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نقش عامل های مؤثر بر کیفیت آموزش های کاربردی فنی وحرفه ای از دیدگاه دانشجویان 
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1- دانشیار ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه آزاد اسامی واحد شوشتر

2- دانش آموخته كارشناسی ارشد ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه آزاد اسامی واحد شوشتر
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چکیده
كیفیـت آموزشـی از نگرانـی هـای اصلـی نظام هـای آموزش عالـی در بیشـتر كشـورهای جهان اسـت. ایـن تحقیق نیـز با هدف 
تعییـن نقـش عامل هـای مؤثـر بـر كیفیـت آموزش هـای كاربـردی فنـی وحرفـه ای كشـاورزی انجـام شـد كـه بـه لحـاظ هـدف، 
كاربـردی اسـت و بـه روش پیمایـش و بـا بهره گیـری از پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار گـرد آوری داده هـا اجـرا شـد. از جهـت الگوی 
تحقیـق علـی - ارتباطـی اسـت. در ایـن تحقیـق همـه دانشـجویان آموزشـكده كشـاورزی اهـواز )بـه شـمار450  تـن( بـه عنـوان 
جامعـه آمـاری در نظـر گرفتـه شـدند. بـرای نمونه گیـری از روش نمونه گیـری تصادفـی طبقـه ای اسـتفاده شـد كـه بـا اسـتفاده از 
جـدول كرجسـی و مـورگان شـمار نمونه آمـاری 208 تن تعیین شـد. ابزار این تحقیق پرسشـنامه ای محقق سـاخته بـود كه برای 
گـردآوری داده هـای مورد نیاز اسـتفاده شـد. روایی پرسشـنامه بـر پایه نظر گروهـی از اعضای هیـات علمی و كارشناسـان ترویج 
 .)θ=0.87( تعییـن شـد   Rو آمـوزش كشـاورزی تأمیـن و پایایـی آن نیـز بـا محاسـبه  ضریـب تتـای ترتیبـی از طریـق نـرم افـزار
بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـای گـردآوری شـده از نـرم افـزار SPSS19  بهره گرفته شـد. بنابر نتایج به دسـت آمـده، 54/3 درصد 
از پاسـخگویان، كیفیـت آموزش هـای كاربـردی را در حـد  متوسـط بـرآورد كردنـد و بیـن عاقـه به رشـته تحصیلی، انگیـزه ادامه 
تحصیـل، كیفیـت محتـوی و روش هـای آموزشـی، كیفیـت فعالیـت و چگونگـی روش تدریـس آموزشـگران، درآمـد دانشـجو، 
معـدل، كیفیـت امكانـات و زیرسـاختها بـا كیفیـت آموزش هـای كاربـردی در سـطح 1 درصـد رابطه معنی داری مشـاهده شـد. بر 
پایـه شـاخص Nagelkerke R2 در رگرسـیون ترتیبی  65 درصـد از احتمال تغییرپذیری های متغیر وابسـته از طریق متغیرهای 

پیشـگو قابـل تبیین اسـت.
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شماره 33، تابستان 94

 مقدمه
در سـال های اخیـر كیفیـت آموزشـی از موردهـای مهـم و 
بـه  نگاهـی  قابـل توجـه در نظام هـای آموزشـی شـده اسـت. 
دگرگونی های نظام آموزش عالی كشـور در دو دهه ی گذشـته، 
از نظـر جمعیـت دانشـجویی، گویـای رشـد كّمـی و كم توجهـی 
بـه ارتقـای كیفی آن اسـت. بهبـود و ارتقـای كیفیت آموزشـی 
نیازمنـد یـک سـازوكار مناسـب اسـت )رحیمـی و همـكاران، 
1381(. در یـک اقتصـاد روبه رشـد و در مرحله های نخسـتین 
پایه هـای  تحكیـم  در  كشـاورزی  بخـش  اقتصـاد،  توسـعه 
اسـتقال كشـور نقـش اساسـی دارد، زیـرا تأمیـن اقـام عمده 
مـواد غذایـی مـورد نیـاز كشـور و صرفه جویـی در ذخایـر ارزی 
از طریـق كاهـش واردات ایـن گـروه از اقـام اساسـی بـر عهـده 
ایـن بخـش اسـت)مقدس فریمانـی، 1377(. كیفیـت آموزش 
كننـدگان  دریافـت  عنـوان  بـه  فراگیـران  كیفیـت  بـه  بسـتگی 
آمـوزش و متقاضیـان تحصیـل علـم، كیفیـت آموزشـگران بـه 
عنـوان عرضـه كننـدگان خدمـات آموزشـی و ارایـه دهنـدگان 
دانـش، كیفیـت فنـاوری آموزشـی و فضاهـای مناسـب بـرای 
ارایـه آموزش و كیفیـت خدمات اداری سـازمان و برنامه ریزان 

آموزشـی در جامعـه دارد )مجـردی، 1391(.
نشـدنی  جـدا  جـزو  دانشـگاهی  آموزش هـای  كیفیـت 
مدیریـت  بـا  مرتبـط  كارگـزاران  اداری  و  سیاسـی  گفتارهـای 
بـه  اساسـی  توجهـی  آنكـه  بـی  اسـت،  كشـور  عالـی  آمـوزش 
شـده  آن  بهبـود  بـرای  الزم  سـازوكارهای  و  كیفیـت  مفهـوم 
انجمن هـای  و  سـازمان ها  اخیـر،  سـال های  در  باشـد. 
آمـوزش  كیفـی  ارزیابـی  گونـه ای  بـه  هریـک  نیـز  جهانـی 
عالـی را تجویـز كرده انـد. بـه بـاور سـازمان آموزشـی، علمـی 
بایـد  ارزیابـی  ایـن    )UNESCO( متحـد  ملـل  فرهنگـی  و 
فعالیت هـا و عملكردهـا از جملـه برنامـه آموزشـی، چگونگـی 
دانشـجویان،  آموزشـگران،  پژوهـش،   ، آمـوزش  ارایـه  روش 
را در  فضـای آموزشـی و تجهیـزات و خدمـات جانبـی دیگـر 
برگیرد)رمـزدان، 1380(. كیفیـت نظام آموزشـی نقش مؤثری 
 Heyneman and( در توسـعه دانش و مهارت مخاطبـان دارد

.)  Deyoung, 2003
در  عالـی  آمـوزش  نظام هـای  اصلـی  نگرانی هـای  ازجملـه 
بیشـتر كشـورهای جهان، كیفیت آموزشـی و پژوهشـی است. 
كـه  نقشـی  برخـاف  شـده  انجـام  بررسـی های  بـه  توجـه  بـا 
دانشـگاه ها در توسـعه منابـع انسـانی دارنـد و تـاش می كننـد 

