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در  یتعاملهای یژگیو و نیدر باالتر یزشیانگهای یژگیو، رانیفراگهای یژگیوی نهزمی در. گرفتند قرار
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 قدمهم
های رساختیز از یکی عنوان به یآموزش عال

 است یت فراوانیاهم دارای، کشور هری توسعه
 یاصل تیسه مأمور که( 1321، و همکاران یاریورمز)

های کارکرد) خدماتی آرایهپژوهش و ، آموزش
را بر ( یدانشگاه پژوهش و خدمات برون، آموزش

 نیبا توجه به نقش مهم ا، رو از این. عهده دارند
از  افتنی نانیاطم، گوناگون سویگاندر  آموزش

 ادی یاز کارکردها کیمطلوب عملکرد هر  تیفیک
های هیاز هدر رفتن سرما یرجلوگی منظور به، شده
و  یمعروف) است ریانکارناپذ یضرورت، یو انسان یماد

هر کشور از جمله  یآموزش عال(. 1329، همکاران
ی توسعههای استیتحقق س رد مؤثرهای عامل

 شمار به کشور آن یاقتصاد و یفرهنگ، یاجتماع
 عنوان به، متخصص یانسان یروین تیترب و دیآمی
د دانش و یکشورها و تولی توسعهی و شالوده هپای

آموزش  مرکزهای وها دانشگاه توسط یپژوه دانش
 نظام نیا یبروندادها، نیبنابرا. ردیگمی صورت یعال

و  سویگان تواندمی و دارندای ژهیو تیاهم
خود قرار  تأثیرمختلف جامعه را تحت  یکارکردها

 نیدر ا(. 1322، یکوهسار یدیادت و جمشیس) دهد
در رشد  ینقش مهم، یکشاورز یآموزش عال، نیب

ی به توسعه یابیبر عهده دارد و دست یبخش کشاورز
ی توسعه گرو در، یکشاورز داریپا و جانبه همه

 بخش است نیده در اید شآموز یانسان یروین
 یآموزش عال(. 1321، و همکاران یاریورمز)

از یمورد ن یانسان یهامنبعی با توسعه یکشاورز
 نقش کند یفایا نهیزم نیدر ا دتوانمی جامعه

ی عمده ینهادها مانندو ( 1325، و همکاران یروانیا)
 تیدر ماه رییتغ لدلی به، یدانش کشاورز دیتول
افزون بر پژوهش و ، یاقتصاد دیعلم و تول دیتول

ی در توسعه یدینقش و رسالت جد، آموزش
، و همکاران دیپورجاو)اند افتهیای و منطقه یاقتصاد
ر در یاخی که در دو دهههایی یدگرگون، اما(. 1311

، رخ داده است یاست جهانیاقتصاد و سی نهیزم
 ژهیو به، مختلف جهان یرا در کشورها یآموزش عال

های توسعه با تنگناها و چالش الدرح یکشورها در

، و همکاران برآبادی) است کرده رو روبه یدیجد
1322 .) 

 دانشاشتغال نامناسب  تیو وضع یکاریب
، یکشاورزهای ش افراد به رشتهینبود گرا، آموختگان

، کشاورزی بخش با دانشگاه نیب مؤثر ارتباط نبود
 نیتأم، تیفیدرست بهبود ک یابینبود نظام ارز

ن ینبود تناسب ب، یآموزش عال یمال یهامنبع
 یازهایرش دانشجو در دانشگاه و نیپذ یت کنونیظرف
در  ینیبه کارآفر توجهی کم، بازار کار یو آت یواقع

در  یکاربرد قاتیتوجه به انجام تحق کمیها، دانشگاه
مناسب  نشیگزی نهینبود زم، یآموزش عال

 یبرا انیدر دانشجو یکافی زهیو نبود انگ انیدانشجو
 که ستها ن تنگناها و چالشیاز جمله ا لیتحص
 موختگانآ دانش یکاریبتوان گفت معضل ب دشای

 نیا. باشدها آن نیو تاثرگذارتر ترینمهماز  یکی
و  یدرونهای نشات گرفته از عامل یاساس تنگنای

و  ریزیبرنامهمانند نبود  یمختلف یرامونیپ
 امر آموزش و اشتغال دانشمناسب در گذاری سیاست

 و یعملهای آموزشی برنامه کمبود، آموختگان
، مناسبهای آموزشی آرایه کمبود، یکاربرد - یعلم

انتخاب ی نهزمی نبود، نامطلوب یآموزشهای روش
ارتباط دانشگاه با  نهینبود زم، انیدانشجوی نهیبه
 شغل و رشته به نامناسب نگرشها، بخش گرید

 ین محتواینبود تناسب ب، در جامعه کشاورزی
توجه به  کمی و یشغلهای آموزش با مهارت

، و همکاران یقاسم) است یتجربهای آموزش
1322 .) 

