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چکیده
مشـارکت فعـال دانشـجویان سـازه ای اسـت کـه برای نخسـتین بار جهـت درک و تبییـن افت و شکسـت تحصیلی 
مطـرح شـد و بـه عنـوان پایـه ای بـرای اصـالح رونـد تعلیـم و تربیـت مدنظـر قـرار گرفـت. ایـن تحقیـق یـک پژوهش 
کاربـردی و در نـگاه روش گـردآوری اطالعـات، جـزء پژوهش هـای میدانی می باشـد. برای دسـت یابی به هـدف پژوهش 
از روش هـای تحلیـل سلسـله مراتبی فـازی و تحلیل عاملی اسـتفاده شـد. مشـارکت کنندگان تحقیـق در بخش تحلیل 
سلسـله مراتبی فـازی شـامل 20 نفـر از متخصصـان در زمینـه آموزش عالی کشـاورزی بـود که برای اسـتخراج و تعیین 
اهمیـت نسـبی نشـانگرهای سـنجش مشـارکت فعـال دانشـجویان، شـرکت کردنـد. یافته هـای تحلیل سلسـله مراتبی 
فـازی نشـان داد کـه یادگیـری با همتایـان، یادگیری همـراه بـا کار، تجربه آموزی با مدرسـان از اهمیت وزنی بیشـتری 
در مشـارکت فعـال دانشـجویان گرایش هـای علـوم کشـاورزی برخـوردار بودنـد. در بخـش میدانـی از جامعـه ی آماری 
شـامل1000 تن از دانشـجویان سـال سـوم و چهارم دانشگاه ها و دانشـکده های کشـاورزی، بر مبنای جدول گرجسی و 
مـورگان 278 دانشـجو )128 تـن دختـر و 118 تن پسـر( بـه عنوان حجم نمونـه ی تحقیق با به کارگیـری نمونه گیری 
طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب انتخـاب شـدند. یافته هـای تحلیـل عاملی گویای آن اسـت کـه شـاخص هایی همچون 
ترکیـب آمـوزه و تجربه هـای تخصصـی در یادگیـری، یادگیـری انعکاسـی و یک پارچه )تلفیقـی(، یادگیری مشـارکتی، 
شـیوه های تدریـس اثربخـش، راهبردهـای  یادگیـری و یادگیـری سـطح بـاال از نظـر دانشـجویان بـه ترتیب بیشـترین 

اهمیـت را در مشـارکت فعـال دانشـجویان در دانشـگاه ها و دانشـکده-های علوم کشـاورزی دارد.
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مقدمه 
نیـروی انسـانی ارزنده ترین سـرمایه هر کشـوری اسـت و 
پیشـرفت و بالندگـی فرهنگـی، اقتصادی و اجتماعی کشـورها 
درگـرو تربیـت نیروی متخصص، رشـد علمی و افزایش سـطح 
آگاهـی افـراد آن جامعه خواهد بود. رسـالت اصلـی نظام های 
آموزشـی تربیت نیروی انسـانی الزم برای دسـتیابی به رشد و 
پیشـرفت همـه جانبـه کشـور اسـت )شـاکرمی و همـکاران، 
1396(. پـس بـا توجـه بـه اهمیـت تحصیـالت دانشـگاهی و 
کیفیـت  ارتقـای  بـرای  دانشـگاه ها  از  روزافـزون  تقاضـای 
آموزشـی و بهبـود عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان، محققـان 
آمـوزش دانشـگاهی بـه دنبـال تبییـن و بررسـی متغیرهـای 
مرتبـط با موفقیـت تحصیلی و راهبردهای مؤثـر برای برخورد 
بـا نیازهـای تحصیلی و روانی- اجتماعی دانشـجویان هسـتند 
)فرهـادی و همـکاران، 1395(. از سـال 1960 میـالدي تـا 
بـه حـال بخش هـاي کشـاورزي، پژوهـش، آموزش عالـي و به 
طـور کلـي جامعـه بـا تحـوالت بزرگـي روبـرو بوده انـد و بـه 
طـور قطـع تأثیـر این تحوالت شـگرف بـر محتـوا و روش هاي 
آمـوزش عالـي کشـاورزي اجتناب ناپذیـر بـوده و خواهـد بود. 
تغییـر فرصت هـاي شـغلي در بخـش  کشـاورزي بـه سـمت 
سیاسـت هاي تعدیـل سـاختاري و سیاسـت کاهش اسـتخدام 
دانش آموختـگان توسـط دولـت و برخي نارسـایي هاي آموزش 
عالي کشـاورزي در کشـور نظیر کارآمدِي کم دانش آموختگان 
کشـاورزي، فاصلـه موجـود بیـن نیاز هـاي واقعـي بـازار کار 
کشـاورزي و نظـام آمـوزش عالـي کشـاورزي تجلي سـاز ایـن 
واقعیـات هسـتند کـه یاد گیرندگان کشـاورزي همـواره باید با 
محیـط طبیعـي و اجتماعي این بخش در تعامل باشـند، نحوه 
 یادگیـري را از طریـق برخـورد بـا مشـکالت و مسـائل واقعـي 
بیاموزنـد و بتواننـد بـه مدیرانـي کارآمـد در قبـال تحـوالت 
پیچیـده و پرشـتاب کشـاورزي تبدیـل شـوند. توانمندسـازي 
یادگیرنـدگان و دانشـجویان کشـاورزي در زمینه هـاي ذکـر 
شـده تـا حد قابـل توجهي از طریـق یادگیري فعـال و تجربی 

امکان پذیـر اسـت )علی بیگـی و زلقـی، 1386(.

بنابرایـن بهبـود کیفیـت آمـوزش عالـی می توانـد اثرهـای 
مثبتـی نه تنهـا در نتایج بازار کار افراد دانشـگاهی آموزش دیده، 
بلکه در میزان ترک تحصیل و حضور در دانشـگاه داشـته باشـد 
)خورشـیدی و همـکاران، 1395(. بـا ایـن حال، آمـوزش عالی و 
کیفیـت آن در کشـورهای در حـال توسـعه، هـم در تحقیقـات 
اقتصـادی و هـم در طراحـی سیاسـت تـا حـد زیـادی نادیـده 
گرفتـه شـده اسـت )زیپـکا، 2014(. بـر ایـن مبنـا، تحلیـل و 
می توانـد  تحصیلـی  پیشـرفت  بـر  مؤثـر  عامل هـای  بررسـی 
را  درونـی  کارآیـی  کـه  تصمیم گیری هایـی شـود  زمینه سـاز 
بهبـود بخشـیده و زمینه هـای بهبـود کیفیـت نظام آموزشـی را 
فراهـم سـازد. ایـن عامل هـا بسـیار و متنـوع هسـتند،و یکی از 
آن هـا کـه سـال های اخیـر در این رابطـه توجه پژوهشـگران را 
بـه خـود جلب کـرده، متغیر مشـارکت فعال دانشـجویی اسـت 

)عمـادی و فرشـچی، 1394(. 
)درگیـری،  شـامل  مختلفـی  معادل هـای  فارسـی  در 
مشـارکت، تعامل، مشـغله و رویارویی دانشـجویان بـا زندگی 
دانشـجویی( بـرای واژه التیـن مشـارکت فعال بـه کار گرفته 
شـده اسـت کـه در ایـن تحقیق بنا بـه ماهیـت آن و به دلیل 
اینکـه ایـن اصطـالح بـا واژه رایـج مشـارکت اشـتباه گرفتـه 
نشـود و تمایـز واضـح ایـن دو واژه از هـم، عبارت "مشـارکت 
فعال دانشـجویان" اسـتفاده شـد. مشـارکت فعال دانشجویان 
سـازه ای اسـت کـه نخسـتین بـار بـرای شـناخت و تبییـن 
بـه  شـد و  مطـرح  دانشـجویان  تحصیلـی  شکسـت  افـت و 
عنـوان پا یـه ای بـرای تالش هـای اصالح گرایانـه در حوزه ی 
آمـوزش مـد نظـر قـرار گرفـت )گورالـی، 2015(. مشـارکت 
فعال از نظر واژه ای به معنای مشـغول شـدن در کاری اسـت 
کـه بـه طـور معمـول در مقابـل بی میلـی یـا بی رغبتـی در 
کاری تعریـف می شـود و اشـاره بـه حالـت عاطفـی و مثبـت 
ذهنـی دارد کـه بـا ویژگی هایـی ماننـد سـطح های بـاالی 
به گونـه ای  فعالیت هـا  در  شـدن  غـرق  اشـتیاق و  انـرژی، 
کـه متوجـه گـذر زمان نشـود، آشـکار می شـود )هویسـون، 
2018(. همچنیـن بـر نقـش خودآگاهی در مطالعـه، طراحی 
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باورهـای فراشـناختی و خـود نظم دهـی تأکیـد دارد )صابر و 
پاشـا شـریفی، 1392(. مفهـوم مشـارکت فعـال بـه کیفیـت 
هدفمنـد  فعالیت هـاي  صـرف  دانشـجویان  کـه  تالشـی 
آموزشـی می کننـد، تـا به صورت مسـتقیم به نتایـج مطلوب 
دسـت یابنـد، اشـاره دارد )لنینبرینـک و پینتریـچ، 2003(. 
ایـن پیامـد مهـم آموزشـی در نـوع خـود بـه عنـوان معیاری 
از کارکـرد مثبـت دانشـجویان اسـت، اما اهمیـت بیش تر آن 
ایـن اسـت کـه پیش بینی کننده بسـیار ارزشـمند پیشـرفت 
تحصیلـی و دسـتاورد فراگیـران اسـت )الد و داینـال ، 2009؛ 
اسـکینر، زیمـر - گیمبـک و کانـل، 1998؛ به نقـل از خالقی 
درگیـری و  تحقیقـات،  نتایـج  مبنـای  بـر   .)1391 نـژاد، 
مشـارکت فعـال دانشـجویان در فعالیت های دانشـگاه، الزمة 
هـر نـوع دگرگونـی و یکـی از بهتریـن پیش بینی کننده هاي 
در  حضـور  پیشـرفت،  جملـه  از  تحصیلـی  پیامدهـای 
)فردیـک و  اسـت  تـاب آوري  مؤثـر و  رویارویـی  کالس، 
همـکاران،2016( و برای موفقیت تحصیلـی ضروری و حیاتی 
اسـت در واقـع این مسـئله که افـراد چه میـزان از وقت خود 
را متعهدانـه و بـا عالقه صـرف فعالیت هـاي تحصیلی خویش 
می کننـد و چگونـه در یادگیـري درس هـای مختلـف درگیر 
دانشـجویان  اسـت  الزم  اسـت و  اهمیـت  داراي  می شـوند، 
بـراي کسـب دانـش و مهارت هـاي آموزشـي فعاالنـه درگیـر 