نارسـایی های  بتواننـد  كـه  كننـد  تربیـت  را  دانشـجویانی  تـا 
جامعـه را حـل و فصـل كننـد، آمـوزش هنـوز دچـار كمبودهـا 
و نارسـایی هایی اسـت. دانشـگاه ها بـه عنـوان سـازمان هایی 
كـه نقـش كلیـدی در رشـد وتوسـعه علمـی، فرهنگـی و تربیت 
نیـروی متخصـص دارنـد باید هم زمان بـا دگرگونی هـای علمی 
و آموزشـی متناسـب بـا نیازهـا و مقیاس هـای ملـی و جهانـی، 
فراینـد كیفیـت آموزشـی خـود را بـه طـور پی گیـر و مـداوم بـه 
روزرسـانی كنند)طبرسـا وهمـكاران، 1391 بـه نقـل از تویگ، 

 .)2001
یكـی از مهم تریـن راه های بهبـود كیفیت، ارزیابی پیوسـته 
برنامه هـای آموزشـی اسـت؛ زیـرا ایـن امـر بـه روشـن شـدن 
را در گرفتـن  كـرد و مدیـران  وضعیـت كنونـی كمـک خواهـد 
یـاری  آموزشـی  مسـایل  رفـع  بـرای  سـودمند  تصمیم هـای 
خواهـد رسـاند. ارزیابـی كمـک می كند تـا تصمیم گیرنـدگان و 
برنامه ریـزان آموزشـی، از میـزان تحقـق هدف های آموزشـی، 
نارسـایی ها و نقـاط قـوت و ضعـف آن نظـام اطـاع پیداكننـد 
افزایـش  و  هدف هـا  بـه  دسـتیابی  و  روش هـا  بهبـود  بـرای  و 
بازدهـی، تصمیم هـای الزم را بگیرنـد. بـه منظـور تحقـق ایـن 
هدف هـا، نظـام آمـوزش عالـی نیـاز بـه نظـام ارزیابـی كارآمـد 
كیفیـت  و  كمیـت  بررسـی  بـه  بتواننـد  آن  اعمـال  بـا  تـا  دارد 
آموزشـی بپـردازد و وضع موجـود آموزش را به سـوی وضعیت 

كند)عزیـزی، 1387(. هدایـت  مطلـوب 
رهگذر  از  آموزش  ارتقای  و  كیفیت  به  توجه  ضرورت 
به طوری كه  است.  شده  احساس  آموزشی  ارزیابی  انجام 
هدف  را  آموزشی  برنامه های  كیفیت  بهبود  صاحب نظران، 
اصلی ارزیابی دانسته اند و براین  باورند كه اگر ارزیابی و كنترل 
را  آموزشی  برنامه های  موفقیت  شود  اجرا  خوبی  به  كیفیت 
آموزشی،  سازمان  كه  میزان  هر  به  نمود.  خواهد  تضمین 
و  آموزشی  برنامه های  و  هدف ها  برابر  را  خود  فعالیت های 
پژوهشی تهیه و تنظیم و اجرا كند آن مؤسسه ی آموزش عالی 
بوده، كوتاهی و سستی در  نزدیكتر  به استانداردهای كیفیت 
همین طور  عالی،  آموزش  مركز  سازماندهی  و  مدیریت  امر 
كوتاهی در ارایه فعالیت های یاددهی- یادگیری اعضای هیأت 
علمی و نبود پویایی و اثربخشی محتوا و برنامه های آموزشی، 
بازدارنده تحقق هدف های   آوردگاه افت شاخص های كیفی و 
برای  بنابراین  است.  دانشگاهی  واحد  پژوهشی  و  آموزشی 
مدیریت مركزهای آموزش عالی تنها گذر زمان نمی تواند مؤید 
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بهبود واصاح كیفیت آموزشی و پژوهشی باشد، زیرا كیفیت 
امری پویا و دارای ابعاد چندی است كه پیوسته تغییرمی كند، 
پویایی و تغییرپذیری كیفیت در آموزش عالی باعث می شود 
تا برنامه ریزان آموزشی برای ارتقای پیوسته آن بكوشند و این 
بازنگری و اصاح روزآمد است كه ضامن بهبود كیفیت فعالیت 
و  بود)محمدی  خواهد  زمان  طول  در  دانشگاهی  واحد  های 

همكاران، 1388(.   
آموزش عالـی  نظـام  اگـر   ،)1999( نیوبـای  دیـدگاه  از 
آسـیب  باشـد،  اجتماعـی  دگرگونی هـای  پاسـخگوی  نتوانـد 
و زیان هـای جبـران ناپذیـر بـر آن وارد خواهـد شـد. در ایـن 
شـرایط، رعایـت نوعـی اسـتاندارد بـرای كیفیـت آموزش عالی 
الزامـی می شـود. عمـل به ایـن اسـتانداردها، برای آنكـه نظام 
آموزش عالـی نتیجـه ی مطلوبـی را به بـار آورد، الزامی اسـت . 
ایـن عبـارت بـه خوبی بیانگـر اهمیت بررسـی در مـورد كیفیت 
نظام هـای آموزشـی اسـت. از ایـن رو بایسـتی عامل هایی كه بر 
كیفیت آموزشـی تأثیر گذارند شناسـایی شـوند و با اندیشـیدن 
تمهیـدات مناسـب در راسـتای بهبـود كیفیـت مراكز آموزشـی 
تـاش كـرد. در ایـن زمینـه، یافته هـای جهانـی بر ایـن باورند 
كـه كیفیـت هـر نظـام آموزشـی بـه كیفیت مدیـران آن وابسـته 

.)1388 خواهدبود)خورشـیدی، 
موحدمحمـدی و همـكاران )1392(، در تحلیـل عامل های 
متوسـطه  آموزش هـای  كیفیـت  بـر  تأثیرگـذار  مدیریتـی 
كشـاورزی، پنـج عامـل مدیریتـی یعنـی صاحیـت حرفـه ای، 
شـور و مشـورت، مشـاركت و ارتباط ها، قانونمندی و حمایتی 
را از عامل هـای تأثیرگـذار بـر كیفیـت آموزش هـای متوسـطه 

می داننـد.   كشـاورزی 
شریف زاده و همكاران)1391(، در تحقیقی با عنوان ارتقای 
دانشگاه  در  كارآموزی  دوره  بهبود  طریق  از  عملی  آموزش 
علوم دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی گرگان به پنج عامل: 
واحد  مؤثر  نقش  ایفای  كارآموزری،  دوره  برگزاری  چگونگی 
فعالیت های  كارآموزی،  واحد  مؤثر  نقش  ایفای  آموزشی، 
واحد  مؤثر  نقش  ایفای  و  دوره  ضمن  تكمیلی  آموزشی 
درصد  ترین  بیش  توانسته اند  كه  است  انجامیده  كارآموزان 

