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  چکيده
  

اي، اساس آموزش كشاورزي  هاي مزرعه آموزش عملي و يادگيري تجربي، از جمله در قالب آموزش
درس عمليات كشاورزي در دانشگاه علوم هدف اين تحقيق ارزيابي اثر بخشي. رود به شمار مي
 ياني شامل دانشجويت آماري و جمعيشيمايپتحقيق از نوع . ابع طبيعي گرگان بوده استكشاورزي و من

با استفاده از روش .  نفر بود١٢٠بود كه درس عمليات كشاورزي را انتخاب کرده بودند و تعداد آنها 
هاي زراعت، علوم باغباني، علوم دامي،   دانشجو از رشته٩٠ متناسب يا  طبقهي تصادفيرينمونه گ

 اطالعات ي جمع آورياستفاده شده برا   پرسشنامه.هندسي آب، علوم خاك و گياهپزشكي انتخاب شدندم
 ٩٠/٠شده   قرار گرفت و ضريب آلفاي كرونباخ محاسبهي، مورد تست مقدماتاعتبار محتوايين ييبعد از تع

نتايج حاصل از .  انجام شدspssنرم افزار آماري  تحليل اطالعات با استفاده از تجزيه و .بدست آمد
 درصد بين نوع رشته تحصيلي ٩٩همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق نشان داد با اطمينان 

دانشگاهي، شغل پدر، نحوه عمل و فعاليت مدرسين درس، نحوه عمل گروه تخصصي آموزشي، نحوه 
  .ي وجود دارددار نيمعاجراي برنامه آموزشي درس و ارزيابي دانشجويان از اثر بخشي درس رابطه 

  
   .آموزش كشاورزي، آموزش عملي، دانشكده كشاورزي، اثربخشي :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

نظران، كشاورزي در حيات آتي خود با  به اعتقاد صاحب
تحول توام خواهد بود و دانشجويان براي همراهي با اين 
 تحول به اطالعات جديد بيشتري نياز خواهند داشت

(Gaylan & Kahler 1993) . آموزش كشاورزي به عنوان
اي، عامل مهمي در تربيت  اي از آموزش حرفه زير شاخه

نيروي انساني ماهر و كارآمد مورد نياز براي توسعه بخش 
آموزش . (Arsalanbod, 1990)رود  كشاورزي به شمار مي

بخشي به دانش، بينش و مهارت  كشاورزي از طريق تعالي
وري و توان كارآفريني  زايش بهرهآموختگان، موجب اف دانش

 بطور كلي، ).(Arabi & Shahwali, 2001شود  آنان مي
اي در كشاورزي را  اهداف اختصاصي برنامه آموزشي حرفه

توان شامل آماده ساختن فرد براي كار و حرفه  مي
كشاورزي، افزايش كارآيي و راندمان توليد، آشنا نمودن 

  توليدي، حفاظت از فرد با مسائل بازاريابي محصوالت 
خاك و منابع طبيعي، مديريت موثر و فعال مزرعه و 

 هاي رهبري در جامعه روستايي برشمرد فعاليت
)Movahedmohammadi, 2003.( آموزش كشاورزي 

هاي مختلفي تشكيل شده است  بسان يك سيستم از مولفه
سيستم آموزش كشاورزي از . باشند كه با هم در تعامل مي
يكي از اين . يش برخوردار استخصايص خاص خو
تنيدگي آموزش عملي و آموزش نظري  خصايص، در هم
 آموزي نظريه و عمل است آميزي و هم مبتني بر هم
(FAO, 1997) .هاي  بايست با آموزش هاي عملي مي آموزش
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بايست بر  ها مي اين دسته از آموزش. كالسي همنوا باشند
هاي جامعه هاي مرتبط با نياز انتقال دانش و مهارت

اي طراحي شوند  كشاورزي محلي تأكيد نموده و به گونه
كه عالوه بر اعتماد به نفس بخشيدن به دانشجويان، آنان 
را در رسيدن به كمال ياري نموده و به برقراري ارتباط 

 در .(Dyer & Park, 2005) موثر با جامعه قادر سازد
كيد آموزش كشاورزي همواره بر يادگيري از طريق عمل تا

آموزش عملي كشاورزي بايد به گونه اي باشد . شده است
 آموخته شده در كالس درس، در موقعيت هاي كه مهارت

 & Stewart)زندگي واقعي فراگيران بكار گرفته شود
Birkenholz, 1991; Cheek et al., 1994).  

