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چکیده
آماده  با شرایط دگرگون جهان  برای سازگاری  را  و دانشجویان  ندارد  را  بهره وری الزم  ما  آموزش عالی کشاورزی در کشور 
نمی سازد. عّلت آن  را می توان نبود توجه کافی به یادگیری مبتنی بر تجربه دانست زیرا که یادگیری تجربی می تواند منشأ پایداری 
یادگیری و تبلور استعدادهای آدمی شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت بسترهای 
پژوهشی  قالب  در  رازی  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  در  کشاورزی  عالی  آموزش  در  یادگیری تجربی  ضروری 
توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته  کشاورزی دانشگاه رازی 
)N=373( بودند که 185 تن از آنان به عنوان نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
بر پایه یافته ها، وضعیت بسترهای یادگیری تجربی در دانشکده کشاورزی در حّد متوسط  انتخاب شدند.  انتساب متناسب  با 
و  کشاورزی  دانشکده  در  موجود  آزمایشگاه های  از  بهره گیری  میزان  کارآموزی،  واحد  به  توجه  بسترها،  بین  در  شد.  ارزیابی 
ایجاد فضایی همراه با انتقاد، تفکر، بحث و به چالش کشیدن مطالب آموزشی دارای سطح بهتری بودند. بین دیدگاه دانشجویان 

کارشناسی و کارشناسی ارشد درباره وضعیت بسترهای یادگیری تجربی و میزان رضایتشان اختالف معنی داری وجود  داشت.  
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مقدمه
ــی  ــر و دگرگون ــال تغیی ــرعت در ح ــه س ــون ب ــان پیرام جه
ــا و  ــی فناوریه ــرات دایم ــبوکار، تغیی ــدن کس ــت. جهانیش اس
رشــد پیوســته جمعیــت جهــان تنها شــمار کمــی از چالشــهای 
پیــش روی جهــان اســت. افــزون بــر ایــن، چالشــها و نگرانیهــا، 
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ایجــاد  آب و هوایــی،  تغییــرات 
ــتند  ــری هس ــای دیگ ــد چالش ه ــه رش ــت رو ب ــه جمعی تغذی
ــا  ــن چالش ه ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــتیم. ب ــه رو هس ــا آن روب ــه ب ک
و تنگناهــا، نیازمنــد افــرادی اندیشــمند، نیــروی کاری ماهــر 
ــده  ــائل پیچی ــی حل مس ــه توانای ــلح ب ــه مس ــده ک و آموزش دی
ــی  ــز آموزش ــگاه ها و مراک ــیم. دانش ــتند می باش ــا هس جامعه ه
مســئولیت آماده ســازی سرمایه انســانی )بــه عنــوان رهبــران، 
دانشــمندان و نیــروی کار ماهــر( را بــرای حــل چالش هــای 
پیــش  روی بر عهــده دارنــد )شــورای ملــی تحقیقــات، 2009(. 
امــا، پرســش ایــن اســت کــه آیــا دانش آموختــگان دانشــگاه ها 

ــا ایــن چالش هــا آمــاده هســتند؟ ــه رو ب ــرای روب ب
بســیاری بــاور دارنــد کــه دانش آموختــگان دانشــگاه ها 
ــای  ــل چالش ه ــرای ح ــاورزی ب ــکده های کش ــژه دانش ــه وی ب
کمیســیون  2006؛  )بــک،  نیســتند  آمــاده  پیــش روی 
بین المللــی آینــده آمــوزش عالــی، 2006 و شــورای ملــی 
ــان  ــرای کار در جه ــان را ب ــد خودش ــات، 2009(، و بای تحقیق
پیچیــده آمــاده کننــد. انتقادهایــی کــه بــه آمــوزش عالــی 
مهارت هــای  نداشــتن  از  ناشــی  اســت  وارد  کشــاورزی 
مطلــوب و آمادگــی پاییــن دانش آموختــگان دانشــکده های 
بــه  اگــر  می باشــد.  بــازار کار  بــه  ورود  بــرای  کشــاورزی 
ــه  ــتغال توج ــدگاه اش ــور از دی ــی در کش ــای آموزش فعالیت ه
ــود،  ــم می ش ــا مجس ــر م ــزی در براب ــم انداز غم انگی ــود چش ش
فنــاوری  از  آموزش و پــرورش جوانــان  برنامه هــای  در  زیــرا 
 آموزشــی کهنــه ای اســتفاده می شــود کــه جوابگــوی نیازهــای 
ــی  هیــچ یــک از بخش هــای اقتصــادی نیســت )مقدس فریمان
و محتــوای  برنامه هــا، متن هــا  کیفیــت  زمانــی، 1386(.  و 
روزافــزون  علمــی  نیازهــای  بــا  نظام آموزشــی  درس هــای 
جامعــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  توســعه  ضرورت هــای  و 
ناهماهنــگ اســت. از ســوی دیگــر نظــام آمــوزش عالــی 
ــگاهی را  ــالت دانش ــا تحصی ــوان ب ــزاران ج ــاالنه ه ــور س کش
ــجویان  ــمار دانش ــه ی ش ــا مطالع ــد. ب ــه می ده ــل جامع تحوی
ــر  ــر بیانگ ــال های اخی ــور در س ــگاه های کش ــه دانش ورودی ب

آن اســت کــه در ســال تحصیلــی 89-1388، شــمار 3 میلیــون 
 4 شــمار   ،1389-90 تحصیلــی  ســال  در  نفــر،  هــزار   791
میلیــون 116 هــزار نفــر، در ســال تحصیلــی 91-1390، شــمار 
4 میلیــون و 459 هــزار نفــر و در ســال تحصیلــی 1391-92 
شــمار دانشــجویان 4 میلیــون و 435 هــزار نفــر بــود کــه از ایــن 
شــمار، ســهم دانش آموختــگان بخــش کشــاورزی 119 هــزار 
و 200 هــزار نفــر از دانشــگاه های دولتــی و آزاد دانش آموختــه 
بــوده اســت کــه بخــش عمــده ای از ایــن شــمار یــا بیکارنــد و یــا 
در  بخشــهای غیرکشــاورزی بــه کار اشــتغال دارنــد )مرکــز آمار 
ایــران؛ احمــدی و تجف آبــادی، 1388(. نظــام اقتصــادی 
جامعــه هــر ســاله بــا مســاله کمبــود نیروی انســانی کارآزمــوده 
کــه  اســت  روبــه رو  فنی و حرفــه ای  زمینه هــای  در  ماهــر  و 
و  علمــی  از طریــق کشــف  بایــد  دانشــکده های کشــاورزی 
ــزایی  ــه س ــر ب ــر تأثی ــانی ماه ــروی انس ــی و نی ــای فن نوآوری ه
بــر روی جامعــه داشــته باشــد )مقدس فریمانــی و زمانــی، 