واریانس مجموعه سازوكارهای مورد تحلیل را تبیین كنند.
ایـن  بـه  تحقیقـی  و همـكاران)1391(، در  نوقابـی  نظـری 
تدویـن  عملـی،  آمـوزش  كیفیـت  بیـن  كـه  رسـیدند  نتیجـه 
مراجعـه  بـرای  الزم  امكانـات  تدویـن  آموزشـی،  مقـررات 

و  دانشـجویان  از  مالـی  حمایـت  تحقیقاتـی،  مركز هـای  بـه 
رضایـت دانشـجویان از آموزش هـای عملـی كشـاورزی رابطـه 

دارد.  وجـود  معنـی داری 
بـرای  كلیـدی  زمینه هـای  همـكاران)1389(،  و  نظـری 
كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  عملـی  درس هـای  كیفیـت  بهبـود 
طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  پردیـس  دانشـجویان  دیـدگاه  از 
دانشـگاه تهـران  را ارزیابـی و تحلیـل كـرده و بـه این دسـتاورد 
آموزش هـای  انـواع  ارایـه  كلیـدی  زمینـه  پنـج  كـه  رسـیدند 
عملـی و مها رت های زراعـی و باغبانی، آموزش هـای عملی در 
زمینـه دامـداری، آمـوزش انـواع مهارت های عمومـی، تدارک 
بازدیدهـای بـه عمـل آمـده در رابطـه بـا محیـط كسـب و كار 
كشـاورزی و سـرانجام آموزش هـای عملـی در زمینـه مدیریت 
از كل واریانـس  آبیـاری، در مجمـوع بیشـترین درصـد  آب و 
زمینه هـای كلیـدی یادگیـری تجربی برای دانشـجویان رشـته 
هـای كشـاورزی پردیـس كشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه 

تهـران را تبییـن می كننـد.
برنامـه  كیفیـت  ارزیابـی  در  همـكاران)1391(،  و  امینـی 
درسـی رشـته های مهندسـی از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاه 
كاشـان نشـان دادنـد كـه میانگیـن كیفیت آموزشـی دانشـكده 
مهندسـی بـر پایـه دیدگاه هـای دانشـجویان می تـوان در حـد 
متوسـط ارزیابـی شـد. از میـان مؤلفه هـا و بعدهـای كیفیـت 
آموزشـی باالتریـن میانگیـن به هدف های آموزشـی و سـپس، 
بـه  ترتیـب  بـه  میانگیـن  كمتریـن  و  درس هـا  زمان بنـدی  بـه 
تجهیـزات،  و  امكانـات  آموزشـی،  ارزشـیابی  مؤلفه هـای 
مـواد آموزشـی و روش تدریـس هیـأت علمـی و در نهایـت، بـه 
محتـوای آموزشـی مربوط می شـود. هـم چنین، ایـن پژوهش 
از  دانشـجویان  ارزیابـی  وضعیـت  بیـن  كـه  سـاخت  مشـخص 
كیفیـت آموزشـی دانشـكده و میـزان آنهـا بـه رشـته تحصیلـی 

ارتبـاط مسـتقیم وجـود دارد. 
مجردی و همكاران)1391(، در مقاله ای با عنوان سازه های 
دیدگاه  از  كشاورزی  كاربردی  آموزش های  كیفیت  در  مؤثر 
در  مؤثر  سازه های  زنجان  دانشگاه  كشاوررزی   دانشجویان 
كیفیت آموزش های كاربردی را در سه دسته ی اصلی كه شامل 
و  برنامه ریزی  هدایت،  فرایند  در  استادان  كارآمدی  همیاری 
مؤثر  و  هدفمند  ارتباط های  كاربردی،  آموزش های  اجرای 
درون و برون سازمانی و مشاركت كارآمد و هدفمند دانشجویی 

طبقه بندی كرند. 

نقش عامل های مؤثر بر کیفیت ...
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شـریف زاده و عبـداهللزاده)1390(، در تحقیقـی دریافتنـد  
كـه سـطح رضایـت دانشـجویان در خصـوص كیفیت آموزشـی 
درحـد پاییـن تـا متوسـط اسـت. افـزون بـر ایـن، همبسـتگی 
كیفیـت  محتـوا،  كیفیـت  بـا  سـن  بیـن  معنـی داری  منفـی 
آموزشـی و برنامه درسـی و همبسـتگی مثبت معنی داری بین 
امیـد بـه كسـب مهـارت و آمادگـی شـغلی بـا كیفیـت تدریس و 
عملكـرد آموزشـگران، كیفیـت امكانـات، زیرسـاخت ها و امور 

پشـتیبانی وجـود دارد.
بـا عنـوان  موحدمحمـدی و شـمس)1387(، در تحقیقـی 
تحلیـل عاملـی مؤلفه هـای رضایت منـدی دانشـجویان ارشـد 
دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه تهـران از كیفیـت خدمـات ارایه 
شـده كیفیـت آموزشـی را در سـه بعـد محتـوا، روش تدریس و 

توسـعه حرفـه ای اسـاتید مطلـوب ندانسـته اند. 
تسنیدو و همكاران )2010(، در تحقیق خود به این نتیجه 
عامل های  از  مدرس  و  آموزشی  برنامه  محتوای  كه  رسیدند 

كلیدی در كیفیت نظام آموزشی در دانشگاه است.
نتایج پژوهش ایاكووید و همكاران )2009(، نیز نشان داد 
كه مهم ترین مقوله مورد توجه دانشجویان در ارزیابی عملكرد 
دوره های  و  درسی  برنامه های  خود،  دانشگاه های  كیفی 
و  یاددهی  فرایندهای  و  دانشگاه  توسط  شده  ئه  ارا  آموزشی 

یادگیری است كه در كاس های درس رخ می دهد. 
به منظور توسعه كیفیت  لوماس )2004(، معتقد است كه 
نظام آموزشی كیفیت فرآیند تدریس، مدرس و روش آموزشی 

باید مورد توجه قرار گیرد.
نظرسـنجی  از  اسـتفاده  شـد،  بیـان  آن چـه  بـه  توجـه  بـا 
در  فعـال  شـریكان  و  بهره منـدان  عنـوان  بـه  دانشـجویان 
آمـوزش عالـی می توانـد بـه اصـاح فراینـد خدمـات آموزشـی 
و برنامه هـای بهبـود كیفیـت یـاری رسـاند. این مهـم در بهبود 
شناسـایی  بـا  می باشـد.  راهگشـا  آموزشـی  فرآیندخدمـات 
اجـزای  اصـاح  بـر  افـزون  كیفیـت  بـر  مؤثـر  عامل هـای 
سـاختاری آمـوزش مانند تأمیـن منابع و تجهیزات آموزشـی، 
ابـزار  می تواننـد  دانشـگاه ها  درسـی  جزوه هـای  سـرفصل ها، 
كـه  بـرای شناسـایی فرآیندهایـی  سـنجش كیفیـت خدمـات 

نیـاز بـه اصـاح دارنـد بـه كار گرفتـه شـوند.