آموزش عملي كشاورزي در كشورهاي مختلف به صور 
سب مراحل توسعه، تكامل شود و به تنا متفاوت دنبال مي

درحقيقت آموزش عملي . (Mick et al., 1984) يافته است
هايي براي دانشجويان براي  كشاورزي تدارك فرصت

 واقعي زندگي با هاي يادگيري از طريق تجربه در موقعيت
. (Phipps et al., 2008) توجه به نيازها و عاليق آنان است

آيد،  به ميان ميوقتي از آموزش عملي در كشاورزي سخن 
الزم است همواره به خاطر داشته باشيم كه مزرعه اولين و 
مهم ترين وسيله كمك آموزشي در يك مركز آموزش 

  .(Hejazi, 1996; Zamanipour, 1992) كشاورزي است
هاي تجارب كشاورزي   از محققان فوايد برنامهيبرخ

پذيري،  سرپرستي شده را شامل رشد، افزايش مسئوليت
هاي كاري و پيشرفت فراگير ذكر نموده   مهارتتوسعه

(Binkley & Hammond, 1970)د را ين فواي اي و برخ
پذيري و موفقيت در توليد  شامل بهبود مسئوليت

 .(Rawls, 1982)اند محصوالت و پرورش حيوانات ذكر كرده
هاي  دهد تاثير آموزش يگر نشان ميقات دي تحقيج برخينتا

هاي رهبري،  وسعه مهارتاي كشاورزي شامل ت حرفه
آمادگي براي قبول نقش رهبري، آمادگي براي تصدي 

 اجتماعي هاي شغل، آمادگي براي مشاركت در فعاليت
هاي شغلي و آموزشي مطلوب، توسعه دانش  توسعه نگرش

هاي كاري، آماده نمودن افراد براي  كشاورزي، ارزش
هاي شغلي  ر زمينه كشاورزي و توسعه توانايياشتغال د

. (Dyer & Williams, 1997 ; Brannon et al., 1989)است
دگاه ي فوايد آموزش عملي كشاورزي از د،همچنين
ان ايجاد فرصت يادگيري، قبول مسئوليت، يدانشجو

استقالل و اتكا به خود، احساس مالكيت و يادگيري ارزش 
قائل شدن براي كار، توسعه ارتباطات و حل مسئله ذكر 

ن ي از ايگر حاکيج مطالعات دي نتا.(Pals, 1988)شده است 
است که كيفيت برنامه آموزشي از نظر دانشجويان در 

هايي چون همكاري و آمادگي آموزشگران، توانايي  زمينه
علمي دانشجويان، آمادگي دانشجويان براي اشتغال، آماده 
نمودن دانشجويان براي ادامه تحصيل و اعتبار در حد 

 آموزش عملي كشاورزي به طور متوسط به باال بوده است و
 داري باعث اشتغال در زمينه كشاورزي شده است معني

(Mick et al., 1984; Osborne & Dyer, 2000). در 
 تجارب كشاورزي هاي گر بيشترين تاثير برنامهيمطالعات د

هاي  دانشجويان توسعه نگرش سرپرستي شده از نظر
 بوده و آموزش  ارتباط انسانيهاي رفتاري، ارزشها و مهارت

كشاورزي داراي دستاوردهاي مثبتي چون كسب تجربه در 
كشاورزي، كسب درآمد، نيل به استقالل، پيشرفت در 

هاي رقابتي در كار، اشتغال، اعتماد به نفس،  زمينه
 ها، يادگيري كار با ديگران، ديد كافي براي اجراي پروژه

 ، آشنايي با مسائل،پاسخگويي به نيازهاي دانشجويان
 بهبود آگاهي در زمينه كشاورزي و ،دوستي و همكاري
 جديد شغلي در زمينه كشاورزي هاي آشنايي با فرصت

 ;Admire, 1989; Pals & Slocombe, 1989)بوده است

Fritz & Moody, 1997; McGhee & Cheek, 1990).                        
لدين نقش از ديدگاه دانشجويان، مربيان در مقايسه با وا

گذاري و ارزشيابي تجارب  بيشتري در موفقيت، هدف
شغلي آنان دارند و آن دسته از والدين دانشجويان كه به 

كشاورزي اشتغال دارند در مقايسه با والديني كه به  كار
 تجارب هاي كشاورزي اشتغال ندارند، در زمينه برنامه كار