فعالیت هـاي آموزشـي شـوند )فوکـوزاوا و بـوی، 2018(. 
باورنـد  ایـن  بـر  مختلـف  پژوهشـگران  صاحب نظـران و 
توانایـی  دارنـد  باالیـی  فعـال  مشـارکت  کـه  دانشـجویانی 
فشـارهای  تنش هـا و  بـر  شـدن  چیـره  بـرای  بیش تـری 
اعتمـاد   ،)2015 ویتـی،  مـک  )آشـوین و  دارنـد  تحصیلـی 
بیش تـری بـه راهبردهـای یادگیـری خـود دارنـد و در فرایند 
یادگیـری و فعالیت هـای آموزشـی زمـان و انـرژی بیش تـری 
بـه  آنـان   .)2014 همـکاران،  )بوندیـچ و  می کننـد  صـرف 
طـور منظـم در کالس درس حاضـر می شـوند، بـر یادگیـری 
از  یادگیری انـد و  به دنبـال  بیش تـر  دارنـد،  تمرکـز  مطالـب 
 .)2019 بدلـر،  )بونـد و  می برنـد  بهـره  بیش تـر  یادگیـری 

باالتـری  نمره هـای  هسـتند،  متعهـد  دانشـگاه  مقـررات  بـه 
می گیرنـد و در آزمون هـای اسـتاندارد عملکرد بهتـری از خود 
بـروز می دهنـد. امـا در مقابـل، دانشـجویان بـدون مشـارکت 
فعـال بـه مشـارکت در فعالیت هـای کالسـی و کار گروهـی 
رغبتـی نشـان نمی دهنـد و محیـط کالس بـرای آنـان لذتـی 
نـدارد و موفقیـت آنـان در آمـوزش و یادگیـری پاییـن اسـت. 
رفتارهـای  تحصیلـی،  پیشـرفت  کنـدی  آن  پیامدهـای  از 
از کالس و  برانگیـز، غیبت هـای پـی در پـی، گریـز  چالـش 
همـکاران،  )کارالکـو  بـرد  نـام  می تـوان  را  تحصیـل  تـرک 
2019(. نتایـج پژوهش هـای مختلـف هـم نشـان می دهنـد 
کـه دانشـجویانی کـه سـطح باالتری از مشـارکت فعـال دارند، 
)سـماوی و  دارنـد  بهتـری  تحصیلـی  عملکـرد  پیشـرفت و 
همـکاران، 1395؛ سـپهوندو همکاران،1398؛( سـالمت روانی 
باالتـری دارنـد و میـزان بدرفتـاری و تـرک تحصیـل در آنـان 
پایین تـر اسـت )ملکـی نیـا، 1397(. بنابرایـن، بـا توجـه بـه 
نقـش کلیـدی مشـارکت فعـال دانشـجویی در پیش بینـی و 
بـروز پیامدهـای تحصیلی مثبـت و رفتارهای سازشـی، تحقیق 
دربـاره ی شناسـایی عامل هایی کـه منجر به بهبود مشـارکت 

فعـال می شـود، اهمیـت زیـادی دارد. 
ارزیابـی مشـارکت فعال دانشـجویی به عنوان یک سـازه 
چنـد بعـدي و متأثـر از تعامـل فرد با محیط سـبب می شـود 
در  دانشـجویان  تجربه هـای  آمـوزه و  پیچیدگـی  درک  کـه 
کالس و تصمیم گیـري بـراي اجراي مداخله هـاي هدفمندتر 
آسـانگری شـود )حکیـم زاده و همـکاران، 1395(. مشـارکت 
فعـال، سـاختاری چنـد بعدی و یک پارچه اسـت کـه هرچند 
در تعریـف و ابعـاد آن توافـق وجـود نـدارد بـا ایـن وجـود 
را دربرگیرنـده  فعـال دانشـجویی  نظریه پـردازان مشـارکت 
ابعـاد رفتاری، شـناختی و انگیزشـی )عاطفـی( می دانند. بعد 
رفتـاری، به رفتارهای قابل مشـاهده تحصیلـی، نظیر تالش و 
پایـداری در هنـگام رو بـه رو شـدن با مسـئله در حین انجام 
تکالیـف درسـی و تقاضـای کمـک از اسـتادان یـا همسـاالن 
)فرهـادی و  درسـی  مطالـب  درک  یادگیـری و  منظـور  بـه 
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همـکاران، 1395( و همچنیـن بـه مشـارکت در فعالیت های 
یادگیـری، غیبـت نکـردن، انجـام تکلیف های درسـی و اتمام 
دانش آموختگـی  بـرای  نمـرات کافـی  اعتبـار و  آن، کسـب 
حالـی  در  ایـن  همـکاران،2017( و  )هفلیـن و  دارد  اشـاره 
اسـت کـه دانشـجویان گرایش های کشـاورزی بایـد بیش تر 
فعالیت هـا را بـه صـورت عملـی انجـام دهنـد بنابرایـن برای 
موفقیـت بیش تـر بایـد در فعالیت هـای آموزشـی و یادگیری 
واقـع  باشـند. در  حضـور فعـال و مشـارکت مـداوم داشـته 
در  کشـاورزي  دانشـجویان  یادگیرنـدگان و  توانمندسـازي 
زمینه هـاي مهارتـی و عملـی تـا حـد قابـل توجهـي از طریق 
یادگیـري فعـال و تجربی و مشـارکت فعال امکان پذیر اسـت. 
بُعـد انگیزشـی شـامل عالقه منـدی درونـی بـه مطالب و 
عاطفـه  وجـود  مطالـب،  بـه  ارزش دهـی  درسـی،  تکالیـف 
مثبـت و نبـود عاطفه منفـی ماننـد ناامیدی، نگرانی و خشـم 
هنـگام انجـام تکالیـف درسـی و یادگیـری اسـت. مشـارکت 
بـوده و  پیشـرو  یادگیـری  در  آموزشـی  محتـوای  بـا  فعـال 
اسـتادان دانشـکده های کشـاورزی بایـد نسـبت به اسـتفاده 
از شـیوه های آموزشـی مشـارکت دهنـده  ی فراگیـر محـور 

بیش تـری اقـدام کننـد.
بُعد شـناختی شـامل انواع فرایندهای پردازش اسـت که 
دانشـجویان بـرای یادگیـری مورد اسـتفاده قـرار می دهند و 
متشـکل از راهبردهـای شـناختی و راهبردهـای فراشـناختی 
اسـت. راهبردهـای شـناختی اقدام هایی اسـت کـه به کمک 
آنهـا اطالعـات تـازه بـرای پیونـد دادن و ترکیـب کـردن بـا 
اطالعـات از پیـش آموختـه شـده و ذخیره سـازی آن هـا در 
حافظـه درازمـدت آمـاده می شـود و شـامل سـه دسـته کلی 
مـرور، بسـط یا گسـترش و سـازما ن دهی اسـت. راهبردهای 
فراشـناختی شـکلی از شـناخت هسـتند کـه بـر فرآیندهای 
باعـث  فراشـناخت  می کننـد.  نظـارت  اعمـال  شـناختی 
خودآگاهـی در مـورد اینکـه چگونـه یـک فـرد یـاد می گیرد 
یـا فکـر می کنـد، می شـود )فرهـادی و همـکاران، 1395(. 
دانشـجویان در دانشـکده های کشـاورزی با محیـط کاری که 

بـه شـکلی پویـا تغییر می کنـد روبه رو می شـوند. بـه منظور 
یادگیـری مهارت هـای مـورد نیـاز بـرای موفقیـت در چنین 
محیطـی، دانشـجویان باید به طور شـناختی در کالس درس 
دانشـکده مشـارکت فعـال داشـته باشـند. ابعـاد مشـارکت 
فعـال دانشـجویی، فرایند هـای جـدای از یکدیگـر نیسـتند و 
بیـن آنهـا رابطـه  درونـی و پویـا برقـرار اسـت ) کارابـوالت و 
همـکاران، 2018(. فقـدان هر یـک از ابعاد، میزان مشـارکت 
فعـال دانشـجو در فعالیـت را محـدود می کند، ماننـد این که 
یـک دانشـجو بـه صـورت پیوسـته )رفتـاری( جنب و جـوش 
سـرمایه گذاری  امـا  دارد،  را  درس  کالس  در  مشـارکت 
شـناختی یـا هیجانـی در ایـن فعالیـت نـدارد. وقتـی فـردی 
مشـغول اسـت، بـه طـور رفتـاری و پیوسـته درگیـر اسـت، 
می دهـد، و  نشـان  را  شـناختی  آگاهـی  از  باالیـی  سـطح 
بـا تمرکـز بـر فعالیـت و برقـراری ارتبـاط بـا آن، بـه لحـاظ 
احساسـی سـرمایه گذاری می کنـد )وانـگ چـو، هوفکنـز و 

سـالمال ارو، 2015(.
بـا شـناخت مفهـوم مشـارکت فعـال دانشـگاهی و توجه 
اجـرای  طراحـی و  در  آن  بـر  مؤثـر  عامل هـای  بـه  خـاص 
برنامـه آموزشـی، می توان با پیشـگیری از هـدر رفتن وقت و 
انـرژی دانشـجویان و از راه ارتقـای عملکرد دانشـگاهی، آنان 
را بـه نیروهایـی ارزشـمند و کارآمـد تبدیـل کـرد )حیدری و 
همـکاران،1394(. بنابرایـن مشـارکت فعال دانشـجویان یک 
واژه رایـج در آمـوزش عالـی اسـت کـه بـر مبنـای شـواهد و 
بررسـی های انجـام شـده به طور افزایشـی، نقـش حیاتی آن 
در موفقیـت و یادگیـری در حـال ارزیابـی می باشـد. در ایـن 
راسـتا تهیـه ابزاری جامع جهت سـنجش وضعیت مشـارکت 
فعال دانشـجویان کشـاورزی در دانشـگاه های ایران )در همه 
ابعـاد( شـایان توجه اسـت. بـر مبنای بررسـی های پیشـین، 
پیامـد  سـنجش  بـه  بیش تـر  دولت هـا  اینکـه  دلیـل  بـه 
دانشـجویان )کاهـوو، 2015( و بیان نقش مشـارکت فعال در 
رونـد کیفیت آموزشـی عالقه مند هسـتند، درک روشـن این 
سـاختار ضـروری اسـت و نخسـتین گام در بررسـی و ارزیابی 
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انگیـزش  پیشـرفت و  بـر  آن  گزاره هـای  فعـال و  مشـارکت 
فراگیـران، به کارگیـری روش هـای سـنجش عینـی و معتبـر 
آن  مؤلفه هـای  روانشـناختی و  سـازه  ایـن  ارزیابـی  بـرای 
اسـت. محققـان بـرای ارزیابـی مشـارکت فعال دانشـجویی و 
مؤلفه هـای آن، رویکردهـای چنـدی را بـه کار گرفته انـد. از 
آنجا که در دوره متوسـطه و دانشگاه، مشارکت فعال می تواند 
تـا حـدود زیادی تعیین کننده پیشـرفت تحصیلـی و انگیزش 
فراگیران باشـد، سـنجش میزان مشـارکت فعال و مؤلفه های 
آن، می توانـد بـرای کمـک بـه این فراگیـران بـرای آگاهی از 
میـزان درگیـری تحصیلـی خـود و بـرای محققـان، مربیان و 
مشـاوران جهت تقویـت و افزایش مشـارکت فعـال فراگیران، 
دارای ضـرورت و اهمیـت باشـد )حاجی علیـزاده وهمـکاران، 
1395(. در حالـی کـه بیش تـر بـر روی جنبه هـای مثبـت 
مشـارکت فعـال بحـث می شـود، بـرای برخـی افـراد یـک 
معضـل می باشـد؛ بـه طوری کـه این مفهـوم در بسـیاری از 
دانشـگاه ها بیگانه بوده و بسیاری از اسـتادان و دانشجویان به 
طـور جدی بـا فرایند یاددهـی- یادگیری درگیر نمی شـوند؛ 
در نتیجـه، بررسـی و شـناخت مشـارکت فعـال و مؤلفه  های 
آن می توانـد گامـی هـر چنـد کوچـک، در بهبـود کیفیـت 
آمـوزش عالی در بخش کشـاورزی و در نتیجه افزایش سـطح 
دانـش و مهـارت دانش آموختـگان ایـن بخـش برداشـته کـه 
نتایـج ایـن بررسـی می توانـد ایـن مهـم را از طریـق کمـک 
بـه برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری در حـوزه آمـوزش عالـی 
امکان پذیـر سـازد مسـئله بـا اهمیت این اسـت کـه در دیگر 
کشـورها بر حسـب شـرایط کشورشـان برای مشـارکت فعال 
ابزارهـای سـنجش خاصـی ارائـه شـده اسـت امـا در آموزش 
عالـی ایـران و بـه طـور خـاص در آمـوزش عالـی کشـاورزی 
تا کنـون الگـو و ابـزاری مختـص شـرایط کشـور ایـران بـرای 
سـنجش آن وجـود نـدارد. از ایـن رو در ایـن پژوهش سـعی 
شـد تـا براسـاس مولفه هـای مشـارکت فعـال، نشـانگرهای 
نیـاز بـرای پرسشـنامه ی سـنجش مشـارکت فعـال  مـورد 
دانشـجو طراحـی و اولویت گـذاری شـود تا برای غنی سـازی 

