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چکیده
تحلیـل کیفیـت دسـتاوردهای درس های عملی نقـش محوری در بهبود کیفیت آموزش در هنرسـتان های کشـاورزی 

و فرآینـد تربیـت نیـروی کارآزمـوده بخـش کشـاورزی دارد. از ایـن روی هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر تحلیـل کیفیـت 

دسـتاوردهای دروس عملی هنرسـتان کشـاورزی دخترانه اطهر شهرسـتان باغملک در اسـتان خوزسـتان بود. پژوهش از 

نظـر دیدمـان کمـی، از نظـر هدف کاربـردي و از نظر روش گـردآوري داده ها میدانی بـود. جامعه آماری پژوهش متشـکل 

از هنرجویـان هنرسـتان فوق الذکـر به شـمار 76 هنرجو بود. حجم نمونه با اسـتفاده از جدول کرجسـی و مـورگان 63 نفر 

تعییـن گردیـد و بـه روش نمونه گیـري تصادفی سـاده انتخاب شـدند. ابـزار گردآوری اطالعات، پرسشـنامه  بـود که روایی 

آن بـا اسـتفاده از میانگیـن واریانس اسـتخراج شـده )AVE =0/77( تایید گردید. افـزون بر این، برای تعییـن میزان پایایی 

پرسشـنامه، از ضریـب آلفـای ترتیبـی اسـتفاده شـد )α=0/84(. نتایج آمـار توصیفی بیانگر آن اسـت که عالقه به مشـاغل 

کشـاورزی و طبیعـت مهمتریـن عامـل انتخاب رشـته کشـاورزی بـوده و رتبـه اول را به خـود اختصاص داده اسـت. معدل 

پاییـن و عـدم امـکان انتخـاب رشـته های دیگر عامل مهـم دیگر در ایـن انتخاب بوده اسـت. نتایج شـاخص فاصله انحراف 

معیـار از میانگیـن )ISDM( نشـان داد کیفیـت دسـتاوردهای دروس عملـی از دیـدگاه هنرجویـان در کل نسـبتا مطلـوب 

بـوده اسـت. تحلیـل عاملـی اکتشـافی دسـتاوردهای دروس عملـی را در سـه عامل کسـب مهارت های شـناختی، کسـب 

مهارت هـای عاطفـی و کسـب مهارت هـای حرفـه ای خالصـه نمـود. در ایـن بیـن  عامل کسـب مهارت های شـناختی به 

عنـوان عامـل اول بـا مقـدار ویـژه 6/43 به تنهایـي تبیین کننده 24/32 واریانس کل مي باشـد. سـه عامل مسـتخرج در 

مجمـوع 58/43 درصـد کل واریانـس را تبییـن نموده اند.
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مقدمه 
توسـعه  بـر رشـد و  تاثیر گـذار  ابعـاد  میـان  در  امـروزه 
اسـت  نشـدنی  انـکار  پـرورش  آمـوزش و  بحـث  کشـورها، 
)همریتـا،2019(. آمـوزش بـه عنـوان یـک موضـوع انتقادي 
بخـش  انسـانی و همچنیـن سـریع ترین  مدیریـت سـرمایه 
افزایـش کارایـی اسـت. آمـوزش بـه عنـوان طرح هایـی براي 
بهبـود کارآیـی، توانایی هـاي فیزیکـی و ذهنـی در راسـتاي 
فرآیندهـاي کاري کارآمـد اسـت )ادیی و همـکاران، 2018(. 
نظام آموزش کشـور مسـئولیت تربیت انسان های متخصص و 
کارآمـد مـورد نیـاز جامعه در سـطح ها و رشـته های مختلف 
را بـه عهـده دارد )سـلیمی و احمدپـور داریانـی،1390( و بـه 
عنـوان اساسـی  ترین عامـل در فرآینـد بقـا، تکامـل و تحول 
بشـری، بـه شـمار می آیـد، هر کوششـی برای بهبـود کمی و 
کیفـی آن بـه گونه ای منطقی و بدیهی، تالشـی ارزشـمند در 
نظـر گرفتـه خواهـد شـد )رافلـدر و همـکاران، 2013(. نظام 
آموزشـی بـه عنـوان پدیـده ای پویـا و هدفمنـد، دارای ابعـاد 
کمـی و کیفـی اسـت. رشـد متعـادل ایـن ابعـاد بـه مـوازات 
یکدیگر، از اهداف اساسـی نظام آموزشـی محسـوب می شـود 
)هولمـز و تایلـر، 2008(. کیفیـت یکـی از مهم  ترین مسـائل 
عصـر حاضـر اسـت کـه نـه تنهـا در عصـر صنعـت بلکـه در 
دنیـای رقابتـی امـروزی در آمـوزش و پـرورش مطـرح اسـت 
)خالق خـواه و همـکاران،1397(. کیفیـت آمـوزش بـه مقدار 
توانایـی یـک نظـام آموزشـی در دسـتیابی بـه هدف هـای 
مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه بـرای یـک نظـام آموزشـی بـا 
محوریـت توسـعه دانـش و مهـارت اشـاره دارد و از آنجـا کـه 
کیفیـت محصول و خدمات هر کشـور بر اسـاس نحـوه تفکر، 
اجتمـاع  تصمیم گیـری و عمـل گروه هـای تحصیـل کـرده 
شـکل می گیـرد، کیفیـت آمـوزش عامـل کلیـدی در رقابت 
پنهـان بیـن کشـورها می باشـد )موحدمحمدی و همـکاران، 
1392(. لیکـن تدریـس بـا کیفیـت بـه عنـوان مسـئله بـا 
اهمیت تبدیل شـده اسـت )کاشور سـونی و پاتل،2014( و در 
سـال های اخیـر کیفیـت آموزشـی از موردهـای مهـم و قابل 

توجـه در نظام های آموزشـی شـده اسـت )رحیمـی،1390(. 
تدریـس بـا کیفیـت، ادراک دانش آمـوزان از دنیـای خـود و 
نحـوه ی اسـتفاده از دانـش خـود را به مسـائل دنیـای واقعی 
اصلـی  هـدف  بنابرایـن  )سـاالم،2015(.  می کنـد  تبدیـل 
کیفیـت  بهبـود  می بایسـت  آموزشـی  مؤسسـات  کلیـه  در 
آمـوزش و خدمات آموزشـی بـه دانش آموزان باشـد )آکدنیز، 