 آموختگان دانشتر ، بیشگفت توان، مینیبنابرا
های یو توانمندها تیقابل یکشاورز عالی آموزش

ورود به بازار کار و  یالزم برا یو روان یتخصص، یفن
ادت و یس) را ندارند یشغلهای تیمسئول رشیپذ

 ینظام آموزش عال(. 1322، یکوهسار یدیجمش
 ینظرهای محض آموزش یرگیبا چ، کشور یکشاورز
 نای که است رو روبه عملی و یکاربردهای شبر آموز

نظام  نیا یاساس یو تنگناهاها ییاز نارسا یکی، امر
 یو در پ انیدانشجو یتوانمندساز نهیدر زم یآموزش

های مهارتی طهیدر ح ژهوی به آموختگان دانشآن 
ارائه شده های است و متاسفانه در آموزش یشغل
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 توجه یو تجرب یملعهای کمتر به بحث و موضوع
های گونهاز  یکی یتجرب یریادگی. شودمی

 کی، یریادگیروش  نیا. است یاکتشافهای یریادگی
و  ردیگمی جامع بوده که از تجربه سرچشمه ندیفرآ

 برقرار طیفرد و مح نیرابطه متقابل ب کیضمن آنکه 
 نیتا با ا کندمی جادیاو ا یامکان را برا نیا، کندمی
کند تا همراه با تجربه کردن در  دایپ یهماهنگ طیمح
 یتجرب یریادگی. به کسب دانش بپردازد، طیمح
 ممستقی صورت به رندهیادگیاست که  یریادگی ینوع

 ریدرگ ایمورد آموزش تماس دارد و های تیبا واقع
در انجام کار و فکر کردن درباره آن  رانیکردن فراگ

 یریادگی(. 1313، یقاسم) دهندمی که انجام یزیچ
 قیدانش از طر، است که در آن یندیفرآ یتجرب

، کلب) شودمی جادایها در تجربه یو دگرگون رییتغ
1124 .) 
در  شمندانیاندترین از معروف یکیبتوان  دیشا

 یرا کلب دانست که الگو یتجرب یریادگیی نهیزم
از  یاریبس یمبنا یو یتجرب یریادگی ندیفرآ

در  یریادگی، الگو نیدر ا. حوزه است نیدر اها یبررس
که  شده است ریبا چهار مرحله تصو چرخه کی

در  رندهیادگیکه  ینیتجربه عی مرحله عبارتند از
ی مشاهده، دومی مرحله دهد؛می را انجام یآغاز عمل

 آن عمل به تفکری درباره رندهیادگیاست که  یتأمل
است  یانتزاعسازی مفهومسوم ی مرحله پردازد؛می

، چهارم و مرحله سازد؛می هیفرض رندهیادگیکه 
سرانجام  رندهیادگیفعال است که  گری شیآزما

 پردازدمی شیانجام آزماخود به ی هیدرباره فرض
، مطالب یریادگیبه نظر کلب در (. 1325، فیس)

و به احتمال  گذرانندمی راها مرحله نیافراد ای همه
 بار تکرار نیچرخه چند نیا، یریادگی لیتا تکم

با وجود اما (. 1311، و همکاران یصالح) شودمی
آموزش ی نهیدر زم یتجرب یریادگی تاهمی

 نیا یکاربرد یعلم تیبه ماه با توجه، یکشاورز
 یدر نظام آموزش عال آنبه ای ژهیتوجه و ها،آموزش
 یمناسب و اثربخش یو الگو شودنمی کشور یکشاورز
در  یریادگینوع  نیا قیو تلفگیری بهرهی نهیدر زم

، نیبنابرا. کشور وجود ندارد یکشاورزهای دانشکده
 است که چگونه نیا قیتحق نیا یاساس پرسش

ی آرایه منظور به یتجرب یریادگیاز  توانمی
و کارآمد استفاده  مؤثر یکشاورز یعالهای آموزش

های در برنامه یتجرب یریادگی قیکرد و با تلف
از آن در جهت ، یکشاورزهای دانشکده یآموزش

 انیدانشجوهای و مهارتها تیقابل تیو تقو افرازش
 طیشرا ازمندنیها آموزش نایی آرایه شد؟ مندبهره

 یعنصرها شکل به قیتحق نیاست که در اای ژهیو
سویه در چهار  یآموزش عالدر  یتجرب یریادگی

گران، آموزشهای یژگیو، یدرسی برنامه شامل؛
و  یبررس یسازمانهای و عامل رانیفراگهای یژگیو

  اند.هشد لیتحل
 (،1322) منفردهای یافته، در همین زمینه

روش  یرکارگی بر به مؤثر یرهایمتغی بارهدر
توسط کارشناسان  یتجرب یریادگی یآموزش

نگرش و شمار ، یهآگا یرهایمتغ، نشان داد یکشاورز
اند شرکت کرده یکه کارشناسان آموزشهایی کالس

. باشندمی یرفتار کارشناسان آموزش نتبیی به قادر
 با( 1311) همکاران و زن پاپ قیتحقهای یافته

 یریادگیهای سبک وها مرحله لیتحل عنوان
 نظریهی هیبر پا یعیع طبمناب و یکشاورز انیدانشجو
ان از یدانشجو، نشان داد یبتجر یریادگیی چرخه

 یدارا یریادگیهای سبک وها ن مرحلهیلحاظ ا
برتر  یریادگیهای مرحله اما، نبودنددار یمعن تفاوت