فعالیت هـای مشـارکتی دانشـجویان در جهت پیشـرفت آنها 
شود. اسـتفاده 

پیشینه پژوهش
عنـوان  بـا  پژوهشـی   )1396( همـکاران  منیعـی و 
دانشـگاه های  در  دانشـجویی  مشـغولیت  ملـی  پیمایـش 
ایـران انجـام دادنـد و میـزان مشـغولیت دانشـجویان و ابعـاد 
آن را سـنجیدند. در ایـن پیمایـش، پاسـخ های دانشـجویان 
در ده شـاخص مشـغولیت )ELS(1 طبقه بنـدی و در چهـار 
بعـد اصلـی متمرکـز شـدند کـه عبارتنـد: چالـش علمـی، 
یادگیـری بـا همتایان، تجربه با اسـتادان، محیط دانشـگاهی. 
دانشـجویی  مشـغولیت  ده گانـه  شـاخص های  اندازه گیـری 
بیانگـر فاصله زیـاد وضعیت موجـود با وضعیت ایـده ال دارد. 
مقادیـر محاسـبه شـده بـرای شـاخص ها حاکی از آن اسـت 
کـه باالتریـن شـاخص مربوط بـه شـاخص "مباحثه بـا افراد 
مختلـف" و کم تریـن مربـوط بـه "محیـط حمایتگر" اسـت. 
یعنـی در دانشـگاه ها دانشـجویان تمایـل به مباحثه بـا افراد 
متفـاوت از قومیـت، نـژاد، طبقـه  اقتصادی، عقایـد مذهبی و 

دیدگاه هـای سیاسـی دارنـد. 
قاسـمی و همکاران )1395( پژوهشـی با هدف " بررسی 
پایایـی، روایـی و تحلیـل عاملـی مقیاس درگیـری تحصیلی" 
در بیـن دانش آمـوزان شـهر کرج انجـام دادنـد. نتایج تحلیل 
عاملـی اکتشـافی بـا روش مولفه هـای اصلی، عـالوه بر عامل 
کلـی درگیـری تحصیلـی، سـه عامـل )درگیـری رفتـاری، 
شـناختی و عاطفـی( را بـرای پرسشـنامه درگیـری تحصیلی 
تأکیـد کـرد. نتایـج تحلیـل عاملـی تاییـدی نشـان داد کـه 
سـاختار پرسشـنامه بـرازش قابـل قبولـی بـا داده هـا دارد و 
همـه شـاخص های نیکوئی بـرازش، الگـو را تأییـد می کنند. 
یافته هـای تحلیـل عاملی مشـابه تحقیقات انجام شـده بود و 
بنابرایـن بـا توجـه بـه خصوصیات روان سـنجی مطلـوب این 
پرسشـنامه ابـزار مناسـبی بـرای تعییـن درگیـری تحصیلـی 

دانش آمـوزان اسـت.

1. Effective teaching practices
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اپلتـون و همـکاران1  )2006( تحقیقی با عنوان سـنجش 
مشـارکت فعال شـناختی و روان شـناختی: اعتبارسنجی ابزار 
مشـارکت فعال دانشـجویان انجام دادند. سـاختارهای عاملی 
 )EFAs( بـا اسـتفاده از تجزیـه و تحلیـل عاملـی اکتشـافی
تعییـن شـد، همچنیـن مدل بـا اسـتفاده از تجزیـه و تحلیل 
عامـل تاییدی )CFAs( بررسـی شـد. این مدل نشـان دهنده 
بهتریـن بـرازش تجربی شـامل شـش عامل بود و ایـن عوامل 

بـا نتایج آموزشـی قابل انتظار همبسـتگی داشـتند.
تئـوچ و همـکاران )2013( تحقیقـی بـا عنوان مشـارکت 
فعـال دانشـجویان در یـک دانشـگاه دولتـی مالـزی انجـام 

1. Appleton et al

دادنـد. مشـارکت فعـال دانشـجویان مشـتمل بر 5 شـاخص 
»یادگیـری بلند مـدت«، »یادگیری فعـال«، »همکاری میان 
دانشـجویان«، »تجارب متنـوع« و »تعامل دانشجو-اسـاتید " 
شناسـایی شـد. براسـاس یافته هـا شـاخص های »یادگیـری 
بلنـد مـدت«، و »تعامـل دانشجو-اسـاتید "بـه ترتیـب حائـز 

رتبه هـای اول و پنجـم شـدند.
 مـدل مفهومی تحقیق برای مشـارکت فعال دانشـجویان 
در فعالیت هـای تحصیلـی و غیـر تحصیلـی در دانشـگاه ها و 
دانشـکده های کشـاورزی شـامل مؤلفه هـا و شـاخص هایی 

بـوده کـه در نگاره 1 نشـان داده شـده اسـت:

نگاره 1- مدل نظری تحقیق از مؤلفه ها و شاخص های سنجش مشارکت فعال دانشجویی رشته های علوم کشاورزی 

 روش شناسی 
ایـن تحقیـق از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی اسـت. 
دیدمـان پژوهـش کمـی و در نـگاه روش گـردآوری اطالعات 
بـه  بـرای دسـتیابی  جـزء پژوهش هـای میدانـی می باشـد. 
هـدف پژوهـش از رویکـرد تحلیـل سلسـله مراتبـی فـازی 
اسـتفاده شـد. دلیـل بهره گیـری از تحلیـل سلسـله مراتبـی 
فـازی این بـود که نبود زمینـه اطمینـان در داوری ترجیحی 
از  نا اطمینانـی  نبـود  مراتبـی،  سلسـله  تحلیـل  روش  در 
را  دانشـجویان  فعـال  مشـارکت  نشـانگرهای  اولویت بنـدی 
افزایـش می دهـد و بـه همـان نسـبت، تعییـن توافـق )ثبات 
منطقـی( اولویت هـا را دشـوار می سـازد. از ایـن رو، بـرای 

تحلیـل سلسـله  مراتبـی فـازی مرحله هـای زیـر انجام شـد: 
تعییـن وزن نشـانگرها، تعییـن اهمیـت نشـانگر نسـبت بـه 
نشـانگر دیگـر، بی مقیـاس کـردن نشـانگرها و آزمـون نـرخ 
سـازگاري. بـرای گـرد آوری داده هـا از پرسشـنامه سـنجش 
اهمیـت نسـبی اسـتفاده شـد. بـا اسـتفاده از روش تحلیـل 
سلسـله مراتبی فـازي به وزن دهی نشـانگرها موجود پرداخته 
شـد. واکاوی ادبیات مرتبط با مشـارکت فعال دانشجویان، در 
نخسـت سـویگان مؤلفه هـا و شـاخص های مفهوم مشـارکت 
 90 شـاخص و   14 اصلـی،  مؤلفـه  شـش  قالـب  در  فعـال 
نشـانگر بود و سـپس بـرای اولویت بندی و اعتبارسـنجی این 
مؤلفه هـا و نشـانگرها در قالب پرسشـنامه ای محقق سـاخت 
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کـه براسـاس مبانـی نظـری در حیطه مشـارکت فعـال تهیه 
شـد و در اختیـار 20 نفـر از متخصصـان( افـراد دارای دانـش 
ژرف در زمینـه مشـارکت فعـال  و درگیری هـای تحصیلـی، 
موضوعات آموزشـی و ...( در آموزش عالی کشـاورزی، شـامل 
اعضـای هیآت علمی در آموزش کشـاورزی قـرار گرفت. برابر 
نظرهـای متخصصـان، تغییرهایـی در مؤلفه هـا و نشـانگرها 

شـد.  اعمال 
برای اولویت بندی و اهمیت سـنجی نشـانگرها مشـارکت 
فعـال دانشـجویان ابتـدا از نظـر متخصصـان آمـوزش عالـی 
کشـاورزی دردانشـگاه ها اسـتفاده شـد.در این راسـتا از سـه 
معیـار بـراي انتخـاب متخصصـان بهره گرفته شـد: نخسـت، 
افـراد دارای تجربـه مدیریتـی و تدریـس در آمـورش عالـی 
کشـاورزی باشـند و دیگـر اینکـه در زمینـه یـاد شـده داراي 
مسـتندهایی ماننـد مقاله، کتاب و پـروژه تحقیقاتی در زمینه 
آموزش کشـاورزی باشـند؛ و معیار سـوم، میزان دسترسی به 
متخصصـان این حـوزه بـرای اولویت بندی نشـانگرها بود. در 
ایـن مرحلـه از روش نمونه گیـري گلولـه برفـی مالک محـور 
بهـره گرفته شـد. در ادامـه از مشـارکت کنندگان در پژوهش 
خواسـته شـد کـه بـه انجـام مقایسـه های زوجـی در سـطح 
شـاخص ها و نشـانگرها بپردازند؛ آن گاه برای محاسـبه اعداد 
فـازي در تحلیـل سلسـله مراتبـی فـازی از روش کونگ و لیو 

)2005( بهـره گرفته شـد.
جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق در بخـش میدانـی، شـامل 
همـه ی دانشـجویان دختـر و پسـر سـال های سـوم و چهارم 
مقطع کارشناسـی مهندسـی کشـاورزی دانشـگاه های تهران 
تهـران(،  دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  کشـاورزی و  )پردیـس 
دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی گرگان، دانشـگاه 
علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی خوزسـتان و دانشـگاه علوم 
بـه  کـه  بـوده  کاووس  گنبـد  طبیعـی  منابـع  کشـاورزی و 
شـمار 1000 نفـر در سـال تحصیلـی 1398-1399 در ایـن 
دانشـگاه ها در گرایش هـای مختلـف کشـاورزی بـه تحصیل 
بـر مبنـای آخریـن نسـخه سـطح بندي  اشـتغال داشـتند. 