 .)2017
بخش کشـاورزي به عنوان موتور محرک رشـد و توسـعه 
اقتصادي در سـاختار شـهري و روسـتایی نقشـی حیاتی دارد 
)مومنـی و همـکاران،1396(. همچنیـن ایـن بخـش از نظـر 
تولیـد، اشـتغال، صـادرات، حفاظـت و بهره بـرداری اصولـی 
از منابـع خـدادادی، توسـعه تحقیقـات و فنـاوری و توسـعه 
مشـارکت های مردمـی یکـی از ارکان مهـم اقتصـاد و امنیت 
کشـور بـه حسـاب می آیـد و رشـد و توسـعه این بخـش گام 
مؤثـری در رشـد اقتصـادی کشـورها خواهـد بـود )جالیـی و 
همـکاران، 1393(. آمـوزش کشـاورزي نیـز به دلیـل ماهیت 
خـاص خـود کـه مبتنی بر کسـب مهارت اسـت، بایـد از نظر 
عملـی بـه خوبـی قادر بـه آموزش و انتقـال ایـن مهارت ها به 

مخاطبـان خـود باشـد )صفا و فمـی،1387(.
متوسـطه  دوره ی  در  دنیـا  آموزشـی  نظام هـای  اغلـب 
بـه دو بخـش آموزش هـای نظـری و فنـی حرفـه ای تقسـیم 
می شـوند. آموزش هـای نظـری، دانش آمـوزان را بـرای ورود 
بـه دانشـگاه و آموزش هـای فنـی و حرفـه ای، افـراد را بـرای 
ورود بـه دنیـای کار آمـاده می سـازند، آموزش هـای فنـی و 
حرفـه ای می توانند با انتقـال مهارت و شایسـتگی مورد نیاز، 
پاسـخ گویی بـه نیازهـای در حـال تغییـر بـازار کار و برابـری 
فرصت هـا را بـرای همـه ی افـراد در بخش هـای دولتـی و 
غیردولتـی محقـق سـازد و به طـور چشـمگیری از ضایعات و 
هزینه هـای تولید بکاهد و قـدرت رقابـت در بازارهای جهانی 
را ایجـاد نمایـد. این نـوع از آمـوزش به عنوان یکـی از ارکان 
سـازمان های  تاکیـد  پذیـرش و  مـورد  پایـدار  توسـعه ی 
بین المللـی قـرار گرفتـه اسـت )محمدعلـی،1390(. این نوع 
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مراکـز آموزشـی فراگیـران را بـرای ورزیدگـی و فنـی شـدن 
آمـوزش می دهنـد و آموزش های آن هـا هنرجو را بـرای کار 
در بخش هـای خصوصـی و عمومـی اقتصـاد آماده می سـازد 
)عمـر و معاجـی، 2010(. در واقـع این آموزش عبارت اسـت 
از ارایـه مهارت هـای فنـی و دانش و کارآموزی ضـروری برای 
موفقیـت هنرجویـان در حرفه هـا و مشـاغل تخصصـی. ایـن 
ارایـه صالحیت هـای شـغلی  بـا  را  آموزش هـا، هنرجویـان 
)روژوسـکی و  می کنـد  آمـاده  کار  دنیـای  بـرای  اساسـی 
از  یکـی  کشـاورزی  هنرسـتان های   .)2008 همـکاران، 
ایـن مراکـز می باشـند. هنرسـتان های کشـاورزی از مراکـز 
آمـوزش وابسـته بـه آمـوزش و پـرورش هسـتند که بـا هدف 
تربیـت تکنسـین و نیـروي کار ماهر و کاردان کشـاورزي پا به 
عرصـه وجـود نهاده انـد. فراگیـران عالقه منـد پـس از طـی 
مقاطـع ابتدایـی و راهنمایـی بـه عنـوان )هنرجـو( وارد ایـن 
هنرسـتان ها شـده و تحـت تعلیم هنرآمـوزان )آموزشـگران( 

قـرار می گیرنـد )زارع و همـکاران، 1397(. 
آمـوزش کشـاورزي بـه عنـوان زیـر شـاخه اي از آموزش 
حرفـه اي عامـل مهمـی در تربیـت نیـروي انسـانی ماهـر و 
کارآمـد مـورد نیـاز بـراي توسـعه بخش کشـاورزي به شـمار 
مـی رود )زارع و همـکاران، 1397(. در حقیقت آموزش عملی 
کشـاورزی تـدارک فرصت هایـی بـرای فراگیـران جهـت 
یادگیـری از طریـق تجربـه در موقعیت هـای واقعـی زندگـی 
بـا توجـه بـه نیازهـا و عالئق آنـان اسـت )فیپس و همـکاران، 
2008(. آموزش هـای عملـی می توانند فرصت هـای خوبی را 
بـرای ترکیـب دانـش نظری، دانـش تجربی، دانش سـازگاری 
ناشـی از یادگیـری تجربـی، تفکرهـای انتقـادی و یادگیـری 
همـکاران،  ولـی و  )شـاه  باشـند  مسـاله  بـه شـیوه ی حـل 
1381(. آمـوزش متوسـطه کشـاورزی بـا هـدف تامیـن نیرو 
بـرای ایجـاد ارتبـاط بیـن سـطوح پاییـن )غیرماهـر( هـرم 
نیـروی انسـانی بـا سـطوح بـاالی هـرم )نیـروی متخصـص( 
برنامه ریـزی شـده اسـت. آمـوزش در این مقطع می بایسـت 
بـه گونـه ای صـورت گیـرد کـه دانش آموختـگان آن بتوانند 

بـدون گذرانـدن مقاطـع و مدارج بـاالی تحصیلی بـه کیفیت 
مطلـوب در عملکـرد برسـند و بـا انگیـزه و عالقـه کافـی بـه 
محیـط کشـاورزی رفتـه و بـه وظایف محولـه خـود بپردازند 

