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چکیده
 ایـن پژوهـش بـا هدف بررسـی اثربخشـی بیرونی آموزش کشـاورزی دانشـجویان کشـاورزی و تأثیر آن بـر نگرش آنان 
نسـبت به آینده شـغلی انجام شـد. جامعه ی آماری این بررسـی را دانشـجویان دانشـکده های کشاورزی دانشـگاه های دولتی 
کشـور در سـال 1399 تشـکیل دادنـد )N=236973(. حجـم نمونـه بنـا بـر جـدول کرجسـی و مـورگان، 386 تـن برآورد 
شـد. بـرای نمونه گیـری از روش نمونه گیـری تصادفـی طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد. ابـزار سـنجش در این 
 )Ɵ=0/75 -0/91 ( مطالعـه پرسشـنامه ی محقق سـاخته ای بـود که پایایی آن  با اسـتفاده از محاسـبه ضریـب تتای ترتیبـی
و پایایـی مرکـب )CR= 0/74-0/91( انجـام شـد و روایـی شـکلی و محتوایـی آن نیـز بـا بهره گیری از نظرهـای متخصصان 
دانشـگاهی و همچنین به اسـتناد شـاخص روایی سـازه )AVE= 0/5-0/68( در سـطح مطلوب برآورد شـد. براي سـنجش 
متغیرهـا از طیـف لیکـرت پنـج قسـمتی اسـتفاده شـد )خیلـی کم= 1 تـا خیلـی زیـاد= 5(. داده ها بـه وسـیله نرم افزارهاي 
SPSSwin23 و AMOS22 پـردازش شـد. بـرای تدویـن مدل  هـای اندازه گیری سـازه های پژوهش از تحلیـل عاملی تأییدی 

مرتبـه دوم بهـره گرفته شـد و نشـان داد کـه مؤلفه های مورد مطالعـه قابلیت اندازه گیری سـازه مورد نظر را دارا می باشـند. 
یافته هـای مدل سـازی معادله هـای سـاختاری نشـان داد کـه فرآینـد آموزشـی اثر مثبـت و معنـی داری بر شایسـتگی ها، 
رضایت از رشـته تحصیلی و نگرش دانشـجویان نسـبت به آینده شـغلی داشـته اسـت. همچنین، شایسـتگی ها و رضایت از 
رشـته تحصیلـی تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر نگرش دانشـجویان نسـبت به آینده شـغلی داشـت. می تـوان نتیجه گرفت 
کـه فرآینـد آموزشـی می توانـد شایسـتگی ها و رضایت دانشـجویان از رشـته تحصیلـی را تحت تأثیـر قرار دهـد و منجر به 

نگـرش مثبت نسـبت به آینده شـغلی شـود.
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مقدمه
امـروزه درصـد قابل توجهـی از دانش آموختـگان آموزش 
عالـی در شـغل مناسـب و شایسـته خـود بـه کار مشـغول 
نمی باشـند )احمـدی و همکاران، 1395(. از سـویی اشـتغال 
دانـش آموختـگان و موضـوع ایجـاد اشـتغال و رویارویـی بـا 
بحـران بیـکاری همـواره مـورد تأکیـد مسـئوالن و مدیـران 
قـرار داشـته و عمده تریـن مسـئله در برنامـه دوم توسـعه ی 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی کشـور بـه شـمار مـی رود 
)شـهبازی و قربانـی، 1387(. ایـن در حالی اسـت کـه وزارت 
تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی نـرخ بیـکاری ایـران را در پاییز 
1397 معـادل 11/7 درصـد اعـام و میـزان نـرخ بیـکاری 
دانـش آموختـگان را باالتـر از نـرخ کشـور و 23 درصد عنوان 
کـرده اسـت )وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی، 1397(. در 
ایـن میـان دانـش آموختـگان رشـته های کشـاورزی نیـز از 
ایـن امـر مسـتثنی نبـوده و رشـته های کشـاورزی بـا توجـه 
بـه آینـده ی آنـان یکـی از پرچالش تریـن رشـته های فنـی 
مـورد نیـاز می باشـد. بـه گونـه ای کـه بنابـر گـزارش مرکـز 
آمـار ایـران )1397(، نـرخ بیـکاری دانـش آموختـگان گـروه 
رشـته های کشـاورزی، جنگلداری و شـیات در سـال 1397 
بـه میـزان 21 درصـد بـوده و در بیـن 19 مجموعـه رشـته 
مختلـف، رتبـه هفتـم را بـه لحـاظ باال بودن شـمار بیـکاران 
نارسـایی  می تـوان  را  امـر  ایـن  علت هـای  از  یکـی  دارد. 
فرآینـد آموزشـی در پـرورش و تقویـت شایسـتگی های مورد 
نیـاز دانـش آموختـگان رشـته های مختلـف می تـوان عنوان 
کـرد کـه موجب اتـاف هزینـه و کاهش اثربخشـی در حیطه 
از   .)1395 همـکاران،  )احمـدی و  می شـود  شغلی شـان 
سـویی دولت هـا و کارفرمایـان بـا توجـه بـه سـطح مهارت و 
عالـی  آمـوزش  در  دانش آموختـگان  کـه  شایسـتگی هایی 
کسـب می کننـد، اقدام به اسـتخدام آنـان می نماینـد. اما در 
اغلـب کشـورها، به ویـژه کشـورهای درحال توسـعه، بیش تر 
مؤسسـات آموزش عالي، شـکاف رو به رشـدي بین آموزش و 
تقاضاهـاي جامعـه تجربه مي کننـد )کوونهـاون، 2009(، که 

اگـر فرآیندهـای آموزشـی بـه شـیوه مناسـبی طراحی شـود 
مي توانـد تـا حـد زیـادي موجـب کاهـش این شـکاف شـود. 
چـرا کـه ایـن مرحله مهـم به عنـوان وسـیله ای اسـت که از 
طریق آن کشـور با دانـش، مهارت ها، نگرش هـا و ارزش های 
الزم نیـروی جـوان خـود را توانمنـد می سـازد و آنـان را قادر 
می سـازد بـرای پیشـرفت شـخصی و ملـی توانمنـد شـوند 
)کابیتـا و جـی، 2017(. بـه عبارتـی، فرآیندهـای آموزشـی 
بایـد نیازهـای شـهروندان و ملـت را تأمین کند. ولـی به نظر 
می رسـد فرآیندهای آموزشـی که در بردارنـده ی مرحله ها و 
محتوای پرشـماری اسـت در رشـته های مختلف بـه گونه ای 
طراحـی شـد کـه نتوانسـته اسـت شایسـتگی های الزم را در 
زمینه هـای عمومـی و تخصصـی در دانش آموختـگان ایجاد و 
تقویـت کند )محمـدی و همکاران، 1392(، لـذا این امر خود 
سـبب گشـته اسـت امـروزه رویکرد بررسـی ها نیز به سـمت 
بررسـی شایسـتگی در اجـزای فرآیند آموزشـی پیـش برود و 
توجـه بـه بُعـد شایسـتگی در سـال هاي اخیـر مـورد توجـه 
اغلـب نظام هـاي آموزشـي جهـان، به ویـژه در حـوزه آموزش 

عالـي قـرار گرفته اسـت )هدایتـی و همـکاران، 1395(. 
در ایـن راسـتا آنچـه کـه در طراحـی فرآینـد آموزشـی 
مبتنـی بـر شایسـتگی مـورد تأکیـد اسـت، تأمیـن آینـده 
شـغلی افـراد می باشـد. چراکـه نگرانی در مورد آینده شـغلی 
مقولـه ای اسـت که در سـال های اخیـر در مورد رشـته های 
مختلـف رو بـه فزونـی گذاشـته اسـت )مرزبـان و مرزبـان، 
موفقیـت  اثربخشـی و  از  عمـده اي  بخـش  نیـز  1397( و 
برنامـه ي درسـی و در کل فرآینـد آموزشـی، در دانشـگاه ها 
در  انتظـار  مـورد  تغییر پذیـری  کـه  اسـت  آن  بـه  منـوط 
دانشـجویان یعنـی مشـتریان اصلـی نظـام آمـوزش به وجود 
آیـد )تـرک زاده و فهیمـی، 1395(، به گونـه ای کـه انگیـزه 
آنـان را نسـبت تحصیـل افزایش دهد و با کسـب مهارت های 
مـورد نیـاز بتواننـد آینده شـغلی مناسـبی را داشـته باشـند. 
لـذا بـا توجه بـه آنچـه که بیان شـد، حـال باید بررسـی 
کـرد که آیـا فرآیندهـای برنامه های آموزشـی طراحی شـده 
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اثر بخشـی و شایسـتگی الزم بـرای آمـاده کردن دانشـجویان 
بـرای محیط هـای کاری و تضمیـن آینـده شـغلی افـراد را 
ایـن زمینـه نتایـج بررسـی ها  دارا می باشـند یـا خیـر. در 
را  فعالیت هـا، شـرایطی  از  ارزشـیابی  کـه  می دهـد  نشـان 
پدیـد مـی آورد کـه حرکـت اعتایـی را ممکـن می سـازد. 
معنـا  انسـانی  مختلـف  فعالیت هـاي  در  به ویـژه  امـر  ایـن 
دارد کـه اسـتمرار آن هـا می توانـد زمینـه را بـراي اصـاح و 
بهبـود برنامـه فراهـم کند )مرشـدی و همـکارن، 1395(، که 
ارزشـیابی فرآیند آموزشـی نیز مشـمول همین قاعده اسـت. 
از سـوی دیگـر، از نظـر سـازمان تربیتـی، علمـی و فرهنگـی 
ملـل متحـد )2013(، در حالت آرمانی فرآیند آموزشـی باید 
به صـورت منظـم و برنامه ریـزی شـده ارزیابـی شـود، چراکه 
ارزیابـی آموزشـی تضمیـن کننـده اثربخشـی آن می باشـد 
)مرادحاصلـی و همـکاران، 1392(. در ایـن راسـتا، از دو نـوع 
اثربخشـی درونـی و بیرونـی نـام بـرده می شـود کـه آنچـه به 
دنبـال فراهـم کردن فراگیـران برای محیط کار می باشـد، در 
تعریـف اثربخشـی بیرونی تأکید شـده اسـت. به گونـه ای که 
در این نوع از اثربخشـی آمده اسـت که در دانشـگاه به عنوان 
یک سـازمان آموزشـی، فراگیر در عمل باید برنامه درسـی یا 
درس هـای مشـخصی را طی دوره ي آموزشـی کـه بر مبنای 
اصـول فرآینـد آموزشـی طراحی شـده اسـت، بگذراند و پس 
از آن، آموخته هـای خـود را در موقعیـت واقعی به کار گیرد و 
در عمـل تجربـه و آزمون کنـد )ترک زاده و کشـاورز، 1395(. 
بنابـر آنچه گفته شـد، هـدف این تحقیـق ارزیابی اثربخشـی 
بیرونی فرآیند آموزشـی دانشـجویان کشـاورزی و تأثیر آن بر 
نگـرش نسـبت بـه آینده شـغلی آنـان اسـت کـه در ادامه به 

