها یابیبر دست یریانکارناپذ

با توجه به هدفها و اصول  .(2220 ،واکر و فراسر)
 طیکه مح رودمی انتظار ،محور تیآموزش صالح

مسئله محور  یبا استفاده از برنامه درس یریادگی
 یرا برا ینیعهای آوردن تجربه دست امکان به

 یبر برنامه درس هیاهم کرده و با تکفر رانیفراگ
 ریانتخاب مس صتفر رانیپژوهش محور به فراگ

 یبا فراهم کردن فضا تیرا بدهد و در نها یریادگی
امکان تبادل  ،رانیفراگ نیتعامل ب یمناسب برا

 یچندهای افتیره .فراهم شودها آن یبراها تجربه
کدام جنبه  ،کار گرفته شده است تا مشخص شود به
و  یبر آسانگر تریبیش تأثیر یریادگی طیمح از

 نیا یبه طور کل .دارد آموزش یدستاوردها شیافزا
کرد؛  بندیطبقهدر پنج گروه  توانمی راها افتیره

 ،یریادگیهای هیه نظریبر پا یریادگی طیمح یبررس
 طیمحهای دگاهید یبر مبنا یریادگی طیمح یبررس

 یها-ه روشیبر پا یریادگی طیمح یبررس ،یریادگی
 دگاهیاز د یریادگی طیمح یبررس ،یفیک ای یکم

 یریادگی طیمح یمختلف و بررس یآمارهای جامعه
 ،و همکاران رایالو) یدر سطوح مختلف آموزش

2210).  
های هیه نظریبر پا یریادگی طیمح یبررس (الف

مانند  هاییعامل افتیره نی: در ایریادگی
ارتباطات بر  تأثیر) در کالس یارتباط یکردهایرو

 ،بودن کالس رمحوریفراگ ایمحور  آموزشگر ،(افراد

 پژوهش محور وهای کالس ایو  یسنتهای کالس
 وگرایی عمل ،مانند فراشناختهایی مفهومچنین هم

 ردگیمی مورد توجه قرار یاجتماع ییساختارگرا ای
  .(2223 ،دورمن)

های دگاهیه دیبر پا یریادگی طیمح یبررس (ب
دو دسته  یبه طور کل ،نهیزم نی: در ایریادگی طیمح

 روانهای که عاملهایی پژوهش وجود دارند؛ پژوهش
و دسته  کنندمی یرا بررس یریادگی طیمح یشناخت

بر  مؤثر یکیزیفهای که عاملهایی دوم پژوهش
در بعد  .دهندمی را مورد توجه قرار یریادگی طیمح

مطلوب  طیشرا دیبا یریادگی طیمح ،یشناخت روان
 ،گریبه عبارت د .را فراهم کند یریادگی یبرا

 رانیانسجام و استقالل فراگ ،تیکه بر رضاهایی عامل
 ردگیمی مورد توجه قرار دگاهید نیاست در ا مؤثر

  .(2212 ،شونراک ادما و همکاران)
را  یریادگی طیمح یکیزیکه جنبه فهایی پژوهش

و  یساختار ،یکیزیفهای به عامل کنندمی یبررس
 رانیفراگ یریادگی تیو ظرف یکه بر توانمند یستیز

 طیمح یکیزیف یعنصرها .کنندمی اثرگذارند توجه
 ،یمواد آموزش ،صدا ،رنگ ،نور ،اعم از فضا) یریادگی

 تأثیر یریادگیبر  (...هوا و تیفیک ،دما میتنظ
که  رسدمی به نظر .(2211 ،لریو م سیبر) گذارندمی
 باشد یریادگیمانع  تواندمی نامناسب یکیزیف طیمح

 یریادگی طیمح کیدر  یاضاف یمثالً وجود صدا)
  .(کندمی را دچار مشکل رانیتمرکز فراگ

 یکمهای در پژوهش یریادگی طیمح یبررس (ج
نه یکه در زم یگریدبندی می: تقسیفیو ک

انواع  ،وجود دارد یریادگی طیمحهای پژوهش
 .استها داده یه روش گردآوریپژوهش بر پا

مانند طرح هایی از روش یفیکهای پژوهش
و  یمشاهده مشارکت ،مصاحبه ،بازهای پرسش

 اتییبا جز یریتصو رائها یروزانه براهای ادداشتی
هر  .کنندمی استفاده یریادگی طیمح کیکامل از 

 لیاما به دل ،است ییاعتبار باال یروش دارا نیچند ا
 استفاده کمی روش از اغلب آن بودن بر زمان
های طور معمول داده به یکمهای در روش .شودمی

ساختارمند و با استفاده از ابزار استاندارد  ،یعدد
  .(2212و هارد  یج) شودمی یگردآور
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های ه جامعهیبر پا یریادگی طیمح یبررس (د
 کی دگاهیاز د یریادگی طیمح یمختلف: بررس یآمار

 طیمح یو بررس« آلفا  دگاهید»را  یرونیفرد ب
را  یریادگی طیعضو مح کی دگاهیاز د یریادگی
 طیمحهای پژوهشتر بیش .نامند-یم« بتا  دگاهید»
 یرسرا بر (بتا دگاهید) رانیفراگ دگاهید ،یریادگی

 یادیز یریادگیهای طیبا مح رانیفراگ رایز ،کنندمی
 یریادگی طیرا در مح یرو بوده و مدت زمان کاف روبه

 نیبنابرااند کرده یشود سپر یکه قرار است بررس
ارائه شان یریادگی طیاز مح یقیدق ریتصو توانندمی

  .(1331 ،یمور) دهند
ه سطوح یبر پا یریادگی طیمح یبررس (ه

را  یریادگی طیمح ،طهیح نیدر اها : پژوهشیآموزش
 ،ییشامل آموزش ابتدا یدر سطوح مختلف آموزش

 ،فراسر) کنندمی یبررس یمتوسطه و آموزش عال
1331).  