 كشاورزي سرپرستي شده كمك بيشتري به فرزندان خود
ج ي نتا.(Rawls, 1981; Williams, 1980) دهند ه مييارا
 مربيان، بودجه هاي ن است که ويژگييانگر ايک مطالعه بي

 محيط آموزشي بر كيفيت آموزش حرفه اي هاي و ويژگي
 ين رابطه مثبت و معناداريهمچن. كشاورزي تاثيرگذارند

اي كشاورزي و درصد دانشجويان  بين كيفيت آموزش حرفه
اضر در اين آموزش، مقدار منابع موجود به ازاي شهري ح

هر مربي، تعداد مربيان در گروه آموزشي، تعداد دانشجويان 
در برنامه آموزش حرفه اي كشاورزي و ميزان تجارب 
مربيان در زمينه آموزش حرفه اي كشاورزي وجود داشته 

 از يگر حاکيج مطالعات دي نتا.(Straquadine, 1987)است 
 بين موقعيت اقتصادي و اجتماعي دار معنيوجود رابطه 

دانشجو، عالقه وي به كشاورزي، ميزان تجربه وي در 
  در آموزش كشاورزي استيزمينه كشاورزي و موفقيت و
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)Cheek et al., 1994 .( عواملي چون ميزان حمايت از
برنامه آموزش كشاورزي، محيط آموزش، تجربه، آموزش 

عي بر اثر بخشي قبل از خدمت معلم و محيط اجتما
 ,.Harper et al)اي كشاورزي تاثيرگذارند معلمان حرفه

اي   مربيان آموزش حرفههاي ن ويژگييهمچن. (1990
 هاي كشاورزي چون روابط مثبت بين شخصي، مسئوليت

 هاي  شخصي، استفاده آنها از روشهاي حرفه اي، ويژگي
آموزشي كارا و مديريت نظام مند كالس را در اثر بخشي 

 ,Larsen, 1992; Miller & Rheault)اند ها موثر يافتهآن

1988).  
 که انگيزش دادقات نشان ي تحقيج برخينتا

دانشجويان، توانايي تشخيص نيازهاي دانشجويان و تشويق 
دانشجويان براي پيشرفت، جديت در تدريس و يادگيري، 
در نظر گرفتن الگوهاي مناسب براي دانشجويان، كمك به 

 معلمان، هاي جويان، عضويت در سازمانيادگيري دانش
عالقه به تدريس، اعتماد به نفس، وقت شناسي و حضور به 
موقع در كالس و آراستگي، روابط انساني و عمومي قوي، 
انگيزه قوي، حل اختالفات و تعارضات، مقبوليت نزد 
همكاران، داراي حس تعاون و رهبري، رعايت آداب 

 Lockaby)ر بخش است معلمان اثهاي معاشرت از ويژگي
& Vaughn, 1999; Newcomb et al., 1993; Luft & 
Thompson, 1995; Foster & Finley, 1995; Young, 

 محققان در مطالعه خود ين برخي عالوه بر ا.(1990
 براي اثربخشي يك آموزشگر كشاورزي ها مهمترين ويژگي

را شامل مشوق و مشاور دانشجويان، دانش درست و 
مورد موضوع مورد تدريس، آشنا با نيازهاي صحيح در 

دانشجويان، طراح آموزش، ارزشياب ماهر، سازمان دهنده 
 متنوع هاي خوب و مدير عالي در مورد زمان، آشنا به روش

تدريس و يادگيري، روابط خوب اجتماعي، اختصاص زمان 
بيشتر به دانشجويان، دانش مناسب در زمينه كار عملي 

مل مناسب با ساير همقطاران، حضور كشاورزي، داراي تعا
اي و تخصصي   حرفههاي  و تشكلها موثر در سازمان

كشاورزي، مايل به يادگيري در طول عمر، مدير در زمينه 
منابع مالي و سرمايه، اخالق مدار و درستكار، جدي و 

مند به تدريس و آموزش، تعامل و همكاري با تمام عالقه
 داراي اعتماد به نفس، ديد والدين، انگيزش در دانشجويان،

باز، عالقه مند به كار كشاورزي، داراي انعطاف، پركار و 
دهنده برنامه كالس با برنامه عملي وقت شناس، تلفيق

 اندكشاورزي، نوآور در زمينه تدريس و آموزش ذكر كرده
)Roberts & Dyer, 2004.(    

اين مطالعه با هدف تعيين اثربخشي درس عمليات 
در دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي 

اهداف . كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شده است
  :اختصاصي تحقيق عبارتند از