روش شناسی
این تحقیق از نوع كاربردی است. از لحاظ زمان، توصیفی 

و تحلیلی و از نظر امكان كنترل متغیرها شبه آزمایشی و علی- 
ارتباطی است. 

آموزشـكده  دانشـجویان  تـن  همـه ی450  تحقیـق  ایـن  در 
گرفتـه  نظـر  در  آمـاری  عنـوان جامعـه ی  بـه  اهـواز  كشـاورزی 
شـدند. بـرای نمونه گیـری از دانشـجویان از روش نمونه گیـری 
تصادفی طبقه ای اسـتفاده شـد. به این منظور رشـته تحصیلی 
دانشـجویان بـه عنـوان طبقـه در نظـر گرفته شـد )جـدول1(. با 
توجـه بـه حجم جامعه آمـاری )N = 450(، با اسـتفاده از جدول 
كرجسـی و مـورگان)1970( شـمار نمونه آمـاری 208 تن تعیین 

. شد

اسـناد،  درآغـاز  تحقیـق  ایـن  در  داده هـا  گـردآوری  بـرای 
اینترنتـی  و منبع هـای  علمـی  كتاب هـا، مجله هـای  مـدارک، 
و نظـر كارشناسـان خبـره مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و از نتایج 
در  تحقیـق  موضـوع  زمینـه ی  در  شـده  انجـام  بررسـی های 
و  نظـری  چارچـوب  تدویـن  تحقیـق،  متغیرهـای  شناسـایی 

شـد.  اسـتفاده  تحقیـق  فرضیه هـای  و  متغیرهـا  اسـتخراج 
در بررسـی میدانـی بـرای به دسـت آوردن داده هـای مـورد 
كیفیـت  بخش هـای  شـامل  پرسشـنامه ای  از  تحقیـق  نیـاز 
روش هـای  و  محتـوی  كیفیـت  كاربـردی،   آموزش هـای 
آموزشـی، كیفیـت فعالیـت و چگونگـی تدریـس آموزشـگران، 
كیفیـت  دانشـجویان،  فعالیـت  چگونگـی  و  عملكـرد  كیفیـت 
مدیریـت، قوانیـن و مقـررات، كیفیـت امكانات، زیرسـاخت ها 
و امور پشـتیبانی و ویژگی های شـخصی دانشـجویان اسـتفاده 

. شد
بـه منظـور تعییـن روایی ابـزار تحقیـق، از نظـر متخصصان 
پایایـی پرسشـنامه،  بـرای تعییـن  موضوعـی اسـتفاده شـد و 
گروهـی  بیـن  در  را  پرسشـنامه  از  نسـخه   30 شـمار  درآغـاز 

گرایش 

تولیدات گیاهی
علوم  دامی

كشاورزی مكانیزاسیون 
آبزیان

جمع

شمار دانشجویان 

100
120
110
120
450

شمار نمونه

46
56
50
56

208

جـدول 1- توزیـع جامعـه آمـاری و نمونـه دانشـجویان بـر 
پایـه گرایـش هـای آموزشـكده   كشـاورزی اهـواز
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محـدوده  از  بیـرون  كشـاورزی  آموزشـكده  دانشـجویان  از 
اقلیمـی  شـرایط  لحـاظ  از  كـه  اهـواز  كشـاورزی  آموزشـكده 
هماننـد محـدوده انجـام تحقیق بـود، تكمیل گردیده و سـپس 
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSSwin19  از ضریب تتـای ترتیبی از 
طریق  نرم افزارθ = 0.87(  R (  اسـتفاده شـد.  كه در حد قابل 
قبول اسـت.در این تحقیق متغیر وابسـته نظر دانشـجویان در 
مـورد كیفیـت آموزش های كاربردی در آموزشـكده كشـاورزی 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
متغیرهای  نقش  بررسی  برای  استنباطی  آمار  بخش  در 
از  شد  سنجیده  لیكرت  طیف  یا  كه  وابسته  متغیر  بر  مستقل 
رگرسیون ترتیبی بهره گرفته شد. به منظور بررسی رابطه بین 

متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز استفاده شد. 

یافته ها
یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان داد كـه بر حسـب گروه های 
سـنی، بیشـترین فراوانـی بـا 51 درصـد و فراوانـی 106 نفـر در 
گروه سـنی 19 تا 22 سـال، قرار دارند. بیشـترین دانشـجویان 
افـراد بـا 33/2 درصـد و فراوانـی 69 نفـر دارای درآمـدی بیـن 
از  بودنـد. در زمینـه درآمـد  مـاه  ریـال در  تـا 2 میلیـون   1/1
بـه  دانشـجویان  فراوانـی  بیشـترین  كشـاورزی  فعالیت هـای 
شـمار 82 تـن هیـچ درآمـدی از كشـاورزی كسـب نمی كردنـد. 
بیشـترین فراوانـی بـه شـمار 97 تـن عاقه متوسـطی به رشـته 
تحصیلـی خود داشـته و 84 تـن هم انگیزه ی كمـی برای ادامه 

تحصیـل در رشـته تحصیلـی خـود دارا بودنـد )جـدول 2(. 

بیشترین

19 تا 23
1/1 تا 2

0
3 )متوسط(

2 )كم(

میانگین

22/75
2/15
1/34
3/45
3/09

کمترین

34-31
4/1 تا 5
4/1 تا 5

5 )بسیار زیاد(
5 )بسیار زیاد(

انحراف معیار

3/28
1/33
1/14
1/23
1/44

جدول 2- ویژگی های شخصی و اقتصادی دانشجویان آموزشكده فنی و حرفه ای كشاورزی

ویژگی ها

سن )سال(
درآمد)میلیون ریال(

درآمد از كشاورزی)میلیون ریال(
عاقه به رشـته )1=بسیار كم، 5=بسیار زیاد(

انگیزه برای ادامه تحصیل در رشـته خود

میانگین رتبه ای

4/012
4/03
3/71
3/65
3/92

ضریب پراکندگی

0/297
0/303
0/318
0/342
0/349

انحراف معیار

1/19
1/22
1/18
1/22
1/37

جدول 4- آمار توصیفی كیفیت آموزش های كاربردی بر پایه حیطه های مختلف آموزشی

حیطه

ماشین های كشاورزی و مكانیزاسیو.ن
پـروش دام و طیور و  آبزیان

زراعت و اصاح نباتات
نقشه كشـی و نقشه برداری و كار با رایانه

آبیاری و تأسیسات

جدول 3 توزیع فراوانی دانشجویان مورد بررسی را بر پایه 
نشان  آموزشی  كیفیت  های  )سطح(  ر ویه  مورد  در  آنان  نظر 

می دهد.
از پاسخ گویان  قابل ذكر است كه 113 نفر )54/33 درصد( 
متوسط،  حد  در  را  كشاورزی  كاربردی  آموزش های  كیفیت 
درصد(   7/21( نفر   15 و  زیاد  حد  در  درصد(   38/46( نفر   80
در حد بسیار زیاد ارزیابی كردند. متوسط نظر پاسخ گویان در 
تا  این مورد در حد میانگین نظر پاسخ گویان در حد متوسط 

زیاد )3/5 از 5( بود.