)موحدمحمـدی و همـکاران، 1392(
بدون شـک برگزاری دوره های عملی و کاربرد روش های 
در برگیرنـده فعالیت هـای عملـی و یادگیـری از طریـق عمل 
در نهایـت باعـث خواهـد شـد مخاطبـان ایـن دوره هـا بـا 
شایسـتگی های  آزمـودن  خـود و  توانایی هـای  از  اسـتفاده 
عملـی محتواهـای آموزشـی را در حـد باالتـر و واقعی تـری 
روش هـای  عملیاتـی و  درگیری هـای  ایـن  کننـد.  درک 
عملـی یادگیـری منجـر بـه افزایـش توانایی هـا و یادگیـری 
مهارت هـای جدیـد در مخاطبـان شـده کـه ایـن موضـوع 
خـود می توانـد احتمـال تبدیـل شـدن هـر کـدام از آنـان 
بـه یک فـرد کارآفریـن در آینـده ای نزدیـک و پـس از اتمام 
تحصیـل یـا دوره های آموزشـی را بـه ارمغـان آورد. بنابراین 
برنامه ریـزی و نحـوه تهیـه محتـوا بـرای دوره هـای عملـی 
می توانـد نقـش مؤثری در شـکوفایی اسـتعدادها و پیشـرفت 
ایـن تحقیـق  در مهارت هـای مخاطبـان داشـته باشـد. در 
ارزیابـی کیفیـت در سـطح موضوعـی، یعنـی دروس عملـی 
مدنظـر بـوده اسـت. الزمـه ارزیابـی کیفیـت تعریـف مفهـوم 
کیفیـت اسـت. بـرای مفهـوم کیفیـت تعاریف متعـددی ارائه 
شـده اسـت. در این خصـوص، بانک جهانی کیفیت آموزشـی 
را مشـتمل بـر دو مؤلفـه محیط یادگیـری و عملکـرد فراگیر 
)دسـتاوردها یا نتایـج( می داند )مشـایخ، 1390(. همان طور 
کـه در نـگاره ی یک آورده شـده اسـت از بین ایـن دو مؤلفه، 
در تحقیـق حاضـر بـه ارزیابـی کیفیـت مؤلفه دسـتاوردها یا 
نتایـج پرداختـه شـده اسـت. یکـی از رهیافت هـای تحلیـل 
کیفیـت بررسـی میـزان حصـول انتظـارات ذینفعـان اسـت 
)محمـدزاده و همـکاران، 1386(. بـا توجه به نبود سـازکاری 
منظم برای ارزیابی کیفیت دسـتاوردها هنرجویان کشـاورزی 
از دروس عملـی، این سـوال مطرح می شـود کـه کیفیت این 
دروس در بعد نتایج و دسـتاوردها چگونه اسـت؟ پاسـخگویی 



شماره 54
پاییز 1399

179فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

بـه ایـن سـوال متضمـن شناسـایی میـزان حصـول انتظارات 
ذینفعـان اصلـی هنرسـتان های کشـاورزی یعنـی هنرجویان 
اسـت. همچنیـن تحقیـق حاضر در پي پاسـخ بدین پرسـش 
اصلـي اسـت کـه در شـرایط کنونـي که یکـي از دالیـل قابل 
توجـه موفقیت هنرسـتان هاي کشـاورزي باال بـودن کیفیت 
دروس عملـی اسـت هنرسـتان ها تـا چه انـدازه توانسـته اند 
بـه ایـن موفقیت دسـت پیدا کننـد؟ از آن جایی کـه مطالعه 

کیفیـت آموزش بسـتگی بـه کیفیـت فراگیران بـه عنوان 
دریافت کننـدگان آمـوزش و متقاضیـان تحصیل علـم، کیفیت 
آموزشـگران بـه عنـوان عرضه کننـدگان خدمـات آموزشـی و 
ارایه دهنـدگان دانـش، کیفیـت فنـاوری آموزشـی و فضاهـای 
مناسـب برای ارایـه آموزش و کیفیت خدمات اداری سـازمان و 
برنامه ریـزان آموزشـی در جامعه دارد )مجـردی، 1391(. فولر 
در مطالعـه اي تحـت عنوان "یادگیـري تجربي و تسـهیل آن" 
بیـان مي کند که یادگیري تجربي، انگیـزه دروني فراگیر را که 
در نگـرش دانش آمـوزان نسـبت بـه آموزش هاي عملـي مؤثر، 
تقویـت مي کنـد )فاولـر، 2008(. نتایـج تحقیـق اولورونتوبـا 
مي توانـد  مزرعـه  در  عملـي  کار  تجربـه ی  کـه  داد  نشـان 
قابلیت هاي اسـتخدامي دانش آموزان در کشـاورزي را افزایش 
دهـد کـه در نگـرش آن هـا نسـبت بـه آموزش هـاي عملـي 

تأثیرگـذار اسـت. همچنیـن یادگیـري، فعالیت هـاي ذهني به 
وسـیله ی دانـش، مهارت هـا، عـادات، نگرش هـا و عقایـد کـه 
از آن می تـوان در پیشـرفت، سـازش و اصـالح کـردار و رفتـار 
اسـتفاده  شـود )اولورونتوبا، 2008(. نتایج مطالعـه ی نوقابی و 
همـکاران نشـان داد نگرش فراگیـران مورد مطالعـه به ترتیب 
نسـبت بـه مـواردی مانند آموزش کشـاورزي بـدون کار عملي 
بي معنـي اسـت، آموزش هاي عملـي باعث بهبـود تجربه هاي 
عملـي فراگیـر مي شـود همچنیـن آموزش هـاي عملـي باعث 
افزایـش اعتمـاد بـه نفـس فراگیـران در حرفـه ی کشـاورزي 
مي شـود در اولویـت اسـت. نگـرش فراگیـران از آموزش هـاي 
عملـي نیـز یکـي از عوامـل تأثیر گـذار در بهبود انگیـزه آن ها 
بـراي ایفـاي نقش فعال تر در فرآیند توسـعه کشـاورزي اسـت 

)نظـری نوقابی و همـکاران،1392(. 

تحلیـل کیفیـت دسـتاورها از دروس عملـی برگـزار شـده 
خصوصا در هنرسـتان های کشـاورزی بسـیار مهم می باشد و 
متاسـفانه علی رغـم اهمیـت این قبیـل تحقیقـات، مطالعات 
اندکـی در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت. ایـن تحقیق قصد 
دارد ایـن مهـم را در هنرسـتان دخترانـه اطهـر شهرسـتان 

باغملـک اسـتان خوزسـتان بررسـی نماید.