در  یریادگی طیمح ،یمختلفهای پژوهش تاکنون
از  کیو در هر اند کرده یرا بررس ینظام آموزش عال

باال های افترهی ،پژوهش باهدف برابر ،هاپژوهش نیا
 طیکه محهایی در پژوهش .اندشده به کار گرفته

 تیبا توجه به صالح یدر آموزش عال یریادگی
هایی افتیاغلب از ره ،شده است یبررس یمحور

 طیمح یشناخت استفاده شده است که بر بعد روان
 یریادگیهای هیداشته و از نظر دیتاک یریادگی

شده در  انجامهای پژوهش نیدر ب .کنندمی استفاده
دو  ،یدر نظام آموزش عال یریادگی طیمح نهیزم

و  پرزیکو) «حرفه گرا یریادگی طیمح»مفهوم 
برون ) «مندتوان یریادگی طیمح»و  (2211 ،همکاران

محور  تیبا اصول آموزش صالح (2211 ،منیو ل
  .دارند یو وابستگ یکینزد

 توانمند یریادگی طیمح
 یریادگی یبر مبنا یریادگی طینوع مح نیا

استوار است و کسب دانش و مهارت را در  یشناخت
و  یاتیکه کاربرد عمل داندمی سودمند یصورت

 ،یریادگی طیمح یتوانمند .داشته باشد یاجتماع
 ریمتغ نیچند بیمفهوم مرکب است که از ترک کی

 د؛ یآمی دست به

به عنوان نقطه ای حرفه تیهوگیری شکل -1
 تیتوسعه هو ،یدر حالت آرمان ؛یریادگی یآغاز برا

های تیکسب صالح یبرا یچارچوب ،ایحرفه
ای حرفه تیهو میترس یبرا .کندمی فراهمای حرفه

الزم است بلکه  یدانش موضوع کینه تنها تمرکز بر 
 زین یو رهبر یتیریمد ،یاجتماعهای توجه به مهارت

  .دارد تیاهم
که هایی تیفعال ؛یریادگیهای تیاعتبارفعال -2

 ،معتبر دیبا ،شودمی در نظر گرفته یریادگی یبرا
 طیو بهتر است در محای حرفههای تیبه فعال کینزد
  .انجام شود یواقع

 ،یانسجام و اعتبار محتوا؛ در حالت آرمان -3
و آموزش ای هیبه دانش پا ،معتبر یریادگی

 نهیارتباط به .است یمتک یتخصصهای مهارت
 معتبر یریادگیبرنامه  کیمختلف در های بخش

زبان  ،اتیعملهای نیتمر ،یمثال دانش موضوع یبرا)
  .حفظ شود دیبا (ینیکارآفر یعمومهای و مهارت

هدف  ؛یریادگیدر  ییوسازگرا تحقق ساخت -4
و  یدرون ،یریادگیدر  ییوسازگرا از ساخت

 ،یریادگینوع  نیدر ا .است یریادگیمعنادارکردن 
دانش و مهارت  ،یه برنامه درسیبر پا رانیفراگ

تا بتوانند در  رندگیمی ادیرا  یو معنادار ریپذ-انعطاف
  .رندیرا به کار گخود آن ای حرفه طیمح

 یریادگیدر  ؛یریادگیدر  یشیبازاند -0
 افتیدرس را در یمحتوا رانیفراگ ،شانهیبازاند

 وندیگذشته خود پهای و با دانش و تجربه کنندمی
به  ییوسازگرا ساخت دگاهیداده و برابر با د

  .پردازندمی یریادگی ندیفرآسازی یشخص
 آموزشدراصل  ؛یساز و مدل یقیآموزش تطب -0
نامفهوم باشد و  یآموزش یکه محتوا یتنها زمان گران

 رانیاز فراگ ،باشد ازیمورد ن یاطالعات اضاف ای
دهنده  از انتقالها آن نقش نیبنابرا .کنندمی تیحما

و منجر به ارتقا  شده لیبه آسانگر تبد یمواد آموزش
  ..شودمی رانیدانش فراگ

 ؛یبه عنوان مرب گران آموزشنقش  یفایا -1
و  ییراهنما ،گران آموزش گری یمنظور از نقش مرب

 یریادگیدر  .است یریادگی ندیدر فرآ یگر لیتسه
را  یاصلنقش  ،شانهیو بازاند یمشارکت ،یاکتشاف
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را  یریادگی ندیفرآ گران آموزشکرده و  فایا رانیفراگ
  .کنندمی تیهدا

از  یکی ؛دهینظمخود های از مهارت تیحما -1
-یدر قالب مرب گران آموزشهای نقش ترینمهم
است که  دهینظمخود های از مهارت تیحما ،یگر