.)1386
دانش آموختــگان  قابلیت هــای  بیــن  تناســب  نبــود 
ــه  ــاورزی ک ــی کش ــه ای و صنعت ــش حرف ــاز بخ ــاورزی و نی کش
 بایــد در آن مشــغول بــه کار شــوند، مــا را وادار بــه تفکــر دربــاره 
عّلــت ایــن ناهمگونی هــا می کنــد. محــور تغییــر و ایجــاد 
توســعه در هــر جامعــه ای، انســان اســت و انســان بــا آمــوزش 
مؤثــر می توانــد شایســتگی های خــود را نشــان دهــد، امــا 
مســاله اصلــی این اســت کــه آمــوزش کنونــی کارکــرد اصلی اش 
را از دســت داده و از مســیرش خــارج شــده  اســت بــا ایــن 
وجــود چگونــه می تــوان انتظــار داشــت کــه دانش آموختــگان 
تلقــی  کشــاورزی  بخــش  ســرمایه  عنــوان  بــه  کشــاورزی 
شــوند. آمــوزش حقیقــی هنگامــی مؤثــر اســت کــه در آن فــرد 
یادگیرنــده و یاد دهنــده، محیــط اطــراف و چگونگــی درک 
ــد  ــق فرآین ــا از طری ــه، ت ــان را در نظر گرفت ــان از جه ــم آن و فه
تجربــه مشــترک، فرصتــی را بــرای آغــاز یادگیــری فراهــم 
ــه  ــر ب ــاد تغیی ــد ایج ــت از: فرآین ــارت اس ــری عب ــد. یادگی کن
نســبت پایــدار در رفتــار یــا تــوان رفتــاری کــه حاصــل تجربــه 
ــه  ــف تجرب ــن تعری ــم در ای ــه مه ــی، 1389(. نکت ــت )کریم اس
ــری،  ــرد بش ــه ف ــر ب ــی منحص ــن توانای ــه، ای ــد. تجرب می باش
ــا وجــود اهمیــت  ــا را انســان میســازد، ب ــه م همــان چیــزی ک
فزآینــده آن، در طــول تاریــخ حیــات  بشــر، کمتــر مــورد توجــه 
آگاهانــه بــه عنــوان منبــع یادگیــری و دانش آفرینــی قــرار 
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گرفتــه اســت و انتقــال تجربــه از هنگامــی کــه پــدران، پســران 
را بــا خــود بــه شــکار می بردنــد، وجــود داشــت. امــا ایــن 
یادگیــری تجربــه محــور بیشــتر بــه صــورت شــفاهی، ناآگاهانــه 
و بــدون برنامــه صــورت میگرفــت و بســیاری از اندیشــمندان 
ــور  ــه ط ــت را ب ــوان واقعی ــا نمی ت ــه از راه واژه ه ــد ک ــاور دارن ب
کامــل بیــان کــرد و گران بهاتریــن دانــش را نمی تــوان آمــوزش 
داد؛ بلکــه پایدار تریــن یادگیــری از راه تجربــه مســتقیم اســت 
کــه  افــراد هنگامــی  یادگیــری  بهتریــن  و  )عدلــی، 1387( 
تجربه هــای معنــی دار و هدایت شــده دارنــد رخ می دهــد و 
ــه نقــل  ــه نقطــه ثقــل یادگیــری اســت )دیویــی، 1938 ب تجرب

از کامیــاب و همــکاران، 1392(.
بیشــتر  دانشــجویان  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  بســیاری 
ــا  ــد ام ــاد می آورن ــه ی ــر ب ــنیده اند کمت ــه ش ــی را ک مطلب های
بیشــتر فعالیت هایــی را کــه انجــام داده انــد بــه خوبــی در 
ذهــن دارنــد )بــورگ و اســتراناهان، 2002؛ ام کلیــن و تاتنــال، 
2000( .کارلنــد بــاور داشــت کــه فراموشــی یادگیــری حاصل از 
درک مفاهیمتجربــی، نســبت بــه یادگیــری از طربــق اطالعــات 
از  نقــل  )بــه  اســت  ســخت تر  کالس ســنتی،  از  کسبشــده 

.)1392 همــکاران،  و  طباطبایی حکیــم 
ــاورزی  ــجویان کش ــی در دانش ــورت تجرب ــه ص ــری ب یادگی
نیــاز بــه بســترهایی دارد کــه در وهلــه ی اول همــگان معلــم یــا 
اســتاد را عامــل اصلــی در تجلــی یادگیــری تجربــی می داننــد 
کــه مســئوالن نظــام آمــوزش عالــی کشــاورزی بایــد توجــه دو 
ــای  ــه مهارت ه ــتادان ب ــردن اس ــز ک ــه مجه ــبت ب ــی نس چندان
بــا  باشــند.  داشــته   یادگیری تجربــی  تحقــق  بــرای  الزم 
تعریف هــای  از  مــورد  چنــد  موجــود  منبع هــای  بررســی 
ــی  ــت: یادگیری تجرب ــده اس ــر آورده ش ــی در زی یادگیری تجرب
فرآینــدی اســت کــه به موجــب آن احساســی ناشــی از درگیری 
فعــال بیــن جهــان درون فــرد و جهــان بیــرون )محیــط( 
ایجــاد می شــود )بــرد و ویلســون، 2006(. یادگیری تجربــی 
برخــورد مســتقیم بــا یــک پدیــده مــورد نظــر و تبدیــل آگاهــی 
ــه یــک دانــش جدیــد اســت  ــه ب ــه دســت آمــده از ایــن تجرب ب
)فیپــس و همــکاران، 2008(. یادگیری تجربــی یکــی از انــواع 
ــون و  ــال، 1998؛ ب ــد )مارش ــافی می باش ــای اکتش یادگیری ه
ــف  ــا تعری ــی از رویداده ــوان توال ــه عن ــکاران، 2001( و ب هم
میشــود کــه نیازمنــد درگیــری فعــال دانشــجو در موضوع هــای 
ــخص  ــه ش ــت ک ــن اس ــی آن، ای ــدف اصل ــت. ه ــف اس مختل

ــرد  ــاد بگی ــورت ی ــن ص ــه بهتری ــال ب ــری فع ــیله درگی ــه وس ب
ــکاران، 1392(. ــم و هم ــی حکی )طباطبای