و سبک  یانتزاعسازی فعال و مفهوم یشگریآزما
 . ندبرتر همگرا بود یریادگی

 ییرزایو م یگبی یعل قیتحقهای یافته بنابر
در  یتجرب یریادگی یبسترها تیوضع( 1314)

در حدّ متوسط  یدانشگاه راز یدانشکده کشاورز
توجه به واحد ، بسترها نیشد و در ب یابیارز

موجود های شگاهیاز آزماگیری بهره زانیم، یکارآموز
، همراه با انتقاد ییفضا جادیو ا یدر دانشکده کشاورز

 یمطالب آموزش دنیبحث و به چالش کش، تفکر
ی نهیدر زم یقیدر تحق. بودند یسطح بهتر یدارا

چون هایی چالش، یتجرب یریادگیهای چالش یبررس
 یریادگینسبت به  یعلم اتیه یاعضا یناآگاه
در  یتجرب یریادگیبه  ینبود توجه کاف، یتجرب

مناسب بندی نبود زمان، یآموزشهای برنامه
بر  نهینظارت بهی نهینبود زم، یعملهای تیفعال
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در  رانینامناسب فراگ تیریو مد یعملهای درس
آرنولد و ) ندشد ییشناسا یتجرب یریادگیهای برنامه

ی نهیدر زم یپژوهشهای یافته(. 2119، همکاران
در  یو تجرب یمتداول دانشگاههای آموزشی سهیمقا

 یریادگی، مشخص شدای و حرفه یفنهای آموزش
و متداول  یسنتهای با آموزش سهیمقادر  یتجرب

 دی)اند داشته یدر پتری مطلوب یآموزش یامدهایپ
 انیب (،2111) هاروود(. 2119، و همکاران ونگی

در  یاساسهای از چالش یکیکه  داردمی
به  ینبود توجه کاف یکشاورزهای دانشکده
های در آموزش، در واقع. است یعملهای آموزش
 که به شودمی اشارههایی موردبه  گاهی یکشاورز

و تنها به  رندیمورد اجرا قرار گ یصورت عمل
 . شودمی پرداخته ینظرهای موضوع

، نشان داد قایدر جنوب افر یقیتحقهای یافته
 ینیکارآفرهای در آموزش یتجرب یریادگی قیتلف
 نهیزم نیمناسب در ا یالگو کی عنوان به تواندمی

 قیتحق(. 2112، ویوایدل) ردیمورد توجه قرار گ
 که نشان داد نیز (،2111) و کوگان نگیسیر

منظور  به یابزار موثر یتجرب یریادگیهای تیفعال
بوده و موجب بهبود عملکرد  رانیدانش به فراگ تقالان

 یشگاهیو آزما یعملهای تیفعالی نهیآنان در زم
 منظور که به هداشت انیب یگریدهای افتهی. شدمی

 نهیدر زم یتجرب یریادگی زآمی تیموفق اجرای
، یآموزش :های هینظر یستیبا یکشاورزهای آموزش

 یبه خوب یریادگیجوانان و  عهتوس، یتجرب یریادگی
 (. 2111، ینگرلیک) شوند قیتلف گریکدیبا 

در پژوهش خود به (، 2111) و همکاران ونیفارگ
و فعال در  یتجرب یریادگیهای نقش روش یبررس

که  افتندیپرداختند و در المللیبین طیمح کی
 جادیسبب ا تواندها میآموزش نیاز اگیری بهره
 توانندمی کنندگان شود که در آن شرکت یتیموقع

 شوندمی رو روبه یواقع یایدنهای با تنگناها و چالش
 نانهیکارآفرهای راه به کسب مهارت نیو از ا

، نشان داد گرید یقیتحقهای افتهی. پردازندمی
 ندیفرآ کی نانیکارآفر یدانش تجربی توسعه

فرد و  یزندگی است که در طول دوره یجیتدر
 نیا. ابدیمی تکامل یواقعهای دهیبا پد ییارویرو

 جادای منظور به تالشمعناست که  نیمطلب بد
و  یآموزش رسمهای وهیبا ش یواقعهای تجربه

 تأثیرها آموزش گونه نیو ا ستین پذیرامکانمنفعل 
، وتیو ال نزیگیه) دارند نهیزم نیدر ا یزیناچ

 یریادگیهای چالش یدر بررس یقیدر تحق(. 2111
دانشگاه  یعیو منابع طب یدر دانشکده کشاورز یتجرب

کمبود فضا و امکانات ها چالش ترینمهم، هرانت
های نیو تکنس مدرسان یتیکفا کم، یآموزش
مکمل های به برنامه یتوجه کم، یعملهای درس

مناسب  یاجرا نهزمی نبود و یعملهای آموزش
و  ینوقاب نظری) شد برشمرده یعملهای آموزش

 (. 2111، همکاران
 یعنصرها لیبه تحل، قیتحق نیدر ا، نیبنابرا

های یژگیو، یدرسی شامل برنامه یتجرب یریادگی
های و عامل رانیفراگهای یژگیوگران، آموزش
از  رانیا یکشاورز ینظام آموزش عال در یسازمان