 
 

نگاره 1- مؤلفه های کیفیت آموزشی از دید بانک جهانی )مشایخ، 1391(
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بـه گفتـه رایـت گـزارش کمیتـه ی آمـوزش متوسـطه 
کشـاورزی در سـال 1988، گویـای آن اسـت کـه از دیـدگاه 
مربیـان آموزش کشـاورزی متوسـطه، شـرکت در برنامه های 
آمـوزش عملـی کشـاورزی نظارت شـده که در کشـتزارهای 
کشـاورزی و دیگـر واحدهـای تولیـدی، صنعتـی و خدماتـی 
کشـاورزی برگـزار می شـود، افزون بـر آشـنایی دانش آموزان 
بـا آموزش هـای عملی کشـاورزی، موجب افزایـش اعتماد به 
نفـس، بهبـود مهارت هـای شـغلی، پی بـردن بـه قابلیت ها و 
توانمندی هـای کلیـدی )خودکارآمـدی( و مسـئولیت پذیری 
 .)1394 زاده،  ولـی  پیرعلیدهـی و  )قربانـی  می شـود  آنـان 
حکمـت و عمانـی)1390(، در بررسـی علـل ناتوانایـی دانش 
آموختـگان کشـاورزی در ورود به بـازار کار یکی از مهم  ترین 
شایسـتگی های مـورد نیـاز دانـش آموختـگان کشـاورزی را 
تـوان انجـام مهارت هـای عملـی و انجـام پروژه هـای زراعی و 

پژوهشـی دانسـته اند.
بررسـی  بـا عنـوان  زرافشـانی در تحقیقـی  سـلیمانی و 
عوامـل مؤثـر بر پذیرش فنـاوری اطالعات توسـط هنرآموزان 
هنرسـتان های کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند کـه بـا توجـه بـه یادگیـری از طریق عمـل و اهداف 
در  کشـاورزی  متوسـطه ی  مقطـع  رشـته های  تاسـیس 
شـاخه های فنـی و حرفـه ای و کاردانـش کـه بـه ترتیـب بـر 
نیـروی انسـانی ماهـر و نیمـه ماهـر بـرای بخـش کشـاورزی 
کشـور تمرکز دارد، هنرآموزان جامعه پژوهش، انجام عملیات 
زراعـی و کار عملـی در مزرعه و کارگاه و آزمایشـگاه را مفیدتر 
از فنـاوری اطالعات می دانند )سـلیمانی و زرافشـانی،1390(. 
خاکـی و رافع )1391( در پژوهشـی در زمینـه آموزش همراه 
بـا تولیـد در هنرسـتان های فنـی و حرفـه ای و کاردانـش بر 
در هـم تنیدگـی آمـوزش نظـری و عملـی تأکیـد می کنند و 
عالقمنـدی هنرجویان این رشـته ها را بـه درس های عملی و 
کارگاهـی از مهم  تریـن عامل های گرایش آنان به هنرسـتان 
می دانـد و در نهایـت در نظـر گرفتـن اصـول و روش هـای 
عملـی و اجـرای واحدهـای عملـی در محیط واقعـی و ارتقای 

برنامـه ی درسـی مهارت های عمومـی و حرفـه ای و افزون بر 
ایـن هماهنـگ شـدن روش هـای تدریـس نظـری و عملی با 
نیازهـای فراگیـران را از زمینه هـای مهم در حرکت به سـوی 

اثربخشـی آموزش هـا می داننـد.

روش شناسی 
ایـن پژوهـش در تقسـیم بنـدی تحقیقـات بـر مبنـای 
هـدف، از نـوع تحقیقـات کاربـردی اسـت. همچنیـن، ایـن 
تحقیـق از لحـاظ میـزان و درجـه کنتـرل متغیرهـا از نـوع 
تحقیقـات غیرآزمایشـی محسـوب می گـردد چـون محقـق 
امکان و توان کنترل متغیرها را نداشـته اسـت. از لحاظ نحوه 
جمـع آوری اطالعـات نیـز از نـوع تحقیقـات میدانـی اسـت. 
هنرجویـان هنرسـتان کشـاورزی دخترانـه اطهـر شهرسـتان 
باغملـک جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق را تشـکیل داده بودند. 
جامعـه آمـاري مورد مطالعـه 76 هنرجو بـوده  و از میان آنان 
بـا اسـتفاده از جدول کرجسـی و مـورگان نمونـه ای به حجم 
63 نفـر تعییـن گردیـد. روش نمونه گیـري تصادفـی سـاده 
بـود. ابـزار گـردآوری داده ها پرسشـنامه محقق سـاخته بود. 
میـزان کیفیـت دسـتاوردهای دروس عملی بر حسـب طیف 
پنـج درجـه ای لیکرت سـنجیده شـد. روایـی ابـزار تحقیق با 
 )AVE =0/77( اسـتفاده از میانگین واریانس اسـتخراج شـده
تاییـد گردید و پایایی آن نیز بر اسـاس ضریـب آلفای ترتیبی 
سـنجیده شـد که مقـدار آن 0/84به دسـت آمد کـه حکایت 
از قابـل قبـول بودن ابـزار مذکـور را دارد. به منظـور تجزیه و 
تحلیـل داده هـا از نـرم افـزار SPSS اسـتفاده گردیـد. در این 
راسـتا از آمـار توصیفـی شـامل فراوانـی، درصـد، میانگین، و 
انحـراف معیـار و  نیـز فن تحلیـل عاملی اکتشـافی اسـتفاده 

شـده است.

یافته ها 
آمـار توصیفـی نشـان داد، میانگیـن سـن پاسـخگویان 
17/57 سـال بـوده اسـت. توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر 
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حسـب محل تولد نشـان داد، از 63 پاسـخگو، 28 نفر )44/4 
درصـد( متولـد شـهر و 35 نفـر )55/6 درصـد( متولد روسـتا 
بودنـد. توزیـع فراوانـی شـغل پـدر هـر یـک از پاسـخگویان 
نشـان داد 34 نفـر )54 درصـد( دارای شـغل کشـاورزی، 29 

نفر )46 درصد( دارای شـغل غیر کشـاورزی بودند. همچنین 
توزیـع فراوانی شـغل مـادر هر یک از پاسـخگویان نیز نشـان 
داد 53 نفـر )84/1 درصـد( خانـه دار و 10 نفر )15/9 درصد( 

شـاغل بودند )جـدول 1(.
جدول 1- ویژگی های فردی پاسخگویان

درصدفراوانیمتغیر

محل سکونت
2844/4شهر
3555/6روستا

سابقه کار کشاورزی
3555/6بلی
2844/4خیر

شغل پدر
3454کشاورزی

46 29 غیرکشاورزی

شغل مادر
5384/1خانه دار
1015/9شاغل

 رتبه بندی عوامل انتخاب رشـته کشـاورزی 
هنرجویان  دیدگاه  از 

مطابـق یافته هـای تحقیـق از بیـن یـازده علـت انتخاب 
رشـته کشـاورزی، عالقـه بـه مشـاغل کشـاورزی و طبیعـت 
مهم تریـن علـت بـوده و رتبـه اول را بـه خود اختصـاص داده 

اسـت. علـت هـای مهـم دیگر بـه ترتیـب عبارتنـد از:  معدل 
پاییـن و عـدم امـکان انتخـاب رشـته های دیگـر، سـابقه کار 
کشـاورزی خانوادگـی، جذابیـت ایـن رشـته از لحـاظ عملی 
بـودن و روسـتا زاده یـا عشـایری زاده بودن. نتایـج در جدول 

2 ارائه شـده اسـت.