کشــاورزی  آمــوزش  اساســی  جــزو  یادگیری تجربــی 
بــاور  صاحب نظــران  از  بســیاری   .)2006 )رابرتــز،  اســت 
چــون:  برتری هایــی  دارای  یادگیری تجربــی  کــه  دارنــد 
تجربه هــای  انتقــادی،  و  تفکــر  فعــال  مهارت هــای  بهبــود 
ــای  ــود مهارت ه ــی، بهب ــغلی و مهارت ــعه ش ــرای توس ــی ب عمل
ارتباطــی، افزایــش انگیــزه و اعتماد به نفــس، شــناخت عمیــق 
تصمیم گیــری،  مهارت هــای  بهبــود  فــردی،  قابلیت هــای 
حــل  مســاله و داوری و همچنیــن انتقــال بخشــی از مســئولیت 
یادگیــری از اســتاد بــه دانشــجو می باشــد، کــه بــه نوبــه خــود 
مشــوق افزایــش کیفیــت یادگیــری دانشــجو و افزایــش تحویــل 
یادگیــری1 اســت. )روهانــن، 2005؛ شــورای ملــی تحقیقات، 
ــای  ــر انتظاره ــرای تغیی ــوری ب ــی مح 2009(. یادگیری تجرب
دانشــجویان در کالس درس و توجــه بیشــتر آنــان بــه کیفیــت 
بــه  دانشــجویان  تــا  می شــود  باعــث  و  می باشــد  آمــوزش 
نــدرت در مــورد اســتفاده از یــک روش تدریــس کــه بــرای 
ــد  ــخنرانی، متقاع ــژه روش س ــه وی ــت ب ــان اس ــا یکس ــه ج هم
ــارب  ــواره تج ــود هم ــل خ ــل تحصی ــگاه مح ــوند و از دانش ش
یادگیــری جدیــدی طلــب کننــد. یادگیری تجربــی دانشــجو را 
ــه  ــواره ب ــه وی هم ــد ک ــل می کن ــه تبدی ــزن تجرب ــک مخ ــه ی ب
دنبــال بهبــود توانایی هــای خویــش در فراگرفتــن دانــش و 
مهارت هــای جدیــد می باشــد )هاوتــری، 2007(. بــا توجــه بــه 
آنچــه طــرح شــده می تــوان بــه جــرأت گفــت، امــروزه آمــوزش 
عالــی کشــاورزی مســئولیت خــود یعنــی تحقــق یادگیــری بــه 
صــورت تجربــی و مهارت محــور را بــه خوبــی انجــام   نمی دهــد 
پــس بررســی بســترهای ضــروری یادگیری تجربــی در ایــن 
مطالعــه می توانــد هشــداری بــه آمــوزش عالــی کشــاورزی 
اعضــای  مهارت هــای  و  آموزشــی  شــرایط  ارتقــای  بــرای 
ــود  ــرای بهب ــج آن ب ــد، و از نتای ــاورزی باش ــی کش ــأت علم هی
بــرای  برنامه ریــزی آموزشــی در دانشــکده های کشــاورزی 
آمــوزش اثــر بخــش و پایــدار دانشــجویان بهــره بــرد و شــرایط 

را بــرای تحقــق یادگیری تجربــی فراهــم آورد. 
آنچــه امــروزه در ســر لوحــه ی فعالیت هــای آمــوزش عالــی 
کشــاورزی کشــور قــرار گرفتــه اســت، همــان بخــش یادگیــری 
برنامهریــزی شــده اســت کــه بــه طــور عمــده در قالــب برنامــه 
هــای آموزشــی نوشــته شــده و بــا بــه کارگیــری روشــهای 

دیدگاه دانشجویان كشاورزی ...
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در  می شــود.  اجــرا  اســتادان  توســط  نامناســب  تدریــس 
آمــوزش عالــی کشــاورزی بــرای تحقــق یادگیری تجربــی الزم 
ــرا  ــان اج ــط مدرس ــر توس ــرح زی ــه ش ــی ب ــه نکته های ــت ک اس

ــود: ش
فرآینــد  در  دانشــجو  نقــش  ایفــای  بــرای  شــرایطی   -
ــان  ــای آن ــه اولویت ه ــر پای ــرایط ب ــن ش ــم و ای ــری فراه یادگی

ویلســون، 2006(. و  )بــرد  متفــاوت  باشــد 
یادگیــری  فرآینــد  در  دانشــجویان  پنجگانــه  حــواس   -
درگیــر شــود، چــرا کــه حــواس پنجگانــه اطالعــات دریافتــی از 
محیــط بیــرون را تفســیر می کنــد و بیــن محیــط درونــی )فــرد( 
ــش  ــث افزای ــد و باع ــرار می کن ــال برق ــی اتص ــط بیرون و محی

ــون، 2006؛ زول، 2002(. ــرد و ویلس ــود )ب ــری  ش یادگی
ــجو  ــت دانش ــه مالکّی ــی ب ــای آموزش ــام فعالیت ه - در انج
در فرآینــد یادگیــری توجــه شــود و اجــازه انجــام فعالیت هــای 
ایفاگــر  فقــط  اســتادان  و  شــود  داده  دانشــجو  بــه  عملــی 
نقــش تســهیل گر و مســئول هدایــت تجربه هــای یادگیــری 

دانشــجویان باشــند )آرنولــد و همــکاران، 2006(.
- بــه عالقــه و انگیــزه دانشــجو بــرای یادگیــری توجــه شــود 
چــرا کــه انگیــزه باعــث افزایــش تعهــد دانشــجو بــه یادگیــری 

می شــود )زول، 2002(.
ــه( و تجــارب قبلــی  - ارتباطــی بیــن دانــش زمینــه ای )پای
دانشــجویان بــا دانــش و تجربه هــای جدیــد آنــان ایجــاد شــود 
ــای   ــرای تجربه ه ــزی ب ــان در برنامه ری ــب، 1984( و مدرس ) کل
یادگیــری جدیــد دانــش زمینــه ای دانشــجویان را در نظــر 

بگیرنــد.
ــه  ــب ک ــان مناس ــدت زم ــخیص م ــرای تش ــارت الزم ب - مه
ــد  ــدا می کنن ــد پی ــه جدی ــر تجرب ــلط الزم را ب ــجویان تس دانش

ــکاران، 2013(. ــولدرز و هم ــند )ش ــته  باش داش
- بــه تفکــر انتقــادی در بیــن دانشــجویان اهمیــت داده 

ــان(. ــود )هم ش
ــن  ــود را در حی ــری خ ــای نظ ــه ه ــجویان، آموخت  - دانش
ــکاران،  ــد و هم ــد )آرنول ــه کنن ــل تجرب ــه ی عم کار و در عرص

.)2006
- از روش هــای تدریــس گوناگونــی اســتفاده شــود و تنهــا بــه 

روش ســخنرانی اکتفــا نشــود )همان(.
بــا  پژوهشــی  در   ،)1386( زمانــی  و  مقدس فریمانــی 
ــرای دوره  کارشناســی  عنــوان رهیافــت آموزشــی گزیــداری ب