-یکمک م رانیو نظم فراگ زهیبه توسعه و حفظ انگ
 آموزش یتینقش حما ،رانیفراگ شرفتیبا پ .کند

اما نظارت و  شودتر میرنگ کم جیبه تدر گران
 آموزشبر عهده  چنان هم یریادگی ندیفرآ تیهدا

  .خواهد بود گران
 ینگرش و مهارت نسب ،سنجش دانش -3
بر  یتمرکز اصل ،محور تیدر آموزش صالح ران؛یفراگ

 یژگیو) است رانیفراگ تیصالح زانیسنجش م
به  زین رانینگرش و مهارت فراگ ،اما دانش .(یبعد

  .شوندمی سنجش دیجدا باهای عنوان مؤلفه
 منظور به ران؛یفراگ تیسنجش صالح -12

در ها آن عملکرد تیفیک ،رانیفراگ تصالحی سنجش
 طیبه شرا کینزد ایبرابر و ) معتبر تیموقع کی

 رانیفراگ تیسنجش صالح .شودمی یبررس ،(یواقع
 فیتکل کی ،پروژه کیممکن است در قالب انجام 

 یواقع یکار طیمح کیدر  تیفعال یحت ایو  یاتیعمل
  .(2211 ،منیبرون و ل) ردیصورت گ (یارآموزک)

 گرا حرفه یریادگی طیمح
است که باعث  یطیگرا مح حرفه یریادگی طیمح

 نیا شود؛ای میحرفه تیو استفاده از صالح کیتحر
مسئله محور امکان  یبا استفاده از برنامه درس طیمح

 فراهم رانیفراگ یرا برا ینیعهای کسب تجربه
پژوهش محور بودن برنامه  ،نیافزون بر ا کندمی

 ریمس رانیگتا فرا ،شودمی باعث طیمح نیدر ا یدرس
با فراهم کردن  تیخود را انتخاب و در نها یریادگی

امکان تبادل  ،رانیفراگ نیتعامل ب یمناسب برا یفضا
  .کندمی آنان فراهم یرا براها تجربه

مختلف با های گرا از جنبه حرفه یریادگی طیمح
 متفاوت است: یسنت یریادگی طیمح

انتقال  یبه جا ینیعهای تمرکز بر کسب تجربه -
 اطالعات

 یجا به ریو فراگ گرآموزش نیبر تعامل ب دیتاک -
 بودن ارتباط هیسو کیو  یسخنرانهای کاربرد روش

گیری میتصم یبه جا رانیمستمر فراگ تیهدا -
 از جانب آنان

در ها شناختن عاطفه و احساس تیه رسمب -
 کنار معرفت و شناخت

فرصت انتخاب و ارتقا مشارکت  فراهم کردن -
 یآموزش یبر استانداردها دیتاک یجانبه به جا همه
  .(2211 ،و همکاران یپرزکو) واحد

 ،شودمی مشاهده 1که در جدول  طورهمان
 طیتوانمند و مح یریادگی طیمحهای یژگیو
از اصول آموزش  یحرفه گرا برابر با برخ یریادگی

  .محور است تیصالح
 شبردیدر پ یریادگی طیمح تیاهمبا توجه به 

در  یمختلفهای تاکنون پژوهش ،یآموزشهای هدف
انجام  یدر آموزش کشاورز یریادگی طیمح نهیزم

پژوهش آن است که با  نیهدف از انجام ا ،شده است
و مبناقراردادن  نیشیپهای ج پژوهشینتا یبررس

 طیمحهای یژگیو ،محور تیاصول آموزش صالح
محور  تیصالح یکشاورز یدر آموزش عال یریادگی

 ریز یمنظور از چارچوب مفهوم نیبد .استخراج شود
ها یژگیو استخراج و نیشیپهای پژوهش یبررس یبرا

  .استفاده شده است

 شناسیروش

 یفیتوص ،قیتحق تیپژوهش از نظر ماه نیا
 یو بررس ییمحتوا لیاست و در آن روش تحل یلیتحل

شامل  قیجامعه مورد تحق .اسناد استفاده شده است
 المللیبینهای شده در مجله انجامهای پژوهش

به منظور انتخاب  .است یمرتبط با آموزش کشاورز
ابتدا مجالت مرتبط  ،یقهدف تحق مجالت مرتبط با

سپس با مراجعه  .شد ییشناسا یبا آموزش کشاورز
 یتهدف و حوزه فعال ،مجالت ینا ینترنتیا یگاهبه پا
 ینانمورد مطالعه قرار گرفت تا اطمها آن از یکهر 

 یتبه مقاالت و در نها یحاصل شود که دسترس
 یسرمجالت م ینا یقاز طر یقبه هدف تحق یابیدست
شده  ییشناسا المللیبینمجالت ترین مرتبط .است

از: مجله آموزش اند عبارت یدر حوزه آموزش کشاورز
و آموزش  یجترو المللیبینه مجل ،یکشاورز
 یو آموزش کشاورز یجترو ییمجله اروپا ،یکشاورز
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 محور تیحرفه گرا با اصول آموزش صالح یریادگی طیمح یرهایمتغ یهماهنگ -7جدول 
 گرا محیط یادگیری حرفههای ویژگی محیط یادگیری توانمندهای ویژگی آموزش صالحیت محور