آن پرداخته شـده اسـت. 
فرآینـد آموزشـی در بررسـی های مختلـف بـه چگونگی 
بررسـی   در  اسـت.  شـده  پرداختـه  آن   اجـزای  طراحـی و 
بـه رخ )1398( و بیدختـی و همـکاران )1398(، نیازسـنجی، 
برنامه ریـزی، اجـرا، ارزشـیابی، بعـد محیطی و سـاختاری به 
عنـوان اجزای فرآیند آموزشـی آمده اسـت. از سـویی ارزیابی 

از فرآینـد آمـوزش بـه منظورتقویـت آن صـورت می گیـرد؛ 
در ایـن میـان دانشـجویان، کارشناسـان، همـه ی رویه هـا و 
یادگیـری  رویکردهـای  آمـوزش و  تدریـس و  فرآیندهـای 
مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. ایـن ارزیابـی ممکـن اسـت بـه 
معنـی داوری در مـورد تجربه هـای یادگیـری باشـد کـه در 
اختیـار دانشـجویان قـرار گرفته اسـت )محمـدی و همکاران 
بـه نقـل از اونیـل، 1392(. ارزیابـی فرآیند آموزشـی، فرآیند 
گـردآوری و تحلیـل اطاعـات از چندیـن منبـع بـه منظـور 
اسـت  پایـدار  گونـه ای  بـه  دانشـجویان  یادگیـری  بهبـود 
)ولـف و همـکاران، 2006(. در ایـن میـان، اگـر فلسـفه یـک 
فرآینـد آموزشـی بـر شایسـتگی های خاصـی تمرکـز نکنـد، 
محصول هـای آن بـرای فعالیـت در بـازار کار آمـاده نخواهند 
بـود. در نتیجـه توسـط جامعه پذیرفته نمی شـود )محمدی و 
همـکاران، 1392(. این درحالی اسـت که امروزه، شایسـتگی 
بـه یـک اصطاح چنـد منظـوره ای تبدیل شـده اسـت که با 
معنا هـای مختلـف در زمینه هـای علمـی گوناگون اسـتفاده 
قـرار شـود )موجـاب و همـکاران، 2011(. مفهوم شایسـتگی 
یادگیـری  دانـش و  مدیریـت  آمـوزش،  دنیـای  می توانـد 
به عنـوان  شایسـتگی  دهـد.  پیونـد  هـم  بـه  را  غیررسـمی 

هـر شـکلی از دانـش، مهـارت، نگـرش، توانایـی یـا هـدف 

آموزشـی تعریـف می شـود که می توانـد در زمینـه یادگیری 

یـا آمـوزش توصیـف شـود )نیکولـوف و همـکاران، 2014(. 

مبنـای  تعریـف  بـا  پـروژه،  مدیریـت  بین المللـی  انجمـن 

شایسـتگی، بـه سـه دسـته شایسـتگی های فنـی، رفتـاری و 

زمینـه ای پرداخته انـد )محمدی و همـکاران، 1392(، که در 

تعریف هـای سـه دسـته شایسـتگی چنیـن آمـده اسـت: 

شایسـتگی های فنـی: این شایسـتگی ها اجـزای بنیادین 

شایسـتگی دانش آموختـگان را نشـان می دهند.

شایسـتگی های زمینه ا یـی: ایـن شایسـتگی ها اجزایـی 

از شایسـتگی دانش آموختـگان را نشـان می دهنـد کـه بـه 

محیـط و جنبه هـای کاری آنـان مربـوط می شـوند.
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شایسـتگی های رفتاری: این شایسـتگی ها نشـان دهنده 
هسـتند  دانش آموختـگان  شایسـتگی  فـردی  جنبه هـای 
)کشـاورز و احمـدی، 1398( بنابرایـن فرآینـد آموزشـی باید 
بـه گونه اي طراحي شـده باشـند کـه شایسـتگي های الزم را 
در دانش آموختـگان ایجـاد و تقویـت کنـد )مومني مهموئي و 
همـکاران، 1390(. بررسـی پیشـینه نگاشـته ها بیانگـر 
ایـن اسـت کـه شایسـتگی های فنـی، رفتـاری و زمینـه ای 
بایـد  تحصیلـی  مختلـف  گروه هـای  دانش آموختـگان 
مـورد توجـه؛ ارتقـاء و ارزیابـی قـرار گیـرد چـرا کـه نتایـج 
بررسـی های محمـدی و همـکاران )1392(، نشـان داد کـه 
شایسـتگی های فنـی، رفتـاری و زمینـه ای دانش آموختـگان 
گروه هـای مختلـف تحصیلـی پایین تـر از حـد مطلـوب بود. 
در همـه گروه ها، اثربخشـی بیرونی بر اسـاس شایسـتگی های 
فنـی در دانش آموختـگان مـرد باالتـر از دانش آموختـگان 
برمبنـای  بیرونـی  اثربخشـی  گروه هـا،  همـه  در  بـود.  زن 
شایسـتگی های رفتـاری و زمینـه ای در دانش آموختـگان زن 
باالتـر از دانش آموختـگان مـرد بـود. در نتایـج بررسـی های 
پارسـون و همـکاران )2018(، به طراحی فرآیندهای آموزشـی 
کـه  به گونـه ای  اسـت.  تأکیـد شـده  بـر شایسـتگی  مبتنـی 
طراحـی مبتنـی بـر شایسـتگی بایـد بتواند بـه همـه  نیازهای 
ذینفعـان توجـه کنـد. در ایـن بیـن، یکـی از نیاز هـای قابـل 
رشـته  از  رضایت منـدی  ایجـاد  فراگیـران  میـان  در  توجـه 
تحصیلـی و ایجـاد نگـرش مطلـوب نسـبت بـه آینـده شـغلی 
اسـت. بررسـی مورارانـزا و متشـالی )2018(، نشـان داد کـه 
فرآینـد آموزشـی مبتنـی بـر شایسـتگی مسـتلزم فرآیندهایی 
اسـت که برای دسـتیابی به نتایج یادگیری اسـتفاده می شـود. 
ایـن فرآیندهای اجـرای فراگیرمحـور، و نیز نظـارت و ارزیابی 
برنامـه درسـی در  بـه  اعتبار بخشـی  بـه  اسـت کـه منجـر 
پایـان چرخـه شـود. نتایـج به دسـت آمـده از بررسـی های 
کشـاورز و سـعیدی )1398(، نیـز نشـان داد که دانشـجویان 
شایسـتگی های فنی، زمینـه ای و ادراکی را در سـطحی قابل 
قبـول و شایسـتگی های رفتـاری را پایین تـر از حد متوسـط 

ارزیابـی کرده انـد. کروژیـراس و همـکاران )2013(، نیـز در 
بررسـی های خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که تمرکـز روی 
شایسـتگی ها، به عنـوان توانایـی اسـتفاده از دانـش و مهارت 
در زمینه هـای جدیـد، نیازمنـد تغییـری بنیادیـن در انتقال 
اسـت.  باالتـر  سـطح های  در  تفکـر  مهارت هـای  دانـش و 
مختاری کیـا و همـکاران )1398(، نیـز در بررسـی ها نشـان 
دادنـد کـه بـر مبنـای نتایـج، نگـرش دانشـجویان نسـبت به 
رشـته تحصیلـي و آینده شـغلي، منفي )نزدیک به متوسـط( 
بـود. تقویـت برنامه هـاي آموزشـي، بازنگـري سـرفصل های 
دانشـجویان و  کارآمـوزي  بهبـود  شـده،  ارائـه  درس هـای 
پذیـرش دانشـجو بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه و فراهـم کـردن 
شـرایط اسـتخدامي از عامل هایـی اسـت کـه مي توانـد 
در افزایـش سـطح رضایـت از رشـته تحصیلـي و دیـدگاه 
دانشـجویان نسـبت بـه آینـده شـغلی آنـان اثرگـذار باشـد 
)مختاری کیـا و همـکاران، 1398(. از سـویی دیـدگاه مثبـت 
نسـبت بـه آینـده شـغلي انگیـزه تحصیلـي ایجاد کـرده و در 
نهایـت منجـر بـه پیشـرفت حرفـه ای و موفقیـت در آینـده 
مي شـود )گاالگـر و همـکاران، 2007(. نتایـج بررسـی های 
فرانسـیس و آالگـس )2017(، نیـز نشـان داد کـه رضایـت 
از رشـته تحصیلـی می توانـد آینـده شـغلی دانشـجویان را 
تحـت تأثیر قـرار دهـد. صمـدی و همـکاران )2010(، نیز 
در بررسـی های خـود بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه انگیزه ی 
شـغلی برای اشـتغال سـودمند و کارآمد امری ضروری و مهم 
اسـت. به طـوری کـه ارتباط مسـتقیمی بین نگـرش مثبت و 
موفقیـت شـغلی در آینـده وجـود دارد. اکیـدی و همـکاران 
)1397(، در بررسـی های خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که 
انتقــال مهارت هــاي ایجاد کســب و کار از طریــق برنامـه 
درســی و محتـوای طراحـی شـده بیش تریـن ســهم را در 
شــکل گیـري قابلیـت اشــتغال دارد. لذا در طراحی فرآیند 
تدریـس از همـان آغاز باید اشـتغال افراد را مد نظـر قرار داد. 
نتایج بررسـی دادمان )1382(، نیز نشـان داد که نیازسـنجی 
آموزشـی کل فرآینـد آموزشـی و در نهایت رضایت شـغلی را 
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تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. اسـایرن و گهـرس )2018(، نیز 
در پژوهـش خـود نتیجـه گرفتنـد کـه ارتبـاط مهمـی بیـن 
شایسـتگی های دانشـجویان و آینده شـغلی آنان وجـود دارد. 
بررسـی دهقانی و همکاران )2014(، نشـان داد که عامل های 
محیطـی از جملـه عامل هـای تأثیر گذار بـر رضایت تحصیل 
افـراد اسـت. نتایج بررسـی های مومنـی مهموئـي و همکاران 
)1390(، بیانگـر ایـن اسـت کـه برنامه هاي درسـي بایسـتی 
به گونـه ای طراحـي شـده باشـند کـه شایسـتگي های الزم 
را در دانش آموختـگان ایجـاد و تقویـت کنـد. در مجمـوع در 
رابطـه بـا ارزیابی اثر بخشـی فرآیندهای آموزشـی بـر مبنای 
شایسـتگی بـا تاکیـد بـر آینـده شـغلی می تـوان گفـت اگـر 
مرحله هـای  بـه  آموزشـی،  برنامه هـای  طراحـی  آغـاز  در 
فرآیندهـای آموزشـی بـر مبنـای شایسـتگی توجـه کافـی و 
الزم اعمـال نشـود، اثربخشـی آمـوزش نیـز تحت تأثیـر قرار 
خواهـد گرفـت و برنامه هـای آموزشـی کارایـی و اثربخشـی 
الزم را نخواهنـد داشـت کـه در نهایـت یکـی از پیامدهـای 
آن، افزایـش شـمار دانش آموختـگان بیـکار اسـت. لـذا برای 
افزایـش اثربخشـی فرآینـد آموزشـی و کاهـش آمـار بیکاری 