 . شودمی پرداخته انیدانشجو دگاهید

 شناسیروش
و از نظر  یپژوهش از نظر هدف از نوع کاربرد نیا

و  یبود که با هدف بررس میدانیها داده یگردآور
نظام آموزش  ی درتجرب یریادگی یعنصرها لیتحل
 یآماری جامعه. رفتیانجام پذ رانیا یکشاورز یعال
های دانشکده یلیتکم التیتحص اندانشجوی را آن

که  (،=N 21512) دادندمی لیتشک رانیا یکشاورز
ق با استفاده از فرمول کوکران یحجم نمونه تحق

 شیمنظور افزا به، امادست آمد  به تن 399معادل 
 انتخاب منظور به. شد لینمونه وارد تحل 321، دقت
ای طبقهگیری مورد نظر از روش نمونههای نمونه
 یبا انتساب متناسب استفاده شد و برا یتصادف

سازمان بندی از قطب نظرمورد  انیانتخاب دانشجو
کشور را در پنج های سنجش آموزش کشور که استان

، هیپا نیبر ا. کرده است استفاده شد بندیطبقهقطب 
مجموع هشت  دو دانشگاه و در ای کیاز هر قطب 

، کی: قطب ندانتخاب شد تصادفی صورت دانشگاه به
و ( یعیو منابع طب یکشاورز سپردی) تهران دانشگاه

گرگان؛ قطب  یعیو منابع طب یکشاورز مدانشگاه علو
های دانشگاه، مشهد؛ قطب سه یدانشگاه فردوس، دو
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 یدانشگاه صنعت، ؛ قطب چهارسینا یو بوعل یراز
 یعیو منابع طب یاصفهان و دانشگاه علوم کشاورز

پس از آن با . رازیدانشگاه ش، اهواز و قطب پنج نیرام
با انتساب ای هطبقگیری استفاده از روش نمونه

مورد نظر  انیشمار دانشجو، از هر دانشگاه، متناسب
هر از مورد نظر های نمونه زیدر ادامه ن. شدند نییتع

( 1جدول ) انتخاب شدند تصادفی صورت دانشگاه به
 به. شدگردآوری  و عیمورد نظر توزهای نامهپرسشو 

 بر مشتملای نامهها، پرسشداده یگردآور منظور
 یریادگی یو عنصرهاای و حرفه یفردهای یژگیو

ها، و هدف ازهاین) یدرسی شامل: برنامه یتجرب
 گرانآموزشهای یژگیو(، یابیو ارزش محتوی

(، یتعامل – یزشیو انگ یمهارت، یتیحماهای یژگیو)

و  یزشیانگ، یتجرب یعمل) رانیفراگهای یژگیو
و  یمال، یرساختیز) یسازمانهای و عامل( یتعامل
 یلیکم تا خ یلیاز خ کرتیل فیدر قالب ط(، یتیحما

 ییاپایی محاسبه منظور به. شد یطراح ادیز
 استفاده ازبا ) ترتیبی یاز دو روش آلفا نامهپرسش

منظور  مرکب استفاده شد و به ییایو پا( R افزارنرم
افزون بر  زین قیتحق نامهپرسش ییروا نییتع

و  جیگروه ترو علمی اعضای هیاتاز  ینظرخواه
از (، شکلی ییروا) دانشگاه تهران یآموزش کشاورز

 نامهپرسشای اعتبار سازه نییتع یبرا زیسازه ن ییروا
با استفاده از ها داده(. 2جدول ) استفاده شد

 5/2نسخه  LISREL و 11نسخه  SPSS هایافزارنرم
 . شدند پردازش

 
 شمار جامعه آماری و نمونه -1جدول 
 درصد  شمار نمونه شمار جامعه آماری دانشگاه 

 25 13 1221 ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) تهران

 23 21 1145 منابع طبیعی گرگانعلوم کشاورزی و 

 12 91 1341 فردوسی مشهد

 2 11 191 رازی کرمانشاه

 1 34 953 بوعلی سینای همدان

 1 34 991 صنعتی اصفهان

 4 14 291 علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین

 11 31 122 شیراز

 111 321 1322 جمع

 
 قیابزار تحق سنجی ییایو پا ییروا-2جدول 

 پایایی مرکب ترتیبیآلفای  روایی سازه سازه بخش 

 درسیی عنصرهای برنامه

 12/1 29/1 21/1 ها نیازها و هدف

 19/1 21/1 24/1 محتوی آموزشی

 12/1 29/1 11/1 ارزشیابی آموزشی

 گرانهای آموزشویژگی

 11/1 13/1 13/1 حمایتی

 12/1 21/1 12/1 مهارتی

 12/1 21/1 11/1 تعاملی -انگیزشی 

 فراگیرانهای ویژگی

 11/1 24/1 12/1 تجربی - عملی

 12/1 11/1 13/1 انگیزشی

 12/1 21/1 13/1 تعاملی

 سازمانیهای عامل

 12/1 13/1 12/1 زیرساختی

 11/1 23/1 15/1 مالی

 12/1 21/1 19/1 حمایتی
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 هایافته

 انیپاسخگوای و حرفه یفردهای یژگیو یبررس
 یمورد بررس انیدانشجو یسن نیانگینشان داد که م

 انیدرصد از پاسخگو 1/54، سال بود 21در حدود 
درصد  9/91 و زن بودند گریدرصد د 1/45مرد و 