 جدول 2- رتبه بندی علت های  انتخاب رشته کشاورزی از دیدگاه هنرجویان 

رتبهCVانحراف معیارمیانگینعلت 
3/521/360/381عالقه به مشاغل کشاورزی و طبیعت

3/151/270/402معدل پایین و عدم امکان انتخاب رشته های دیگر
2/000/860/433سابقه کار کشاورزی خانوادگی

3/171/420/444جذابیت این رشته از لحاظ عملی بودن
2/881/280/444روستا زاده یا عشایری زاده بودن

2/281/030/455نزدیکی هنرستان کشاورزی به محل زندگی
1/950/920/476مهارت و توانایی کافی برای انجام کارهای عملی کشاورزی
2/841/380/487امکانات و مراکز آموزشی مناسب در این رشته تحصیلی

2/691/420/528خدمت به جامعه از طریق این رشته
2/841/490/528توجه دولت و سیاست گذاران به این رشته تحصیلی

2/501/420/569بازار کار رشته کشاورزی
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جدول 3- رتبه بندی کیفیت دستاوردهای دروس عملی هنرستان کشاورزی از دیدگاه هنرجویان 

رتبهانحراف معیارمیانگین )از 5(دستاورد
4/200/791عالقه مند نمودن هنرجویان به رشته تحصیلی خود

4/180/912کسب و بهبود مهارت های حرفه ای و شغلی
4/130/873آشنایی و ایجاد دیدگاه مثبت در زمینه کار و حرفه کشاورزی

4/120/784لذت بردن از انجام کار کشاورزی در مزرعه
4/81/75تقویت روحیه ی پرکاری و تالش در تمامی امور زندگی
4/50/956عالقه به کار کردن در یک محیط  حرفه ای و واقعی

4/11/127آشنایی عملی با عملیات آماده سازی زمین
3/990/898پرورش روحیه ی اعتماد به نفس

3/930/999ایجاد توانایی برقراری ارتباط با کشاورزان
کسب چشم انداز و افق های جدید برای مطالعه در رشته 

تحصیلی خود
3/880/7910

3/851/411افزایش عالقه به کار گروهی
3/781/1212کسب مهارت ها و فناوری های جدید در زمینه تولید محصول

3/721/1613افزایش توانایی انجام کارگروهی
3/670/9914افزایش انگیزه جهت انجام کار عملی کشاورزی

3/531/2315تقویت روحیه ی مسئولیت پذیری
3/441/1116آشنایی با موقعیت شغلی رشته تحصیلی در بازار کار

3/311/0817افزایش عالقه به رشته تحصیلی
3/191/0718ایجاد روحیه ی مشارکت

3/111/2319افزایش درک از انضباط در محیط کار
3/061/3720ایجاد روحیه خود کارفرمایی

3/031/4621کسب فرصتی جهت پرداختن به مسائل واقعی کشاورزی

 رتبه بنــدي و ســطح بندی کیفیــت 
ــتان  ــی هنرس ــتاوردهای دروس عمل دس

ــاورزی  کش
عملـی  دروس  دسـتاوردهای  کیفیـت  رتبه بنـدی 
هنرسـتان کشـاورزی از دیدگاه هنرجویان در جدول 3 نشان 
داده شـده اسـت. داده هـای بـه دسـت آمـده نشـان می دهد 
رشـته  بـه  هنرجویـان  نمـودن  عالقه منـد  دسـتاورد  سـه 
تحصیلـی خـود بـا میانگیـن 4/20 و انحـراف معیـار 0/79، 
کسـب و بهبـود مهارت هـای حرفـه ای و شـغلی بـا میانگیـن 

4/18 و انحـراف معیار 0/91 و آشـنایی و ایجـاد دیدگاه مثبت 
در زمینـه کار و حرفـه کشـاورزی با میانگیـن 4/13 و انحراف 
معیـار 0/87 بیش تریـن کیفیـت را در میـان دسـتاوردهای 
دروس عملـی هنرسـتان کشـاورزی را کسـب کـرده انـد. دو 
دسـتاورد درک اهمیـت مدیریـت مزرعـه با میانگیـن 2/63 و 
انحـراف معیـار 1/19 و افزایـش دانش در زمینه هـای دیگر با 
میانگیـن 2/55 و انحـراف معیـار 0/99 رتبـه هـای آخـر را از 

نظـر کیفیـت بـه خـود اختصـاص داده اند.
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رتبهانحراف معیارمیانگین )از 5(دستاورد
3/011/2822کسب مهارت کارآفرینی

3/001/1223افزایش توانایی حل مسئله
2/961/3324تقویت روحیه ی تعاون

2/930/9125پرورش روحیه ی صبر در مقابل مشکالت
2/901/1626افزایش دانش تخصصی

2/880/9827کاهش نگرانی برای کار در محیط واقعی
2/691/1928تقویت روحیه جستجوگری در زمینه کشاورزی

2/631/1929درک اهمیت مدیریت مزرعه
2/550/9930افزایش دانش در زمینه های دیگر

عملـی  دروس  دسـتاوردهای  کیفیـت  بنـدی  سـطح 
هنرسـتان کشـاورزی در جـدول 4 منعکـس شـده اسـت. 
مطابـق یافته هـای ایـن جـدول 17/5 درصـد پاسـخگویان 
نامطلـوب،  را  عملـی  دروس  دسـتاوردهای  کیفیـت  سـطح 
19درصـد نسـبتا نامطلـوب، 33/3 درصـد نسـبتا مطلـوب و 

30/2 درصـد نیـز کیفیـت آن را مطلـوب ارزیابـی کردنـد. 
بنابرایـن می تـوان اظهـار کـرد روی هـم رفته بیـش از نیمی 
)63/5 درصـد( از هنرجویـان هنرسـتان مورد مطالعه سـطح 
کیفیـت دسـتاوردهای دروس عملـی آن را نسـبتا مطلـوب و 

مطلـوب ارزیابـی کردنـد. 