کشــاورزی، از طریــق فــن دلفــی بــه جمع بنــدی دیدگاه هــای 
ــه رهیافتــی  ــرای ارای ــی کشــاورزی ب متخصصــان آمــوزش عال
ــوزش  ــام آم ــرای نظ ــی ب ــی مفهوم ــب الگوی ــی، در قال آموزش
ــی از  ــد. یک ــی پرداختن ــع کارشناس ــاورزی در مقط ــی کش عال
ــا ایــن بررســی عبــارت  اســت  نتایــج آن پژوهــش هماهنــگ ب
از: اســتادان در کنــار تدریــس بایــد نقــش تســهیل گر آموزشــی 
را بــر عهــده بگیرنــد. و از لــوازم آزمایشــگاهی، زمین هــای 
مناســب کشــاورزی، کارگاه و وســایل کمــک آموزشــی، منابــع 
اطالع رســانی چــون مجله هــا بهــره بگیرنــد. فرآینــد تدریــس 
ــوان  ــه دنبــال تجربه هــای عملــی، ایجــاد ت و یادگیــری بایــد ب
خالقیــت در دانشــجویان از طریــق روش هــای فعــال یادگیــری 
ــر پیــدا کــردن چالش هــا و  ــه تأکیــد ب همچــون حــل مســاله ک
ــش  ــت دان ــجو، تقوی ــط دانش ــط کاری توس ــا در محی تنگناه
ارتبــاط  انجــام پروژه هــای عملــی،  بــا  عملــی و کاربــردی 
مســتقیم دانشــجویان بــا مســایل کشــاورزی و کشــاورزان 
ــی و  ــای اجرای ــا نهاده ــاط ب ــجویان و ارتب ــوزی دانش ــا کارآم ب

جامعه هــای کشــاورزی باشــد.
پژوهشــی  در   ،)2013( همــکاران  و  شــولدرز  آنچــه  از 
ویژگی هــای  مــورد  در  معلمــان  ادراک  بررســی  عنــوان  بــا 
یادگیری تجربــی در آزمایشــگاه های کشــاورزی کــه در بیــن 
دبیرســتان های  کشــاورزی  آمــوزش  معلمــان  از  تــن   353
آمریــکا انجــام دادنــد، بــا مشــورت اعضــای هیــأت علمــی 
آمــوزش کشــاورزی دانشــگاه رازی 15 ویژگــی بــه عنــوان 
بســترهای ضــروری یادگیری تجربــی انتخــاب شــد کــه در 
ــی را  ــای یادگیری تجرب ــت. ویژگی ه ــده اس ــگاره 1 آورده ش ن
شــولدرز و همــکاران در دو دســته ویژگی هــای درس محــور 
و ویژگی هــای دانش آمــوز   محــور تقســیم بندی کردنــّد کــه 
عبــارت انــد از: ویژگی هــای درس محــور شــامل: مالکیــت 
ــای  ــور، اقدام ه ــوز  مح ــری دانش آم ــاد یادگی ــوز، ایج دانش آم
مــورد نیــاز یــک فعالیــت، مســئولیت اجتماعــی )کنتــرل 
فعالیت هــا(، محیــط، اســتفاده از مثال هــای واقعــی، اســتفاده 
ــی و  ــت علم ــام فعالی ــد انج ــی رون ــه، بررس ــواس پنجگان از ح
اســتمرار فعالیــت بــود؛ ویژگی هــای دانش آمــوز  محور شــامل: 
توجــه بــه عامل هــای انگیزه دهنــده بــه دانش آمــوزان، توجــه 
ــرش  ــه نگ ــه ب ــوزان، توج ــری دانش آم ــبک های یادگی ــه س ب
دانش آمــوزان در مــورد موضــوع درس، توجــه بــه روحیــه 
دانش آمــوزان، توجــه بــه دانــش زمینــه ای دانش آمــوزان، 
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توســعه آمادگــی اولّیــه دانش آمــوزان و درگیــری خانــواده 
اهمّیــت  میــزان  بــود.  آنــان  یادگیــری  در  دانش آمــوزان 
معلمــان  مهــارت  میــزان  و  یادگیری تجربــی  ویژگی هــای 
آمــوزش کشــاورزی در اســتفاده از ایــن ویژگی هــا در آمــوزش 
علوم کشــاورزی را مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه معلمــان 
ایجــاد  و  دانش آمــوز  مالکّیــت  درس محــور  ویژگی هــای  از 
ویژگی هــای درس محــور  از  و  یادگیــری دانش آمــوز  محــور 
توجــه بــه عامل هــای  انگیزه دهنــده بــه دانش آمــوزان و توجــه 
بیشــترین  دارای  دانش آمــوزان  یادگیــری  ســبک های  بــه 
اهمیــت و اســتمرار فعالّیــت و توجــه بــه دانــش زمینــه ای 
دانش آمــوزان بــه ترتیــب از ویژگــی درس محــور و دانش آمــوز  
ــزان  ــن می ــتند، همچنی ــت دانس ــن اهمی ــور دارای کمتری مح
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا م ــک از ویژگی ه ــان در هری ــارت معلم مه
ــه ترتیــب در ویژگی هــای درس محــور اقدام هــای  گرفــت کــه ب
مــورد نیــاز یــک فعالّیــت و اســتفاده از حــواس پنجگانــه 
ــای  ــد و در ویژگی ه ــارت بودن ــن مه ــترین و کمتری دارای بیش

انگیزه دهنــده  عامل هــای  بــه  توجــه  دانش آمــوز  محــور 
در  دانش آمــوزان  خانــواده  درگیــری  و  دانش آمــوزان  بــه 
ــد. ــارت بودن ــن مه ــترین و کمتری ــان دارای بیش ــری آن یادگی
کیــم هاوتــری )2007( در پژوهشــی بــا عنــوان اســتفاده از 
روش هــای یادگیری تجربــی کــه از 500 نفــر از دانشــجویان 
ــگاه  ــاد در دانش ــته اقتص ــی رش ــع کارشناس ــوم مقط ــال س س
یادگیری تجربــی  اهمّیــت  دربــاره  اســترالیا  مکــواری 
از  درصــد   60 بــه  نزدیــک  آورد،  عمــل  بــه  نظرســنجی 
ــم  ــیار مه ــم و بس ــی را مه ــت یادگیری تجرب ــجویان اهمی دانش
بی اهمیــت  بســیار  و  بی اهمیــت  را  آن  درصــد   13 تنهــا  و 