   فردي پاسخگويان،هاي ژگي مشخص كردن ويـ 
شناخت نظرات پاسخگويان در مورد اثر بخشي درس ـ 

 عمليات كشاورزي، 
درس در ارزيابي پاسخگويان در مورد نقش عوامل دخيل ـ 

 اثر بخشي آن،
تعيين تفاوت بين نظرات دو گروه دانشجويان دختر و ـ 

 پسر در مورد اثر بخشي درس،
  .تعيين رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيقـ 

  
  ها  روشمواد و 

جامعه  .است) غيرآزمايشي(اين تحقيق از نوع توصيفي 
دانشجويان دختر و پسر كليه شامل آماري تحقيق 

هاي زراعت، علوم باغباني، علوم دامي، مهندسي آب،  رشته
اند كه   بوده١٣٨٣علوم خاك و گياهپزشكي ورودي سال 

هاي علوم كشاورزي  رس عمليات كشاورزي را در دانشكدهد
بع طبيعي گرگان اخذ دانشگاه علوم كشاورزي و منا

 نفر ١٢٠اند و تعداد آنها بر مبناي اطالعات موجود  نموده
 ٥ نفر دختر و ١٠ نفر شامل ٩٠ اين تعداد از. بوده است

اي  روش نمونه گيري تصادفي طبقه بانفر پسر از هر رشته 
 ).Krejcie & Morgan, 1970( اند متناسب انتخاب شده

مبناي   است كه بر بودهاي ابزار اين تحقيق پرسشنامه
سواالت پرسشنامه به دو . اهداف تحقيق تنظيم شده است

سواالت . ز پاسخ طراحي شده استصورت بسته پاسخ و با
"  قسمتي ليكرت از كامال۵بسته پاسخ در قالب طيف 

اعتبار تاييد .  مخالف طرح شده استموافق تا كامالً
 نظرات متخصصان پرسشنامه با استفاده از محتوايي

 كشاورزي بوده هاي آموزش كشاورزي و كارشناسان رشته
مورد بخشي  پرسشنامه در ٣٠است و پايايي آن با تكميل 

اي مجزا با استفاده از ضريب آلفاي  از پرسشنامه در نمونه
 بدست آمده ٩٠/٠كرونباخ انجام شده است كه مقدار آن 

افزار آماري  نرم تجزيه وتحليل اطالعات با استفاده از .است
SPSSاستفاده در  آماري موردي ها آزمون . انجام شده است

وح سنجش  با توجه به اهداف و سطاه تحليل داده
، شامل ضرايب همبستگي اسپيرمنمتغيرهاي تحقيق 

متغيرهاي مستقل .  بوده استها و مقايسه ميانگينv كرامر
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ميزان شناخت دانشجو از رشته تحصيلي، اين تحقيق 
 سن، معدل ديپلم، ميزان عالقه دانشجو به رشته تحصيلي،

معدل كل دروس گذرانده دانشجو، تعداد واحد گذرانده 
در دانشگاه، محل  جنسيت، نوع سهميه قبوليدانشجو، 

تولد، محل سكونت، رشته تحصيلي دبيرستان، رشته 
 استفاده از خوابگاه دانشجويي، شغل ،تحصيلي دانشگاهي

پدر و مادر، سابقه كار كشاورزي قبل از ورود به دانشگاه، 
اشتغال به كار كشاورزي در كنار تحصيل دانشگاهي، 

يان، گروه آموزشي، فضا و مرب( عوامل دخيل در درس
متغير . بوده است) امكانات، برنامه آموزشي و مديريت

تحقيق اثر بخشي درس عمليات كشاورزي بود كه وابسته 
براي ارزيابي آن در پرسشنامه به طراحي سواالت معرف با 

  .توجه به اهداف درس اقدام شده است
  

  نتايج و بحث
   فردي پاسخگويانهاي ژگي وي

 نفر از پاسخگويان ٦٠بيانگر اين است كه نتايج حاصل 
 اكثر آنان از نظر سني در مقطع ، نفر پسر بوده٣٠دختر و 

 سالگي، داراي سهميه قبولي آزاد براي ورود به ٢١سني 
دانشگاه و فاقد سابقه كاركشاورزي قبل از ورود به دانشگاه 

محل تولد و محل سكونت فعلي اكثر افراد مورد . هستند
رشته تحصيلي دوره دبيرستان اكثر آنان  و بررسي شهر
  شغل پدر و مادر اكثر آنان به ترتيب كارمند و،علوم تجربي