در میـان دانش آموختـگان دانشـگاهی بـه ویـژه در رشـته 
کشـاورزی توجـه بـه فرآینـد آموزشـی شایسـته محور دارای 
اهمیـت خـاص می باشـد. بـا توجـه بـه آنچـه کـه بـه آن 
پرداختـه شـد چارچـوب مفهومی ایـن تحقیق برابـر نگاره 1 
طراحـی شـد. بر مبنـای چارچـوب مفهومی پژوهـش فرایند 
آموزشـی از شـش عنصر که شـاملُ بعد محیطی، نیازسنجی، 
برنامه ریـزی و طراحـی دوره های آموزشـی، اجـرای آموزش، 
ارزشـیابی آموزشـی و بُعـد سـاختاری تشـکیل شـده اسـت. 
همان طـور کـه در چارچـوب مفهومـی آمـده اسـت، فراینـد 
آموزشـی به صـورت مسـتقیم بـر نگـرش بـه آینـده شـغلی، 
رضایت از رشـته تحصیلی و شایسـتگی تأثیر مسـتقیم دارد و 
نیـز به صـورت غیرمسـتقیم از طریق مؤلفه رضایت از رشـته 
تحصیلـی و شایسـتگی بـر نگـرش به آینـده شـغلی می تواند 
تأثیرگذار باشـد. الزم به یادآوری اسـت مؤلفه شایسـتگی که 
از شایسـتگی زمینه ای، فنی و رفتار تشـکیل شـده اسـت که 
به صـورت مسـتقیم بـر نگرش بـه آینـده شـغلی و رضایت از 

رشـته تحصیلـی تأثیـر گـذار بوده اسـت.
 

 
 

نگاره 1- چارچوب مفهومی پژوهش
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روش شناسی
دیدمـان ایـن تحقیـق کّمی بـوده و از نوع تحقیـق علّی- 
میدانـی  داده هـا،  لحـاظ جمـع آوری  بـه  اسـت و  ارتباطـی 
اسـت. جامعـه ی آماری مورد بررسـی دانشـجویان مقطع های 
دانشـگاه های  کشـاورزی  دانشـکده های  تحصیلـِی  مختلـف 
 .)N=236973( دولتی سراسـر کشـور در سـال 1399 بودند
حجـم نمونـه بنـا بـر جـدول کریجسـی و مـورگان 386 تـن 
برآورد شـد. بـرای نمونه گیـری از روش نمونه گیـری تصادفی 
طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب اسـتفاده شـد. به ایـن ترتیب 
کـه در آغـاز بـر مبنـای قطب بنـدی ای کـه توسـط سـازمان 
سـنجش برای دانشـگاه های کشـور ارایه شـده، دانشـگاه های 
کشـور بـه پنج قطب تقسـیم بندی شـدند. سـپس، بـر پایه ی 
نظـر کارشناسـان و محدودیت هایـی کـه پژوهـش بـا آن 
روبـه رو بـود، از هـر قطب یـک دانشـکده کشـاورزی انتخاب 
شـد )اسـامی و همکاران، 1395(. در نهایـت، حجم نمونه ی 
بـا شـمار دانشـجویان دانشـکده های  مـورد نظـر متناسـب 
انتخابی توزیع شـد. آمار مربوط به شـمار دانشـجویان در هر 

کـدام از مقطع هـا تحصیلـی، از طریق مکاتبه بـا اداره آموزش 
هر دانشـگاه گردآوری شـد. در جدول 1 شمار دانشجویان در 
دانشـکده های مختلـف و حجـم نمونـه قید شـده اسـت. ابزار 
سـنجش در ایـن بررسـی پرسشـنامه های محقق سـاخته ای 
بـود کـه پایایـی آن هـا بـا اسـتفاده از یـک آزمـون راهنمـا و 
نمونـه و  از  بیـرون  افـراد  توسـط  پرسشـنامه   30 تکمیـل 
محاسـبه ضریـب تتـای ترتیبی )با اسـتفاده از نرم افـزار R(، و 
پایایـی مرکـب )CR(، انجـام شـد و روایی شـکلی و محتوایی 
دانشـگاهی و  متخصصـان  نظرهـای  از  بهره گیـری  بـا  آن 
در   ،)AVE( سـازه  روایـی  شـاخص  اسـتناد  بـه  همچنیـن 
سـطح مطلـوب برآورد شـد. براي سـنجش متغیرهـا از طیف 
لیکرت پنج قسـمتی اسـتفاده شـد. داده های به دسـت آمده، 
مـورد   AMOS22 SPSSwin23 و  نرم افزار هـای  از  اسـتفاده  بـا 
تجزیه وتحلیـل قـرار گرفت. همچنیـن، بـرای تجزیه وتحلیل 
داده هـا از آزمون های کروسـکال والیـس و روش و فن تحلیل 
عاملـی تأییـدی مرتبـه دوم )CFA(، و همچنین مدل سـازی 

معادله های سـاختاری )SEM(، اسـتفاده شـد.

جدول 1ـ شمار جامعه آماری و نمونه دانشجویان بر پایه دانشکده های منتخب

دانشکده/پردیس
شمار دانشجو

جمع
حجم نمونه

جمع
کارشناسی

کارشناسی 
ارشد

کارشناسیدکتری
کارشناسی 

ارشد
دکتری

پردیس کشاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه 

تهران
203812265953859573517109

پردیس کشاورزی 
دانشگاه رازی کرمانشاه

101641217316012911545

دانشکده کشاورزی 
دانشگاه شیراز

245374720034006921696

دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع 
طبیعی خوزستان

1475631374248042181171

دانشکده کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مشهد

158849119722764514665

857035071539136162429945386جمع
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جدول 2- پایایی وسیله تحقیق بر پایه متغیرها

AVECRتتای ترتیبیتعداد گویهمتغیر

130/870/5030/907شایستگی های فنی
50/790/5310/818شایستگی های رفتاری

100/890/5000/887شایستگی های زمینه ای
40/780/5060/746ایجاد تعاونی

60/760/5310/845فعالیت های تولیدی- کشاورزی
50/910/6800/913کسب وکار کارآفرینانه

40/810/5310/815اشتغال در بخش دولتی
30/860/5310/770اشتغال در بخش خصوصی

40/830/5110/754نیازسنجی
50/810/5220/806برنامه ریزی و طراحی دوره های آموزشی

30/750/5020/746اجرای آموزش
40/850/5150/807ارزشیابی آموزشی

30/860/6440/844بعد ساختاری
50/790/5180/840بعد محیطی

60/760/5110/804رضایت از رشته تحصیلی

یافته ها
بر مبنـای ویژگی هـای جمعیت شـناختی، 47/3 درصـد 
)160 نفـر(، از دانشـجویان مـرد و 52/7 درصـد )178 نفـر(، 
از آنـان زن بودنـد. یافته هـا نشـان داد کـه میانگیـن سـنی 
دانشـجویان رشـته کشـاورزی 25/09 سـال بـود. همچنیـن، 
مقطـع  در  دانشـجویان  از  نفـر(،   240( درصـد   62/3
کارشناسـی، 25/4 درصـد )98 نفـر(، در مقطـع کارشناسـی 
ارشـد و 12/3 درصـد )48 نفـر(، در مقطـع دکتـری تحصیل 
می کردنـد. 7 درصد دانشـجویان در گرایـش تحصیلی صنایع 
غذایـی، 8/8 درصـد در گرایـش علـوم دامـی )دام و طیـور(، 
8 درصـد در گرایـش گیـاه پزشـکی، 6 درصـد در گرایـش 
زراعـت، 4/1 درصـد در گرایـش اصـاح نباتـات و فنـاوری 
اقتصـاد  گرایـش  در  درصـد   6/2 )بیوتکنولـوژی(،  زیسـتی 
کشـاورزی، 5/4 درصـد در گرایـش فضـای سـبز، 5/2 درصد 
در گرایـش ترویـج و آموزش کشـاورزی، 7 درصـد در گرایش 
باغبانـی، 8/5 درصـد در گرایـش مرتـع و آبخیـزداری، 9/8 

درصـد در گرایـش آب، 5/7 درصـد در گرایـش خـاک، 5/2 
درصـد در گرایـش صنایـع چـوب و کاغـذ، 5/7 درصـد در 
گرایـش محیط زیسـت و 7/3 درصـد نیز در گرایش شـیات 
دانشـجویان  درسـی  معـدل  بودنـد.  تحصیـل  بـه  مشـغول 
بـود.   ،)1/4 معیـار  انحـراف  )بـا   16/13 میانگیـن  به طـور 
مقایسـه میانگین نگرش دانشـجویان نسـبت به آینده شـغلی 
براسـاس دانشـگاه محـل تحصیـل، نشـان داد کـه تفـاوت 
معنـی داری بیـن میانگیـن نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه 
آینـده شـغلی در بخش دولتـی و خصوصی برمبنای دانشـگاه 
محـل تحصیـل وجـود داشـته اسـت. با توجـه به جـدول 3، 
دانشـجویان دانشـگاه های رازی و علـوم کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی خوزسـتان بـه ترتیـب نگـرش مثبت تـری نسـبت 
بـه اشـتغال در بخش دولتی داشـتند و دانشـجویان دانشـگاه 
تهـران، کم تریـن نگرش نسـبت به اشـتغال در بخـش دولتی 
را داشـتند. بیش تریـن اختاف میانگین نیز بین دانشـجویان 

دانشـگاه تهـران بـا رازی بوده اسـت. 
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جدول 3- تأثیر محل تحصیل در نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی

سطح معنی داری X2دامنهمیانگیندانشگاه محل تحصیلمتغیر وابسته
)Sig(

اشتغال در بخش 
دولتی

3/17تهران

4-2022/460/000

3/71رازی کرمانشاه
3/34شیراز

علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
خوزستان

3/55

3/33فردوسی مشهد

اشتغال در بخش 
خصوصی

3/44تهران

3-1538/780/000

3/02رازی کرمانشاه
3/59شیراز

علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
خوزستان

3

3/52فردوسی مشهد

بـر  کشـاورزی  آمـوزش  مؤلفه هـای  میانگیـن  مقایسـه 
مبنـای دانشـگاه محـل تحصیـل نیز، آشـکار کرد کـه تفاوت 
برنامه ریـزی و  آموزشـی،  نیازسـنجی  مؤلفه هـای  میانگیـن 
بعـد  آموزشـی،  ارزشـیابی  آموزشـی،  دوره هـای  طراحـی 
دانشـگاه  برمبنـای  از رشـته تحصیلـی  محیطـی و رضایـت 
محـل تحصیـل معنـی دار بـوده اسـت. بـا توجـه بـه جـدول 
4، دانشـجویان دانشـگاه های شـیراز و فردوسـی بـه ترتیـب 
آموزشـی  نیازسـنجی  بـه  نسـبت  را  میانگیـن  بیش تریـن 
منابـع  کشـاورزی و  علـوم  دانشـگاه  دانشـجویان  داشـتند و 
طبیعی خوزسـتان، کم تریـن میانگین را داشـتند. همچنین، 
یافته هـا آشـکار کـرد کـه در رابطـه بـا برنامه ریـزی و 

طراحـی دوره هـای آموزشـی بیش تریـن میانگیـن مربوط به 
دانشـگاه رازی و کم تریـن میانگیـن مربوط به دانشـگاه علوم 
کشـاورزی و منابـع طبیعی خوزسـتان بـود. دانشـگاه رازی از 
لحـاظ ارزشـیابی آموزشـی نیـز بیش تریـن میانگیـن را پس 
از دانشـگاه شـیراز و کم تریـن میانگین را دانشـگاه فردوسـی 
کسـب کـرد. بعـد محیطی نیز در دانشـگاه شـیراز بیش ترین 
میانگین و در دانشـگاه فردوسـی کم ترین میانگین را داشـت. 
دانشـجویان دانشـگاه های رازی و فردوسـی رضایت بیشـتری 
از رشـته تحصیلی خود داشـتند و دانشـجویان دانشگاه تهران 

کم تریـن رضایـت داشـتند.
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 جدول 4- تأثیر محل تحصیل در مؤلفه های آموزش کشاورزی

سطح معنی داری X2دامنهمیانگیندانشگاه محل تحصیلمتغیر وابسته
)Sig(

نیازسنجی آموزشی

3/3تهران

4-2010/350/035
3/16رازی کرمانشاه

3/39شیراز
3/05علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3/37فردوسی مشهد

برنامه ریزی و 
طراحی دوره های 

آموزشی

3/31تهران

5-2512/350/015
3/7رازی کرمانشاه

3/4شیراز
3/25علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3/45فردوسی مشهد

ارزشیابی آموزشی

3/42تهران

4-2028/430/000
3/45رازی کرمانشاه

3/47شیراز
3/1علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3/1فردوسی مشهد

بعد محیطی

3/15تهران

5-2514/440/006
3/18رازی کرمانشاه

3/44شیراز
3/29علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3/12فردوسی مشهد

رضایت از رشته 
تحصیلی

3/12تهران

6-3018/270/001
3/44رازی کرمانشاه

3/32شیراز
3/2علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3/39فردوسی مشهد

مقایسـه میانگیـن متغیرهای پژوهش در بیـن مقطع های 
تحصیلی کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتری، نشـان داد 
کـه تفـاوت میانگیـن مؤلفه هـای اشـتغال در کسـب وکارهای 
کارآفرینانـه، برنامه ریـزی و طراحـی دوره های آموزشـی، 
ارزشـیابی آموزشـی، بعد محیطی و رضایت از رشـته تحصیلی 

بـر مبنـای دانشـگاه محـل تحصیـل در سـطح احتمـال 0/05 
معنـی دار بـوده اسـت. بـا توجـه بـه جـدول 5، دانشـجویان 
مقطـع دکتـری بیش تریـن میانگیـن را نسـبت به اشـتغال در 
کسـب و کارهای کارآفرینانه و دانشـجویان مقطع کارشناسـی، 
کم تریـن میانگیـن را داشـتند. همچنیـن، یافته ها آشـکار 
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کـرد کـه بیش تریـن میانگیـن برنامه ریـزی و طراحـی 
دوره هـای آموزشـی به دانشـجویان مقطع دکتـری و کم ترین 
بـه دانشـجویان مقطـع کارشناسـی تعلـق گرفـت. از لحـاظ 
ارزشـیابی آموزشـی نیـز بیش تریـن میانگیـن را دانشـجویان 
مقطـع کارشناسـی ارشـد و کم تریـن میانگیـن را دانشـجویان 
مقطـع کارشناسـی کسـب کردنـد. بعـد محیطـی نیـز در بین 

دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشـد بیش ترین میانگین و در 
بین دانشـجویان مقطع دکتـری کم ترین میانگین را داشـتند. 
دانشـجویان مقطع کارشناسی ارشـد رضایت بیشتری از رشته 
تحصیلـی خـود و دانشـجویان مقطـع کارشناسـی از کم تریـن 

داشـتند. رضایت 
 

 جدول 5- تأثیر مقطع تحصیلی در مؤلفه های آموزش کشاورزی

سطح معنی داری X2دامنهمیانگینمقطع تحصیلیمتغیر وابسته
)Sig(

کسب وکار کارآفرینانه
3/78کارشناسی

5-25
5/980/05 3/87کارشناسی ارشد

3/99دکتری

برنامه ریزی و طراحی دوره های 
آموزشی

3/33کارشناسی
5-2511/180/004 3/41کارشناسی ارشد

3/68دکتری

ارزشیابی آموزشی
3/26کارشناسی

4-207/30/026 3/44کارشناسی ارشد
3/41دکتری

بعد محیطی
3/21کارشناسی

5-258/450/015 3/39کارشناسی ارشد
3/16دکتری

رضایت از رشته تحصیلی
3/21کارشناسی

6-307/080/029 3/39کارشناسی ارشد
3/3دکتری

 بـرای تحلیـل رابط هـای بیـن متغیرهـای پژوهـش از 
مدل سـازی معادله هـای سـاختاری بهـره گرفتـه شـد. بـر 
ایـن مبنـا، در آغـاز ارزیابـی بخـش اندازه گیـری مـدل )بـا 
هـدف بررسـی روایـی و پایایـی متغیرهـا(، و آن گاه، ارزیابـی 
بخش سـاختاری مـدل )با هـدف تأیید رابطه هـای نظریه ای 
)تئوریکـی( بیـن متغیرهـای چارچـوب مفهومـی(، صـورت 

گرفتـه شـد. همچنیـن، بـرازش کلـی مـدل نیـز )به منظـور 
ارزیابـی سـازگاری و توافـق کل مـدل بـا داده هـای تجربی(، 

بـر مبنای شـاخص های مختلف، بررسـی شـد. براي بررسـی 
اعتبـار یـا روایی مـدل الزم اسـت میزان و سـطح معنی داري 
مسـیرهاي بیـن هر یـک از متغیرهـاي نهفته با نشـانگرهاي 
مربـوط بـه آن نیـز بررسـی شـود کـه بـراي ایـن منظـور 
تحلیـل عاملـی تأییـدي بـراي آزمـون ایـن فرضیـه کـه آیـا 
نشـانگرهایی کـه بـراي معرفـی سـازه یـا متغیرهـاي مکنون 
در نظـر گرفته شـده اند، در واقـع معـرف آن هـا هسـتند یـا 
خیـر و اینکـه نشـانگرهاي انتخابـی بـا چـه دقتـی معـرف یا 



شماره 55
زمستان 1399

65فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

ازآنجاکـه  اسـتفاده شـد.  برازنـده متغیـر مکنـون هسـتند، 
از  بزرگ تـر  میزان هـای  بـا  )پارمتراهـای(،  فراسـنجه های 
1/96 ازنظـر آماری معنی دار هسـتند )بنتلـر و یوان، 1999(، 
نشـانگرهای  کـه  اسـت  آن  بیانگـر  به دسـت آمده  نتایـج 
مکنـون  صفت هـای  اندازه گیـری  بـرای  مورداسـتفاده 
مـورد بررسـی ایـن پژوهـش بـا سـاختار عاملـی و زیربنـای 
نظـری پژوهـش سـازگاری های قابـل قبولـی دارنـد. اعتمـاد 
از طریـق مجـذور  نیـز می تـوان  را  پایایـی شـاخص ها  یـا 
 R2 مقـدار  کـرد.  بررسـی   ،)R2( همبسـتگی های چندگانـه 
سـهم واریانـس هـر شـاخص را کـه به وسـیله متغیـر نهفتـه 
مربـوط تبییـن می شـود، بیـان می کنـد )جـدول 6(. مـدل 
کـه  داد  نشـان  دانشـجویان  شایسـتگی های  اندازه گیـری 
به ترتیـب شایسـتگی های زمینـه ای )0/94(، فنـی )0/82( و 

داشـتند.  را  اسـتاندارد  ضریـب  بیشـتر   )0/74( رفتـاری 
بعـد محیطـی،  نیـز دارای شـش مؤلفـه  آموزشـی  فرآینـد 
بعـد سـاختاری، برنامه ریـزی و طراحـی دوره های آموزشـی، 
اجـرای آمـوزش، نیازسـنجی و ارزشـیابی آموزشـی اسـت که 
به ترتیـب دارای ضریب هـای اسـتاندارد 0/76، 0/73، 0/25، 
0/24، 0/19 و 0/19 بودنـد )جـدول 7(. همچنیـن، یافته هـا 
مشـخص کـرد که از بیـن مؤلفه های نگرش نسـبت به آینده 
شـغلی، راه اندازی کسـب وکارهای کارآفرینانـه، فعالیت های 
تولیـدی- کشـاورزی، اشـتغال در بخـش خصوصی، اشـتغال 
در بخـش دولتـی و ایجـاد تعاونـی بـه ترتیب بـا ضریب های 
بیش تریـن   0/25 0/38 و   ،0/44  ،0/87  ،0/87 اسـتاندارد 

تأثیـر را داشـتند )جـدول 8(.