زمینه ی  در  سنجش  مورد  گویه های  ماهیت  به  توجه  با 
حیطه  پنج  در  گویه ها  كشاورزی  كاربردی  آموزش های 
هر  سطح  دوباره  كدبندی  و  تجمیع  از  پس  و  شد  طبقه بندی 
انحراف معیار  حیطه مشخص شد كه در جدول 4 میانگین و 
ارایه شده است. بر پایه نتایج به دست آمده كیفیت آموزش های 
با  مكانیزاسیون  و  كشاورزی  ماشین های  زمینه  در  كاربردی 
میانگین 4/012 و انحراف معیار 1/19 در سطح باالتری نسبت 

به دیگر حیطه ها قرار گرفته است.

نقش عامل های مؤثر بر کیفیت ...
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ی
فراوان

9858816201415171717171619201618182313191823162622233339

درصد

4/3

3/8
2/4
3/8
3/8
7/7
9/6
6/7
7/2
8/2
8/2
8/2
8/2
7/7
9/1
9/6
7/7
8/7
8/7

11/2
6/2
9/1
8/7

11/1
7/7

12/5
10/6
11/1
15/9
18/8 سیار کم

ب
کم

ط
متوس

زیاد
سیار زیاد

ب

ی
ی كشاورز

ی كاربرد
ش ها

ت آموز
ی كیفی

ی بر پایه ر ویه ها
ی دانشجویان مورد بررس

جدول 3- توزیع فراوان

رویه

ی مانند سمپاشها ، 
ی كشاورز

ن ها
ی كار كردن با انواع ماشی

توان و آشنای
ن و ... 

دروك
ش گیاهان دانه دار و بدون دانه

ت در افزای
مهار

ی گیاهان
ت ها

ی و مبارزه با آف
ت در شناسای

مهار
گ، ریشه وساقه 

ی الزم در انواع زدن پیوند مانند پیوند بر
توانای

ش ها و استفاده از آنها
ف ك

ص عل
ی تشخی

توان و آشنای
ی مورد نیاز هر گیاه 

ص میزان و نوع كودها
ت در تشخی

مهار
ف

ی هرز كشتزار در گیاهان  مختل
ف ها

ی عل
ص  شناسای

ی تشخی
توان و آشنای

ب 
ی كت

ی محتوا
ی ساز

ی همراه با غن
ت در استفاده از مفاهیم جدید علم

مهار
ت ها

ی هرز و آف
ف ها

ی مبارزه با عل
ش ها برا

ت در استفاده از انواع سمپا
مهار

ف 
ی از گیاهان مختل

ی نمونه بردار
توانای

ی
ی حل مسایل آمار

ی برا
ی رایانه ا

ی استفاده از نرم افزارها
توانای

ی در دام
ت در تلقیح مصنوع

مهار
ک

ت در هوا و خا
ی دما، درصد رطوب

ی  اندازه گیر
توانای

ب مورد نیاز گیاه مورد نظر
ی میزان آ

ت در اندازه گیر
مهار

ی
ت كشاورز

ی و تعمیر تجهیزا
ت در نوساز

مهار
ی

ی و باغ
ی گیاهان زراع

ق آبیار
ی كامل از زمان دقی

آگاه
ی

ت  گیاهان زراع
ت و برداش

ت، داش
ی كامل از زمان كاش

آگاه
ی نقشه

ی و تهیه 
ی استفاده از وسایل نقشه بردار

توان و آشنای
ک 

ف خا
ی مختل

ت ها
ی از باف

ت در نمونه بردار
مهار

س آن
ی تراكتور و سروی

ت در كار با رانندگ
مهار

ت
ی مقاله ها در اینترن

ت در جستجو
مهار

ث گلخانه 
ی الزم در احدا

توانای
ق سرم و سوزن به دام و طیور

ت در تزری
مهار

ی دام و طیور و آبزیان
ی ها

ت بیمار
ی در شناخ

توانای
ی

ی و زراع
ف گیاهان باغ

ی مختل
ی ها

ص بیمار
ت در تشخی

مهار
ک

ی موجود در خا
ی و معدن

ش میزان مواد آل
ت در سنج

مهار
ش آبزیان

ی در زمینه پرور
ی عمل

ی انجام كارها
ی و الزم برا

انگیزه كاف
ت 

ی كاش
ن ها

ش  و انواع ماشی
ی سمپا

ی دستگاه ها
ی در واسنج

ی كاف
توانای

ت درختان
س و تربی

ت در انجام هر
مهار

ص زمان واكسیناسیون در دام و طیور
ت در تشخی

مهار

ن 
میانگی

ی
رتبه ا

3/62

3/62
3/61
3/55
3/72
3/63
3/61
3/46
3/50
3/57
3/48
3/47
3/6

3/43
3/42
3/41
3/42
3/19
3/27
3/47
3/35
3/31
3/16
3/33
3/30
3/26
3/34
3/16
3/03
2/88

ف 
انحرا

معیار

1/19

1/21
1/23
1/21
1/27
1/32
1/32
1/27
1/29
1/32
1/29
1/31
1/37
1/33
1/35
1/35
1/36
1/29
1/33
1/41
1/37
1/36
1/31
1/39
1/38
1/37
1/42
1/40
1/38
1/43

ب 
ضری

ی
پراکندگ

0/328

0/334
0/340
0/340
0/341
0/363
0/365
0/367
0/368
0/369
0/370
0/377
0/380
0/387
0/394
0/395
0/397
0/404
0/406
0/406
0/408
0/410
0/414
0/417
0/418
0/420
0/425
0/447
0/455
0/496