ها آن که برنامه آموزشی باید بر مبنایهایی صالحیتتعیین 

  .تدوین شود

به عنوان ای هویت حرفهگیری شکل

 نقطه شروع برای یادگیری

عینی به جای انتقال های تمرکز بر کسب تجربه

 اطالعات

حین و بعد از فرآیند  ،شیفراگیران پهای توسعه صالحیت

  .شودمی یادگیری ارزیابی
 ------- فراگیرانسنجش صالحیت 

معتبر های یادگیری در طیف وسیعی از موقتهای فعالیت

  .شودمی انجام

 انسجام و اعتبار محتوا

 یادگیریهای اعتبار فعالیت
------- 

مهارت و نگرش باید  ،دانش ،در فرآیند یادگیری و ارزیابی

  .تلفیق شود

نگرش و مهارت نسبی  ،سنجش دانش

 فراگیران

در کنار ها شناختن عاطفه و احساسبه رسمیت 

 معرفت و شناخت

  .شوندمی فراگیران به تفکر و خود مسئولیتی تشویق

 دهینظمخود های حمایت از مهارت

 بازاندیشی در یادگیری

 در یادگیریگرایی وساز تحقق ساخت

جای  و فراگیر به گرآموزشتاکید بر تعامل بین 

بودن سخنرانی و یک سویه های کاربرد روش

 ارتباط

 فراهم کردن فرصت انتخاب و ارتقا مشارکت همه

جانبه به جای تاکید بر استانداردهای آموزشی 

 واحد

هم در آموزشگاه و هم در عمل با در نظر گرفتن  گران آموزش

 به عنوان مربی و کارشناس ایفای نقش ،نیازهای فراگیران

 کنندمی

به عنوان  گران آموزشایفای نقش 

 سازی تطبیقی و مدل آموزش مربی

از گیری هدایت مستمر فراگیران به جای تصمیم

 جانب آنان

 
 قیتحق یچارچوب مفهوم -7نگاره 

مرتبط با های به پژوهش یابیدست یبرا .و مجله نکتا
 طیمحهای تیصالح» دواژهیدو کل ،قیموضوع تحق

مورد  «یریادگی طیمحهای یژگیو»و  «یریاگی
 ،پیش گفتههای با استفاده از کلیدواژه .استفاده گرفت

محیط های تعداد کثیری مقاله مرتبط با ویژگی
یادگیری در نظام آموزش عالی کشاورزی در دسترس 

اما لزومًا  ،قرار گرفت که مرتبط با هدف تحقیق بوده
مورد های همه این مقاالت جهت استخراج ویژگی

بنابراین در مرحله بعد به ترتیب  .ظر مناسب نبودندن
 مستخرج مقاالت چکیده و متغیرهای کلیه ،عنوان

شد تا مقاالتی که مستقیماً به مطالعه  بررسی
محیط یادگیری در نظام آموزش عالی های ویژگی

از سایر مقاالت که ارتباط اند کشاورزی پرداخته
شده و  غیرمستقیمی باهدف تحقیق داشتند تفکیک

پژوهش به  12 تیدر نها .مورد استفاده قرار گیرند
 نیانجام ا یعنوان نمونه هدفمند و در دسترس برا

  .(2 جدول) پژوهش انتخاب شد

 ،شیپژوهش فهای اطالعات و دادهگردآوری  ابزار
استفاده  ،محقق ساخته بودهای و برگهها ستیچک ل
صورت بود که محققان  نیبدها برگه نیاز ا

های از پژوهش کیمستخرج از هر های یژگیو
کردند تا در  ادداشتیها برگه نیا یمنتخب را بر رو

 .شوند قرار استفادهها داده لیو تحل هیمرحله تجز
 یفیتوص لتحلی روش ازها داده لیو تحل ریتفس برای
 یمحتوا لیپژوهش تحل نیدر ا .شد یرگی- بهره

 انجام شد (1334) وش گال و همکاراناسناد به ر
در مرحله اول اسناد  .(1333 ،نصر و همکاران)
قرار گرفت و  قیدق یابیو ارز یمورد بررس ادشدهی

ها آن بتوان از رفتمی که انتظارهایی گزارهی همه
 یدر نظام آموزش عال یریادگی طیمحهای یژگیو

استخراج  ،محور را استنتاج کرد تیصالح یکشاورز
گذاری با روش کدبندی مقوله یدر مرحله بعد .شدند

باز  یدر کدگذار .انجام شد یمحورگذاری باز و کد
در نظر گرفته ها داده نیب یتیاولو چیهاین که  بدون
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 قیمرتبط با موضوع تحقهای مستخرج از مجله ،مبناهای پژوهشهای یژگیو -2جدول 
 محل انتشار عنوان سال  (گان) نویسنده ردیف

 2221 بایمنس و میلی 1
یادگیری دانشجویان چینی و هلندی در نظام آموزش عالی های مقایسه سبک

 هلند

مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 مجله کشاورزی پایدار یفرامرز یابیک ارزشیدر برنامه درسی کشاورزی:  یداریدرک پا 2220 بورسی و ویدرین 2

 2210 همکاراندیگان و  3
در آموزش کشاورزی: مقایسه رویکردهای سنتی و  یکاربردهای آموزش مهارت

 ترکیبی

مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 1331 دوچی 4
و ها برداشت یبر مبنا یابیل به توافق برای نوآوری در تدریس و ارزین