 جدول 6- ضریب های اندازه گیری و سطح معنی داری تحلیل عاملی تأییدی شایستگی ها

متغیرهای 
مقدارهای متغیرهای آشکارپنهان

استاندارشده
t-Value

شایستگی های 
رفتاری

)bh1( 0/775پایبندی به قوانین و مقررات محیط کار-
)bh2( 0/76614/35رعایت انضباط و حضور به در محیط کار

)bh3( 0/64712/11اعتمادبه نفس در انجام هنگام کار و پیروی از اصل رازداری
)bh4( 0/7217/73توانایی برقراری ارتباط موثر با کشاورزان و کارکنان
)bh5( حذفتعهد و پایبندی به رعایت نظم و پوشش محیط کار-

شایستگی های 
فنی

توانایي شناخت مسئله و ارائه پیشنهادهای موثر درجهت رفع 
 )tech1(چالش های کشاورزی کشور

0/749-

توانایي ابداع شیوه های نو برای بهبود روش ها و کاهش هزینه های 
)tech2( کشاورزان

-حذف

)tech3( 0/6087/71توانایی کار گروهی و مسئولیت پذیری و پرهیز از تک روی
  )tech4( حذفتوانایی تشخیص مشکات کشاورزان و تعاون در حل آنها-

)tech5( 0/6147/75توانایي تعامل با کشاورزان
)tech6( 0/6467/93توانایي انجام کار در چارچوب کشاورزی پایدار

توانایي انجام فعالیت های محوله بر مبنای آموخته های حاصل از 
)tech7( دانشگاه

-حذف

توانایي فعالیت های عملیاتی با دستورات کنترلي )در زمان محدود و با 
)tech8( )قید فوریت

0/6167/76
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متغیرهای 
مقدارهای متغیرهای آشکارپنهان

استاندارشده
t-Value

شایستگی های 
فنی

)tech9( 0/6367/88توانایي تهیه و ارائه گزارش های کار
)tech10( 0/9497/19توانایی کار با نرم افزارهای رایج در رشته مربوطه

توانایي تحلیل و تفسیر داده ها بر مبنا آموخته های حاصل از دانشگاه 
)tech11(

0/6717/20

توانایي کار با OFFICE و انجام مکاتبه های الزم توسط نرم افزار 
 tech11( word, excel(

0/5427/28

توانایی اجرای برنامه عملیاتی و مدیریت خطر )ریسک( در جهت ارتقا 
)tech12( بهره وری بخش کشاورزی

0/9417/28

شایستگی های 

زمینه ای

)cx10( 0/648شایستگی استفاده از فرصت ها برای یادگیری-
شایستگی آگاهی و استفاده به روز از آخرین بحث های علمی و 

)cx9( دستورالعمل ها
0/76412/87

)cx8( 0/74012/55شایستگی ایجاد تغییر در فرآیند انجام کارها
 )cx7(0/65311/31شایستگی تصمیم گیری مناسب در انجام فعالیت های کاری

شایستگی شناخت هدف های و مطلوبیت های بنیادین بخش کشاورزی 
)cx6(

0/83413/79

شایستگی تجزیه و تحلیل مسئله ها و چالش های مربوط به بخش 
)cx5( کشاورزی

0/65811/39

)cx4( 0/7839/80شایستگی نظارت برپیشرفت فعالیت های کاری و پروژه ها
)cx3( 0/5539/48شایستگی پاسخگویی به نیاز کشاورزان

)cx2( حذفشایستگی کمک به توسعه حرفه ای دوستان-
 )cx1(حذفشایستگی حفظ سامت، ایمنی و بهداشت کار-

جدول 7- ضریب های اندازه گیری و سطح معنی داری تحلیل عاملی تأییدی صفت های مکنون فرآیند آموزشی

متغیرهای 
مقدارهای متغیرهای آشکارپنهان

استاندارشده
t-Value

رضایت از رشته 
تحصیلی

)sat1( 0/659رضایت از رشته تحصیلی-
)sat2(0/8798/58رضایت از محتوای دروس در طول ترم

)sat3(0/6968/65رضایت از امکانات آموزشی
)sat4(0/5978/76رضایت از ارتباط محتوا با موضوع های روز جهان و جامعه

)sat5(حذفرضایت از روش های آموزشی-
)sat6(حذفرضایت از آموزشگران-

ادامه جدول 6- ضریب های اندازه گیری و سطح معنی داری تحلیل عاملی تأییدی شایستگی ها



شماره 55
زمستان 1399

67فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

متغیرهای 
مقدارهای متغیرهای آشکارپنهان

استاندارشده
t-Value

بعد محیطی

)env5(  0/889رایج شدن مدرک گرایی-
) env4( 0/6778/37اعتماد کارفرمایان به اثربخشی آموزش های دانشگاهی

 )env3( 0/5587/57استقبال والدین از حضور فرزندانشان در رشته های کشاورزی
)env2( 0/7128/56نگرش دانشجویان به رشته های کشاورزی
)env1( 0/7258/62نگرش افراد جامعه به رشته های کشاورزی

بعد ساختاری

)str1( 0/788وجود نظام یکپارچه مدیریت آموزش های کشاورزی- مهارتی-

سازوکارهای اجرایی مناسب برای بهره برداری بیشتر از توانایی های 
 )str2( بالقوه بخش خصوصی در ارائه آموزش های مرتبط

0/80615/80

وجود نظام آموزشی نامتمرکز با قابلیت انعطاف پذیری باال برای 
)str3(  هماهنگی با پیشرفت های فناورانه

0/81415/94

ارزشیابی آموزشی

)evl4(  0/858توجه به جایگاه پژوهش در ارائه آموزش های دانشگاهی-
 )evl3( 0/6577/03توجه به ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

توجه به ارتقای میزان کارایی بیرونی نظام آموزش کشاورزی- مهارتی  
)evl2(

0/6446/52

سازوکارهای مشخص برای استفاده از نتایج پژوهش ها و ارزشیابی های 
)evl1( آموزشی به منظور اصاح و بهبود برنامه های آموزشی

0/6927/13

برنامه ریزی و طراحی 
دوره های آموزشی

 )plan1( 0/698سطح مهارت های استادان از نظر علمی و نظری-
)plan2(  0/6459/32به روز بودن استانداردها و محتواهای آموزشی

)plan3(  0/5117/92به روز بودن امکانات و تجهیزات آموزشی
)plan4(  حذفاستفاده از رویکردهای نوین آموزشی-

توجه به پرورش مهارت های مورد نیاز اقتصادی دانش بنیان همانند 
)plan5(  خاقیت، نوآوری و کارآفرینی

0/9638/54

نیازسنجی

 )need1(  0/820کمیت گرایی در ارائه آموزش ها-
توجه به پیشرفت های فناوری روز در طراحی دوره های آموزشی  

)need2(
0/74511/94

)need3(  0/5559/68توجه به مهارت های مورد نیاز جهت اشتغال
توجه به نیاز های آموزشی جامعه های روستایی و بخش کشاورزی در 

)need4( طراحی آموزش ها
-حذف

اجرای آموزش

پیاده سازی و استقرار نظام آموزش یادگیری پیوسته زیست و مستمر 
)edu3(  در آموزش های ارائه شده

0/858-

به کار بردن الگوهای نوین آموزشی با استفاده از فناوری اطاعات و 
 )edu4(  ارتباطات

0/5679/35

)edu5( 0/67010/39بهره گیری از مشارکت دانشجویان در اجرای آموزش

ادامه جدول 7- ضریب های اندازه گیری و سطح معنی داری تحلیل عاملی تأییدی صفت های مکنون فرآیند آموزشی
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جدول 8- ضریب های اندازه گیری و سطح معنی داری تحلیل عاملی تأییدی صفت های مکنون نگرش به آینده شغلی

متغیرهای 
مقدارهای متغیرهای آشکارپنهان

استاندارشده
t-Value

فعالیت های 
تولیدی- 
کشاورزی

)agri1( 0/546بر این باورم که کشاورزی شغل کم درآمدی است-
محیط روستا را برای انجام فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی 

)agri2( نمی پسندم
0/87611/32

.)agri3(0/87311/30خطرپذیری در فعالیت های کشاورزی را می پسندم
بر این باورم فعالیت در بخش کشاورزی دارای منزلت اجتماعی پایینی است 

)agri4(
0/6469/59

.)agri5( 0/6419/54بر این باورم که حرفه کشاورزی رضایت خاطر به ارمغان نمی آورد
سیاست های تشویقی دولت برای راه اندازی فعالیت های تولیدی کشاورزی 

)agri6( کافی می باشد
-حذف

کسب وکار 
کارآفرینانه

)ent5( 0/731عاقه ای به فعالیت های کارآفرینی ندارم-
درس های ارائه شده در طول تحصیل روحیه کارآفرینی را در من تقویت 

)ent4 (.کرده است
0/91618/24

معتقدم ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه خطرپذیری )ریسک(  باالیی دارد.
)ent5 (

0/91218/16

بر این باورم خاقیت و نوآوری دانشجویان بر آینده شغلی آن ها موثر است. 
)ent6(

0/79815/76

احساس می کنم دانشجویان مهارت های مورد نیاز بازار کار را کسب 
)ent7( .کرده اند

0/74814/71

اشتغال 
در بخش 
خصوصی

براین باورم در شرکت های خصوصی نظیر شرکت های فنی و مهندسی یا 
)priv3( .مشاوره ای کشاورزی موفق خواهم بود

0/633-

براین باورم توانایی راه اندازی شرکت های خصوصی در حوزه کشاورزی را 
)priv4( . .کسب کرده ام

0/6969/17

احساس می کنم که برنامه ها و درس های دانشگاهی با نیازهای بازار کار در 
)priv5( بخش خصوصی متناسب است

0/8427/97

ایجاد تعاونی

)coop4( .0/485تاسیس تعاونی ها توسط دانشجویان کشاورزی را می پسندم-
ایجاد روحیه شرکت در تعاونی و کار گروهی را در طی تحصیل کسب 

)coop3( .کرده ام
0/8018/28

باور دارم که ایجاد تعاونی در حوزه کشاورزی نیاز به کسب تجربه خاصی 
)coop2( .دارد

0/8028/27

باور دارم که ایجاد تعاونی در حوزه کشاورزی یکی از اولویت های اشتغال 
)coop1( .پس از دانش آموختگی است

-حذف



شماره 55
زمستان 1399

69فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

متغیرهای 
مقدارهای متغیرهای آشکارپنهان

استاندارشده
t-Value

اشتغال در 
بخش دولتی

احساس می کنم پس از دانش آموختگی به حتم استخدام بخش دولتی 
.)pub1( می شوم

0/535-

. )pub2(0/7919/72عاقه مند به استخدام دولتی در بخش کشاورزی هستم
احساس می کنم که برنامه ها و درس های دانشگاهی با نیازهای بازار کار در 

 )pub3(بخش دولتی هماهنگ است
0/7369/46

محدودیت های جنسیتی و سنی در استخدام های دولتی دانش آموختگان را 
.)pub4(قبول دارم

0/8199/35

ادامه جدول 8- ضریب های اندازه گیری و سطح معنی داری تحلیل عاملی تأییدی صفت های مکنون نگرش به آینده شغلی

از  یـک  هـر  بـرای  گزارش شـده  مقـدار  بـه  توجـه  بـا 
شـاخص های بـرازش مـدل در جـدول 9، مقدار کای اسـکویر 
کـه  اسـت   3/48 بـا  برابـر  آزادي؛  درجـه ی  بـر  تقسـیم 
نشـان دهنده ی بـرازش مناسـب مدل اسـت. همچنیـن، برای 
بررسـی اینکه یک مدل به ویژه در مقایسـه بـا دیگر مدل هاي 
ممکـن ازنظـر تبییـن مجموعـه اي از داده هاي مشاهده شـده 
تـا چـه اندازه خـوب عمـل می کند، از شـاخص هاي بررسـي 
الگوهـاي جایگزین )NFI، IFI و CFI(، اسـتفاده شـده اسـت 
کـه مقـدار گزارش شـده بـرای هـر یـک از ایـن شـاخص ها 

بـرای  درنهایـت،  اسـت.   0/90 0/96 و   ،0/95 به ترتیـب 
بررسـی اینکـه مـدل مفهومـی پژوهـش، چگونـه برازندگي و 
صرفه جویـي را باهـم ترکیـب مي کند، از RMSEA اسـتفاده  
شـده اسـت که مقدار 0/06 گزارش شـده برای این شـاخص 
اندازه گیـری در مـدل اسـت.  نشـان دهنده کنتـرل خطـای 
برایـن مبنـا، بیشـتر شـاخص های گزارش شـده دارای مقدار 
قابل قبـول به منظـور بـرازش کلـی مـدل هسـتند. بنابرایـن، 
می تـوان بیان داشـت کـه در حالت کلـی، مدل بـا داده های 

مـورد اسـتفاده سـازگاری دارد.