ت
اولوی

123456789101112131415161718192021222324252627282930

ی
فراوان

353348414232273842363639414942395556554069556347644255665266

ی
فراوان

426040503142365735364545283545502849433420344238344628294031

ی
فراوان

623546464641563755495143454536344438373944423739303937354126

ی
فراوان

607269638177696261705964776366656547557262584861645566554246

درصد

16/8

15/9
23/1
19/7
20/2
15/4

13
18/3
20/2
17/3
17/3
18/8
19/7
26/6
20/2
18/8
26/4
26/9
26/4
19/2
33/2
26/4
30/3
22/6
30/8
20/2
26/4
31/7
25/1
7/31

درصد

20/2

28/8
19/2
24/1
14/9
20/2
17/3
27/4
16/8
17/3
21/6
21/6
13/5
16/8
21/6
24/1
13/5
23/6
20/7
16/3
6/9

16/3
20/2
18/3
16/3
22/1
13/5
13/9
19/2
14/9

درصد

29/8

16/8
22/1
22/1
22/1
19/7
26/9
17/8
26/4
23/6
24/5
20/7
21/6
21/6
17/3
16/3
21/2
18/3
17/8
18/8
21/2
20/2
17/8
18/8
14/4
18/8
17/8
16/8
19/7
12/5

درصد

28/8

34/6
33/2
30/3
38/9
37/1
33/2
29/8
29/3
33/7
28/4
30/8

37
30/3
31/7
31/2
31/2
22/6
26/4
34/6
29/8
27/9
23/1
29/3
30/8
26/4
31/7
26/4
20/2
22/1
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بـه منظـور بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـای تحقیق بـا توجه 
بـه مقیـاس هـر یـک، اقـدام بـه محاسـبه ضریـب همبسـتگی 
بیـن آن هـا و بررسـی سـطح معنـی داری آن ها شـد. در جدول 
5 متغیرهـا، مقیـاس متغیرهـا، ضریـب همبسـتگی و سـطح 

معنـی داری آن هـا بیـان شـده اسـت. 
سـطوح  و  اسـپیرمن  همبسـتگی  ضریـب  بـه  توجـه  بـا 
معنـی داری بـه دسـت آمـده مشـخص شـد كـه بیـن عاقـه بـه 
محتـوی  كیفیـت  تحصیـل،  ادامـه  انگیـزه  تحصیلـی،  رشـته 
روش  چگونگـی  و  فعالیـت  كیفیـت  آموزشـی،  روش هـای  و 
دانشـجو،  معـدل  دانشـجو،  درآمـد  آموزشـگران،  تدریـس 
كیفیـت امكانـات و زیرسـاخت ها بـا نظـر دانشـجویان نسـبت 
بـه كیفیـت آموزش های كاربـردی كشـاورزی ارایه شـده رابطه 

دارد. وجـود  معنـی داری 

نظـر  یعنـی  تحقیـق  وابسـته  متغیـر  كـه  ایـن  دلیـل  بـه 
و  فنـی  كاربـردی  كیفیت آموزش هـای  مـورد  در  دانشـجویان 
حرفه ای به صورت ترتیبی اسـت از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده 
شـد تا بتوان وابسـتگی متغیر پاسـخ رتبه ای چند سـطحی را به 
مجموعـه ای از متغیرهـای پیشـگو، بـه صـورت مدل بیـان كرد. 
رگرسـیون ترتیبی مبتنـی بر فراوانـی تجمعی جامعـه ی آماری 

بـر پایـه متغیر وابسـته اسـت. 
ــان  ــی، از می ــیون ترتیب ــات رگرس ــام عملی ــور انج ــه منظ ب
ــر  ــوان متغی ــه عن ــی ب ــق، متغیرهای ــتقل تحقی ــای مس متغیره
پیش بیــن وارد تحلیــل رگرســیون ترتیبــی شــدند كــه بــر پایــه 
ضریــب همبســتگی بــا متغیــر وابســته رابطــه معنــی داری 

ــش  ــرورت گزین ــدول 6 و ض ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ــتند. ب داش
Link Function بــر پایــه چگونگــی توزیــع متغیــر وابســته 
ــاال  ــط و ب ــطوح متوس ــر در س ــه بیش ت ــخگویان ك ــان پاس در می
ــاب  ــدل Complementary log-log انتخ ــده اند، م ــع ش توزی

.)Norusis, 2010( شــد 

بخـش اول جـدول 6، اطاعـات مربـوط بـه مناسـب بـودن 
اسـت.  كـرده  ارایـه  را   Complementary log-log مـدل 
تمامـی  بـودن  صفـر  بـر  مبنـی  صفـر  فرضیـه  جـدول  ایـن  در 
ضریب هـای مكانـی بـرای همه متغیرهـای پیش بیـن كه مبین 
نامناسـب بـودن مدل رگرسـیونی اسـت، بـا آماره كای اسـكویر 
آمـاره كای اسـكویر  این كـه  بـه  بـا توجـه  آزمـون شـده اسـت. 
می كنـد،  مقایسـه  را  درسـت نمایی  دورقـم  بیـن  تفـاوت  كـه 
در سـطح 95 درصـد معنـی دار شـده اسـت، فرضیـه صفـر رد 
تأییـد  را  مـدل  بـودن  مناسـب  آزمـون،  بنابرایـن  می شـود. 

.)Norusis, 2010( می نمایـد 
ــان  ــرازش را نش ــی ب ــزان نیكوی ــدول 6، می ــش دوم ج بخ
می دهــد. بــا اســتفاده از آمــاره كای اســكویر فراوانی هــای 
مشاهده شــده و مــورد انتظــار در گروه هــای دارای ســطوح 
ــون و  ــد پیرس ــردی، از بع ــای كارب ــت آموزش ه ــاوت كیفی متف

متغیر 

سن دانشجویان
عاقه به رشته تحصیلی  دانشجویان

معدل دانشجویان
انگیزه دانشجویان
درآمد دانشجویان

بدهی مالی دانشجویان
كیفیت محتوی و روش های آموزشی

كیفیت تدریس آموزشگران
كیفیت امكانات و زیرساخت ها 

r

0/107
0/361
0/704
0/264
0/183
0/105
0/387
0/424
0/233

P

0/064
0/000
0/000
0/000
0/008
0/061
0/000
0/000
0/001

جدول5- همبستگی متغیرهای تحقیق با نظر دانشجویان 
نسبت به كیفیت آموزش های كاربردی كشاورزی  

مدل

صرفًا مجزا 
نهایی 

آماره

پیرسون 
انحراف 

2 log Likelihood 

549/763
398/658

X2 

381/645
385/634

X2

198/76

p

0/031

سطح معنی داری

0/289
0/296

سطح معنی داری

0/008

کای اسکویر

191/022

انتخابی   رگرسیون  مدل  بودن  مناسب  بررسی  جدول6- 
  Complementary log-log

اطالعات مناسب بودن مدل

نیکویی برازش

فرضیه

فرضیه صفر
عمومی

لگاریتم درست نمایی

437/324
246/302

اطالعات مناسب بودن مدل

Cox and Snell R2: 628/0         Nagelkerke  R2: 656/0    
McFadden  R2: 694/0

نقش عامل های مؤثر بر کیفیت ...
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شماره 33، تابستان 94