دانشـگاه ها توسـط وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوري، کـه 
دانشـگاه هاي کشـور به چهار سـطح و هر سـطح به دو دسته 
جامـع و تخصصـي تقسـیم بنـدي شـدند؛ روش نمونه گیری 
چنـد مرحلـه ای اتخـاذ شـد. در مرحله نخسـت از هر سـطح 
یـک دانشـگاه تخصصـی کشـاورزی و در صورت عـدم وجود، 
یـک دانشـگاه جامـع که داراي مقطع کارشناسـي کشـاورزي 
باشـد، انتخـاب شـد. سـطح اول: پردیـس کشـاورزی و منابع 
دانشـگاه تهران؛ سـطح دوم: دانشگاه علوم کشـاورزی و منابع 
طبیعی گرگان؛سـطح سـوم: دانشگاه علوم کشـاورزی و منابع 
طبیعـی خوزستان؛سـطح چهارم: دانشـگاه علوم کشـاورزی و 
منابـع طبیعـی گنبـد کاووس ؛ در مرحلـه دوم حجـم نمونـه 
تحقیق بر مبنای جدول کرجسـی و مورگان 278 دانشـجوی 
دختـر و پسـر تعیین شـد. نمونه گیـري به شـیوه طبقه ایي با 
انتسـاب متناسب انجام شـد. در نهایت گویه ها )نشانگر( های 
تدویـن شـده به صـورت 5 درجـه ای )از "خیلـی مخالفم" تا 
"خیلـی موافقـم"( در مقیـاس لیکرت طراحی و تدوین شـد و 

بـه صـورت آنالیـن در اختیار دانشـجویان قـرار گرفت و پس 
از گردآوری پرسشـنامه ها مشـخص شـد که 246 پرسشنامه 
توسـط دانشـجویان تکمیل شـده است. شـایان ذکر است که 
پیـش از آن، اعتبـار پرسشـنامه با پرس وجـو از هیئت علمی 
گـروه ترویـج و آموزش کشـاورزی دانشـگاه خوزسـتان تایید 
شـد. بـرای ارزیابـی پایایـی گویه هـای پرسشـنامه از ضریب 
آلفـای کرونبـاخ و شـاخص پایایـی ترکیبـی )CR( )جدول1( 
اسـتفاده شـد. برای ارزیایـی روایی پرسشـنامه نیـز دو معیار 
روایـی همگـرا )AVE( و روایی واگرا جـذر )AVE( )جدول 4( 
بـه کار گرفتـه شـد. در بخـش تجزیـه و تحلیـل داده هـا، از 
نـرم افـزار SPSS22 بـرای تحلیـل هـای توصیفـی داده هـا و 
 Smart PLS3 بـرای روش تحلیـل عاملـی تأییدی با نـرم افـزار

انجام شـد.
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یافته ها
پراکنـش سـنی متخصـان شـامل کم ترینین سـن 42 و 
بیش ترین سـن 63 سـال بود که میانگین سـنی 46.21 بود. 
 81 درصـد متخصصـان مـرد و 19 درصد زن بـود. 67 درصد
از متخصصان از دانشگاه های داخلی و 33 درصد از دانشگاه های 
متخصصـان کرده انـد.  دریافـت  مـدرک  ایـران  از   خـارج 
 کلیدی مشارکت کننده در پژوهش شامل اعضای هیئت علمی

آموزش کشـاورزی دانشـگاه های تهران، بوعلی سـینا، شیراز، 
تربیـت مـدرس، گـرگان، اهـواز، یاسـوج، مؤسسـه پژوهـش، 
آمـوزش  ترویـج و  مؤسسـه  عالـی و  آمـوزش  برنامه ریـزی 
در  بودنـد. حـوزه تخصصـی مشـارکت کنندگان  کشـاورزی 
زمینه هـای آمـوزش کشـاورزی بـود. همچنیـن، متخصصان 
موردنظـر تحقیقـات کاربـردی و میدانـی در زمینـه آمـوزش 
کشـاورزی داشـتند که یکـی از مالک هـای انتخـاب آنان در 

پژوهـش بوده اسـت.

جدول 1- پایایی قسمت های مختلف پرسشنامه ی پژوهش

پایایی ترکیبی )CR(تتای ترتیبی )θ(آلفای کرونباخدامنه بار عاملیمؤلفه )عامل(

0/7810/7240/7280/748- 0/535یادگیری با همتایان 

0/8110/7230/7480/776- 0/645یادگیری توام با کار 

0/7350/7620/8320/801- 0/571تجربه آموزی با مدرسان

0/8010/7450/8230/813- 0/631محیط دانشگاهی

0/7760/7730/8550/815- 0/671چالش برانگیزی علمی

0/8650/8340/8420/832- 0/722حس تعلق

در جـدول 2، وزن هـا و رتبه هـا، مؤلفه ها و شـاخص های 
علـوم  رشـته های  دانشـجویان  فعـال  مشـارکت  سـنجش 
کشـاورزی در دانشـگاه ارائه شـده اسـت. بنـا بـر یافته هـای 
به دسـت آمده، مؤلفـه یادگیـری بـا همتایـان بـا اختصـاص 
اهمیـت وزنـی 0/365 در رتبـه نخسـت مؤلفه های سـنجش 
مشـارکت فعـال دانشـجویان علـوم کشـاورزی قـرار گرفـت. 
کار،  بـا  تـوآم  یادگیـری  داد،  نشـان  بررسـی ها  همچنیـن، 
چالـش  دانشـگاهی،  محیـط  مدرسـان،  بـا  تجربه آمـوزی 
برانگیـزی علمـی و حـس تعلـق بـه ترتیـب داراي بیش ترین 

اهمیـت وزنـی بودنـد.

 
جدول2- وزن و رتبه های مؤلفه های سنجش مشارکت فعال دانشجویان رشته های علوم کشاورزی 

رتبهاهمیت وزنیمقیاس عضویتمؤلفه
0/4660/3651یادگیری با همتایان 
0/3610/2872یادگیری توام با کار 

0/2720/2213تجربه آموزی با مدرسان
0/2620/1854محیط دانشگاهی

0/2420/1635چالش برانگیزی علمی
0/2220/1326حس تعلق
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در جـدول 3، وزن هـا و رتبه های شـاخص های سـنجش 
مشـارکت فعال دانشـجویان علوم کشـاورزی ارائه شـده است. 
بـر اسـاس یافته هـای به دسـت آمده، شـاخص های ترکیـب 
آمـوزه و تجـارب تخصصی در یادگیری ، یادگیری انعکاسـی و 
شـیوه های  مشـارکتی و  یادگیـری  )تلفیقـی(،  یک پارچـه 
تدریـس اثربخـش در چهـار اولویـت نخسـت شـاخص های 
علـوم  رشـته های  دانشـجویان  فعـال  مشـارکت  سـنجش 

کشـاورزی در دانشـگاه قـرار گرفـت. همچنیـن، بررسـی ها 
نشـان داد، شـاخص های اسـتدالل کمی، تلفیـق مهارت های 
اجتماعـی و  تعلـق  تحصیـل،  در  شـغلی  تخصصـی  غیـر 
اهمیـت  کم ترینیـن  داراي  ترتیـب  بـه  تعامل هـا  کیفیـت 
وزنـی شـاخص های سـنجش مشـارکت فعـال دانشـجویان 

رشـته های علـوم کشـاورزی بودنـد.

 جدول 3- وزن و رتبه های شاخص های سنجش مشارکت فعال دانشجویان رشته های علوم کشاورزی 

رتبهاهمیت وزنیمقیاس عضویتشاخص ها

0/5020/4621ترکیب آموزه و تجارب تخصصی در یادگیری 

0/4710/4112یادگیری انعکاسی و یک پارچه )تلفیقی(

0/4630/4083یادگیری مشارکتی 

0/3850/3724شیوه های تدریس اثربخش

0/3730/3525راهبردهای یادگیری

0/3620/3426یادگیری سطح باال 

0/3180/3047تعامل دانشجو/ استاد

0/2820/2758مباحثه با افراد مختلف

0/2700/2459تعلق تحصیلی

0/2580/23810محیط حمایتگر

0/2430/22811استدالل کمی

0/1860/18212تلفیق مهارت های غیر تخصصی شغلی در تحصیل

0/1770/17313تعلق اجتماعی

0/1640/16114کیفیت تعامل ها

 مؤلفه هـا و شـاخص های سـنجش مشـارکت فعـال دانشـجویان رشـته های علـوم کشـاورزی در دانشـگاه را بـر مبنـای 
اولویت بنـدی  وزن هـا می تـوان بـه صـورت نـگاره )2( ارایـه کـرد.



تدوین نشانگرهای سنجش مشارکت فعال دانشجویان رشته های علوم کشاورزی

شماره 55
زمستان 1399

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 104

نگاره 2- اولویت مؤلفه ها و شاخص های سنجش مشارکت فعال دانشجودر دانشگاه  های علوم کشاورزی

برازش نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه از نظر دانشجویان علوم کشاورزی 
در روش مـدل یابـی معادله هـای سـاختاری بـرای سـنجش مـدل و شـاخص های آن از پایایـی ترکیبـی )CR(، میانگیـن 

واریانـس اسـتخراج شـده )AVE(، بارهای عاملی اسـتفاده شـد.

جدول4- ارزیابی پایایی وروایی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه از نظر دانشجویان علوم کشاورزی

شاخص
پایایی

تحلیل 
عاملی 
تأئیدی

نتیجه 
فرضیه

آلفا 
کرونباخ

پایایی 
ترکیبی

AVE درصد
واریانس

ضریب 
)C(مسیر

Tاماره

تائید6881/014/10%72/081/075/0ترکیب تجربه های تخصصی در یادگیری
تائید5879/014/10%77/080/076/0یادگیری انعکاسی و یکپارچه )تلفیقی(

تائید5977/021/21%72/082/079/0یادگیری مشارکتی
تائید5675/014/10%73/080/077/0شیوه های تدریس اثربخش

تائید5573/014/10%74/079/078/0راهبردهای یادگیری
تائید5871/014/10%72/078/076/0یادگیری سطح باال

تائید5767/045/8%73/075/059/0تعامل دانشجو/ استاد
مباحثه و تبادل نظر با افراد

تائید5364/014/10%74/072/073/0مختلف
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شاخص
پایایی

تحلیل 
عاملی 
تأئیدی

نتیجه 
فرضیه

آلفا 
کرونباخ

پایایی 
ترکیبی

AVE درصد
واریانس

ضریب 
)C(مسیر

Tاماره

تائید5462/014/10%76/076/077/0تعلق تحصیلی
تائید5560/032/9%75/078/064/0محیط حمایتگر
تائید5858/014/10%77/074/073/0استدالل کمی

تلفیق مهارت های غیر تخصصی
شغلی در تحصیل

تائید78/073/056/0%5105621/7

تائید5505542/14%73/071/0069تعلق اجتماعی
تائید1/96≤0/4≤0/50≤0/50≤0/7≤0/7≤معیار پذیرش