دانســتند.
ــدگاه  ــی دی ــش بررس ــن پژوه ــی ای ــدف کل ــه، ه ــن پای ــر ای ب
دانشــجویان رشــته  کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه رازی
در  یادگیری تجربــی  ضــروری  بســترهای  بــه  نســبت 
آمــوزش عالــی کشــاورزی بــود. هدف هــای اختصاصــی آن 

عبــارت انــد از:

نگاره 1- بسترهای یادگیری تجربی در آموزش عالی کشاورزی 

روش شناسی 
از  کّمــی،  تحقیــق  دیدمــان  لحــاظ  بــه  پژوهــش  ایــن 
جنبــه ی هــدف، کاربــردی و از بعــد گــردآوری دادههــا میدانــی 

ــجویان  ــن از دانش ــش 373 ت ــاری پژوه ــه ی آم ــت. جامع اس
ــاورزی  ــته کش ــد رش ــی و کارشناسی ارش ــر کارشناس ــال آخ س
ــه  ــه عنــوان  نمون ــان ب ــد کــه 185 تــن از آن دانشــگاه رازی بودن

توجه به واحد کار آموزی با پروژهاستفاده از روش های تدریس مختلف

توجه به واحد عملیات کشاورزیاستفاده از مسائل و مثال های واقعی

توجه به سبک های یادگیری
توجه به بازدید های میدانیمختلف دانشجویان

توجه به عالقه و انگیزه دانشجویان
توجه به تفکر انتقادی

درگیر کردن دانشجو در 
فرآیند یادگیری

توجه به زمان الزم جهت تسلط
دانشجو بر مطالب آموزشی

مالکیت دانشجو
در فرآیند یادگیری

توجه به دانش زمینه ایی و 
پایه ایی دانشجو

استفاده از مزارع کشاورزی، 
گلخانه، دامداری، کارگاه ماشین 

آالت و باغ بهره گیری از حواس پنجگانه
استفاده از آزمایشگاه های

موجود در دانشکده

یادگیری تجربی

دیدگاه دانشجویان كشاورزی ...
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ــری  ــه روش نمونه گی ــورگان ب ــی و م ــدول کرجس ــق ج از طری
تصادفــی طبقــه ای بــا انتســاب متناســب )متناســب بــا رشــته 
ــزار  ــدول 1(. اب ــدند )ج ــاب ش ــی انتخ ــرای بررس ــی( ب تحصیل
ــود کــه در  گــردآوری داده هــا پرسشــنامه محقــق ســاخته ای ب
ــس،  ــن، جن ــخگویان )س ــردی پاس ــای ف ــش اول ویژگی ه بخ
رشــته تحصیلــی، مقطــع تحصیلــی و شــغل پــدر( آمــد. بخــش 
دوم پرسشــنامه، مقیاســی بــرای بررســی وضعیــت بســترهای 
ــه  ــف 5 درج ــاس طی ــه براس ــود ک ــی ب ــروری یادگیری تجرب ض
تــا 5= خیلــی زیــاد( طراحــی  کــم  لیکــرت )1= خیلــی  ای 

ــتفاده از  ــا اس ــنامه ب ــکلی پرسش ــی و ش ــی محتوای ــد. روای ش
ــد.  ــن ش ــاورزی تأمی ــوزش کش ــان آم ــنجی از متخصص نظرس
ــی  ــای ترتیب ــنامه از تت ــی پرسش ــت آوردن پایای ــرای به دس ب
اســتفاده شــد کــه میــزان آن 0/87 بــه دســت آمــد. بــرای 
تجزیه وتحلیــل دادههــا از نــرم افــزار SPSS اســتفاده شــد. در 
ــی، شــاخصهای  ــع فراوان تحلیلهــای توصیفــی از جــدول توزی
ــن  ــون م ــتنباطی از آزم ــل اس ــی و در تحلی ــزی و پراکندگ مرک

ــی اســتفاده شــد. ویــت ن

جدول 1- پراکنش جامعه آماری و نمونه انتخاب شده بر پایه مقطع و گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

جمع

گرایش

ترویج و آموزش کشاورزی
ماشین های کشاورزی

گیاهپزشکی
علوم خاک

منابع طبیعی
زراعت

علوم دامی
مهندسی آب

ترویج و آموزش کشاورزی
ماشین های کشاورزی

گیاهپزشکی
علوم خاک

زراعت
علوم دامی

مهندسی آب

جامعه آماری

35
17
29
30
42
36
30
25

17
10
13
4

40
26
19

373

حجم نمونه

17
8

14
15
22
18
15
12

8
5
6
2

20
14
9

185

منبع:  واحد رایانه آموزش دانشگاه رازی نیم سال دوم سال تحصیلی 93=1392

یافته ها
      از 185 پرسشــنامه توزیــع شــده در میــان جامعه آمــاری 
121 پرسشــنامه )65/4 درصــد( را دانشــجویان ســال آخــر 
کارشناســی و 64 پرسشــنامه )34/6 درصــد( را دانشــجویان 
ســال آخــر کارشناسی ارشــد تکمیــل کردنــد. از نظــر جنــس، 
104 نفــر )56/2 درصــد( زن و 81 نفــر )43/8 درصــد( مــرد 
بودنــد. میانگیــن ســن دانشــجویان کارشناســی 22/79 ســال 
و کارشناسی ارشــد 27/09 ســال بــود. همگــی آزمودنی هــا بــه 
گرایــش تحصیلــی خــود اشــاره کــرده بودنــد که عبــارت انــد از: 
ترویــج و آمــوزش کشــاورزی؛ 25 نفــر )13/5درصــد(، زراعــت 

دامــی؛  علــوم  )20/5درصــد(،  نفــر  نباتــات؛ 38  اصــالح  و 
29نفــر )15/7درصــد(، مهندســی آب؛ 21نفــر )11/4درصــد(، 
ماشــین های کشــاورزی؛ 13نفــر )7درصــد(، علــوم خــاک؛ 
ــد(،  ــر )10/8درص ــکی؛ 20نف ــد(، گیاهپزش ــر )9/2درص 17نف

ــد(. ــر )11/9درص ــی؛ 22نف ــع طبیع مناب
ــی از  ــترهای یادگیریتجرب ــت بس ــی وضعی ــرای ارزیاب       ب
شــمار 15 گویــه اســتفاده شــد. کم تریــن و بیش تریــن امتیــاز 
بــرای هــر آزمودنــی 15 و 75 بــوده اســت. یافته هــا نشــان 
دادنــد کــه 9 درصــد از دانشــجویان وضعیــت وجــود بســترهای 
ــّد  ــاورزی در ح ــکده کش ــی را در دانش ــروری یادگیری تجرب ض
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ــّد  ــد در ح ــط و 33 درص ــّد متوس ــد در ح ــب، 62 درص ــدول 2(.نامناس ــد )ج ــب می دانن مناس