ــر  ــد. ب ــرار گرفته ان ــه ق ــورد مقایس ــرازش م ــی ب ــراف نیكوی انح
ــم  ــه رق ــت ك ــب اس ــدل مناس ــی م ــون، هنگام ــن آزم ــه ای پای
ــاره  ــددی آم ــاال و ارزش ع ــی داری، ب ــطح معن ــه س ــوط ب مرب
بــرازش،  بــرای پیرســون و انحــراف نیكویــی  كای اســكویر 
ــام  ــار و ارق ــه آم ــه ب ــا توج ــن ب ــد)همان(. بنابرای ــک باش كوچ
ــدل  ــدول می تــوان نتیجــه گرفــت كــه م ــن ج موجــود در ای

ــت. ــب اس مناس
بخش سـوم جـدول 6، به آزمـون خطوط مـوازی اختصاص 
نابرابـری  بـر  مبنـی  صفـر  فرضیـه  آزمـون  ایـن  اسـت.  یافتـه 
ضریب هـای متغیرهـای مسـتقل در توابـع اسـتخراج شـده از 
مـدل رگرسـیونی را بررسـی می كنـد. در حالی كـه گزینـه  دیگر 
ضـرورت وجـود ضریب هـای جداگانـه بـرای هر متغیر مسـتقل 
در توابـع اسـتخراج شـده از مـدل رگرسـیونی را بیـان می كند. 
معنـی دار شـدن آزمـون خطـوط مـوازی بـه معنـی رد شـدن 
رد  صفـر  فرضیـه  بنابرایـن  بود)همـان(.  خواهـد  صفـر  فـرض 

می شـود.
ضریب های  مقدار   ،6 جدول  پایین  در  شده  یاد  رقم های 
تعیین را بر پایه سه شاخص نشان می دهند. این رقم ها بیان 
از  وابسته  متغیر  تغییرات  پیشگویی  میزان  احتمال  كننده 

طریق متغیرهای پیش بین است. 
از بعد نظری Cox and Snell R2 بیشینه محاسبه ی ضریب 
نیـز   McFadden R2 تعییـن را كم تـر از یـک قـرار می دهـد و 
 Full و   intercept only ی  ل هـا مد ی  ا بـر بیش تـر 
estimate مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بنابرایـن، اگرچه هر 
سـه شـاخص رقم های خوبـی ارایـه داده اند، احتمال شـاخص 
Nagelkerke R2 كـه تعدیـل شـده ی شـاخص اول اسـت، بـه 

عنـوان ضریـب تعییـن رگرسـیون رتبـه ای گـزارش می شـود. 
از  وابسـته  متغیـر  تغییـرات  احتمـال  از  درصـد   65 بنابرایـن 

طریـق متغیرهـای پیشـگو قابـل تبیین اسـت. 
مـدل   بـودن  مناسـب  آزمـون  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
معادله هـای  تنظیـم  بـه  اقـدام   Complementary log-log
مربوطـه گردیـد. همیشـه شـمار معادله هـای اسـتخراج شـده 
بـرای رگرسـیون ترتیبـی یـک واحد از شـمار رویه هـای متغیر 
وابسـته كم تـر اسـت. با توجه بـه این كـه متغیر وابسـته تحقیق 
در پنـج رویـه در نظـر گرفتـه شـد و دو رویـه آن )اول و دّوم( بـه 
دلیل نداشـتن فراوانی كنار گذاشـته شـد از تحلیل رگرسـیونی 

انجـام شـده، دو معادلـه رگرسـیون اسـتخراج شـد.

بـا توجه به جدول 8 معادله های رگرسـیونی اسـتخراج 
شـده را می تـوان به صورت زیـر نمایش داد.

=γ−− ))1)n)n  α 0 + α 1 x 1 + α 2 x 2 + 
α 3x 3+…+α kx k

=γ−− )1)n)n 1 349/4+342/2x1+098/1 
x2+ 672/2x3 +105/2 x4+167/2 x5+256/1x6 
+987/0 x7

=γ−− )1)n)n 2 639/5+342/2x1+098/1 
x 2+672/2x 3+105/2x 4+167/2x 5+256/1x 6 

+987/0x7

ایـن معادله هـا، احتمـال رخـداد متغیـر وابسـته تحقیـق را 
بـرای رویـه هـای گوناگـون آن، نشـان می دهنـد. متغیرهـای 
وارد شـده در معادلـه رگرسـیون، كیفیت محتـوی و روش های 
امكانـات  كیفیـت  آموزشـگران،  تدریـس  كیفیـت  آموزشـی، 
دانشـجویان،  تحصیلـی   رشـته  بـه  عاقـه  زیرسـاخت ها،  و 
معـدل دانشـجویان، انگیـزه دانشـجویان، درآمد دانشـجویان 

می باشـند. 

بحث و نتیجه گیری
ایـن تحقیـق كـه بـا هـدف تعییـن نقـش عامل هـای مؤثـر 
بـر كیفیـت آموزش هـای كاربـردی فنـی وحرفـه ای كشـاورزی 
بـا  شـد،  انجـام  اهـواز  آموزشـكده  دانشـجویان  دیـدگاه  از 
كیفیـت  كـه  داد  نشـان  ترتیبـی  رگرسـیون  از  بهره گیـری 

نام متغیر

كیفیت محتوی و روش های آموزشـی
كیفیت تدریس آموزشگران

كیفیت امكانات و زیرساخت ها 
عاقه به رشـته تحصیلی  دانشجویان

معدل دانشجویان
انگیزه دانشجویان
درآمد دانشجویان

سطح  اول
سطح سوم

سطح 
معنی داری

0/005
0/034
0/010
0/013
0/017
0/041
0/049

0/000
0/000

ضریب

2/342
1/098
2/672
2/105
2/167
1/256
0/987

4/349
5/639

جـدول 7- خاصـه رگرسـیون عامـل هـای موثـر بـر كیفیت 
آمـوزش هـای علمـی كاربـردی فنـی- حرفـه ای كشـاورزی

ردیف

1
2
3
4
5
6
7

عرض از 
مبدأ 
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محتـوی و روش هـای آموزشـی، كیفیت تدریس آموزشـگران، 
كیفیـت امكانـات و زیرسـاخت ها، عاقـه بـه رشـته تحصیلـی  
بـر  دانشـجویان  انگیـزه  و  دانشـجویان  معـدل  دانشـجویان، 