در مـورد پایایـی ترکیبـی، مقـدار بـاالی 0/7 بـرای ایـن 
معیار نشـان دهنـدة پایایی قابل قبول اسـت )هولند،1999(. 
همچنیـن، بـرای بررسـی روایـی همگـرا ازمعیـار میانگیـن 
واریانـس اسـتخراج شـده اسـتفاده شـد. مقـدار مـالک برای 
 .)2005 وکرونـر،  )فورلـن  اسـت   0/5 آن  قبولـی  سـطح 
 همچنین، بارهای عاملی از طریق محاسـبة مقدار همبسـتگی

شـاخص هـای یـک متغیر بـا آن متغیر محاسـبه می شـوند، 
کـه اگـر ایـن مقـدار برابـر یـا بیش تـر از مقـدار 0/4 باشـد 

)هولنـد،1999(. تأییـد می کند کـه پایایی درمـورد آن مدل 
انـدازه گیـری قابل قبول اسـت مقدارهای ضریـب تعیین نیز 
نشـان مـی دهنـد سـازه های درون زا در مـدل تحقیق به چه 

میـزان قـدرت پیـش بینی کنندگـی دارند. 
شـایان یـادآوری اسـت مقـدار آن تنها بـرای متغیر های 
درون زای مـدل محاسـبه مـی شـود. روایـی واگـرا، میـزان 
رابطـة یـک متغیـر پنهـان یا بعـد با پرسـش های مربـوط به 

خـود، در مقایسـة رابطـة آن متغیر با دیگـر متغیرهای پنهان 
را بررسـی می کنـد. بـه بـاور فورنـل و الرکـر)1981( روایـی 
واگـرا هنگامـی در سـطح قابـل قبـول اسـت که میـزان جذر 
میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده بـرای هر بعـد بیش تر از 
مقـدار تـوان دوم ضریب هـای همبسـتگی میـان آن بعـد و 
دیگـر ابعـاد در مـدل باشـد. بـه منظورسـنجش روایـی واگرا 
از شـاخص اسـتفاده شـده اسـت بـرای ایـن بررسـی جـذر 
AVE هـر سـازه باهمبسـتگی آن سـازه بـا سـازه های دیگـر 

مقایسـه شـد. برایـن مبنـای AVE بایـد از واریانـس بیـن ان 
سـازه یـا متغیـر مکنـون بـا سـایر سـازها یـا متغیـر مکنـون 
بزرگ تـر باشـد. از مجمـوع شـاخص هاي یـاد شـده این گونه 
برداشـت کرد که مدل یاد شـده برازش خوبی داشـته اسـت. 
همچنیـن شـاخص هاي مهـم دیگـری CFI و RFI و NFI  و 

GFI  و نیـز AGFI در جـدول 5 گـزارش شـده اند.

ادامه جدول4- ارزیابی پایایی وروایی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه از نظر دانشجویان علوم کشاورزی
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جدول 5- شاخص هاي برازندگی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه از نظر دانشجویان

ChiChi/dfCFIRFIGFIAGFIRMSEAمالک

1655.352.460.930.920.940.910.69نشانگرهای مشارکت فعال دانشجویان

در اغلـب منبع هـا در ایـن شـاخ  هـا، بـرازش 0/90 بـه 
عنـوان مقادیـر قابـل قبـول قلمـداد مـی شـودکه در جـدول 
فـوق، مقـدار ایـن شـاخص هـا، از0.90 بیش تـر شـده کـه 
گویـای بـرازش بسـیار خـوب و قابـل قبـول داده هـا بـا مدل 
تدویـن شـده م  باشـد. شـاخص دیگـر RMSEA اسـت کـه 
بـه صـورت اعشـاري گـزارش می شـود و یکـی از شـاخ  هاي 
معتبـر بـرآورد برازندگـی مدل به شـمار می آید. مقـدار صفر 
تـا کم تریـن از 8 در مـورد ایـن شـاخص قابـل قبول اسـت (

 RMSEA هوپـر و همـکاران،2012) در ایـن تحقیـق مقـدار
 0.69 شـده گویای این اسـت که برازش مدل به دسـت آمده،

بسـیار خـوب و قابـل قبـول می باشـد. بنابرایـن بـر مبنـای 
نتایـج بـه دسـت آمـده می تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل 
دارای بـرازش خوبـی برخـوردار می باشـد. مقایسـه آمارهای 
مـدل بـرآورد شـده بـا مـدل بـرآورده شـد در جـدول 6 بـه 
Standardized Root Mean Square Resid�  ویـژه آمارهـای

 ualوNormed Fit Index  در کنـار خـی دوگویـای آن اسـت 

کـه مـدل دارای بـرازش مناسـبی اسـت یعنـی نشـانگرهای 
مشـارکت فعـال در دانشـگاه مناسـب چیـده شـده اند و بـا 

اندازه گیـری شـده اند. مناسـب  شـاخص 

جدول 6- برازندگی مدل نظري نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه از نظر دانشجویان

مدل برآورده شدهمدل اشباحآماره
SRMR0/090/093

Chi�Square4.165/054.142/18

NFI0/4220/418

نتایـج بـه دسـت آمـده درنهایـت، بـرای ارزیابـی برازش 
کلـی مـدل از معیـار GOF بنابـر نظر تنـن هـاوس همکاران 
)2004( اسـتفاده مـی شـود. نتیجـه آزمـون بـرای شـاخص 
بـرازش مـدل برابـر بـا 0/695 اسـت. از آنجاکـه کم ترینیـن 
مقـدار قابـل قبـول بـرای ایـن شـاخص 0/36 اسـت )وتزلز و 
همـکاران، 2009(. مـی تـوان ادعـا کـرد، مـدل پژوهـش، 
بـرازش بـاال و قـوی دارد بـه ایـن معنـی کـه نشـانگرهای 
مشـارکت فعال در دانشـگاه از نظر دانشـجویان دارای انسجام 
درونی و بیرونی مناسـبی اسـت و بـه عنوان یک مـدل به کار 

گرفتـه شـود. جـدول 7 ارزیابی نشـانگرهای مشـارکت فعال 

در دانشـگاه از نظر دانشـجویان کشـاورزی را نشـان می دهد 
در ایـن جـدول نتایج تحلیل عاملی تأئیدی نشـان داده شـده 
اسـت. بـار عاملـی شـاخص درج شـده در تحلیـل اکتشـافی 
همگـی بـاالی 0/4 اسـت. همچنیـن نتایـج تحلیـل عاملـی 
 تأئیـدی نیـز نشـان مـی دهد کـه همه شـاخص هـا باالتر از

 t≤ 1/96 و بـار عاملـی بزرگ تـر از 0/4. دارد. و چنـدی از 
شـاخص ها به علت نداشـتن معیارهای درج شـده حذف شـدند. 
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جدول 7- بارعاملی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه های علوم کشاورزی از نظر دانشجویان

زیر شاخصشاخص
T

≥1/96
C
اولویت0/4≤

یادگیری 
سطح باال

برگزاری نشست مناظره بین دانشجویان به عنوان روش تدریِس بعضی از 
درس هاس کشاورزی با نظارت مدرس

10/440/7613

برگزاری کرسی های ایده پردازی در زمینه چالش های حوزه ی کشاورزی با 
نظارت مدرس

8/860/7524

تجزیه و تحلیل یک ایده، تصمیم و یا تجربه کشاورزی با نشان دادن 
جزئیات آن به طور عملی

10/740/7235

ارزیابی و نقد و بررسی  دیدگاه ها، نقطه نظرها، تصمیم گیری ها و 
منبع های اطالعاتی

10/440/7821

ربط دادن محتوای عملی آموخته شده )در کشتزار، باغ، آزمایشگاه و ...( با 
محتوای نظری آموخته  شده در کالس

7/340/7086

یادگیری 
انعکاسی

و یک پارچه 
)تلفیقی(

دعوت از صاحبان حرفه های کشاورزی به کالس )مانند بهره برداران و 
کارآفرینان کشاورزی(

10/210/7053

ارزیابی نقطه های ضعف و قوت دیدگاه های دانشجو در مورد یک موضوع 
یا مسئله

9/440/6894

ربط دادن اموخته های درسی به  مسئله ها و چالش های جامعه روستایی 
و کشاورزی

7/110/6756

ربط دادن آموخته های جدید درسی به دانسته های پیشین و تجربه های 
خود در زمینه کشاورزی

10/210/6825

تالش برای فهم بهتر نظرهای دیگران با تصور  از چگونگی فهم موضوع از 
دیدگاه آنان )خود را در جای آنها قرار دادن(

9/440/7122

مطرح کردن دیدگاه های مختلف )سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی( در 
بحث های کالسی  و یا تکلیف های دوره

7/110/6687

ترکیب ایده ها و مفهوم های آموخته شده از درس های گذرانده شده  برای 
انجام تکلیف های درسی

8/210/6538

11/170/7211یادگیری مطالبی که درک دانشجو از یک موضوع یا مفهوم را تغییر داده است

راهبردهای
یادگیری

985826/01خال صه کردن مطالب یادگرفته شده از کالس ها و  منبع های درسی

85/9642/06مرور و دوره کردن یادداشت های درسی )جزوه( خود بعد از کالس درس

25/11811/02مرور درس جدید پیش از تدریس استاد جهت آمادگی

27/10755/03تشخیص نکته های مهم و کلیدی در مطالعه درس و تکلیف ها

25/9675/05سخت کوشی و تالش بیش از انتظار دانشجو برای برآورد انتظارهای استادان

25/8735/04اختصاص وقت زیاد برای مطالعه درسی و انجام تکلیف ها
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ادامه جدول 7- بارعاملی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه های علوم کشاورزی از نظر دانشجویان

زیر شاخصشاخص
T

≥1/96
C
اولویت0/4≤

استدالل کمی

استفاده از  اعداد و ارقام  برای  بررسی و تحلیل مسئله ها و چالش های 
کشاورزی و منابع طبیعی )برای مثال کاهش یا افزایش بهره وری، بیکارِی 

دانش آموختگان، تغییرپذیری اقلیمی و ...(.