 انیدانشجوهای سوءبرداشت

مجله اروپایی ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 1333 لیبلین و همکاران 0
نده در یکشاورزی آهای و دانشگاهها دانشکده یچارچوب مفهومی برای ساختارده

 کشورهای صنعتی

مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 1333 الکت و الکت 0
: یاتیعمل یریادگی یق برنامه درسیکارگزاران توسعه از طرای حرفه یارتقا

 در آفریقای جنوبیها مشکالت و چالش

مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 ل دانش به عمل در دانشگاه علوم زندگی نروژیتبد 2214 الند و همکاران 1
مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 مجله نکتا دانشجویان کشاورزی برای یادگیریهای زانندهیانگ 2224 منکین و همکاران 1

 توسعه روستاییدر کشاورزی و  یریادگیو  یت نوآوریصالح 2212 براساد 3
مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 یک استراتژی در نظام آموزش عالی کشاورزی ،دانش بودن 1331 ولی شاه 12
مجله اروپایی ترویج و آموزش 

 کشاورزی

11 
والس و 

 اسریسکانداراج
 در نظام آموزش عالی کشاورزیها ق تبادلیفرهنگی از طر آموزش میان 2212

مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 ینیمسائل ع یابی: ارزینفعیده چندذیچیموضوعات پ یریادگی 2212 ویتویین و همکاران 12
مجله ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 
 یمقوله اصل نیو در چند لتحلیها همه داده ،شود
های از گزاره کیشدند در ادامه هر بندی گروه

ها از مقوله کیقرار گرفتن در هر  یشده براگردآوری 
از  کیهر  ،گریشدند؛ به عبارت دگذاری نشانه
قرار  یمورد بررس ،هاشده از مقاله استخراجهای گزاره

در هر  شده فیتوص دهیپد ایگرفت تا مشخص شود آ
 ردیگمی یمورد نظر جاهای از مقوله یکیدر  ،گزاره

 انجامبندی مقوله هیپا برها هداد زین انیپادر  .ریخ ای
  .شدند ریشده تفس

 ها یافته

 12پژوهش  نیدر ا ،شد انیبتر شیکه پ طورهمان
در  یریادگی طیمحهای یژگیو نهیپژوهش در زم

های یژگیو .شد یبررس یکشاورز یآموزش عال
در  یمورد بررسهای شده از پژوهش مختلف استخراج

ه اطالعات یبر پا .نشان داده شده است 3جدول 
 طیمح یبرا یژگیو 32در مجموع  ،3جدول 

  .استخراج شد یکشاورز یآموزش عال رد یریادگی

در  یریادگی طیمحهای یژگیپس از استخراج و
بر  ،نیشیپهای از پژوهش یکشاورز یآموزش عال

مختلف با های یژگیو ییمعنا یو وابستگ یگیه نزدیپا
مبنا  نیبر ا .مشخص شد یکلهای مقوله ،گریکدی

مستخرج در پنج دسته شامل توجه های یژگیهمه و
 ،یفردهای مهارت یارتقا ،یعملهای تیبه فعال

مشارکت  زانیم شیافزا ،یارتباط یها-مهارت یارتقا
اصول  تیو رعا یریادگی ندیدر فرآ انیدانشجو

 بندیطبقه 4جدول  .قرار گرفتند یابیارزش
 یدر آموزش عال یریادگی طیمحهای یژگیو

  .دهدمی را نشان یکشاورز
های یژگیوبندی مقوله ،که اشاره شد طورهمان
و  ییمعنا یو وابستگ یکیه نزدیبر پا ،مستخرج

 یبر مبنا زیمختلف نهای مقولهگذاری نام
انجام شده اند که در هر مقوله قرارگرفتههایی یژگیو

پژوهش استخراج  یکه هدف اصلجا آن از .است
 یدر نظام آموزش عال یریادگی طیمحهای یژگیو
مرحله از  نیلذا در ا ،بود محور تیصالح یشاورزک



 ... یریادگی طیمح یها یژگیو 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 771 