 علي رغم تحصيل ها بنابراين اكثر نمونه. خانه دار بوده است
 كشاورزي، خاستگاه روستايي نداشته در عين هاي در رشته
اين  .يك از آنان داراي ديپلم كشاورزي نيستند حال هيچ
د در جاي خود بسيار مهم است چه اينكه وجوموضوع 

تواند در تبادل تجارب  دانشجويان با ديپلم كشاورزي مي
كشاورزي عملي آنان با ساير دانشجويان و در نتيجه اثر 

 ها معدل ديپلم اكثر نمونه. بخشي بيشتر درس مفيد باشد
 و رشته تحصيلي دانشگاهي آنان زراعت، ١٨ تا ١٥بين 

اهپزشكي، مهندسي آب، علوم خاك و علوم باغباني، گي
معدل نمرات دروس گذرانده اكثر . علوم دامي بوده است

 واحد ١٠٠ تا ٦٠، اكثر آنان بين ١٨ تا ١٥پاسخگويان بين 
  . كنند درسي را گذرانده و از خوابگاه دانشجويي استفاده مي

 شناخت پاسخگويان از رشته تحصيلي دانشگاهي 
كثر پاسخگويان پس از   نتايج حاصل نشان مي دهد ا

ورود به دانشگاه با رشته تحصيلي خود و بازار كار آن آشنا 
در حقيقت آنان قبل از ورود به دانشگاه در حد . شده اند

 هاي  بازار كار و فرصت،متوسطي با رشته تحصيلي خود

دهنده ضعف  اين نتيجه نشان. اند شغلي آن آشنايي داشته
 هاي  آموزان با رشتهمدارس در زمينه آشنا نمودن دانش

تحصيلي دانشگاهي و مشاغل و حرف در سطح جامعه و 
هاي مشاوره  ريزي در زمينه تقويت شاخه عدم برنامه

تحصيلي و هدايت شغلي و بازار كار در سطح مدارس و به 
بديهي است عدم شناخت از .  استها خصوص دبيرستان
 افت عالقگي،  ساز بي  شغلي آن زمينههاي رشته و فرصت

  ).۱جدول  (تحصيلي و كاهش انگيزه دانشجو خواهد شد
  

 توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر حسب شناخت ‐١جدول 
  رشته تحصيلي

ميانگين   گويه
  اي رتبه

  انحراف
  معيار

  ٧٧/٠  ٢٢/٣  انتخاب رشته با آگاهي و شناخت كامل
  ٦٩/٠  ٩٧/٣  شناخت از رشته در حال حاضر
  ٧٦/٠  ٠٠/٣  ز انتخاب شناخت بازار كار رشته قبل ا

  ٦٣/٠  ٧٧/٣  شناخت بازار كار رشته در حال حاضر
 .ها بين يك تا پنج مي باشد دامنه ميانگين

  
 مندي پاسخگويان به رشته تحصيلي دانشگاهي  عالقه

دهد اكثر پاسخگويان قبل از  نتايج حاصل نشان مي
تحصيل در رشته خود عالقه كمتري به آن داشته اند و 

به دانشگاه و شناخت رشته و تحصيل در آن، پس از ورود 
به ميزان زيادي عالقه مندي به رشته و ادامه تحصيل در 
آن شده اند به گونه اي كه اكثر آنان در صورت بازگشت 
فرضي به زمان انتخاب رشته دانشگاهي باز هم رشته 

در اين مورد . تحصيلي فعلي خود را انتخاب خواهند كرد
ر شناخت از رشته تحصيلي قبل از نيز به نظر مي رسد اگ

انتخاب آن، كامل باشد دانشجو با عالقه به انتخاب رشته 
اقدام و ديگر تصادف و شانس در پذيرش وي نقشي 

نتيجه اين عالقه مندي، حضور فعال وي در . نخواهد داشت
 سي رشته و از جمله دروس عملي است درهاي فعاليت

  ).۲جدول (
  

راد مورد بررسي بر حسب عالقه به  توزيع فراواني اف‐٢جدول 
  رشته تحصيلي

ميانگين   گويه
  اي رتبه

انحراف 
  معيار

  ٨٤/٠  ٢٩/٣  عالقه به رشته قبل از تحصيل در آن
  ٨٦/٠  ٧٥/٣  انتخاب رشته به فرض بازگشت به زمان انتخاب رشته 