درصد  1/32و  ارشدکارشناسی یلیمدرک تحص یدارا
در  یفراوانترین بیش. بودند یدکتردر مقطع 

مربوط به زراعت و اصالح  یلیتحصی رشتهی نهیزم
 لیدانشگاه محل تحص و بود( درصد 2/22) نباتات
و  یکشاورز سیپرد یمورد بررس انیدانشجوتر بیش

 و کمترین( درصد 25) تهران دانشگاه یعیمنابع طب
 . بود( درصد 2) یرازها آن

 ینظام آموزش عالدر  یتجرب یریادگی یعنصرها
، یدرسی برنامهی سویهدر چهار  یکشاورز

و  رانیفراگهای یژگیوگران، آموزشهای یژگیو
، البته(. 3جدول ) شدندبندی رتبه یسازمانهای عامل
که  دبودنهایی هیشامل گو زینها آن از کیهر 
ها سویهاز  کیدهنده هر  لیتشکهای هیگوبندی رتبه

، یآموزشهای و هدف ازهاینی هنیدر زم، دادنشان 
و توان ها تیبا قابل یآموزشهای تناسب هدفی هیگو

 یآموزش یمحتوی نهیدر زم، انیدانشجو یعمل
تجربه  تیبا قابل یدرس یمحتوی آرایهی هیگو

 یابیارزشی هنیو در زم یعملهای تیو فعال میمستق
و  یلیتحلهای وهیشاستفاده از ی هیگو زین یآموزش

. گرفتند قرارها رتبه نیدر باالتر، یابیارزش یحیتشر
 یابیارزش، شده ادیسه عنصر  نیاز بچنین هم

های و هدف ازهایرتبه و ن نیدر باالتر یآموزش
های افتهی. رتبه قرار گرفتندترین نییدر پا یآموزش
مربوط به سه های هیگوبندی رتبهی نهیدر زم قتحقی
در  که نشان داد گرانآموزشهای یژگیعنصر و سویه

و  قیتشوی هیگو، یتیحماهای یژگیوی نهیزم
ی نهیزمدر ، دیجد یریادگیهای از فرصت تیحما

ی آرایهاستفاده و ی هیگو یمهارتهای یژگیو
های یژگیوی نهیزمو در  دیجد یآموزش یهامنبع

استاد و  نیب وستهیتعامل پی هیگو تعاملی - یزشیانگ
، چنین هم. گرفتند قرارها رتبه نیدر باالتر، دانشجو

، شده نشان داد ادی سویهسه  یکلبندی رتبه

 یتعامل - یزشیو انگ نیدر باالتر یمهارتهای یژگیو
 . رتبه قرار گرفتندترین نییدر پا

های یژگیمربوط به عنصر وهای هیگوبندی رتبه
 یتجرب یعملهای یژگیکه در و نشان داد رانیفراگ
 ؛یریادگیهای و تجربه امحتو برو تفکر  تأملی هیگو

از  یبرخورداری هیگو یزشیانگهای یژگیدر و
 یعملهای انجام پروژه یبرا یکاف یو بردبار ییبایشک

 هیگو یتعاملهای یژگیو در و یشخص بهو کسب تجر
 رفع منظور به مدرسانبا  وستهیتعامل پ، ی

ها رتبه نیباالتردر ، آمده شیپ یاحتمالهای نارسایی
از سه  کیهر  یکلبندی رتبه یبررس. داشتند قرار

در  یزشیانگهای یژگیو، شده نشان داد ادیی سویه
رتبه قرار ترین نییدر پا یتعاملهای یژگیو و نیباالتر

بندی در رتبه قیتحقهای افتهیبنابر . گرفتند
مشخص شد  یسازمانهای مربوط به عاملهای هیگو

وجود مزرعه ی هیگو، یرساختیزی سویهکه در 
ی سویهدر ، یو وسعت کاف زاتیتجه یدارا یقاتیتحق
 وها از طرح یکاف یمال تیحمای هیگو، یمال
ی هیگو یتیحمای سویهو در  ییدانشجوهای ژهپرو

و  یعملهای توجه و بها دادن مناسب به آموزش
در ، کالن دانشگاههای گذار سیاستدر  یکاربرد
 یبررس، چنین هم. قرار داشتندها رتبه نیباالتر
شده نشان  ادیی سویهاز سه  کیهر  یکلبندی رتبه
 یمالی سویهو  نیدر باالتر یرساختیزی سویه، داد

 . رتبه قرار گرفتندترین نییدر پا
 ازهاینی سویهسه ، یدرسی رابطه با عنصر برنامه در

در . ندشد یبررس یابیو ارزش محتویها، و هدف
 ینشانگرهای مورد استفاده برا یبررسی توانمند

از مدل تحلیل  یدرسی برنامه یسنجش عنصرها
در مدل (. 1 نگاره) عاملی تأییدی استفاده شده است

ی و همه یعامل یبارهاداری ، معنیافتهی برازش
با توجه . اعتبار الزم را دارند، یمورد بررس یکردهایور

 ینشانگرهای مشخص شد که همه زین( 2) به مدل
، نیبنابرا. هستند 19/1باالتر از  tمقدار  دارایها سازه