7/450/7841

استفاده از  اعداد و ارقام و نمودار در موضوع های درسی برای استدالل 
روند ها و ارائه کالسی

8/450/6245

نتیجه گیری بر  اساس تحلیل خوِد دانشجو از اعداد و ارقام مانند آمارها، 
نمودارها و غیره

7/170/6544

11/280/6783ارزیابی و نقد نتیجه گیری های  دیگران از اعداد و ارقام

9/240/6682استفاده از فناوری های محاسباتی و تحلیل مسئله های کمی

یادگیری 
مشارکتی

9/250/6755آمادگی برای امتحانات از طریق بحث مطالب درسی و مرور جمعی آنها

میزان حضور فعاالنه و  نبود زمینه بهانه جویی  دانشجو برای غیبت در 
نشست های درسی و کالس های عملی کشاورزی

11/710/7761

10/130/7462انجام پروژه ها و تکلیف های درسی به صورت  جمعی  و گروهی

درخواست کمک و راهنمایی از دانشجویان دیگر برای درک مطالب درس 
یا رفع اشکال

11/120/7333

7/450/7194تدریس و آموزش دیگر دانشجویان) رایگان یا پولی(

10/130/6236حضور و فغالیت در درس مهارت آموزی به صورت گروهی

مباحثه و 
تبادل نظر با 

افراد
مختلف

9/250/6755مباحثه و تبادل نظر با دانشجویان مختلف از مقطع تحصیلی خود
11/710/7761مباحثه با دانشجویان با سطح مالی متفاوت با خود

مباحثه و تبادل ظر با دانشجویان دارای دیدگاه های سیاسی و فرهنگی 
متفاوت با خود

10/130/7462

انجام کار گروهی در فعالیت ها و تکلیف های کالسی یا کار مزرعه با احترام 
به دیدگاه های تک تک اعضا

11/120/7333

7/450/7194مباحثه و گفت و گو با دانشجویان سال باالیی و یا دانش آموختگان نمونه

10/130/6236گفت و گو و بحث علمی با افراد مختلف با جنسیت یا قومیت متفاوت
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ادامه جدول 7- بارعاملی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه های علوم کشاورزی از نظر دانشجویان

زیر شاخصشاخص
T

≥1/96
C
اولویت0/4≤

تعامل 
دانشجو/ استاد

همکاری با استاد در فعالیت های غیر درسی )تشکیل انجمن ها، گروه ها و 
کمیته های دانشجویی، و...(

9/280/7093

10/740/6485همکاری در پروژه های تحقیقاتی استاد
مراجعه حضوری یا غیر حضوری )شیوه های ارتباط مجازی یا تلفنی(به 

دفتر استاد  جهت رفع اشکال
9/810/5546

مراجعه غیر حضوری)ارتباط مجازی یا تلفنی( یا حضوری به دفتر استاد 
برای بحث در زمینه موضوع های، ایده ها و مفهوم های درسی

9/250/6754

11/710/7761گفتگو با استاد در مورد برنامه های شغلی آینده

صحبت با استا درباره وضعیت درسی و نمره های و راه حل های بهبود 
فعالیت های درسی و دانشگاهی خود

10/130/7462

شیوه های 
تدریس 
اثربخش

11/240/7782توضیح شفاف استاد در مورد هدف های و نیازمندی های درس و دوره

10/440/7613تدریس منظم و سازمان یافته درس  توسط استاد

استفاده استاد از مثال های ملموس و توضیح های ساده برای تفهیم مطالب 
سخت و پیچیده درس

8/860/7524

بازدید از پروژه های کشاورزی، صنعتی، تجاری یا کشتزار و منطقه های 
روستایی

10/740/7235

10/440/7821ایجاد عالقه و اشتیاق در دانشجویان برای ارائه کالسی

ارائه ی بازخورد کتبی یا شفاهی سریع همراه با جزئیات به دانشجویان در 
مورد امتحانات یا تکلیف های درسی انجام شده

7/340/7086

ارائه ی بازخورد کتبی یا شفاهی به دانشجویان در مورد تکلیف های /
فعالیت های )گزارش، مقاله و ...( درسی در حال انجام

8/280/6897

ارائه ایده ها یا راهکارهایی با قابلیت عملی شدن برای آشنایی دانشجویان با 
کسب و کارهای درآمدزای کشاورزی

9/020/6818

انجام کار جمعی و گروهی توسط دانشجویان در کالس، کشتزار، گلخانه، 
آزمایشگاه و کارگاه با حضور استاد

9/320/6739

9/750/65310پرسش های دانشجو در کالس و شرکت در بحث کالسی
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ادامه جدول 7- بارعاملی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه های علوم کشاورزی از نظر دانشجویان

زیر شاخصشاخص
T

≥1/96
C
اولویت0/4≤

شیوه های 
تدریس 
اثربخش

11/240/7792ارتباط دوستانه و احترم آمیز متقابل با دیگر دانشجویان
10/440/7643ارتباط منظم با احترام متقابل با استاد راهنما و مدیرگروه

8/860/7554تبادل نظر دانشجو  با کادر آموزشی یا مشاوران در مورد برنامه های شغلی خود
10/740/7255ارتباط توام با احترام متقابل  با کارکنان اداره آموزش

10/440/7831شرکت در فعالیت های فوق برنامه هنری، ورزشی، فرهنگی و ... دانشگاه

7/340/7076ارتباط توام با احترام متقابل  با کارکنان امور دانشجویی فرهنگی و خوابگاه ها

محیط 
حمایتگر

ارائه خدمات مشاوره فردی –اجتماعی توسط دانشگاه )درمحیط دانشکده 
یا خوابگاه(

11/850/8161

9/470/64310حمایت و فراهم آوردن امکانات برای پیشرفت علمی و درسی دانشجویان
11/210/8122فراهم آوردن خدمات کمک آموزشی) انتشارات، سایت رایانه ای و ...(

فراهم آوردن فرصت تشکیل انواع کانون ها، شوراها، و  انجمن های 
دانشجویی مجاز برای فعالیت فوق برنامه دانشجویان

10/200/7573

تشویق ارتباط بین دانشجویان با خاستگاه های متفاوت اجتماعی، 
فرهنگی، قومی و جلوگیری از انزوای اجتماعی آنان

9/650/6737

ایجاد سایت یا شبکه های مجازی مشاوره ای شغلی و درسی برای 
دانشجویان علوم کشاورزی توسط دانشگاه

8/850/7344

فراهم سازی امکانات و تسهیالت رفاهی دانشجویان )تفریح، بهداشت، 
مشاوره، اینترنت، رفت و آمد و...(

9/750/7056

تدارک بازدیدهای علمی/تجربی و حمایت از دانشجو برای شرکت در 
کارآموزی کشاورزی و کسب تجربه میدانی

11/320/6658

حضور در فعالیت ها و رویدادهای دانشگاه )مسابقه های ورزشی، هنری، 
برگزاری نمایشگاه و غیره(

8/950/7265

کمک به دانشجو برای مدیریت و پرداختن به مسئولیت های زندگی غیر 
درسی) خانواده، شغل و ...(

14/0106649

تامین شرایط مناسب برای مطالعه، تمرکز و خلوت گزینی دانشجو در 
محیط خوابگاه

11/050/65211

تشکیل کالس های فوق برنامه با موضوع های مختلف و مورد نیاز 
دانشجویان) زبان های انگلیسی و....(

12/050/63512

خدمات رسانی داوطلبانه به جامعه پیرامون دانشگاه مانند گروه های 
جهادی، خیریه و ...

10/420/8261
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ادامه جدول 7- بارعاملی نشانگرهای مشارکت فعال در دانشگاه های علوم کشاورزی از نظر دانشجویان

زیر شاخصشاخص
T

≥1/96
C
اولویت0/4≤

ترکیب تجارب
تخصصی در 

یادگیری

11/110/7761شرکت در کارآموزی، عملیات کشاورزی و کسب تجربه میدانی
همکاری و فعالیت های مشترک دانشجویان در کشتزارها ، گلخانه یا 

کارگاه ها
10/410/7622

تمرین چگونگی استفاده از یادگیری )آموخته های( خود در قالب نیروی 
کار کشاورزی در بیرون دانشگاه و بازار کار

8/160/7533

10/140/7214انجام یک پروژه یا تحقیق کاربردی در سال آخر مقطع تحصیلی
تلفیق  

مهارت های 
غیر تخصصی 

شغلی در 
تحصیل

11/710/7761کسب دانش، نگرش و مهارت های ظرفیت ساز اشتغال پذیری دانشجویان

10/130/7462کسب تجربه های سودمند برای احراز شغل و برقراری ارتباطات حرفه ای

11/120/7333داشتن نقش رهبری در گروه ها یا تشکل های دانشجویی به طور رسمی

7/450/7194کسب دانش و مهارت کارآفرینی

تعلق اجتماعی

رضایت از رابطه های اجتماعی در فعالیت های درسی خود )حین دوره 
مهارت آموزی یا دروس عملی(

10/020/8221

رغبت دانشجو به صحبت کردن با همکالسی ها در هنگام رو به رو با 
مشکالت درسی و کمک خواستن از آنها

10/110/6454

احساس راحتی در فضای دانشگاه )از لحاظ تامین فضای شخصی و فضای 
روانی(

10/780/8122

احساس سودمند بودن فضای دانشگاه نسبت به محیط های دیگر برای 
گذران اوقات فراغت و یا تحقیق و مطالعه 

10/760/7523

تعلق تحصیلی

9/780/8111ترجیح وقت گذرانی با دانشجویان هم رشته خود و رشته های دیگر

اطمینان دانشجو از باور استاد به توانایی بالقوه ی او حتی درصورت عملکرد 
ضعیف

10/750/6826

اطمینان دانشجو از متعهد بودن استاد در کمک برای یادگیری محتوای 
عملی درس های صحرایی و آزمایشگاهی

11/90/8022

9/750/7623احساس نیاز به حمایت استادان، دانشجویان و...
10/750/6855احساس افتخار نسبت به رشته و گرایش تحصیلی

11/050/7454احساس افتخار نسبت به نام دانشگاه
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بحث و نتیجه گیری
طـی بررسـی های صورت گرفتـه در زمینه هـای مختلف 
مشـارکت دانشـجویان چنیـن اسـتدالل می شـود کـه میزان 
درگیری و مشـارکت دانشـجویان در فعالیت های دانشـگاهی 
ایـران  مختلـف  دانشـگاه های  در  گوناگـون  جنبه هـای  در 
متفـاوت می باشـد. حتـی مشـاهده شـده اسـت کـه در یـک 
دانشـگاه یـا در دانشـکده های مختلـِف یک دانشـگاه یا حتی 
در رشـته های مختلـف نیـز میـزان مشـارکت دانشـجویان 
در زمینه هـای گوناگـون بـا هـم فـرق داشـتند. امـا بـرای 
سـنجش دقیق تـر ایـن میـزان در دیگـر کشـورها بر حسـب 
 )S.E( شـرایط کشورشـان برای مشـارکت فعـال دانشـجویان
چارچوب هـا و ابزارهـای سـنجش خاصـی ارائـه دادنـد اما در 
آمـوزش عالی کشـاورزی تا کنون چارچوب و ابـزاری مختص 
شـرایط آموزشـی و اجتماعـی ایران برای سـنجش مشـارکت 
فعـال دانشـجویان )S.E( ارائـه نشـده اسـت، از ایـن رو ایـن 
پژوهـش بـر مبنـای مؤلفه های مشـارکت فعال دانشـجویان، 
نشـانگرهای مشـارکت فعـال دانشـجویان در آمـوزش عالـی 

کشـاورزی را اسـتخراج و اولویـت گـذاری کرده اسـت. 
یافته هاي پژوهش نشـان داد 6 مؤلفه کلی در مشـارکت 
فعال دانشـجویان کشـاورزی در فعالیت هـای تحصیلی و غیر 
تحصیلـی در دانشـگاه مؤثـر اسـت از جملـه یادگیـری بـا 
همتایـان، یادگیـری تـوأم بـا کار، تجربه آمـوزی با مدرسـان، 
محیـط دانشـگاهی، چالش برانگیـزی علمـی و حـس تعلـق 
کـه در ایـن بیـن از نظـر نخبـگان آمـوزش عالـی کشـاورزی 
کار  بـا  تـوام  یادگیـری  همتایـان و  بـا  یادگیـری  مؤلفـه ی 
دارای اهمیـت دو چندانـی اسـت کـه در نتایـج بررسـی های 
بامبـر و همـکاران )2009( مـورد تآییـد قرار گرفته اسـت. از 
بیـن 14 شـاخص مؤثـر بـر مشـارکت فعـال دانشـجویان بـه 
ترتیـب ترکیـب آمـوزه و تجربه هـای تخصصـی در یادگیری، 
یادگیـری  )تلفیقـی(،  یک پارچـه  انعکاسـی و  یادگیـری 
مشـارکتی و شـیوه های تدریس اثربخـش بیش ترین اهمیت 
را از نظـر نخبـگان بـه خـود اختصـاص داده اند. دانشـجویان 