 نیشیپهای از پژوهش یافتیدر یدر آموزش کشاورز یریادگی طیمحهای یژگیو -9جدول 

 فراوانی محیط یادگیری در آموزش کشاورزیهای ویژگی ردیف

 0 الزم برای کاربرد دانش یهامنبعدر نظر گرفتن شرایط و  1

 4 توجه به توسعه فردی دانشجویان 2

 4 تعامل بین استادان و دانشجویان  یآسانگر 3

 3 کاربرد دانشی فراهم کردن زمینه 4

 3 فراهم کردن بازخورد کافی برای دانشجویان 0

 2 کشاورزی فراهم کردن مواد آموزشی برای یادگیری حرفه 0

 2 عملیهای نه فعالیتیفراهم کردن بازخورد آشکار در زم 1

 2 عملیهای فیفراهم کردن امکان انجام تکل 1

 2 نیآفر یفراهم کردن جو مثبت و شاد 3

 2 متنوع های فراهم کردن امکان کسب تجربه 12

 2 فراهم کردن جو مناسب جهت تبادل تجربیات افراد 11

 2 یادگیری هم یارانهتاکید بر  12

 2 دانشجویانهای تاکید بر تعامل 13

 2 برای ارتباط با افراد شاغل در بازار کارای فراهم کردن زمینه 14

 2 افزایش عالقه دانشجویان به مشارکت در فرآیند یادگیری  10

 2 شرکت دادن دانشجویان در بحث و گفت گو در کالس 10

 2 دقیق برای ارزشیابی دانشجویان های و رویکردها فیتعیین تکل 11

 2 بلندمدت در ذهن دانشجویانهای ایجاد دیدگاه 11

 1 دانشجویانای درسی مرتبط با نیازهای حرفههای فیفراهم کردن زمینه انجام تکل 13

 1 عملیاتیهای فراهم کردن شرایط الزم برای آموزش مهارت 22

 1 دانشجویان با استفاده از ابزارهای آموزشی متنوعفراهم کردن فرصت کشف عالیق  21

 1 ها دگاهیایجاد توانایی تلفیق د 22

 1 توجه به احساس و عواطف دانشجویان نسبت به حرفه کشاورزی 23

 1 فردی دانشجویانهای توجه به حفظ ارزش 24

 1 جدید برای یادگیری عملیهای دگاهیپرورش توانایی تولید د 20

 1 کردن مسئولیت یادگیری به دانشجویانواگذار  20

 1 اجتماعی مرتبط با حرفه کشاورزی در جامعههای توجه به مسئله 21

 1 جدیدهای دگاهیفراهم کردن جو مناسب برای بیان د 21

 1 تاکید بر دانشجو محوری  23

 1 برای پاسخ به مسائل مختلفای رشته تاکید بر رویکردهای بین 32
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 یکشاورز یدر آموزش عال یریادگی طیمحهای یژگیوبندی گروه -1جدول 

 فراوانی مربوط به هر محورهای ویژگی محوریهای ویژگی

 عملیهای توجه به فعالیت

 0 الزم برای کاربرد دانش یهامنبعدر نظر گرفتن شرایط و 

 3 کاربرد دانشی فراهم کردن زمینه

 2 مواد آموزشی برای یادگیری حرفه کشاورزیفراهم کردن 

 2 عملیهای فیفراهم کردن امکان انجام تکل

 1 عملیاتیهای فراهم کردن شرایط الزم برای آموزش مهارت

 2 نیآفر یفراهم کردن جو مثبت و شاد

 2 متنوع های فراهم کردن امکان کسب تجربه

 2 افرادفراهم کردن جو مناسب جهت تبادل تجربیات 

 1 دانشجویانای درسی مرتبط با نیازهای حرفههای فیفراهم کردن زمینه انجام تکل

 فردیهای ارتقای مهارت

 4 توجه به توسعه فردی دانشجویان

 2 بلندمدت در ذهن دانشجویانهای ایجاد دیدگاه

 1 متنوع دانشجویان با استفاده از ابزارهای آموزشیهای فراهم کردن فرصت کشف عالقه

 1 ها دگاهیایجاد توانایی تلفیق د

 1 دانشجویان نسبت به حرفه کشاورزیهای توجه به احساس و عاطفه

 1 فردی دانشجویانهای توجه به حفظ ارزش

 1 جدید برای یادگیری عملیهای دگاهیپرورش توانایی تولید د

 ارتباطیهای ارتقای مهارت

 4 دانشجویان بین استادان و تعامل یآسانگر

 2 تاکید بر یادگیری هم یارانه

 2 تاکید بر تعامل دانشجویان

 2 برای ارتباط با افراد شاغل در بازار کارای فراهم کردن زمینه

 1 اجتماعی مرتبط با حرفه کشاورزی در جامعههای توجه به مسئله

 افزایش میزان مشارکت دانشجویان در یادگیری

 2 افزایش عالقه دانشجویان به مشارکت در فرآیند یادگیری 

 2 شرکت دادن دانشجویان در بحث و گفت گو در کالس

 1 جدیدهای دگاهیفراهم کردن جو مناسب برای بیان د

 1 تاکید بر دانشجو محوری 

 1 مختلفهای برای پاسخ به مسئلهای رشته تاکید بر رویکردهای بین

 1 مسئولیت یادگیری به دانشجویان واگذار کردن

 رعایت اصول ارزشیابی

 3 فراهم کردن بازخورد کافی برای دانشجویان

 2 دقیق برای ارزشیابی دانشجویان های و رویکردها فیتعیین تکل

 2  عملیهای نه فعالیتیفراهم کردن بازخورد آشکار در زم

 



 ... یریادگی طیمح یها یژگیو 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 771 

 محور تیبا اصول آموزش صالح یکشاورز یدر آموزش عال یریادگی طیمحهای یژگیو یهماهنگ -1جدول 
محیط یادگیری در های ویژگی آموزش صالحیت محور

 متغیرها اصول آموزش عالی کشاورزی

به عنوان مبنایی برای طراحی و یا ای اساسی حرفههای چالش

  .بازنگری برنامه درسی استفاده شود

در تدوین برنامه ای حرفههای نقش چالش

 درسی

 در ارزشیابیای حرفههای نقش چالش

 عملیهای توجه به فعالیت

معتبر های از موقعیتای یادگیری در طیف گستردههای فعالیت

  .شودمی انجام

 اعتبار

 تنوع

ارتباط بین یادگیری در مراکز آموزشی و 

 یادگیری در عمل

 فردیهای ارتقای مهارت

 ارتباطیهای ارتقای مهارت

افزایش میزان مشارکت دانشجویان در 

 یادگیری

حین و پس از فرآیند  ،شیفراگیران پهای صالحیت یارتقا

  .شودمی یادگیری ارزیابی

 پیشینهای ارزیابی صالحیت

 تشویق رسمی

 ارائه بازخورد

 در زمان و روش ارزشیابیپذیری انعطاف

 رعایت اصول ارزشیابی

 
 نیشیپهای مستخرج از پژوهشهای یژگیو ،قیتحق

و  نگیاستار) محور تیبا اصول آموزش صالح
از اصول  کیهر  .داده شد قیتطب (2211 ،همکاران