 ینشانگرهای همه، یدرسی برنامه یدر عنصرها
های هدف و ازهاینهای مربوط به سه دسته عامل

 یآموزشی ابیرزشو ا یآموزش یمحتو، یآموزش
مورد ی سازه ینشانگرها به خوب نیشدند و ادار یمعن
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مدل  یبرازندگهای شاخص. کنندمی ینظر را معرف
، نشان داد زین یدرسی برنامه یعنصرها گیریاندازه

در حد  گیریاندازهمدل  نیا یگزارش شده برا مقادیر
 (. 4جدول ) قرار دارد یمطلوب

ی سویهسه گران، آموزشهای یژگیدر رابطه با و
 یبررس تعاملی -ی زشیو انگ یمهارت، یتیحما یژگیو

نشانگرهای مورد  یبررسی توانمند یشد و برا
های یژگیو یسنجش عنصرها یاستفاده برا

از مدل تحلیل عاملی تأییدی استفاده  گرانآموزش
، افتهی در مدل برازش(. 3 نگاره) شده است

مورد  یکردهایروی و همه یعامل یهابارداری معنی

 زین( 4) با توجه به مدل. اعتبار الزم را دارند، یبررس
 دارایها سازه ینشانگرهای مشخص شد که همه

ی نهیدر زم، نیبنابرا. هستند 19/1باالتر از  tمقدار 
مربوط  ینشانگرهای همهگران، آموزشهای یژگیو

و  یمهارت، یتیحما یژگیوهای به سه دسته عامل
نشانگرها به  نیشدند و ادار یمعن تعاملی -ی زشینگا

های شاخص. کنندمی یسازه مورد نظر را معرف یخوب
 گرانآموزشهای یژگیو گیریاندازهمدل  یبرازندگ

مدل  نیا یگزارش شده برا رینشان داد مقاد زین
 (. 5جدول ) قرار دارد یدر حد مطلوب گیریاندازه

 
  یکشاورز یعالنظام آموزش در  یتجرب یریادگی یدهنده عنصرها لیتشک سویگانبندی رتبه -3جدول 

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار ای میانگین رتبه سویه عنصر

 درسیی عنصر برنامه

 1 413/1 21/1 11/2 ارزشیابی

 2 423/1 13/1 22/2 محتوی

 3 431/1 22/1 11/2 ها نیازها و هدف

 گرانهای آموزشویژگی

 1 311/1 13/1 95/2 مهارتی

 2 312/1 12/1 51/2 حمایتی

 3 415/1 11/1 94/2 تعاملی -انگیزشی 

 فراگیرانهای ویژگی

 1 211/1 11/1 15/3 انگیزشی

 2 211/1 14/1 31/3 عملی تجربی

 3 311/1 15/1 13/3 تعاملی

 سازمانیهای عامل

 1 322/1 19/1 52/2 زیرساختی

 2 493/1 11/1 14/2 حمایتی

 3 513/1 19/1 11/1 مالی

 
 یدرسی برنامه یعنصرها گیریاندازهبرازندگی مدل های شاخص -4جدول 

 شاخص برازش
df

x 2

 
NFI NNFI CFI GFI IFI RMR SRMR RMSEA 

 195/1 151/1 145/1 12/1 13/1 12/1 11/1 11/1 33/2 مقدار گزارش شده

 
 گرانآموزشهای یژگیو گیریاندازهبرازندگی مدل های شاخص -5جدول 

 برازششاخص 
df

x 2

 
NFI NNFI CFI GFI IFI RMR SRMR RMSEA 

 195/1 131/1 131/1 11/1 12/1 11/1 11/1 12/1 33/2 مقدار گزارش شده
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 یدرسی برنامه عنصرهایی شده مدل اصالح -1نگاره 

 
 یدرسی برنامه یعنصرهای افتهی برازشمدل  t ریمقاد -2نگاره 
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 گرانآموزشهای یژگویی شده اصالحمدل  -3نگاره 

 

 
 گرانآموزشهای یژگیوی افتهی مدل برازش t ریمقاد -4نگاره 
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ی سویهسه ، رانیفراگهای یژگیدر رابطه با و
 یبررس یو تعامل یزشیانگ، یتجرب - یعمل یژگیو

مورد  ینشانگرها یتوانمند یبررس یشد و برا
های یژگیو یاستفاده جهت سنجش عنصرها

استفاده شده  یدییتأ یل عاملیاز مدل تحل رانیفراگ
داری ، معنیافتهی در مدل برازش(. 5 نگاره) است
، یمورد بررس یکردهایروی و همه یملعا یبارها

مشخص  زین( 9) با توجه به مدل. را دارند اعتبار الزم
باالتر  tمقدار  دارایها سازه ینشانگرهای شد که همه

های یژگیو نهیدر زم، نیبنابرا. هستند 19/1از 
مربوط به سه دسته  ینشانگرهای همه، رانیفراگ

 یتعاملو  یزشیانگ، یتجرب - یعمل یژگیوهای عامل
سازه مورد  ینشانگرها به خوب نیشدند و ادار یمعن

مدل  یبرازندگهای شاخص. کنندمی ینظر را معرف
، نشان داد زین رانیفراگهای یژگیو گیریاندازه
در حد  گیریاندازهمدل  نیا یگزارش شده برا ریمقاد