دارنـد.  مؤتـری  نقـش  كاربـردی  آموزش هـای  كیفیـت  
بـا توجـه بـه ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن، بیـن كیفیـت 
آموزش هـای  كیفیـت   و  آموزشـی  روش هـای  و  محتـوی 
یافته هـای  شـد.  مشـاهده  معنـی داری  رابطـه   كاربـردی 
و   پزشـكی راد  همـكاران)1391(،  و  زرافشـانی  تحقیقاتـی 
تاییـد  نیـز   ،)1391( همـكاران  و  امینـی  و   )1382( محتشـم 
یادشـده  تحقیق هـای  در  البتـه  اسـت.  موضـوع  ایـن  كننـده 
توجـه بـه كیفیـت محتـوای برنامه هـای آموزشـی و بهره گیـری 
بهبـود  جهـت  در  عاملـی  را  مناسـب  آمـوزش  روش هـای  از 

كرده انـد. بیـان  كاربـردی  آموزش هـای  كیفیـت 
بیـن كیفیـت امكانـات، زیرسـاخت ها و امـور پشـتیبانی و 
مشـاهده  معنـی داری  رابطـه  كاربـردی  آموزش هـای  كیفیـت  
شـهركی پور   ،)1387( عزیـزی  تحقیقـات  یافته هـای  شـد. 
زمینـه  ایـن  در   ،)1391( همـكاران  و  امینـی  و   )1391(
هم خوانـی دارد. بنابرایـن توسـعه امكانـات و زیرسـاخت های 
می توانـد  مناسـب  آموزشـی  خدمـات  گسـترش  و  نیـاز  مـورد 
در بهبـود كیفیـت آموزش هـای كاربـردی نقـش مؤثـری ایفـا 
كنـد. ایـن موضـوع منجربـه افزایـش جاذبـه در مراكـز آموزش 
كشـاورزی و افزایـش گرایـش دانـش آمـوزان بـه ایـن مركزهـا 

خواهـد شـد.
بیـن عاقه به رشـته تحصیلی دانشـجویان و آموزشـگران و 
كیفیـت  آموزش هـای كاربردی نیـز رابطه معنی داری مشـاهده 
شـد. یافته هـای تحقیقاتـی صفـا و شـعبانعلی فمـی )1387(، 
ورمزیـاری و همكاران )1387(، مجـردی و همكاران )1391(، 
افـروزو همـكاران )1373( و حیدری )1389(  هم راستاسـت. 

بیـن معـدل دانشـجویان )از دیـدگاه دانشـجویان( و كیفیت 
یافته هـای  بـود.  معنـی داری  رابطـه  كاربـردی   آموزش هـای 
شـعبانعلی  و  صفـا  همـكاران)1392(،  و  عطایـی  تحقیقاتـی 

می كننـد. تاییـد  را  آن  حجـازی)1383(،  و  فمـی)1387( 
كیفیـت  و  دانشـجویان  انگیـزه  بیـن  رابطـه  یافتـن 
و  عطایـی  تحقیقاتـی  یافته هـای  كاربـردی،   آموزش هـای 
همـكاران)1392( ورمزیاری و همـكاران)1387(، را تایید كرد 
و بیـن درآمـد دانشـجویان و كیفیت  آموزش هـای كاربردی نیز 
رابطـه  معنـی داری مشـاهده شـد كـه بـا یافته هـای تحقیقاتی 

نظـری نوقابی و همـكاران)1391( و نیلی احمدآبادی)1371(، 
داشـت. هم خوانـی 

بـا توجـه بـه ایـن یافته هـا و تحقیقاتـی كـه تأییـد كننـده ی 
آن هـا بودنـد پیشـنهاد های زیـر ارایـه می شـود:

بـا تشـكیل كمیتـه ی ارتقـای كیفیـت آموزشـی كیفیـت بـه 
بازبینـی سـرفصل درس  هـا، تركیـب درس هـا، تنـوع درس ها، 
محتـوای آموزشـی و روش تدریـس آموزشـگران در جهـت باال 
بـردن كیفیـت محتوای آموزشـی و اصاح روش های آموزشـی 

اقدام شـود.
عملـی،  آموزش هـای  بـرای  الزم  تجهیـزات  و  امكانـات 
پژوهشـی و ایجـاد فضاهـای آموزشـی مجهز و امكانـات رفاهی 
آزمایشـگاه ها،  و  كارگاه هـا  سـاخت  ویـژه  بـه  بیشـتر  تـاش  و 

زمینـه ی تقویـت كیفیـت آموزشـی شـود.  
و  دانشـجویان  بیـن  در  انگیـزه  افزایـش  و  ایجـاد  بـرای 
آموزشـگران از طریـق توسـعه فعالیت هـای تولیـدی در كنـار 
فعالیت هـای آموزشـی شـرایط الزم را بـرای افزایـش عاقه در 
بیـن دانشـجویان به ویـژه اشـتغال آنـان در آینده فراهم شـود. 
هم چنیـن شـرایط الزم بـرای عاقه مندی بیشـتر آموزشـگران 
بـه رشـته تحصیلـی خویـش در زمینـه ایجـاد فضـای مناسـب 

آموزشـی و بـاال بـردن سـطح بهداشـت روانـی فراهـم شـود.
خـود  تحصیـل  دوران  در  درآمـد  دارای  كـه  دانشـجویانی 
بودند شناسـایی و به دانشـجویان دیگر معرفی شـوند تا ضمن 
افزایـش انگیـزه، منجربـه انتقال دانـش و آموزه هـای عملی به 

سـایر دانشـجویان شوند.
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Abstract
Educational quality is  the main concerns in higher education systems in most countries around the 

globe. This study aimed to assess the quality of practical training in Ahvaz Vocational and Technical 
Agricultural College. This research is an applied cause-correlation study. All agricultural students in 
Ahvaz Vocational and Technical Agricultural College considered as the statistical population (N=450). 
The sample size if 208 students based on Krejcie & Morgan tablewas taken randomly. After designing 
and validating the questionnaire, it was pilot-tested among 30 students and ordinal Theta coefficient was 
determined (θ=0.83). Data processing and statistical analysis was performed using SPSS 19.  To analysis 
data, correlative coefficients and regression analysis were used. Based on the results, 54.3 percent of 
respondents estimated the practical training quality to be at moderate level.  Based on the results of the 
correlative coefficients, there was significant coorelation between  quality of facilities, infrastructure 
and supports, the quality of content and teaching methods, teaching quality of teachers, interest in the 
field of education, income, tendency to education, and grade point average of student with quality of 
practical training in vocational and technical. Based on the ordinal regression, 65 percent of the variance 
in quality of practical training was indicated by the independent variables. 

Index Terms: Practical training, vocational and technical agricultural college, agricultural  higher ed-
ucation, agricultural students
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