جدول 4- پراکنش نظر هنرجویان در مورد کیفیت دستاوردهای درس های عملی  

سطح کیفیت دستاوردهای 
انحراف معیارمیانگین درصد انباشتهدرصد فراوانیفراوانیدروس عملی

1117/517/5نامطلوب

73/517/17
121936/5نسبتا نامطلوب
2133/369/8نسبتا مطلوب

1930/2100مطلوب

ادامه جدول 3- رتبه بندی کیفیت دستاوردهای دروس عملی هنرستان کشاورزی از دیدگاه هنرجویان 

 
تحلیل عاملی دستاوردهای دروس عملی از 

دیدگاه هنرجویان
در ابتـدا به منظـور اطمینان از انسـجام درونی متغیرها و 
کفایـت تعداد آن ها و تشـخیص مناسـب بـودن داده ها برای 
بارتلـت  KMO و آزمـون  از آزمـون  انجـام تحلیـل عاملـی، 
اسـتفاده می شـود. نتایـج نشـان می دهـد کـه مقـدار آمـاره 

KMO  برابـر بـا 0/71 بـوده کـه ایـن امـر نشـان دهنـده 

مناسـب بـودن انسـجام درونـی داده هـا بـرای بهره گیـری از 
فـن تحلیـل عاملـی اسـت. مقـدار بارتلـت در سـطح 0/01 
معنـی داری قـرار دارد و حاکـی از مناسـب بودن همبسـتگی 
متغیرهـا وارد شـده بـرای ایـن تحلیـل عاملی اسـت. در این 
تحلیل، از روش کیسـر اسـتفاده شـد و عامل هایـی که مقدار 
ویـژه آن هـا بزرگ تـر از یـک بـود انتخـاب شـد. بـر اسـاس 
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نتایـج حاصـل از تحلیل عاملی، سـه عامل کـه قابلیت تبیین 

بخشـی از واریانـس کل متغیرهـا را دارنـد، اسـتخراج شـد و 

پـس از چرخـش عاملی عامل های اسـتخراج شـده به شـیوه 

وریماکـس، مشـخص شـد کـه ایـن سـه عامـل در مجمـوع  

58/43 درصـد از واریانـس کل کیفیت دسـتاوردهای دروس 

عملـی را تبییـن می نماینـد.

جدول 5- عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی در ارتباط با دستاوردهای دروس عملی از دیدگاه هنرجویان

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژهعامل ها

6/4324/3224/32عامل اول

4/1217/2841/6عامل دوم

3/8416/8358/43عامل سوم

می شـود،  مشـاهده   5 جـدول  در  کـه  همان طـور   

متغیرهـای گـروه اول کـه در مجمـوع  حـدود 24/32 درصد 

واریانـس کل را تبییـن می کنـد با عنوان کسـب مهارت های 

شـناختی، متغیرهـای گروه دوم کـه حـدود 17/28 واریانس 

مهارت هـای و  کسـب  عنـوان  بـا  می کنـد،  تبییـن  را  کل 

متغیرهـای گـروه سـوم بـا تبییـن 16/83 درصـد از واریانس 

نامگـذاری  حرفـه ای  مهارت هـای  کسـب  عنـوان  بـا  کل 

شـده اند. نتایـج تحلیـل عاملـی نشـان می دهـد کـه از بیـن 

دسـتاوردها و نتایـج بـه دسـت آمـده از دروس عملـی، عامل 

کسـب مهارت هـای شـناختی بیش تریـن واریانـس را تبیین 

کرده اسـت. نتایج پژوهش نظری نوقابـی و همکاران )1392( 

حاکـی از آن بـود که نگـرش فراگیـران از آموزش هاي عملي 

یکـي از عوامـل تأثیر گـذار در بهبـود انگیـزه آن هـا بـراي 

ایفـاي نقـش فعال تـر در فرآینـد توسـعه کشـاورزي اسـت و 

بـا توجه بـه نتایج ایـن تحقیق کسـب مهارت های شـناختی 

ایـن نگـرش مثبـت را در هنرجویـان ایجـاد می کنـد و در 

مرحلـه دوم ایـن مهارت های بـه مهارت هـای عاطفی تبدیل 

می شـوند و ایـن آموزش هـاي عملـي باعث افزایـش و تقویت 

اعتمـاد بـه نفس فراگیـران در حرفه ی کشـاورزي مي شـود.

کمیتـه ی آمـوزش متوسـطه کشـاورزی در سـال 1988 

نیـز مطابـق بـا نتایـج ایـن تحقیـق اشـاره کـرده بود کـه در 

ایجـاد گـردد یعنـی  بایسـتی مهارت هـای شـناختی  ابتـدا 

آشـنایی هنرجویـان بـا دانـش عملـی کشـاورزی و بعـد از 

آن ایـن آموزش هـا موجـب افزایـش اعتمـاد بـه نفـس و در 

نهایـت نیـز باعث کسـب مهارت هـای حرفه ای یعنـی بهبود 

مهارت های شـغلی، پی بـردن به قابلیت هـا و توانمندی های 

کلیـدی یـا همـان خودکارآمـدی آنـان می شـود.
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جدول 6- متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل به همراه مقادیر بارعاملی بدست آمده از ماتریس دوران یافته

بار عاملیمتغیرعامل

مهارت های شناختی

0/711آشنایی و ایجاد دیدگاه مثبت در زمینه کار و حرفه کشاورزی
0/702آشنایی با موقعیت شغلی رشته تحصیلی در بازار کار

0/687لذت بردن از انجام کار کشاورزی در مزرعه
0/673کسب چشم انداز و افق های جدید برای مطالعه در رشته تحصیلی خود

0/662افزایش عالقه به رشته تحصیلی
0/654افزایش توانایی حل مسئله

0/623ایجاد توانایی برقراری ارتباط با کشاورزان
0/612تقویت روحیه جستجوگری در زمینه کشاورزی

0/586درک اهمیت مدیریت مزرعه

مهارت های عاطفی

0/732عالقه مند نمودن هنرجویان به رشته تحصیلی خود
0/714افزایش انگیزه جهت انجام کار عملی کشاورزی