جدول 3- اولویت بندی سطح بسترهای یادگیری تجربی کشاورزی بر پایه دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

گویه

توجه به واحد کارآموزی یا پروژه
میزان بهره گیری از آزمایشگاه های موجود در دانشکده 

کشاورزی
ایجاد فضایی همراه با انتقاد، تفکر، بحث و به چالش 

کشیدن مطالب آموزشی
توجه به دانش زمینه ایی و پایه ایی دانشجو

توجه به واحد عملیات کشاورزی
درگیر کردن حواس پنجگانه دانشجو در یادگیری

توجه به زمان الزم برای تسلط دانشجو بر مطالب آموزشی
درگیر کردن دانشجو در فرآیند یادگیری

میزان بهره گیری از کشتزارهای کشاورزی، گلخانه، 
دامداری، کارگاه ماشین های کشاورزی، باغ

مالکیت دانشجو در فرآیند یادگیری
استفاده از روش های تدریس مختلف به جز سخنرانی

توجه به سبک های یادگیری مختلف دانشجویان در 
هنگام تدریس

توجه به عالقه و انگیزه دانشجو به مطالب آموزشی

میانگین

3/16
3/13

3/02

2/92
2/9

2/82
2/81
2/94
2/77

2/88
2/7

2/69

2/83

ضریب تغییرات

0/217
0/236

0/259

0/259
0/272
0/281
0/286
0/289
0/289

0/292
0/295
0/297

0/301

رتبه

1
2

3

3
4
5
6
7
7

8
9

10

11

انحراف معیار

0/688
0/740

0/784

0/759
0/790
0/793
0/804
0/851
2/77

0/841
0/798

0/8

0/853

جدول 2- پراکنش دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی بر پایه سطح بسترهای ضروری یادگیری تجربی 

سطح

نامناسب )16-30(
متوسط )31-45(
مناسب )46-60(

فراوانی

9
115
61

درصد انباشت

5
67

100

درصد

5
62
33

ــوزش  ــی در آم ــروری یادگیری تجرب ــترهای ض ــت بس کیفی
عالــی کشــاورزی بر پایــه دیدگاه  دانشــجویان رشــته کشــاورزی 
و گرایش هــای مختلــف آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه 
ــده  ــدی ش ــدول 3 رتبه بن ــرات در ج ــب تغیی ــای ضری ــر مبن ب

اســت.
چــون  بســترهایی  می شــود  مشــاهده  کــه  چنــان        
ــری از  ــزان بهره گی ــروژه، می ــا پ ــوزی ی ــد کارآم ــه واح ــه ب توج
ایجــاد  و  کشــاورزی  دانشــکده  در  موجــود  آزمایشــگاه های 
فضایــی همــراه بــا انتقــاد، تفکــر، بحــث و بــه چالــش کشــیدن 
مطالــب آموزشــی از نظــر میــزان وجود در دانشــکده کشــاورزی 
ــا  ــد و ب ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــا س ــای اول ت اولویت ه
ــرآورد  ــطی ب ــّد متوس ــن 3 از 5 در ح ــب میانگی ــه کس ــه ب توج
ایــن بخــش مشــخص  نتایــج  بــن  بــر  از ســویی  شــده اند. 
ــجو،  ــی دانش ــی و پایه ای ــش زمینه ای ــه دان ــه ب ــه توج ــد ک گردی

ــواس  ــردن ح ــر ک ــاورزی، درگی ــات کش ــد عملی ــه واح ــه ب توج
ــرای  ــان الزم ب ــه زم ــه ب ــری، توج ــجو در یادگی ــه دانش پنجگان
تســلط دانشــجو بــر مطالــب آموزشــی، درگیــر کــردن دانشــجو 
کشــتزارهای  از  بهره گیــری  میــزان  یادگیــری،  فرآینــد  در 
ماشــین های  کارگاه  دامــداری،  گلخانــه،  کشــاورزی، 
کشــاورزی، بــاغ، مالکیــت دانشــجو در فرآینــد یادگیــری، 
ــخنرانی،  ــز س ــه ج ــف ب ــس مختل ــای تدری ــتفاده از روش ه اس
در  دانشــجویان  مختلــف  یادگیــری  ســبک های  بــه  توجــه 
هنــگام تدریــس، توجــه بــه عالقــه و انگیــزه دانشــجو بــه 
بــه  مثال هــای  و  مســائل  همخوانــی  آموزشــی،  مطالــب 
کار بــرده شــده بــا چالش هــای جهــان واقعــی، توجــه بــه 
بازدیدهــای میدانــی از جملــه بســترهایی هســتند کــه میــزان 
ــرآورد  ــدک ب ــّد ان ــاورزی در ح ــکده کش ــا در دانش ــود آن ه وج

شــده اســت )میانگیــن 2 از 5(.

دیدگاه دانشجویان كشاورزی ...
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همخوانی مسائل و مثال های به کار برده شده با 
چالش های جهان واقعی

توجه به بازدیدهای میدانی

2/85

2/68

0/304

0/325

12

13

0/869

0/873

ادامه جدول3

طیف لیکرت:  1= بسیار نامناسب       2= نامناسب       3= متوسط        4= مناسب        5= بسیار مناسب

نتایــج بررســی میــزان رضایــت دانشــجویان دانشــکده 
کشــاورزی از آموزش هایــی کــه بایــد منجــر بــه یادگیری تجربــی 
شــود بــا توجــه بــه جــدول 4 نشــان داد کــه تنهــا 9 نفــر رضایــت 

در حــّد خیلــی کــم و 4 نفــر رضایــت در حــّد خیلــی زیــاد 
داشــته اند. میــزان رضایــت بیشــتر دانشــجویان در مــورد 

وضعیــت یادگیری تجربــی در حــّد متوســط بــود.

جدول 4- وضعیت رضایت دانشجویان از آموزش های ارایه شده توسط مدرسان برای تجلی یادگیری تجربی 

جدول5- وضعیت میزان اهمیت یادگیری تجربی از دید دانشجویان

متغیر

خیلی کم
کم

متوسط
زیاد

خیلی زیاد

جمع

متغیر

کم
متوسط

زیاد
خیلی زیاد

جمع

فراوانی

9
33

117
22
4

185

فراوانی

3
24
76
82

185

درصد انباشته

4/9
22/7

85/94
97/84

100

درصد تجمعی

1/6
14/6

55/68
100

درصد

4/9
17/8

63/24
11/9
2/16

100

درصد

1/6
13

41/08
44/32

100

در  یادگیری تجربــی  اهمیــت  میــزان  بررســی  نتایــج 
آمــوزش کشــاورزی در جــدول 5 نشــان داده شــده اســت. 