های یژگیدر رابطه با و(. 9جدول ) قرار دارد یمطلوب

و  یمال، یرساختیزهای عاملی سویهسه ، یسازمان
 یتوانمند یبررس یشد و برا یبررس یتیحما

 یسنجش عنصرها یمورد استفاده برا ینشانگرها
 یدییتأ یل عاملیاز مدل تحل یسازمانهای یژگیو

، افتهی در مدل برازش(. 1 نگاره) استفاده شده است
مورد  یکردهایروی همهو  یعامل یبارهاداری معنی
 زین( 2) با توجه به مدل. را دارند ماعتبار الز، یبررس

 دارایها سازه ینشانگرهای همهمشخص شد که 
ی نهیدر زم، نیبنابرا. هستند 19/1باالتر از  tمقدار 

مربوط به سه  ینشانگرهای همه، یسازمانهای یژگیو
دار یمعن یتیو حما یمال، یرساختیزهای دسته عامل
سازه مورد نظر را  یخوب نشانگرها به نیشدند و ا

مدل  یبرازندگهای شاخص. کنندمی یمعرف
نشان داد که  زین یسازمانهای یژگیو گیریاندازه
در حد  گیریاندازهمدل  نیا یگزارش شده برا ریمقاد

 (. 1جدول ) قرار دارد یمطلوب

 
 

 
 رانیفراگهای یژگویی شده مدل اصالح -5نگاره 
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 رانیفراگهای یژگیوی افتهی مدل برازش t ریمقاد -7نگاره 

 

 
 یسازمانهای عاملی شده مدل اصالح -6نگاره 
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 یسازمانهای عاملی افتهیمدل برازش  t ریمقاد -7نگاره 

 گرانآموزشهای یژگیو گیریاندازهبرازندگی مدل های شاخص -7جدول 

 شاخص برازش
df

x 2

 
NFI NNFI CFI GFI IFI RMR SRMR RMSEA 

 194/1 141/1 149/1 11/1 19/1 11/1 12/1 12/1 53/2 مقدار گزارش شده

 
 یسازمانهای عامل گیریاندازه مدل یبرازندگهای شاخص -6جدول 

 شاخص برازش
df

x 2

 
NFI NNFI CFI GFI IFI RMR SRMR RMSEA 

 194/1 131/1 132/1 11/1 15/1 11/1 12/1 12/1 55/2 شده مقدار گزارش

 

 گیرینتیجه
 گاهیو جا تیپژوهش با توجه به اهم نای در

آموزش  ژهوی در امر آموزش و به یتجرب یریادگی
آموزش های و تنگناها و چالش سو کیاز  یکشاورز

 یعنصرها، گرید یکشور از سو یکشاورز یعال
 یکشاورز ینظام آموزش عال ی درتجرب یریادگی
 یعنصرها، نهیزم نیدر ا. شد لیو تحل یبررس رانیا

گران، آموزشهای یژگیو، یدرسی برنامهی چهارگانه
 هیبر پا یسازمانهای و عامل رانیفراگهای یژگیو

 کیهر  یو برا ییشناسا قیتحق اتیمرور جامع ادب
. استخراج شد باشندهایی میهیگو یکه دارا سویهسه 
 سویگان، یدرسی برنامهی هنیدر زم، اساس نیبر ا
های و هدف ازهایو ن نیدر باالتر یزشآمو یابیارزش

 در گرفتند؛ قرارها رتبهترین نییدر پا یآموزش
های یژگیو سویگان گرانآموزشهای یژگیوی هنیزم
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در  یتعامل - یزشیو انگ نیدر باالتر یمهارت
ی هنیزم در گرفتند؛ قرارها رتبهترین نییپا
در  یزشیانگهای یژگیو سویگان رانیفراگهای یژگیو

ها رتبهترین نییدر پا یتعاملهای یژگیو و نیترباال
 زین یسازمانهای عاملی هنیزمقرار گرفتند و در 

ترین نییدر پا یو مال نیدر باالتر یرساختیز سویگان
تحلیل عاملی از  زنی ادامه در. گرفتند قرارها رتبه

آن نشان داد که های یافتهاستفاده شد که تاییدی 
ی دهنده برنامه لیکتشهای عامل ینشانگرهای همه
 رانیفراگهای یژگیوگران، آموزشهای یژگیو، یدرس

های بوده و شاخصدار یمعن یسازمانهای و عامل
قرار داشت و  یدر حد مطلوب زنیها مدل یبرازندگ

های افتهیی هیبر پا، نیبنابرا. باشندمی قابل اتکا
 یتجرب یریادگی قتلفی و توسعه منظور و به قیتحق

به  ییشنهادهایکشور پ یکشاورز یلدر آموزش عا
 :شودمی ارائه ریشرح ز
های در هدف یاساس ینسبت به بازنگر -
اقدام  یکشاورز ینظام آموزش عال یدرسهای برنامه

های تمرکز هدف، چنین هم. ردیالزم صورت پذ
بازار کار و های یو دگرگون رییبر تغ یدرسی برنامه