0/681پرورش روحیه ی صبر در مقابل مشکالت
0/652تقویت روحیه ی مسئولیت پذیری

0/641تقویت روحیه ی پرکاری و تالش در تمامی امور زندگی
0/628ایجاد روحیه ی مشارکت

0/617پرورش روحیه ی اعتماد به نفس
0/601تقویت روحیه ی تعاون

0/565افزایش درک از انضباط در محیط کار
0/543افزایش عالقه به کار گروهی

مهارت های حرفه ای

0/774ایجاد روحیه خود کارفرمایی
0/706افزایش دانش تخصصی

0/645کسب و بهبود مهارت های حرفه ای و شغلی
0/613کسب مهارت ها و فناوری های جدید در زمینه تولید محصول

0/609کسب فرصتی جهت پرداختن به مسائل واقعی کشاورزی
0/576کسب مهارت کارآفرینی

0/544عالقه به کار کردن در یک محیط  حرفه ای و واقعی
0/532آشنایی عملی با عملیات آماده سازی زمین
0/521کاهش نگرانی برای کار در محیط واقعی

0/511افزایش توانایی انجام کارگروهی
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بحث و نتیجه گیری 
تامیـن نیـروی انسـانی کارآمـد از راه ایجـاد یـک نظـام 
آموزشـی بـا کیفیـت امکان پذیـر می گـردد. هنرسـتان هاي 
کشـاورزي بـا توجه به امکانـات بالقوه اي که دارند بسـترهاي 
مناسـبي بـراي تامین ایـن نیروها می باشـند. توسـعه نیروي 
انسـاني متخصـص کشـاورزي، هـدف نهایـي هنرسـتان هاي 
کشـاورزي اسـت و هنرسـتان هاي کشـاورزي مي تواننـد بـا 
پـرورش نیروهـاي جـوان و آمـوزش نسـل جـوان، مشـکالت 
موجـود در صنعـت کشـاورزي را رفـع کننـد. افـق و دیـدگاه 
نهایي در احداث هنرسـتان هاي کشـاورزي در سـطح کشـور 
تربیت نیروهاي کارآمد کشـاورزي اسـت که ریشـه در سـطح 
روسـتا دارنـد. بـه عبـارت دیگـر هنرسـتان هاي کشـاورزي 
نزدیک تریـن مراکـز علمـي بـه مراکز تولید هسـتند و سـعي 
شـده کـه هنرجویـان ایـن آموزشـگاه ها از میـان فرزنـدان 
روسـتاییان انتخـاب شـوند بـا توجـه بـه آمـار توصیفـی این 
مطالعـه بیشـتر هنرجویـان ایـن هنرسـتان )55/6 درصـد( 
متولـد روسـتا بودند. در عمل هدف از احداث آموزشـگاه هاي 
آموزش هـاي  ارائـه  هنرسـتان ها،  همـان  یـا  کشـاورزي 
تخصصـي بـه روسـتا زادگان اسـت اهمیـت ایـن موضـوع در 
بـا آموزش هـای  ایـن مطلـب جـا می گیـرد کـه می تـوان 
عملی مناسـب و بـه روز در هنرسـتان ها، هنرجویـان را برای 
ورود بـه مراکز آموزش عالی کشـاورزی و حتی بـرای ورود به 

بـازار کار و کارآفرینـی در ایـن عرصـه آمـاده کرد.
عاملـی، کیفیـت دسـتاوردهای  تحلیـل  از  اسـتفاده  بـا 
کسـب  شـد:  دسـته بندی  عامـل  سـه  در  عملـی  دروس 
مهارت هـای شـناختی، کسـب مهارت هـای عاطفی و کسـب 
مهارت هـای حرفـه ای. ایـن سـه عامـل در مجمـوع 58/43 
درصـد واریانـس کل دسـتاوردهای حاصـل از کیفیت دروس 
عامـل  عوامـل،  ایـن  میـان  از  می کنـد.  تبییـن  را  عملـی 
کسـب مهارت هـای شـناختی بیش تریـن واریانـس را تبیین 
کـرده و نشـان دهنـده ی آن اسـت که ایـن عامـل مهم ترین 
دسـتاورد دروس عملـی هنرسـتان کشـاورزی اسـت. عامـل 

دوم کسـب مهارت هـای عاطفـی اسـت یکي از رسـالت هاي 
مهـم آمـوزش و پـرورش تقویـت روحیـه تـالش و عشـق بـه 
صیقـل  را  انسـان  کار  اسـت.  دانش آمـوزان  در  کـردن  کار 
مي دهـد و بـه خـودي خـود اثـرات ارزشـمند تربیتـي دارد. 
بنابرایـن اگـر کیفیـت دروس عملـی از سـوی هنرسـتان ها 
مطلـوب باشـد نـه تنهـا باعـث ایجـاد روحیـه ی مشـارکت و 
پـرورش روحیـه ی اعتمـاد بـه نفس می شـود بلکـه منجر به 
عامـل سـوم یعنـی کسـب مهارت هـای حرفـه ای می گردد. 
ایجـاد روحیـه کارآفرینـي در دانش آمـوزان موجـب توسـعه 
فرهنـگ بالنـده و اسـتقالل آفریـن در آحـاد جامعـه شـده و 
بـه تبـع آن اسـتقالل کشـور را به ارمغـان مي آورد. از سـوي 
ظرفیت هـاي  اسـتعدادها و  آموزشـي  واحـد  هـر  در  دیگـر 
بالقـوه معنـوي و مـادي وجـود دارد کـه با هدایـت و نظارت و 
همـکاري دسـت اندرکاران آن واحـد و جلب مشـارکت اولیاء 
مي توانـد در ارتقـاء همـه جانبـه آن واحدها و تأمین بخشـي 
از هزینه هـاي ضروري هنرسـتان هاي کشـاورزي بکار گرفته 
شـود. می تـوان با نظرخواهـی و اسـتفاده از تجربه های عملی 
هنرجویـان در حیـن اجـرای واحدهـای عملـی، از ظرفیـت و 
قابلیـت هنرجویـان بهـره گرفته شـود. تبادل اطالعـات میان 
هنرآمـوزان و هنرجویـان و همچنیـن میـان خـود هنرجویان 
انگیـزه الزم را در بیـن مخاطبـان برنامـه ایجـاد خواهـد کرد. 
حتـی می بایسـتی پیـش از برگـزاری دوره یا حیـن انجام آن 
بـا توجـه بـه نظر و دیـدگاه هنرجویـان اصالح هایـی در روند 