جدول 9- شاخص های برازندگی مدل ساختاری پژوهش

مقدار گزارش شدهمقدار استاندارد*شاخص
)χ2/df( 33/04 ≤کاي اسکویر/درجه آزادی

)SRMR(0/800/07 ≤میانگین مجذور با قی مانده های استاندارد شده
)GFI( 0/090/94 ≥شاخص برازندگي

)AGFI( 0/090/95 ≥شاخص تعدیل برازندگي
)NFI( 0/090/95 ≥شاخص نرم شده برازندگي

)NNFI( 0/090/96 ≥شاخص نرم نشده برازندگي
)IFI( 0/090/96 ≥شاخص برازندگي فزاینده

)CFI( 0/090/90 ≥شاخص برازندگي تطبیقي

 )RMSEA( 0/800/06 ≤ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب
    * Byrne (2016)
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بـر مبنـای مـدل سـاختاری پژوهـش، فرآینـد آموزشـی 
تأثیـر مسـتقیمی بر شایسـتگی های دانشـجویان و رضایت از 
رشـته تحصیلـی و تأثیـر مسـتقیم و نامسـتقیم بر نگـرش به 
آینده شـغلی داشت. متغیرهای شایسـتگی های دانشجویان و 
رضایـت از رشـته تحصیلـی نیـز تأثیر مسـتقیمی بـر نگرش 
یافته هـا  داشـتند.  شـغلی  آینـده  بـه  نسـبت  دانشـجویان 
نشـان داد کـه فرآینـد آموزشـی اثـر مثبـت و معنـی داری بر 
 ،)β= 0.23, P< 0.01( شایسـتگی های دانشجویان کشـاورزی
داشـته اسـت. بر همیـن مبنای، فرضیـه 1 )فرآیند آموزشـی 
تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر شایسـتگی های دانشـجویان 
کشـاورزی دارد(، تأییـد می شـود. ایـن بـدان معنا اسـت که 
هـر یک از عنصرها برنامه آموزشـی می تواند شایسـتگی های 

فنـی، رفتـاری و زمینـه ای دانشـجویان را بهبود بخشـد. 
تأثیـر  آموزشـی  فرآینـد  کـه  کـرد  مشـخص  یافته هـا 
رشـته  از  دانشـجویان  رضایـت  بـر  معنـی داری  مثبـت و 
تحصیلـی خـود داشـت )β= 0.64, P< 0.01(. بـا توجه به این 
یافتـه، فرضیه 2 )فرآیند آموزشـی تأثیر مثبـت و معنی داری 
بـر رضایت دانشـجویان کشـاورزی از رشـته تحصیلـی دارد(، 
تأییـد می شـود. می تـوان اسـتدالل کـرد کـه اگـر فرآینـد 
آموزشـی به صـورت جامـع و بازدارنـده طراحی شـده باشـد و 
در راسـتای نیازهـای حـال و آتی دانشـجویان باشـد، رضایت 
نسـبی دانشـجویان از رشـته تحصیلـی تأمیـن خواهـد شـد. 
فرآینـد آموزشـی نیـز تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر نگرش 
 β= 0.36, P<( دانشـجویان نسـبت بـه آینـده شـغلی داشـت
0.01(. بـر همیـن مبنـا، فرضیـه 3 )فرآینـد آموزشـی تأثیـر 

مثبت و معنی داری بر نگرش دانشـجویان کشـاورزی نسـبت 
بـه آینـده شـغلی دارد(، تأییـد می شـود. بـه بیان دیگـر، اگر 
بـه  پاسـخ  در  کشـاورزی  رشـته های  در  آموزشـی  فرآینـد 
شـرایط اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی جامعه تدوین شـده 
باشـد، دانشـجویان بـا دید بازتری بـه آینده شـغلی خود نگاه 
می کننـد و نگـرش آنان بـر مبنای آن شـکل خواهـد گرفت. 
یافته هـا مشـخص کرد که شایسـتگی های دانشـجویان تأثیر 

مثبت و معنی داری بر نگرش دانشـجویان کشـاورزی نسـبت 
بـه آینـده شـغلی داشـت )β= 0.20, P< 0.01(. بـر همیـن 
مبنـای، فرضیـه 4 )شایسـتگی های دانشـجویان کشـاورزی 
تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر نگرش آنان نسـبت بـه آینده 
شـغلی دارد(، تأییـد می شـود. می تـوان اسـتدالل کـرد کـه 
فرآیندهـای  از  ناشـی  دانشـجویان  شایسـتگی های  سـطح 
آموزشـی نگـرش آنـان را نسـبت بـه آینده شـغلی مشـخص 
می نمایـد همچنیـن، رضایت دانشـجویان از رشـته تحصیلی 
تأثیـر مثبت و معنـی داری بر نگرش نسـبت به آینده شـغلی 
داشـت )β= 0.24, P< 0.05(. بنابرایـن، فرضیـه 5 مبنـی بـر 
اینکـه رضایـت دانشـجویان کشـاورزی از رشـته تحصیلـی 
تأثیـر مثبـت و معنـی داری بـر نگرش آنان نسـبت بـه آینده 
شـغلی دارد، تأییـد می شـود )نـگاره 2(. ایـن یافتـه بـه ایـن 
مفهـوم اسـت کـه هرچقـدر رضایـت دانشـجویان از رشـته 
تحصیلـی خـود بیشـتر باشـد، نگـرش آنان نسـبت بـه آینده 
شـغلی خـود مثبت تـر خواهـد بـود. یافته ها آشـکار نمود که 
مقـدار ضریـب تعییـن )R2(، بـرای نگـرش نسـبت بـه آینده 
شـغلی 0/411 به دسـت آمده اسـت. ایـن بـدان معنـا اسـت 
کـه 41/1 درصـد از تغییر هـای متغیـر نگـرش دانشـجویان 
کشـاورزی نسـبت بـه آینـده شـغلی وابسـته بـه سـه متغیر 
فرآینـد آموزشـی، شایسـتگی های دانشـجویان و رضایـت از 

رشـته تحصیلی اسـت.
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نگاره 2- مدل ساختاری پژوهش

 
بحث و نتیجه گیری

تدویـن فرآیندهـای آموزشـی شایسـتگی محور فعالیتـی 
زمینه هـا و  همـه  بایسـتی  کـه  اسـت  گروهـی  منظـم و 
گرفتـه  نظـر  در  دانشـجویان  توانمندسـازی  جنبه هـای 
راسـتای  در  بایـد  درسـی  برنامه ریـزی  نظام هـای  شـود. 
دگرگونی هـا و تغییرهـای جدیـد در علـوم و فنـون و نیازهای 
ایـن  پیش بینـی  ضمـن  تدویـن و  دانشـجویان  جامعـه و 
تغییرهـا، رویکردهـا و الگوهای آموزشـی شایسـتگی محور را 
ارائـه کننـد. در صورتـی کـه فرآینـد آموزشـی و سـاختار آن 
برمبنـای شایسـتگی محور طرح ریـزی شـود، رضایت نسـبی 
از رشـته تحصیلـی بـه وجـود می آیـد و نگـرش دانشـجویان 
توجـه  بـا  شـد.  خواهـد  مثبـت  شـغلی  آینـده  بـه  نسـبت 
فرآیندهـای  طراحـی  تدویـن و  موضـوع،  ایـن  اهمیـت  بـه 
آموزشـی شایسـتگی محور بایسـتی بیش ازپیش مـورد توجه 
برنامه ریـزان درسـی و نهادهـای آموزشـی قـرار گرفته شـود. 
فرآیندهـای آموزشـی شایسـتگی محور چارچـوب کاری الزم 
را بـرای بـرآوردن انتظارهـای و نیـز برقـراری ارتبـاط بیـن 
آمـوزش تخصصـی و محیـط کار دارد. بـر همیـن اسـاس این 