ــی در  ــت یادگیری تجرب ــزان اهمی ــخگویان می ــد پاس 85 درص
آمــوزش کشــاورزی را زیــاد و خیلــی زیــاد دانســته اند.

بــا توجــه بــه این کــه مقیــاس ســنجش دیــدگاه دانشــجویان 
ــه وضعیــت یادگیری تجربــی در دانشــکده کشــاورزی  نســبت ب
رتبــه ای می باشــد، از آزمــون مشــخصه ای مــن ویــت نــی بــرای 
مقایســه دیــدگاه دو گــروه دانشــجویان در مقطــع کارشناســی و 

کارشناسی ارشــد اســتفاده شــد.
نتایــج نشــان دادنــد کــه در زمینــه وضعیــت یادگیری تجربی 
دیــدگاه  بیــن  معنــی داری  اختــالف   P-0/01 ســطح  در 
دانشــجویان در مقطــع کارشناســی و کارشناسی ارشــد وجــود 

نشــان دهنده  کــه   ،)U=2/312،  Z=-4/514،  P=0/000( دارد 
 )x=117( رضایــت بیشــتر دانشــجویان مقطــع کارشناسی ارشــد
نســبت بــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی )x =80( در زمینــه 

ــود. ــی ب ــت یادگیری تجرب وضعی
بـرای بررسـی رضایـت از وضعیـت موجـود یادگیری تجربـی 
از  ارشـد  کارشناسـی  و  کارشناسـی  دانشـجویان  گـروه  دو  در 
آزمـون مـن ویـت نـی اسـتفاده شـد و مشـخص شـد کـه در این 
مـورد نیز اختالف معنـی داری بین میزان رضایت دانشـجویان 
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 (X2=105( کارشناسی ارشـد  و   (X1=87( کارشناسـی 
دانشـجویان  و   )U=3/1،  Z=-2/57،  P=0/01(دارد وجـود 
کارشناسی  ارشـد رضایـت بیشـتری از آموزش هـای دانشـکده 

دارنـد. یادگیری تجربـی  تحقـق  بـرای  کشـاورزی 
مقطــع  دو  در  دانشــجویان  آیــا  این کــه  بررســی  بــرای 
تحصیلــی کارشناســی و کارشناسی ارشــد دیــدگاه یکســانی 
آمــوزش  در  را  یادگیری تجربــی  اهمیــت  میــزان  مــورد  در 
عالــی داشــته اند یــا نــه، آزمــون مــن ویــت نــی بــه عمــل آمــد 
)z=-0/922 و P=0/03(. نتایــج نشــان داد اختــالف معنی داری 
و  کارشناســی  مقطــع  دو  در  دانشــجویان  دیــدگاه  بیــن 
ــه  ــاور ب ــروه دارای ب ــر دو گ ــدارد و ه ــود ن ــد وج کارشناسی ارش
ــاورزی  ــی کش ــوزش عال ــی در آم ــاد یادگیری تجرب ــت زی اهمی

بوده انــد.

بحث و نتیجه گیری
امــروزه انتظــار جامعــه از دانشــگاه، توســعه مهارت هــای 
و  شــغل محور  آمــوزش  بــر  تأکیــد  و  دانشــجویان  عمومــی 
متناســب بــا بــازار کار می باشــد. نبــود تناســب بیــن قابلیت های 
دانش آموختــگان کشــاورزی و نیــاز بخــش حرفــه ای و صنعتــی 
کشــاورزی کــه  بایــد در آن مشــغول بــه کار شــوند، مــا را بــه تفکــر 
دربــاره تغییــر روش هــای آموزشــی و یادگیــری ترغیــب می کند. 
آمــوزش حقیقــی روشــی اســت کــه در آن فــرد یادگیرنــده و یــاد 
دهنــده، محیــط اطــراف آن هــا و چگونگــی درک و فهــم آنــان از 
جهــان را در نظــر گرفتــه، تــا از طریــق فرآینــد تجربــه مشــترک، 

فرصتــی را بــرای آغــاز یادگیــری فراهــم کنــد.
سـاختار  کافـی  بهـره وری  نبـود  و  نارسـایی  بـه  توحـه  بـا 
مـورد  بایـد  موجـود  سـاختار  کشـاورزی،  آمـوزش  برنامه هـای 
بازنگـری دقیـق قـرار گیـرد. در واقـع یـک سـاختار آموزشـی و 
درسـی مناسب آن اسـت که فرد را برای سازگاری با چالش های 
آینـده آمـاده کند، لـذا ضروری اسـت کـه بـر یادگیری تجربی در 
آمـوزش کشـاورزی تأکیـد شـود )شـاه ولی و همـکاران، 1382(. 
نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه از دیـد دانشـجویان وضعیت کلی 
کشـاورزی  دانشـکده  در  یادگیری تجربـی  ضـروری  بسـترهای 
بسـترهایی  کـه  می باشـد  متوسـطی  حـّد  در  رازی  دانشـگاه 
چـون توجـه بـه واحـد کارآموزی یا پـروژه، میـزان بهره گیـری از 
آزمایشـگاه های موجود در دانشـکده کشـاورزی و ایجاد فضایی 
همـراه بـا انتقـاد، تفکـر، بحـث و بـه چالـش کشـیدن مطالـب 

آموزشـی اولویت هـای اول تا سـوم را به خود اختصـاص دادند و 
از لحـاظ وجـود در حّد متوسـط بودنـد، اما وضعیت 12 بسـتر از 
15 بسـتر ضـروری یادگیری تجربـی در حـّد ضعیـف بود کـه لزوم 
توجـه و بازبینـی آمـوزش کشـاورزی را در دانشـکده کشـاورزی 
دانشـگاه رازی نمایان می سـازد و الزم اسـت اسـتادان دانشکده 
بـه ایـن موارد توجه الزم داشـته باشـند و توانایـی و مهارت خود 

را در زمینـه بسـترهای یادگیری تجربـی بهبـود بخشـند.
کارشناسـی  مقطـع  در  دانشـجویان  دیـدگاه  مقایسـه  بـرای 
و کارشناسی ارشـد در زمینـه وضعیـت یادگیری تجربـی نتایـج 
نشـان داد کـه بین دیـدگاه آنان تفاوت وجود دارد و دانشـجویان 
یادگیری تجربـی  وضعیـت  از  کارشناسی ارشـد  مقطـع  در 
رضایـت بیشـتری نسـبت بـه دانشـجویان در مقطع کارشناسـی 
در  اسـتادان  کـه  باشـد  ایـن  نشـان دهنده  میتوانـد  کـه  دارنـد 
مقطـع کارشناسی ارشـد بیشـتر بسـترهای یادگیری تجربـی را 
رعایـت می کننـد، شـاید دلیـل آن کـم بـودن واحدهـای مقطـع 
کارشناسی ارشـد و هدفمنـد بـودن و کاربـردی بـودن درس های 