در دانشـکده های کشـاورزی بـا محیـط کاری کـه به شـکلی 
پویـا تغییـر می کند، روبـه رو می شـوند. به منظـور یادگیری 
مهارت هـای مـورد نیـاز بـرای موفقیـت در چنیـن محیطی، 
دانشـجویان باید به طور شـناختی در کالس درس دانشـکده 
مشـارکت فعـال داشـته باشـند. و همانطـور پیش تـر بیـان 
شـد اسـتادان دانشـکده های کشـاورزی نیـز بایـد نسـبت به 
اسـتفاده از شـیوه های آموزشـی مشـارکت دهنـده ی فراگیر 
محـور بیش تـری اقدام کننـد از جمله یادگیری مشـارکتی و 
شـیوه های تدریـس اثر بخش، در کنـار یادگیری انعکاسـی و 
همـکاران  حیـدری و  چـون  بررسـی هایی  در  کـه  تلفیقـی 
)1398(؛ سـاداتی و همـکاران )1392(؛ موحـدی و همـکاران 
)1396(؛ حکیم زاده و همکاران )1395(؛ آشـوین و مک ویتی 
)2015(؛ بونـد و بد نلر)2019( و بوندیـچ و همکاران )2014( 
نیـز بـه آن اشـاره کرده اند. ماتریس مقایسـه فـازي و اهمیت 
وزنی نشـانگرها نشـان داد در میان شـاخص یادگیری سـطح 
بـاال برگـزاری جلسـات مناظـره بیـن دانشـجویان بـه عنوان 
روش تدریـِس بعضی از دروس کشـاورزی بـا نظارت مدرس و 
ربـط دادن محتـوای عملـی آموختـه شـده )مثـاًل در مزرعه، 
باغ، آزمایشـگاه و ...( به آموخته های نظری در کالس توسـط 
دانشـجو داراي بیش تریـن اهمیـت وزنـی می باشـند. ضمـن 
تأکیـد بـر برگـزاری نشسـت های مناظـره بیـن دانشـجویان 
بـه عنـوان روش تدریـِس بعضـی از درس هـای کشـاورزی 
بررسـی های سـماوی و  نتایـج و  در  کـه  اسـتاد  نظـارت  بـا 
همـکاران )1395(؛ سـپهوند و همـکاران )1398(؛ کارداکی و 
همـکاران)2017(؛ دویلیـن و مک کلین )2018( مورد اشـاره 
قرارگرفتـه اسـت. در میـان شـاخص یادگیـری انعکاسـی و 
یکپارچـه )تلفیقـی( از دیـدگاه نخبـگان، رتبه بنـدي فـازي 
نشـان داد نشـانگر ارزیابـی نقـاط ضعـف و قـوت دیدگاه های 
دانشـجو در مـورد یـک موضـوع یـا مسـئله و نشـانگر ربـط 
دادن آموخته هـای جدیـد درسـی بـه دانسـته های قبلـی و 
تجربه هـای خـود در زمینـه کشـاورزی( دارای بیش تریـن 
اهمیـت وزنی می باشـند. از نظـر نخبگان آموزش کشـاورزی 
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کـه در مطالعـات شـاکرمی و همـکاران )1396(؛ ریسـچلی و 
موریـرا و  )2018(؛  همـکاران  موریـرا و  )2017(؛  همـکاران 
همکاران )2019( و موریرا و داس)2018( اشـاره شـده اسـت 
کـه می توانـد در افزایـش مشـارکت فعـال دانشـجویان نقش 
داشـته باشـند. در ایـن زمینـه، درک بهتر نظـرات دیگران با 
تصـور از چگونگـی فهـم موضـوع از دیـدگاه آنها )خـود را در 
جـای آنها قرار دادن( بررسـی نقاط ضعـف و قوت خود پس از 
انجـام فعالیت های عملی و غیر عملی توسـط دانشـجو و ربط 
دادن آموخته هـای و ایده هـای جدیـد از مطالـب درسـی بـه 
دانسـته های قبلـی و تجربه های خـود در زمینه کشـاورزی و 
افزایـش  در  دارنـد.  نقـش  نیـز  مناظـره  جلسـات  افزایـش 
مشـارکت فعال دانشـجویان کشاورزی سـومین شاخص مؤثر 
بر مشـارکت فعال دانشـجویان یادگیری مشـارکتی اسـت که 
در ایـن بیـن آمادگـی بـرای امتحانات از طریـق بحث مطالب 
درسـی و مـرور جمعـی آنهـا  و تشـانگر تدریـس و آمـوزش 
بیش تریـن  دارای  پولـی(  یـا  )رایـگان  دانشـجویان  دیگـر 
اهمیت وزنی می باشـد کـه در مطالعات شـاکرمی و همکاران 
)1396(؛ عمـادی و فرشـچی )1394(؛ فراسـتخواه )1394( 
)2016(؛  همـکاران  ناگویـن و  همـکاران)1396(؛  منیعـی و 
)2015(؛  همـکاران  ایـوان و  )2018(؛  همـکاران  ورتانـن و 
مـک فارلـن و همـکاران )2015( و مـک کوربیـن و کنـزی 
)2014( مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. اسـتفاده از مـرور 
جمعـی مطالـب جهـت آمادگی بـرای امتحان، میـزان حضور 
فعاالنـه و عـدم بهانه جویـی دانشـجو برای غیبت در جلسـات 
درسـی و کالس های عملی کشـاورزی نیز در مشـارکت فعال 

دانشـجویان مؤثر اسـت.
چهارمیـن شـاخص مؤثـر بر مشـارکت فعال دانشـجویان 
کشـاورزی از دیـدگاه نخبـگان، شـاخص شـیوه های تدریس 
می باشـد که شـامل توضیح شـفاف اهـداف و نیازمندی های 
نمونه هـا و  از  مـدرس  اسـتفاده  مـدرس،  توسـط  درسـی 
پروژه هـای  از  بازدیـد  تدریـس،  در  عینـی  مثال هـای 
کشـاورزی، صنعتـی، تجـاری یـا مـزارع و مناطـق روسـتایی، 

ایجـاد عالقـه و اشـتیاق در دانشـجویان بـرای ارائـه کالسـی، 
ارائـه ی بازخـورد کتبـی یـا شـفاهی سـریع بـه دانشـجویان 
در مـورد امتحانـات و تکالیـف انجـام شـده، ارائـه ایده هـا یـا 
راهکارهایـی بـا قابلیـت عملی بـرای آشـنایی دانشـجویان با 
کسـب وکارهـای درآمـدزای کشـاورزی، انجـام کار گروهـی 
توسـط دانشـجویان در کالس، مزرعـه، گلخانه، آزمایشـگاه و 
کارگاه بـا حضـور اسـتاد و برگـزاری جلسـات کالس درس به 

صـورت سـازمان یافتـه مؤثـر می باشـد. 
یافته هـاي پژوهـش در بخـش دانشـجویان گویـای ان 
اسـت کـه شـاخص هایی هم چـون ترکیب تجـارب تخصصی 
)تلفیقـی(،  یکپارچـه  انعکاسـی و  یادگیـری  یادگیـری،  در 
اثربخـش،  تدریـس  شـیوه های  مشـارکتی،  یادگیـری 
راهبردهـای یادگیری، یادگیری سـطح باال و تعامل دانشـجو/ 
اسـتاد از نظـر دانشـجویان بـه ترتیـب بیش تریـن اهمیت در 
مشـارکت فعـال آنهـا را دارد. از نظر دانشـجویان در شـاخص 
ترکیب تجـارب تخصصی در یادگیری شـرکت در کارآموزی، 
عملیات کشاورزی و کسـب تجربه میدانی، همکاری و فعالیت 
هـای مشـترک دانشـجویان در مـزارع، گلخانه یـا کارگاه ها و 
تمریـن نحـوه اسـتفاده از یادگیـری )آموخته هـای( خـود در 
قالـب نیـروی کار کشـاورزی در بیرون دانشـگاه و بـازار کار و 
انجـام یـک پـروژه یـا تحقیـق کاربردی در سـال آخـر مقطع 
تحصیلـی بـه ترتیب بیش تریـن تأثیر در مشـارکت فعال آنها 
در رونـد یادگیـری را دارند. در شـاخص یادگیری انعکاسـی و 
یکپارچـه )تلفیقـی(، از نظر دانشـجویان یادگیری مطالبی که 
درک دانشـجو از یـک موضوع یـا مفهوم را تغییر داده اسـت، 
تـالش بـرای درک بهتر نظـرات دیگران با تصـور از چگونگی 
فهـم موضـوع از دیـدگاه آنهـا )خـود را در جـای آنهـا قـرار 
دادن(، دعـوت از صاحبـان حرفه هـای کشـاورزی بـه کالس 
)ماننـد بهره بـرداران و کارآفرینـان کشـاورزی(، ارزیابی نقاط 
ضعـف و قـوت دیدگاه هـای دانشـجو در مورد یـک موضوع یا 
مسـئله، بیش تریـن تأثیر در مشـارکت فعال دانشـجویان در 
دانشـکده های کشـاورزی را دارنـد. میـزان حضـور فعاالنـه و 
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عـدم بهانه جویـی دانشـجو برای غیبت در جلسـات درسـی و 
تکالیـف  پروژه هـا و  انجـام  کشـاورزی،  عملـی  کالس هـای 
کمـک و  درخواسـت  گروهـی،  یـا  تیمـی  بصـورت  درسـی 
راهنمایـی از دانشـجویان دیگـر بـرای درک مطالـب درس 
یـا رفـع اشـکال و تدریـس و آمـوزش دیگـر دانشـجویان ) 
رایـگان یـا پولی( در شـاخص یادگیری مشـارکتی بیش ترین 
اهمیـت را در مشـارکت فعـال دانشـجویان در یادگیـری را 
دارا می باشـند. ایـن نتایـج در مطالعات شـاکرمی و همکاران 
همـکاران)1396(؛  منیعـی و   )1394( فراسـتخواه  )1396(؛ 
ناگویـن و همـکاران )2016(؛ ورتانـن و همـکاران )2018(؛ 
ایـوان و همـکاران )2015(؛ مک فارلن و همـکاران )2015( و 
مـک کوربیـن و کنزی )2014( مورد تأکید قرار گرفته اسـت. 
ایجـاد عالقـه و اشـتیاق در دانشـجویان بـرای ارائـه کالسـی، 
نیازمندی هـای  اهـداف و  مـورد  در  اسـتاد  شـفاف  توضیـح 
درس و دوره، تدریـس منظـم و سـازمان یافتـه درس توسـط 
اسـتاد، اسـتفاده اسـتاد از مثال هـای ملمـوس و توضیحـات 
سـاده بـرای تفهیم مطالـب سـخت و پیچیـده درس و بازدید 
مـزارع و  یـا  تجـاری  صنعتـی،  کشـاورزی،  پروژه هـای  از 
مناطـق روسـتایی در شـاخص تدریس اثر بخـش بیش ترین 
اهمیـت در مشـارکت فعـال دانشـجویان دارد در مطالعاتـی 
همـکاران  سـاداتی و  )1398(؛  همـکاران  حیـدری و  چـون 
حکیـم زاده و  )1396(؛  همـکاران  موحـدی و  )1392(؛ 
همـکاران )1395(؛ آشـوین و مک ویتـی )2015(؛ بونـد و بد 
نلـر)2019( و بوندیـچ و همـکاران )2014( نیـز به آن اشـاره 
نموده انـد. خالصـه کـردن مطالـب یادگرفتـه شـده از کالس 
یـا منابـع درسـی، مـرور درس جدید قبـل از تدریس اسـتاد 
جهـت آمادگـی، تشـخیص نـکات مهـم و کلیـدی در مطالعه 
درس و تکالیـف و اختصـاص وقت زیاد برای مطالعه درسـی و 
انجـام تکالیـف در راهبردهـای یادگیـری بیش تریـن نقش را 
در مشـارکت فعـال دانشـجویان بـازی می کننـد. مطالعـات 
سـماوی و همـکاران )1395(؛ سـپهوند و همـکاران )1398(؛ 
کارداکـی و همـکاران)2017(؛ دویلین و مـک کلین )2018( 