پژوهـش بـا هـدف بررسـی ارزیابـی اثربخشـی فرآیندهـای 
آموزشـی دانشـجویان کشـاورزی و تأثیر آن بر شایسـتگی ها، 
رضایـت از رشـته تحصیلـی و نگرش نسـبت به آینده شـغلی 
انجـام شـد. نتایج نشـان داد که بـرای ایجاد شایسـتگی های 
الزم در دانشـجویان در زمینه هـای فنی، رفتـاری و زمینه ای 
بایـد برنامه هـای درسـی به گونه ای طراحی شـده باشـند که 
نیازسـنجی، برنامه ریزی، اجـرای آموزش و ارزشـیابی به طور 
جامـع و واقع نگر صـورت گرفته باشـد و در آن بعد محیطی و 
شـده  طراحـی  شایسـتگی محوری  مبنـای  بـر  سـاختاری 
باشـد. می تـوان اسـتدالل کـرد کـه در صـورت جامـع بودن 
فرآینـد آموزشـی، شایسـتگی های فنـی، رفتـاری و زمینه ای 
تقویـت می شـود. دیگـر پژوهشـگران  ایجـاد و  دانشـجویان 
کاری و  2020؛  گارسیا-آراسـیل،  )ایسوسـی-فاگوآگا و 
همـکاران، 2020؛ گالـت و همـکاران، 2013؛ اوو و اوکونـزه، 
2012؛ هامبـرگ و همـکاران، 2020؛ سیسـترمن، 2020(، 
نیـز بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه فرآینـد آموزشـی 
دانشـجویان  شایسـتگی های  ارتقـای  زمینه سـاز  می توانـد 
باشـد. بـا ارتقـای شایسـتگی های دانشـجویان، نگـرش آنان 
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نسـبت بـه آینـده شـغلی نیـز تغییرکـرده و بـه آینده شـغلی 
خـود امیدوارتـر خواهنـد شـد. بنابرایـن، بازنگـری و طراحی 
فرآیندهـای آموزشـی مبتنـی بر شایسـتگی می توانـد گامی 
دانشـجویان  شایسـتگی های  احیـای  تقویـت و  جهـت  در 
متناسـب با نیازهای جامعه و بازار کار و صنایع باشـد و امکان 
موفقیـت آن هـا را در موقعیت هـای مختلـف شـغلی فراهـم 
کنـد. از سـوی دیگـر، می تـوان نتیجه گرفت کـه فرآیندهای 
آموزشـی شایسـتگی محور می توانـد، سـطح رضایت منـدی 
دانشـجویان از رشـته تحصیلـی را دسـت خوش تغییـر کند و 
در بیـن دانشـجویان کشـاورزی رضایـت نسـبی ایجـاد کند. 
ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهش هـای آلتوخایـس و همـکاران 
ایـن  بـه  آنـان درپژوهـش خـود  )2020(، همخوانـی دارد. 
نتیجه دسـت یافتنـد که عناصـر برنامه ریـزی تحصیلی یکی 
از تعیین کننده هـای مهـم در جلـب رضایـت دانشـجویان از 
رشـته تحصیلـی می باشـد. ایـن رضایت منـدی دانشـجویان 
بـه  نسـبت  را  آنـان  نگـرش  می توانـد  تحصیلـی  رشـته  از 
اشـتغال در بخش هـای مختلـف دولتـی، خصوصـی، ایجـاد 
تعاونـی، کسـب وکارهای کارآفرینانـه و یـا کشـاورزی شـکل 
دهـد. ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهش هـای آلهـداد )2018(؛ 
آالگـس )2017(  فرانسـیس و  )2018(؛  آشـلی و همـکاران 
رضایـت  کـه  داشـتند  اظهـار  نیـز  ایشـان  دارد.  همخوانـی 
از رشـته تحصیلـی می توانـد آینـده شـغلی دانشـجویان را 
تحـت تأثیـر قـرار دهـد. بـا توجـه بـه نتایـج ایـن پژوهـش، 
چنانچـه شایسـتگی های فنـی )ماننـد توانایـی کار گروهـی 
ومسـئولیت پذیری و پرهیـز از تـک روی، توانایـی انجـام امور 
محولـه بـر مبنـای اصـول علمـی کار و...(، رفتـاری )رعایـت 
انضبـاط و حضـور به هنـگام در سـر کاس، توانایـی برقراری 
زمینـه ای  و...( و  همکاسـی ها  اسـتادان،  بـا  موثـر  ارتبـاط 
)شایسـتگی اسـتفاده از فرصت ها برای یادگیری، شایسـتگی 
تصمیـم گیـری مناسـب در انجـام فعالیت هـا و...(، در مرحله 
رشـته های  آموزشـی  فرآیندهـای  بـرای  هـدف  تدویـن 
کشـاورزی در نظـر گرفتـه شـود و بازدارنده هـای پیـش رو 
بـرای پیاده سـازی تغییرهـا و همچنیـن پیامدهـای ناشـی از 
آن بـه درسـتی شناسـایی شـوند، می تـوان امیـد داشـت که 

دانشـجویان کشـاورزی پـس از پایـان تحصیات دانشـگاهی 
سـطح مناسـبی از شایسـتگی ها داشـته باشـند و در یکی از 
بخش هـای شـغلی مرتبـط بـا رشـته تحصیلـی مشـغول بـه 
کار شـوند. در پژوهش هـای دیگـر )چن و همـکاران، 2020؛ 
ایرفیانـدارو و همـکاران، 2020؛ اسـپونر و همـکاران، 2019؛ 
مـرواج و دهقانـی، 2013(، نیـز ایـن موضـوع مطـرح شـده 
اسـت کـه چشـم انداز آینـده شـغلی دانشـجویان در تدویـن 

فرآیندهـای آموزشـی آنهـا گنجانـده می شـود. 
تدویـن فرآینـد آموزشـی مبتنـی بـر شایسـتگی بـرای 
یـاد  از عنصرهـای  اسـتفاده  بـا  رشـته های کشـاورزی کـه 
شـده شـکل گرفتـه باشـد، در برگیرنـده دیدگاه هـای افـراد 
بـرای  انعطاف پذیـر  روش  اسـت و  امـر  ایـن  در  ذی نفـع 
آموزش شایسـتگی محور فراهـم می کند. بنابراین، پیشـنهاد 
سـوی  بـه  درسـی  برنامـه  سـوق  جهـت  در  کـه  می شـود 
هـر  بـه  کشـاورزی،  دانشـجویان  شایسـتگی های  پـرورش 
یـک از شایسـتگی های فنـی، رفتـاری و زمینـه ای در تدوین 
اگرچـه تدویـن  فرآینـد آموزشـی توجـه شـود. همچنیـن، 
پاسـخگوی  می توانـد  شایسـتگی محور  آمـوزش  فرآینـد 
نیازهـای بخـش مرتبـط بـا کشـاورزی باشـد، در بسـیاری از 
مـوارد هنـگام طراحـی و تدویـن فرآینـد بـه میـزان رضایـت 
نسـبی دانشـجویان از رشـته تحصیلـی و آینـده شـغلی آنـان 
توجه نمی شـود و این مسـئله اثربخشـی کل فرآیند آموزشی 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. بنابرایـن، تأکیـد بر این اسـت 
کـه ارتبـاط منطقـی بیـن اجـزای فرآینـد آموزشـی، رضایت 
از رشـته تحصیلـی و آینـده شـغلی دانشـجویان کشـاورزی 
ایجـاد شـود و همـه جنبه هـای ایـن موضـوع در برنامه هـای 
درسـی کـه قلـب فرآیند آموزشـی اسـت دیـده شـود. افزون 
بـر آن، نیازسـنجی آموزشـی به صـورت فرآینـدی پیوسـته و 
پویـا در رشـته های کشـاورزی بـرای ارتبـاط بـا قشـرهای 
از کارفرمایـان بخش هـای مختلـف،  اعـم  متفـاوت جامعـه 

دانش آموختـگان و دیگـر افـراد ذینفـع صـورت پذیـرد.
 



شماره 55
زمستان 1399

73فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

منبع ها
احمـدی، س، یزدانـی، ش. و محمدپـور، ی. )1395(. در مسـیرتعریف چارچـوب شایسـتگی ها بـرای آمـوزش مبتنـی بـر 

شایسـتگی در پرسـتاری مـرور نقادانـه شـواهد. کنگـره ملی آمـوزش عالی ایـران، صفحـه ی 37-1.
اسـامی، ا.، عباسـی، ع.، و بیژنـی، م. )1395(. سـازوکارهای توسـعه ی مهارت هـای تفکـر انتقـادی دانشـجویان در نظـام 

آمـوزش عالـی. مجلـه علـوم ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ایـران، دوره 12، شـماره 2، صفحـه ی 183-196. 
اکیـدی، م.، پارسـا، ع.، و الهام پـور، ح. )1397(. برنامه هـای درسـی در رشـد مهارت هـای شـغلی، انتظارهـای شـغلی و 
شـانس اشـتغال از دیـدگاه دانشـجویان و دانـش آموختگان رشـته های کشـاورزی. پژوهش مدیریـت آموزش کشـاورزی، دوره 

12، شماره 53، صفحه ی 162-183.  
امین بیدختـی، ع.، نجفـی، م.، و شـریعتی، ف. )1398(. آسیب شناسـی آموزش هـای مهارتی بر مبنای الگوی سه شـاخگی: 

مطالعه موردی اسـتان کردسـتان. فصلنامه آموزش مهندسـی ایران، دوره 21، شـماره 81، صفحه ی 85-97.
بـه رخ، س. )1398(. فرآینـد آمـوزش کارکنان سـازمان و ضرورت اجـرای آن. فصلنامه تخصصی داخلـی لیزینگ صنعت و 

معدن، شـماره 16، صفحه ی 24-27.
تـرک زاده، ج. و کشـاورز، ف. )1395(. بعد شناسـی اثربخشـی برنامه ی درسـی آموزش پزشـکی: درونـی، بیرونی و نهادی. 

فصلنامـه ي مرکـز مطالعات و توسـعه ي آموزش علوم پزشـکی، سـال 7، شـماره 1، صفحه ی 10-21.
شـهبازی، م. و قربانـی، ف. )1387(. بررسـی میـزان گزایـش دانشـجویان دانشـگاه های تبریـز به عضویـت در تعاونی های 

اشـتغال زا. مجله جامعه شناسـی. سـال اول، شـماره اول، صفحـه ی 187-217.
صمـدی م.ت.، تقـی زاده ج.، کاشـی تراش اصفهانـی،ز.، محمـدی، م. )1388(. نگرش دانشـجویان رشـته بهداشـت محیط 
دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان نسـبت بـه رشـته تحصیلی و آینده شـغلی. مجلـه ایرانـی آموزش در علوم پزشـکی، سـال 9، 

شـماره 4، صفحه ی 331-336.
کشـاورز، آ. و احمدی، س. )1394(. بررسـی دیدگاه دانشـجویان رشـته های فناوری اطاعات و ارتباطات )ICT( و فناوری 
اطاعـات و ارتباطـات )IT( دانشـگاه علمـی کاربـردی شـیراز درباره اثربخشـی برنامه های درسـی بر اسـاس مدل اصاح شـده 

چشـم شایسـتگی. فصلنامه آموزش مهندسـی ایران، سـال 21، شـماره 81، صفحه ی 84-69.
محمـدی، م.، ناصری جهرمـی، ر. و رحمانـی، ه. )1392(. ارزیابـی اثربخشـی بیرونـی برنامـه درسـی دوره کارشناسـی 
رشـته های مختلـف دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد بندرعبـاس بـر مبنـای مـدل چشـم شایسـتگی. پژوهـش در برنامه ریـزی 

درسـي، سـال 10، شـماره 2، صفحـه ی 20-32.
مختاری کیـا، ع.، اسـدی پیری، ز.، قاسـمپور، س.، عایـی، ر.، نورایی مطلق، ث.، و بختیار، ک. )1398(. نگرش دانشـجویان 
رشـته بهداشـت عمومـي دانشـگاه علوم پزشـکي لرسـتان نسـبت به رشـته تحصیلي و آینده شـغلي. مجلـه ایرانـي آموزش در 

علوم پزشـکي، سـال 19، شـماره 56، صفحه ی 519-529.
مرادحاصلی، س.، میرک زاده، ع. و رسـتمی، ف. )1392(. تحلیل اثربخشـي دوره هاي آموزشـي ایمني و بهداشـت حرفه اي 

برگزارشـده جهت کشـاورزان. فصلنامه طب کار. 6 )3(: 50-59.
مردانشـاهی، م. )1396(. عامل های تاثیرگذار بر صاحیت راه اندازی کسـب و کار دانش آموختگان رشـته های کشـاورزی 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی مازنـدران. فصلنامـه پژوهش مدیریت کشـاورزی، سـال 9، شـماره 41، 

.96-109 صفحه ی 



تأثیر اثربخشی بیرونی آموزش کشاورزی بر نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی

شماره 55
زمستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 74

مرزبـان، آ. و مرزبـان، ه. )1397(. نگرش دانشـجویان رشـته پرسـتاری دانشـگاه علوم پزشـکی هرمزگان نسـبت به رشـته 
تحصیلـی و آینـده شـغلی. راهبردهای توسـعه در آموزش پزشـکی، سـال 5، شـماره 2، صفحـه ی 22-32.