و  نگیدر پژوهش استار محور تیآموزش صالح
 فیتعر رین متغیبا استفاده از چند ،(2211) همکاران

 یاتیدرک بهتر و عمل رهایمتغ نیاست که ا دهش
 0در جدول  .اندکرده سریکردن اصول را م

با اصول  نیشیپهای مستخرج از پژوهشهای یژگیو
داده  قیمحور تطب تیآموزش صالح یرهایو متغ

  .شده است

 گیرینتیجهبحث و 

در »نشان داد  قیتحقهای افتهیکه  گونههمان
کاربرد  یالزم برا یهامنبعو  طینظر گرفتن شرا

 طیمحهای یژگیو نیاز پرتکرارتر یکی ،«دانش
های در پژوهش یدر آموزش کشاورز یریادگی
فراهم » »مانندهایی یژگیاست که به همراه و نیشیپ

فراهم کردن مواد » ،«کاربرد دانشی نهیکردن زم
فراهم »و  «یحرفه کشاورز یریادگی یبرا یآموزش

 یژگیر ویر زد«  یعملهای فیکردن امکان انجام تکل
جا آن از .قرار دارد یعملهای تیتوجه به فعال یمحور

محور هماهنگ  تیآموزش صالح یکه هدف اساس
های تیلذا فعال ،بازار کار است ازیکردن آموزش با ن

ای ژهیمورد توجه و یآموزش افتیره نیدر ا یعمل
ن اصل از آموزش یکه در نخست ینکته مهم .قرار دارد

بر نقش  دیتأک ،محور اشاره شده است تیصالح

 .است یابیو ارزش یدر برنامه درسای مشکالت حرفه
محور نقطه شروع  تیبدان معنا که در آموزش صالح

های تیاست و فعالای حرفههای چالش ،آموزش
مرتفع  یو در راستاها شچال نیا یبر مبنا یاتیعمل

و  طیشرا ،یبه عبارت .شودمی فیتعرها آن کردن
ای به گونه دیکاربرد دانش با یالزم برا یهامنبع

حل  یدانش خود را برا رانیفراهم شود که فراگ
  .رندیبه کار گای حرفهها چالش

طورعموم در  است که آنچه به یدر حال نیا
 یمتداول است هماهنگ یسنتهای آموزش
 است یکالسهای با آموزش یعملهای آموزش

ضرورت  هیپا نیبر ا .(1333 ،و همکاران یموسو)
ضمن توجه به  یآموزشریزان دارد که برنامه

 طیمح ،یدر آموزش کشاورز یعملهای تیفعال
 رانیکنند که فراگ یراحطای را به گونه یریادگی

ارتباط را با بازار  ترینبیشها تیفعال نیانجام ا یبرا
  .کار داشته باشند

 ،یفردهای مهارت یارتقا ،قیتحقهای افتهی بنابر
مشارکت  زانیم شیو افزا یارتباطهای مهارت یارتقا

های یژگیو گریاز د یریادگی ندیدر فرآ انیدانشجو
تحقق  .است یدر آموزش کشاورز یریادگی طیمح

 یمستلزم طراح ،یریادگی طیدر محها یژگیو نیا
 رانیفراگ یراب یریادگیاست که در آن هایی تیموقع

  .ملموس و معنادار باشد
 ،انتظار داشت توانمی یهنگام گریعبارت د به

ادشده در یهای یژگیوی ارتقا دهنده یریادگی طیمح
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 رانیفراهم کند تا فراگ یطیباشد که شرا رانیفراگ
 یطیدر شرا با جامعه میبتوانند با ارتباط مستق

 ،قرار گرفتهای حرفه طیمح طیهمسان با شرا
 نیو به ا ندرا تجربه کن یاحتمالای حرفههای چالش

ها چالش نیا تیریالزم جهت مدهای مهارت بیترت
 نیچن ،محور تیدر آموزش صالح .رندیبگ ادی را

 معتبر شناخته یریادگی تیبا عنوان موقع یطیشرا
معتبر در آموزش  یریادگی تیمنظور از موقع .شودمی

در  یریادگیهای تیآن است که فعال محور تیصالح
در جامعه انجام ای فهحر طیبا مح کیارتباط نزد

 رانیانتظار داشت که فراگ تواننمی در واقع .شود
 یایجداشده و به دور از دن طیمح کیرا در  ییمحتوا

همان محتوا را در بازار کار گاه  آن و رندیبگ ادی یواقع
در  .رندیخود به کار گای حرفه تیبهبود وضع یو برا

در  توانمی راها یژگیو نیا یاتیمصداق عمل ،کشورما
رشته  انیدانشجو یبرا ینظر گرفتن درس کارآموز