 نیکه در تدو شودمی محقق یهنگام یشغل ندهیآ
و  هیچون تجزهایی به مقوله یآموزشهای هدف

های توجه به تفاوت، یشغل یواقع یازهاین لیتحل
عالقه ، چنین همو  رانیو توان فراگها تیقابل، یفرد

شود و در  ژهیآنان توجه و یشغلهای شیو گرا
شده مورد توجه  ادیی مقوله یستبایها هدف یبازنگر
 . رندیقرار گ
 یدرس یادر محتو یو بازنگر ینینسبت به بازب -

 یایو دن تیبا واقع کیارتباط نزدی هیبر پا یکشاورز
و  یو بخش کشاورز ییروستا طیمح، یشغل یواقع
متشکل از  یآموزش یمحتو نیتدو تهیکم لیتشک
و  یکشاورز یمتخصصان موضوع، یعلم اتیه یاعضا

 نیمنظور تدو به یآموزش یمحتو نیمتخصصان تدو
 یریادگیمتناسب با اصول  یآموزش یمحتوی بارهدو

 . ردیاقدام الزم صورت پذ یتجرب

در  یدانش و یمهارت سویگانبه تری بیشتوجه  -
، چنین هم. ردیصورت پذ یآموزش یمحتو نیتدو

های تیبه فعال یآموزش یاز محتوتری بیشبخش 
 یریادگیهای تیفعال میتجربه مستق تیبا قابل یعمل

و  یلیتحلهای وهیاز ش، در ضمن. ابدیاختصاص 
 یورزکشا یدر نظام آموزش عال یابیارزش یحیتشر

 . استفاده شودتر بیش
با در نظر گرفتن وضع موجود نظام آموزش  -

 در نظام حاکم موجود رییتغهای نهیزم، یعال
 یعلم اتیه یاعضا. فراهم شود( یمحور گر)آموزش

ه و جلب حل مسئلهای وهیکردن ش نیگزیبا جا زین
سازی گروه، سیدر امر تدر رانیفراگتر بیش مشارکت

، یکتمشارهای وهیو استفاده از ش انیدانشجو نیدر ب
 آنان فراهم کرده و بهتر بیش تفکر یرا برا نهیزم
ها، ارائه صرف مطالب و ارائه پاسخ مسئله یجا

 . سازند لیحل مسئله دخ ندیرا در فرآ اندانشجوی
 انیدانشجو توانمندی سطحباال بردن  منظور به -

ی نهیزماین که  نخست، یعلم أتیه یو اعضا
 یو خارج یداخل یمطالعاتهای استفاده از فرصت

 با دوجانبه نامه با وضع تفاهماین که  دوم، فراهم شود
ضمن استفاده از ، مختلفهای نهاد وها سازمان

، ترکمشهای پروژه یو اجرا فیبا تعر، امکانات آنها
را به سمت  یدر نظام آموزش عال قاتیآموزش و تحق

 . شدن سوق دهدتر یکاربرد
 دانشهای شرکت سیتاس نهیبا فراهم کردن زم -

، از آنها تیو حما یدانشگاههای و شرکت انبنی
های دهیضمن هدفمند کردن و به ثمر رساندن ا

، نگرش، یعلم اتیه یاعضای نانهیخالقانه و کارآفر
و  افتهی افرازشحوزه  نیآنان در امهارت و دانش 

 وها در پروژه انیجلب مشارکت دانشجو نهیزم
 . فراهم شودتر ، بیشو بازارمحور یعملهای طرح
 اعضای هیات علمی یو تجرب یعملهای تیفعال -

 نییآ ولحاظ  و پاداش آنان عیترف، در نظام ارتقاء
 . و ابالغ شود بیتصو، نیالزم تدوهای نامه
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Abstract 

Experiential learning is a fundamental model of teaching and learning in agricultural 

education. Accordingly, the purpose of this survey research was to analysis the elements of 

experiential learning in Iranian higher agricultural education system. The statistical population 

of the study consisted of 20518 graduate students of Iranian agricultural colleges out of which 

380 students selected as sample, using Cochran formula and proportionate stratified random 

sampling technique. Data were collected by applying a questionnaire developed for the study 

and were analyzed using SPSSwin/v. 19 and LISREL/v8.5. Validity of the questionnaire was 

approved by a panel of experts and construct validity using AVE Index (AVE= 0.84-0.96). In 

order to measure the reliability of the questionnaire, ordinal Alpha coefficient and composite 

reliability (CR) were calculated (α= 0.83 - 0.93; CR= 0.96 - 0.98). Results of prioritizing 

dimensions of four elements of experiential learning in higher agricultural education system 

indicated that in the element of curriculum, educational evaluation held the highest and 

educational needs and goals held the lowest ranks; in the element of teacher’s characteristics, 

skill dimension held the highest and motivational – interactive dimensions held the lowest 

ranks; in the element of student’s characteristics, motivational dimension held the highest and 

interactive dimension held the lowest ranks and in the element of organizational factors, 

infrastructure dimension held the highest and financial dimension held the lowest ranks. 

Confirmatory factor analysis revealed that indicators used for measuring curriculum, instructors' 

characteristics, learners' characteristics and organizational factors were appropriate and models 

fitness indexes were at desirable level.  

 

Index Terms: experiential learning, higher agricultural education, agricultural learners, 

agricultural instructors.  
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