تدریـس انجـام گیرد.
بـا توجه بـه وضع موجود در هنرسـتان هاي کشـاورزي و 
از آنجایـي کـه آمـوزش کشـاورزي همـواره بـا تولیـد همـراه 
مي باشـد و دو وجـه تفکیک ناپذیـر، آمـوزش و تولیـد اسـت 
لـذا بـه منظـور بهبـود کیفیـت آمـوزش و بهبـود کیفیـت 
تولیـد و افزایـش محصول نیاز اسـت بـه راهکارهاي مناسـب 
بـا واقعیت هـاي موجود کشـاورزي دسـت یافت. لـذا با هدف 
افرایـش بهـره وري و اسـتفاده از پتانسـیل ها و ظرفیت هـاي 
بالقـوه موجود در هنرسـتان هاي کشـاورزي و اسـتفاده بهینه 



شماره 54
پاییز 1399

187فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

از توانمندي هـاي هنرجویـان هنرسـتان ها می تـوان بـه این 
هـدف دسـت یافـت بنابراین در این راسـتا پیشـنهادهای زیر 

ارائـه می گـردد: 
- بـه منظـور اسـتفاده بهینـه از ظرفیت های آموزشـی و 
بـاال بردن کیفیـت آموزش و افزایـش توانایی علمـی و عملی، 
توانمنـدی  نیـز  خودبـاوری و  نفـس و  بـه  اعتمـاد  روحیـه 
هنرجویـان و نیـز هنـر آمـوزان می بایسـت تأمیـن بودجـه 
بـرای تولیدی کردن آن دسـته از هنرسـتان هایی کـه دارای 
تولیـد نیسـتند صـورت گیـرد و بـرای هنرسـتان هایی کـه 
دارای تولیـد هسـتند می بایسـت ضمـن نظـارت بیشـتر، از 
هنرجویـان و هنرآمـوزان مربوطـه به عنوان کارشناسـان ناظر 

اختیـارات بیشـتری بـه آنان سـپرده شـود.
- بـرای ایجـاد و افزایـش انگیـزه در بیـن هنرجویـان و 
هنرآمـوزان از طریـق توسـعه فعالیت هـای تولیـدی در کنـار 
فعالیت های آموزشـی شـرایط الزم را بـرای افزایش عالقه در 
بیـن هنرجویـان به ویژه اشـتغال آنـان در آینده فراهم شـود. 
همچنین شـرایط الزم برای دلبسـتگی بیشـتر هنرآموزان به 
حرفـه خویش در زمینه ایجاد فضای مناسـب آموزشـی و باال 

بـردن سـطح بهداشـت روانی فراهم شـود.
- بـه منطـور ارتقـای کیفیـت دروس عملـی می بایسـت 
محتواهـای آموزشـی و برنامه ریـزی بـه روز شـوند و از تنوع و 
شـرایط سـازگاری بـا شـرایط گوناگـون برخـوردار باشـند. 
کاهـش حجـم دروس عمومـی )مفیـد و مختصـر( و افزایـش 
سـاعات کار عملـی و تخصصـی تـوام بـا جذابیـت برنامه ها و 

بـه طـور کلـی افزایـش طـول دوره آموزشـی هنرسـتان ها 
را بـه تحقـق اهـداف آمـوزش کشـاورزی در دوره متوسـطه 

نزدیک تـر خواهـد نمـود.
- از آن جایـی کـه در هنرسـتان های کشـاورزی هنرجو 
بـه عنوان هسـته اصلـی آمـوزش از اهمیت باالیـی برخوردار 
اسـت الزم اسـت بـه بررسـی پیشـنهادهای هنرجویـان در 
راسـتای برگـزاری هـر چـه بهتـر و بـا کیفیـت دروس عملی 
پرداختـه و در برنامه ریـزی هـای آموزشـی زمینـه مشـارکت 

آنـان فراهم شـود.
- بـه منطور ارتقـای کیفیت دسـتاوردهای دروس عملی 
می بایسـت مدیریـت و برنامه ریزی دقیـق و همه جانبه 
ای در جهـت تحقـق اهـداف و توسـعه آمـوزش تـوأم بـا کار 
چارچـوب  در  مرتبـط  پژوهش هـاي  خدماتـي و  تولیـدي، 
مقـررات مالـي و اداري و همچنیـن برنامه هـاي آموزشـي بـا 

کیفیـت مناسـب صـورت گیرد.
- بـه منطـور ارتقـای کیفیـت دروس عملی می بایسـت 
همچنیـن  هنرجویـان و  سـازماندهي  نظـارت و  هدایـت، 
سـپردن مسـئولیت متناسـب بـا ویژگي هاي هر یـک از آنان 

گیرد. صـورت 
- مسـاعدت در حـل مسـائل مالـي و اداري مناطق و 
واحدهـاي آموزشـي تابعـه و تأمین بخشـي از منابـع مالي 
مـورد نیاز واحدهاي آموزشـي، آموزش دهنـدگان و فراگیران 

صورت گیـرد.
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Abstract 

 Analyzing quality of practical courses outcomes plays a key role in improving the quality of education in 

agricultural vocational schools and the process of training skillful human resources for the agricultural sector. 

Thus the main purpose of this study was to analyze quality of practical courses outcomes at Athar Female 

Vocational Agricultural School in Baghmalek, Khuzestan province. The statistical population consisted of all 

students of Athar Female Vocational Agricultural School in Baghmalek township (N=76). Based on Krejcie 

and Morgan's table of sample size, 63 students were selected through simple random sampling method. Data 

was collected using questionnaire which was validated by using the extracted mean variance (AVE = 0.77), in 

addition the reliability was measured by ordinal coefficient alpha (α = 0.84). The results of descriptive statistics 

indicated that students interest in agricultural careers and natural environment was first ranked factor to enroll in 

vocational agriculture school. Low grade point average (GPA) and lack of chance for studying in other fields was 

the second ranked factor in the enrollment. The results of the standard deviation from the average index (ISDM) 

showed that the quality of the achievements of practical courses from the students' point of view was relatively 

good in general. Exploratory factor analysis summarized the outcomes of practical courses in three factors: 

acquisition of cognitive skills, acquisition of emotional skills and acquisition of technical and professional skills.

These factors totally explained 58.43 % of variance of the quality of practical courses outcomes. 

Index Terms: quality of practical courses, agricultural education, technical and vocational education 
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