ایـن مقطـع باشـد.
نتایج در مورد بررسـی میزان رضایت دانشـجویان دانشـکده 
کشـاورزی از آموزش هایـی کـه بایـد منجـر بـه یادگیری تجربـی 
شـود نشـان داد از 185 نفر آزمودنی 117 نفر رضایتشـان در حّد 
متوسـط بـود و نتیجـه آزمون من ویـت نی نشـان دهنده این بود 
که رضایت دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسی ارشـد یکسـان 
را  بیشـتری  رضایـت  کارشناسی ارشـد  دانشـجویان  و  نیسـت 

نشـان دادند.
نتایـج در مـورد بررسـی میـزان اهمّیـت یادگیری تجربـی در 
آمـوزش کشـاورزی از دید دانشـجویان نشـان داد کـه 85 درصد 
دارای  کشـاورزی  آمـوزش  در  را  یادگیری تجربـی  دانشـجویان 
اهمّیـت زیـاد و بسـیار زیـاد می داننـد ایـن در حالی اسـت که در 
پژوهـش کیـم هاوتـری )2007(، با عنوان اسـتفاده از روش های 
سـوم  سـال  دانشـجویان  از  نفـر   500 از  کـه  یادگیری تجربـی 
مقطع کارشناسـی رشـته اقتصاد در دانشـگاه مکواری استرالیا 
آورد،  عمـل  بـه  نظرسـنجی  یادگیری تجربـی  اهمیـت  دربـاره 
نزدیـک بـه 60 درصـد از دانشـجویان اهمیـت یادگیری تجربـی 
را مهـم و بسـیار مهـم و تنها 13 درصد آن را بی اهمیت و بسـیار 

دانسـتند. بی اهمیـت 
بــا توجــه بــه آنکــه وضعیــت کلــی بســترهای ضــروری 
یادگیری تجربــی در دانشــکده، در حــّد متوســطی ارزیابــی 

دیدگاه دانشجویان كشاورزی ...



شماره 32، بهار 94

23فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شــد، ضــرورت دارد کــه مســئوالن و برنامه ریــزان آمــوزش 
عالــی کشــاورزی تمهیــدات الزم را بــرای ارتقــای هــر یــک 
و  بیاندیشــند  یادگیری تجربــی  ضــروری  بســترهای  از 
تجربــی  آموزش هــای  ســمت  بــه  را  آموزشــی  برنامه هــای 
بهتــر  گیــری  بهــره  بــرای  دهنــد.  ســوق  مهارت محــور  و 
ــترهای  ــه بس ــاورزی در زمین ــکده های کش ــجویان دانش دانش

می شــود: تأکیــد  زیــر  مــوارد  اعمــال  یادگیری تجربــی 
ــم را در  ــه مه ــکده دو نکت ــی دانش ــات علم ــای هی 1( اعض
ــرار  ــه ق ــورد توج ــود م ــی خ ــب آموزش ــه مطال ــی ارای چگونگ
ــودن  ــردی ب ــس از آن کارب ــودن و پ ــی ب ــت عمل ــد: نخس دهن
ــری  ــه یادگی ــد ب ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــی، ت ــب آموزش مطال

ــد. ــک کنن ــی کم ــورت تجرب ــه ص ــجویان ب دانش
2( بــه عالقــه دانشــجویان بــه مطالــب آموزشــی توجــه 
شــود  و بــرای افزایــش عالقــه بــه مطالــب آموزشــی بیشــترین 

تــالش شــود.
3( از روش هــای تدریــس مختلــف ماننــد توجه به ســبک های 
ــث  ــود باع ــه خ ــد ک ــره بگیرن ــجویان به ــری دانش ــف یادگی مختل

ــود. ــتفاده ش ــود اس ــی می ش ــرایط یادگیری تجرب ــاد ش ایج
اختصــاص  و  پرســش  یــک  بــا  را  درس  جلســه  هــر   )4

زمانــی کوتــاه بــرای بحــث دربــاره ی آن آغــاز شــود. ایــن 
پرســش ها، مســایلی را در ذهــن دانشــجویان ایجــاد می کننــد 
و در طبقه بنــدی اطالعاتــی کــه دریافــت می کننــد و همچنیــن 
پــرورش قــوای ذهنــی و تفکــر انتقــادی بــه آنــان کمــک شــود.
ــه  ــه مرحل ــب ب ــپاری مطال ــه یادس ــه ب ــجو از مرحل 5( دانش
تفکــر و حــل مســئله ســوق داده شــود و انتقــاد کــردن  در 

ــود. ــت ش ــجو تقوی دانش
ــی،  ــط کار واقع ــا محی ــل ب ــجویان در دوران تحصی 6( دانش
خوداشــتغالی  و  کارآفرینــی  فرصت هــای  بــازار،  وضعیــت 

ــوند. ــنا ش ــوزی آش ــد کارآم واح
از  یکــی  عنــوان  بــه  کشــاورزی،  عملیــات  درس  از   )7
مشــوق های دانشــجویان کشــاورزی بــرای ورود بــه شــغل 

شــود. اســتفاده  کشــاورزی 
ــاورزی  ــکده های کش ــی در دانش ــام کاربین ــه ن ــدی ب 8( واح
بــرای آشــنایی فراگیــر بــا محیــط کار خویــش در آینــده در نظــر 

گرفتــه شــود.
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1-Transferability of learning
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Abstract
agricultural higher education in our country is not enough productivity and students will not prepare 

for adapt to changing circumstances world, it could be due to lack of sufficient attention to 
be experience-based learning because experiential learning can be a source of stability learning and 
crystallization of human talents. The aim of this study was the investigate students' viewpoint about the 
situation experiential learning Status in agriculture higher education at faculty of agriculture and natural 
resources, razi university, design for this study was a descriptive research. The Statistical research 
consisted of all undergraduate and graduate students at their last semester of their education in the fields 
of agriculture, razi university (N=373) that Appling systematic classified random sampling method and 
using Krejcie and Morgan table, 185 students were selected. Based on the findings the situation 
experiential learning status in the faculty of Agriculture was assessed moderate. Among the status, 
attention supervised agricultural Experience, the rate of utilization of existing laboratories in the faculty 
of agriculture and establish an atmosphere twain with criticism, Thinking, discussing and challenging 
educational lessons, were assessed at the better level. there was no significance difference between un-
dergraduate and graduate students viewpoint about experiential learning status and satisfaction levels..

Index Terms: Experiential learning, agriculture higher education, student satisfaction, experiential 
learning status. 
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