مـورد اشـاره قرارگرفتـه اسـت. گفتگـو بـا اسـتاد در مـورد 
برنامه هـای شـغلی آینـده، صحبـت بـا اسـتا دربـاره وضعیت 
درسـی و نمـرات و راه حل های بهبـود فعالیت های درسـی و 
دانشـگاهی خـود، همـکاری بـا اسـتاد در فعالیت هـای غیـر 
کمیته هـای  گروه هـا و  انجمن هـا،  )تشـکیل  درسـی 
دانشـجویی، و...( در شـاخص تعامـل دانشـجو/ اسـتاد نقـش 

بیش تـری در مشـارکت فعـال دانشـجویان ایفـا می کننـد.
در  دانشـگاهی  کالس هـاي  غالـب  ویژگـی  امـروزه 
دانشـکده های کشـاورزی بـه گونه ای اسـت که ارائه قسـمت 
اعظـم مطالـب درسـی توسـط اسـتادان صـورت می گیـرد 
)اسـتاد محـور( یعنی دانشـجو کم ترینین نقـش را در فرایند 
یادگیـري داشـته و شـنوند  اي بیش نیسـت. ایـن امر ماهیت 
آمـوزش دانشـگاهی را تـا حـدي شـبیه آمـوزش مدرسـه اي 
بـرای  مـدرس  کـه  محیطـی  آمـوزش،  ایـن  در  می کنـد. 
یادگیـري ایجـاد می کنـد، محیـط رقابتـی یـا فـردي اسـت. 
در محیـط رقابتـی دانشـجویان بیـش از آن کـه یـار و حامی 
یکدیگر باشـند، بازدارنده و سـد راه همدیگرند. در این شـیوه 
اسـتاد مرجع اصلی دانشجویان اسـت و دانشجویان به تنهایی 
کار می کننـد و ایـن نقـص یادگیـري انفـرادي اسـت چرا که 
یادگیـري در ذات" یـک فعالیـت اجتماعـی اسـت. در واقـع 
توسـعه هـر جامعـه ای بـه توسـعه نظـام علمی و در دسـتان 
جوانـان اسـت. اگـر بنـا باشـد کـه بهتریـن و پیشـرفته ترین 
قشـر جامعـه یعنـی دانشـجویان محیـط آموزشـی خـود را 
دلچسـب نداننـد، موضوع های درسـی را سـودمند نپندارند و 
دلپذیـر  را  دانشـگاه  کارکنـان  اسـتادان و  رابطه هـای  نـوع 
ندادنـد، بایـد انتظـار داشـت تـا بالی سـختی بـر روح و جان 
تعلیـم و تربیـت فـرو آید و روح کاوشـگر دانشـجویان تخریب 
شـود )منیعـی و همـکاران، 1396(. بررسـی مشـارکت فعال 
دانشـجویی بـه عنـوان یـک سـازه چنـد بعـدي و متأثـر از 
تعامـل فـرد بـا محیـط سـبب می شـود کـه درک پیچیدگی 
بـراي  تصمیم گیـري  کالس و  در  دانشـجویان  تجربه هـای 
اجـراي مداخله هـاي هدفمندتـر تسـهیل شـود. مشـارکت 
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فعـال، سـاختاری چنـد بعدی و یک پارچه اسـت کـه هرچند 
در تعریـف و بعدهـای آن توافـق وجـود نـدارد بـا ایـن وجود 
را دربرگیرنـده  فعـال دانشـجویی  نظریه پـردازان مشـارکت 
بعدهـای رفتاری، شـناختی و انگیزشـی )عاطفـی( می دانند. 
بعـد رفتـاری، بـه رفتارهـای قابل مشـاهده تحصیلـی، مانند 
تـالش و پایـداری در هنـگام رو بـه رو شـدن بـا مشـکل در 
حیـن انجـام تکلیف های درسـی و تقاضای کمک از اسـتادها 
یـا همسـاالن بـه منظـور یادگیـری و درک مطالـب درسـی و 
همچنیـن بـه مشـارکت در فعالیت هـای یادگیـری، غیبـت 
کسـب  آن،  پایـان  درسـی و  تکلیف هـای  انجـام  نکـردن، 
اشـاره  دانش آموختگـی  بـرای  کافـی  نمره هـای  اعتبـار و 
دارد. بنابرایـن بـا توجـه بـه نقـش و جایـگاه دانشـجویان در 
آینـده جامعـه، ایجاد زمینه و بسـتر مناسـب بـرای تحصیل و 
بـه  را  بالندگـی جامعـه  آنـان، توسـعه و  زندگـی تحصیلـی 
دنبـال خواهـد داشـت کـه در ایـن زمینه بـر مبنـای نتایج و 
بررسـی های پیشـین و نظـر صاحبنظـران این الگو متناسـب 
بـا شـرایط آمـوزش عالی کشـاورزی ایران پیشـنهاد شـد اما 
اجـرای ایـن مهـم بـا محدودیت هـای فرهنگـی، اجتماعـی، 
اقتصـادی، سـاختاری و ... همـراه خواهـد بـود کـه در قالـب 
حجـم ایـن مقالـه نمی گنجـد بـه همیـن دلیـل تنها اشـاره 
مختصـری شـد. در زمینـه ایـن محدودیت هـا در مرحلـه ی 
نخسـت بایسـتی زمینـه و شـرایط مـورد توجـه قـرار گیرد و 
محدودیت هـا مرتفـع شـود زیـرا میـزان تأثیرپذیری فـرد از 
محیـط بسـیار زیـاد می باشـد همزمـان بـا رفـع گام بـه گام 
ایـن محدودیت هـا بـه محدودیت هـای شـخصیتی تـک تک 
فراگیـران و حتـی آموزشـگران اهمیت داده شـود و در جهت 
رفـع آن از طریـق مراکـز مشـاوره درون دانشـگاه اقدام شـود 
زیـرا بازدارنده هـای حضـور و یـا عدم حضـور در کالس درس 
یـا فعالیت هـای فـوق برنامـه متأثـر از عامل هـای مربـوط به 
هـر دو گـروه مدرسـان و دانشـجویان می باشـد کـه میـزان و 

تـداوم حضـور را تعییـن می کنـد.

پیشنهادها
زیـر  اقدام هـای  پژوهـش،  یافته هـای  بـه  توجـه  بـا 

می شـود: پیشـنهاد 
بـا  یادگیـری  هم چـون  مؤلفه هایـی  دادن  قـرار   -
همتایـان، یادگیـری تـوام بـا کار و تجربه آمـوزی با مدرسـان 
در سـرفصل های آموزشـی و دوره ای ضمن خدمت اسـتادان 

کشـاورزی  دانشـکده های 
- تدویـن دسـتورالعمل ها و بروشـورهای آموزشـی بـرای 
بـا  دانشـجویان  دانشـگاه و  کارکنـان  اسـتادان،  آشنا سـازی 
در  تخصصـی  تجربه هـای  آمـوزه و  ترکیـب  سـرفصل های 
)تلفیقـی(،  یک پارچـه  انعکاسـی و  یادگیـری  یادگیـری، 

اثربخـش  تدریـس  شـیوه های  مشـارکتی و  یادگیـری 
-  برگـزاری کارگاهـای آموزشـی برای افزایش مشـارکت 
دانشـجویان کشـاورزی در فراینـد یادگیری در دانشـکدهای 

کشاورزی، 
- ارائـه دوره هـای آموزشـی بـرای تجزیـه و تحلیـل یک 
ایـده، تصمیـم و یا تجربه کشـاورزی بـا نشـان دادن جزئیات 
آن بـه طور عملی توسـط مدرس و اسـاتید در دانشـکده های 
کشـاورزی وربـط دادن محتـوای عملـی آموخته شـده )برای 
بـه آموخته هـای   )... آزمایشـگاه و  بـاغ،  مثـال در کشـتزار، 
صـورت  بـه  کشـاورزی  دانشـجو  توسـط  در کالس  نظـری 

مسـتمر در کالس هـای درس دانشـکده های کشـاورزی. 
 - برگزاری دوره های آموزشـی، خالصه نویسی و فیش برداری و

مـرور مطالـب در دانشـکدهای کشـاورزی برای دانشـجویان. 
پرسشـگری و  قابلیـت  توسـعه  بـرای  فضایـی  فراهم سـازی 
دانشـکده ها  در  کشـاورزی  دانشـجویان  بـرای  کنجـکاوی 
توسـط مدیـران و اسـتادان بـرای افزایـش مشـارکت فعـال.
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 Developing indicators for measuring the agricultural sciences Students’ Engagement
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Abstract

Student Engagement is a phrase that was first proposed to understand and explain academic failure and was 

considered as a basis for reforming the process of education. This study is an applied research and in terms 

of data collection method is a survey research. To achieve the research goal, fuzzy hierarchical analysis and 

factor analysis methods were used. Research participants in the fuzzy hierarchical analysis section included 

20 agricultural higher education professionals who participated to extract and evaluate the relative importance 

of indicators for measuring student engagement. Findings of fuzzy hierarchical analysis showed that peer 

learning, Work Integrated Learning, and experiential learning with professors were of greater importance in the 

engagement of agricultural students. In the survey section with a statistical population including 1000 third and 

fourth year students of Iranian universities and colleges of agriculture, based on the Krejcie and Morgan table, 

278 students (128 male and 118 female) were selected as the sample size of the research using Stratified sampling 

with proportional assignment. Findings of factor analysis indicate that from Students' opinions, components 

such as combination of specialized experiences in learning, reflective and integrated learning, participatory 

learning, effective teaching methods, learning strategies and Higher Order learning are the most important in the 

student engagement of students in universities and colleges of agricultural sciences, respectively. 

Index terms: Fuzzy Hierarchy Analysis, Agricultural Higher Education, Student Engagament
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