مرکـز آمـار ایـران. )1397(. سـالنامه مرکـز آمـار ایـران، سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور، چـاپ اول، اردیبهشـت 
1399، تهـران.

مسـعود م.، افشـار، ع. و مقصـود، ب. )1395(. ارزیابـی اثربخشـی )بیرونی( برنامه هاي آموزش تخصصی رشـته پیشـگیري 
انتظامـی. فصلنامـه انتظام اجتماعی، سـال 8، شـماره 3، صفحه ی 51-81.

مومني مهموئـي، ح.، کاظمپـور، الـف. و تفرشـي، م. )1390(. برنامه ریـزي درسـي مبتني بر شایسـتگي؛ راهبـردي مطلوب 
براي توسـعه شایسـتگي هاي اساسـي. فصـل نامه راهبردهای آموزش، سـال 4، شـماره 3، صفحـه ی 143-149.

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی )1397(. اداره کل تعـاون. پایـگاه الکترونیک سـازمان تعاون. قابل دسـترس درآدرس 
 htpp://www.Mcls.Gov.ir اینترنتی: 

هدایتـی، ا.، ملکـی، ح.، صادقـی، ع. و سـعدی پور ا. )1395(. تأملـی بـر برنامـه درسـی مبتنـی بـر شایسـتگی در آمـوزش 
پزشـکی. مجلـه ایرانـی آمـوزش در علـوم پزشـکی، سـال 16، شـماره 10، صفحـه ی 94-103.

Alhaddad, M. S. (2018). Undergraduate pharmacy students’ motivations, satisfaction levels, and future 

career plans. Journal of Taibah University Medical Sciences, 13(3), 247-253. doi:10.1016/j.jtumed.2018.03.004

Altokhais, T., Al Rajhi, M., Bawazir, O., Almogbel, G. T., Aljunaydil, A. I., & Alshehri, A. (2020). Resident 

satisfaction with the pediatric surgery training program. BMC Medical Education, 20(1). doi:10.1186/s12909-

020-02309-9

Andronache, D., Bocoş, M., & Neculau, B. C. (2015). A systemic-interactionist model to design a 

competency-based curriculum. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 715-721.

Ashley, C., Peters, K., Brown, A., & Halcomb, E. (2018). Work satisfaction and future career intentions of 

experienced nurses transitioning to primary health care employment. Journal of Nursing Management, 26(6), 

663-670. doi:10.1111/jonm.12597

Awo, O. K., & Ukonze, J. A. (2012). Technical and entrepreneurial competencies needed by NCE Home 

economics/agriculture education students for self-reliance in yoghurt production enterprise. Journal of Home 

Economics Research, 17, 138-148. 

Bentler, P. M., & Yuan, K. H. (1999). Structural Equation Modeling with Small Samples: Test Statistics. 

Multivariate Behav Res, 34(2), 181-197. doi:10.1207/S15327906Mb340203

Byrne, B. (2016). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and 

Programming. 3nd Edition, Taylor and Francis Group, Routledge, New York.

Chen, T. P., Lee, K. Y., Kabre, P. M., & Hsieh, C. M. (2020). Impacts of educational agritourism on students’ 

future career intentions: Evidence from agricultural exchange programs. Sustainability (Switzerland), 12(22), 

1-19. doi:10.3390/su12229507

Crujeiras, B., & Jiménez-Aleixandre, M. P. (2013). Challenges in the implementation of a competency-

based curriculum in Spain. Thinking Skills and Creativity, 10, 208-220.

Curry, R. H., Meeks, L. M., & Iezzoni, L. I. (2020). Beyond Technical Standards: A Competency-Based 



شماره 55
زمستان 1399

75فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

Framework for Access and Inclusion in Medical Education. Academic medicine: journal of the Association 

of American Medical Colleges, 95(12 Addressing Harmful Bias and Eliminating Discrimination in Health 

Professions Learning Environments), S109-S112. doi:10.1097/ACM.0000000000003686

Francis, R. S., & Alagas, E. N. (2017). Satisfaction towards internship programme and future career 

development for students in private higher education institutions: A research note. Asia-Pacific Journal of 

Innovation in Hospitality and Tourism, 6(2), 69-74. 

Gallagher, J. E., Patel, R., Donaldson, N., & Wilson, N. H. (2007). The emerging dental workforce: why 

dentistry? A quantitative study of final year dental students' views on their professional career. BMC Oral 

Health, 7(1), 7.

Galt, R. E., Parr, D., & Jagannath, J. (2013). Facilitating competency development in sustainable agriculture 

and food systems education: A self-assessment approach. International Journal of Agricultural Sustainability, 

11(1), 69-88. doi:10.1080/14735903.2012.683569

Homberg, A., Klafke, N., Glassen, K., Loukanova, S., & Mahler, C. (2020). Role competencies in 

interprofessional undergraduate education in complementary and integrative medicine: A Delphi study. 

Complementary Therapies in Medicine, 54. doi:10.1016/j.ctim.2020.102542

Iglesias, V. (2004). Preconceptions about Service: How Much Do they Influence Quality Evaluations? 

Journal of Service Research, 7(1), 90-103. doi:10.1177/1094670504266139

Irfiandaru, R. N., Abdurrahman, & Nurulsari, N. (2020). Exploring Students' Perceptions of Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) in Education and Future Careers Fields. Paper presented at 

the Journal of Physics: Conference Series.

Isusi-Fagoaga, R., & García-Aracil, A. (2020). Assessing master students’ competencies using rubrics: 

Lessons learned from future secondary education teachers. Sustainability (Switzerland), 12(23), 1-15. 

doi:10.3390/su12239826

Kabita, D. N., & Ji, L. (2017). The Why, What and How of Competency-Based Curriculum Reforms: The 

Kenyan Experience.”. Current and Critical Issues in Curriculum, Learning, and Assessment, 11.

Kouwenhoven, W. (2009). Competence-based curriculum development in higher education: a globalised 

concept?. Technology education and development, 1-22.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and 

Psychological Measurement, 30, 607-610.

Mojab, F., Zaefarian, R., & Dazian Azizi, A.H. (2011). Applying competency based Approach for 

Entrepreneurship education. Procedia and Behavioral Seiences, (12), 436-447.

Moravej, H., & Dehghani, S. M. (2013). Review of the training program of pediatric residents: Is it 

appropriate for their future careers. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 27(4), 225-228. 

Muraraneza, C., & Mtshali, G. N. (2018). Implementation of competency based curriculum in pre-service 

nursing education: Middle range theory. International Journal of Africa Nursing Sciences, 8, 53-58.

Nikolov, R., Shoikova, E., & Kovatcheva, E. (2014). Competence based framework for curriculum 

development. Bulgaria: Za bukvite, O‟ pismeneh.



تأثیر اثربخشی بیرونی آموزش کشاورزی بر نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی

شماره 55
زمستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 76

Parson, L., Childs, B., & Elzie, P. (2018). Using competency-based curriculum design to create a health 

professions education certificate program the meets the needs of students, administrators, faculty, and patients. 

Health Professions Education, 4(3), 207-217.

PwC. (2014) Talent – new challenges ahead, 17 Annual Global CEO Survey, [online] last accessed at: ttp://www. 

pwc. com/gx/en/ceosurvey/ 2014/hrs-talent perspective. jhtml. WT. mc_id=email_5-14_GMH_talent-challenge.

Raykov, T. (1998). Coefficient Alpha and Composite Reliability with Interrelated Nonhomogeneous Items. 

Applied Psychological Measurement, 22(4), 375-385. doi:10.1177/014662169802200407

Siren, A., & Gehrs, M. (2018). Engaging Nurses in Future Management Careers: Perspectives on Leadership 

and Management Competency Development through an Internship Initiative. Nursing leadership (Toronto, 

Ont.), 31(4), 36-49. doi:10.12927/cjnl.2019.25757

Sistermans, I. J. (2020). Integrating competency-based education with a case-based or problem-based 

learning approach in online health sciences. Asia Pacific Education Review, 21(4), 683-696. doi:10.1007/

s12564-020-09658-6

Spooner, S., Laverty, L., & Checkland, K. (2019). The influence of training experiences on career intentions of 

the future GP workforce. British Journal of General Practice, 69(685), E578-E585. doi:10.3399/bjgp19X703877

Wolf, P., Evers, F., & Hill, A. (2006). Handbook for curriculum assessment. Ontario: University of Guelph.



شماره 55
زمستان 1399

77فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

 

The Effect of Students’ External Effectiveness of Agricultural Education Processes on Attitudes 

toward Future Career

Poria Ataei1, Somayeh Moradhaseli1, Hamid Karimi2*

1. Ph.D, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran.

2. Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of 

Zabol, Zabol, Iran.

Abstract

The study aimed to evaluate students' external effectiveness of agricultural education and its effect on their 

attitudes toward future career. The statistical population was agricultural students of Iran public universities 

in 2020 (N=236973). From whom 386 students were selected as a sample through stratified random sampling 

method. The assessment tool was a questionnaire whose face and content validity was confirmed by academic 

experts and discriminant validity (AVE= 0.5-0.68) was used for determination of structure validity. Reliability 

of questionnaire was determined by ordinal theta (Ɵ= 0.75-0.91) and composite eliability (CR= 0.74-0.91). The 

variables were measured on a five-point Likert scale (from 1 = very low to 5 = very high). Data was analyzed 

by applying SPSSwin23 and AMOS22. To develop structural model, confirmatory factor analysis (CFA) were 

used in first and second stages for testing measurement models. Results of CFA showed that components of 

structures were able to measuring of related structures. Results of structural equation modeling (SEM) revealed 

that educational process had a positive and significant effect on students’ competencies, satisfaction with the 

field of study, and attitude towards future career. Also, students’ competencies and satisfaction with the field 

of study influenced their attitude towards future career positively and significantly. It can be concluded that 

educational process can influence students’ competencies and satisfaction with the field of study and lead 

positive attitude towards future career.

IndexTerms: External effectiveness, agricultural education, students’ competencies, satisfaction with the 

field of study, future career.
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