در  یاگر چه گام مهم ،اقدام نیا .دانست یکشاورز
ج یاما نتا ،جهت ارتباط دانشگاه با بازار کار است

 دهدمی نشان ،نهیزم نیانجام شده در اهای پژوهش
درس در نظام  نیکه افزون بر محدود بودن گستره ا

مقدار محدود  نیهم یاراج ،یکشاورز یآموزش عال
 روبه یفراوانهای ینبوده و با کاست رادیاز ا یخال زین

لذا ضرورت  .(1311 ،و همکاران یزرافشان) رو است
تحقق  یبرا ،یکشاورز یدارد که در نظام آموزش عال

با اصول  میمهم که در ارتباط مستق یژگیسه و نیا
 یفیو ک یکم یارتقا ،هستند محور تیآموزش صالح

 یآموزشریزان در دستور کار برنامه یارآموزدرس ک
از  یریادگی طیگستره مح قیطر نیتا از ا ردیقرار گ

چارچوب دانشگاه خارج شده و از امکانات موجود در 
  .شودگیری بهره یآموزش کشاورز یبرا زیبازار کار ن

اصول  تیآن است که رعا یایگو قیتحق جینتا
است  یریادگی طیمحهای یژگیو گریاز د یابیارزش

 نیبر ا .اشاره شده است نیشیپهای که در پژوهش
انجام  یالزم برا طیشرا یستیبا یریادگی طیه محیپا

معتبر های تیو متناظر با فعال قیدق یابیارزش
را فراهم  رانیبه فراگ یو ارائه بازخورد کاف یریادگی

هماهنگ با اصل  ،یریادگی طیمح یژگیو نیا .سازد
در آموزش  .است محور تیدر آموزش صالح یابیارزش

 یستیبا یریادگیهای تینه تنها فعال ،محور تیصالح
بلکه  ،شود یطراحای حرفههای تیهمسان فعال

 یطراح رانیفراگ یابیارزش یکه براهایی موضوع
 یواقع یایدن یدگیچیبه همان پ یستیبا شودمی

ورود به بازار کار  یبرا رانیفراگ یباشد تا از آمادگ
به  رانیفراگ ،تیوضع نیدر ا .حاصل شود نانیاطم
مسئله  کیبا  ،یو کتب ینظرهای امتحان یجا

 ندیمسئله فرآ نیرو خواهند بود و حل ا روبهای حرفه
 شیکرده و باعث افزادار آنان معنا یرا برا یریادگی

نوع از  نیدر انجام ا .آنان خواهد شد رد زهیانگ
 ینقش موثر ینظام آموزش یاجزای همه ،یابیارزش

جز مهم  کیبه عنوان  یریادگی طیمح کنند؛می فایا
الزم  طیشرا جادیا نهیدر زم یستیبا یاز نظام آموزش

چنین هم و یعملهای تیفعال یابیانجام و ارزش یبرا
را در  یآموزش ظامن ،انیبه دانشجو یارائه بازخورد کاف

 یاری محور تیبخش از آموزش صالح نیتحقق ا
 یریادگی طیدر مح ،مبنا الزم است نیبر ا .کند

 آموزشفراهم شود که  یامکانات ،محور تیصالح
 ،ایحرفههای بر چالش دیبتوانند با تاک گران

  .را برگزار کنند یعملهای آزمون

 

 هامنبع

 یکارآموزهای نقاط ضعف و قوت دوره لیتحل .(1311) .ر .ح ،ا؛ و اسداله .ع ،زاده رکیم .ک ،یزرافشان
آموزش  تیریپژوهش مد نامه فصل .(کرمانشاه) یدانشگاه راز یو آموزش کشاورز جیگروه ترو انیدانشجو
  .2-12صص  .شماره هشت .یکشاورز



 ... یریادگی طیمح یها یژگیو 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 720 

 یدر نظام آموزش عال رانیفراگ ازیمورد نهای تیصالح .(1330) .ه ،انیو فرهاد .ع ،یعباس ،.م ،یسعدوند
 ،1330آبان  0و  0 ،رانیا یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز جیعلوم ترو یکنگره مل نیششم .یکشاورز

  .رازیدانشگاه ش
های رشته آموختگان کسب و کار دانش اندازیراه تیبر صالح رگذاریتاثهای عامل .(1330) .م ،یمردانشاه

 یکشاورز تیریپژوهش مد نامه فصل .مازندران یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس یکشاورز
(41), 30-123.  

 یکشاورز تیریپژوهش مد نامه فصل .یاشتغال دانش آموختگان کشاورزهای بازدارنده .(1330) ., ریموحد
(41), 13-30.  
 دگاهیاز د یکارآموزهای دوره یریادگی طیمح تیفیک .(1333) .ک ،یو شبان .س ،محمدزاده ،.م ،یموسو

 تیریپژوهش مد نامه فصل .خوزستان نیرام یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز یکارشناس انیدانشجو
  .00-00 ,(32) یکشاورز

 یشهن ،.م ،ریخ ،.خ ،یباقر ،.ع ،امنشیک ،.م ،سرشت پاک ،.م ،یابوالقاسم ،.ح ،یضیعر ،.ز ،یخسرو ،.ا ،نصر
 دیانتشارت دانشگاه شه .شناسیروانو  یتیدر علوم ترب یفیو ک یکم قیتحق یروشها .(1333) .م ،القیی
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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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