  ٧٠/٠  ٠٥/٤  عالقه به رشته در حال حاضر 
  .ها بين يك تا پنج مي باشد دامنه ميانگين

  
  ارزيابي پاسخگويان از اثر بخشي درس عمليات كشاورزي

نتايج حاصل از ارزيابي اثربخشي درس عمليات 



 ۱۱۳  ... ارزيابی اثر بخشی درس عمليات کشاورزی: زاده محبوبی و شريف  

 بيانگر اين است كه اكثر آنان ها كشاورزي توسط نمونه
هايي چون آشنايي  معتقد به اثربخشي بيشتردرس در زمينه

سازي زمين و اصول صحيح عمليات  عملي با عمليات آماده
در عين . پذيري هستند  روحيه مسووليتكاشت و ايجاد

هايي چون   اكثر آنان اثربخشي درس در زمينه،حال
آشنايي با شيوه توليد محصول توسط كشاورزان و اصول 

ري محصوالت را كمتر ارزيابي صحيح عمليات انباردا
با توجه به اينكه در برگزاري درس مذكور . اند كرده
  سوي ندارند و ازيي چون ترويج كشاورزي مشاركتها گروه
كيد مجريان درس بر انجام عمليات  بيشترين تأديگر،

 مربوط به هاي زراعي و كشت محصوالت است و به زمينه
ان با آشنايي دانشجويان با محيط روستا و تعامل آن

 نتايج مذكور دور از انتظار .شود ميكشاورزان كمتر توجه 
ه به زمان نكته قابل اشاره ديگر اين است كه با توج. نيست

 به كاشت و  عمليات زراعي عمدتاً،برگزاري درس تا تيرماه
شود و آموزش اصول نگهداري و  داشت محصول ختم مي
رغم اهميت آن در مباحث مربوط  انبار نمودن محصول علي

كه بايد به كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي چندان 
  ).۳جدول  (گيرد مورد توجه قرار نمي

ر مورد نقش عوامل دخيل در ارزيابي پاسخگويان د
  اثربخشي درس 

 در مورد نقش عوامل ها نتايج حاصل از ارزيابي نمونه
دخيل در اثر بخشي درس بيانگر اين است كه اكثر آنان 
معتقد به اثربخشي بيشتر عواملي چون انتخاب مناسب 
محصوالت مورد نظر براي كشت توسط دانشجويان، كفايت 

اي هر دانشجو و تسلط فضاي كاشت اختصاص يافته بر
در عين حال . باشند ميمدرسان بر موضوعات مورد تدريس 

اكثر آنان نقش عواملي چون نحوه برگزاري آزمون پاياني و 
نحوه حضور مدرسان در مزرعه را در اثربخشي درس كمتر 

 گفت صرف انتخاب توان ميدر حقيقت . دانسته اند
  اختصاص فضاي كافي،محصوالت مناسب براي كشت

كشت به هر دانشجو و تسلط مدرس بر موضوع درس 
د كافي باشد و الزم است اصالحات الزم در شيوه توان مين

برگزاري ارزشيابي پاياني درس صورت گيرد چه اينكه 
ارزشيابي پاياني درس منعكس كننده نقاط ضعف و قوت 
درس بوده و ارائه دهنده بازخورد مناسب به مجريان و 

همچنين تسلط مدرسان بر . ودمديريت درس خواهد ب
موضوع آموزشي زماني زيبنده است كه آنان به منظور 

ت و مشكالت دانشجويان در پاسخگويي به سواال
 مناسبي در سر  حضور،هاي درس مشاركت نموده فعاليت

  ).۴جدول  (مزرعه داشته باشند

 نظرات افراد مورد بررسي در مورد اثر بخشي درس ‐٣جدول 
  عمليات كشاورزي

ميانگين   دستاوردها
  اي رتبه

انحراف 
  معيار

  ٧٢/٠  ٦١/٣  تقويت روحيه كار جمعي
  ٧٩/٠  ٦١/٣  ايجاد توان شناخت مسايل توليد محصول

  ٦٤/٠  ٣٠/٣  ايجاد توان حل مسائل توليد محصول
  ٦٧/٠  ٨٣/٣  آشنايي عملي با عمليات آماده سازي زمين

  ٦٧/٠  ٧٩/٣  آشنايي با اصول صحيح عمليات كاشت
  ٧١/٠  ٥٢/٣  ايي با اصول صحيح عمليات داشتآشن

  ٦٩/٠  ١٦/٣  آشنايي با اصول صحيح عمليات برداشت
  ٦٩/٠  ٧٣/٢  آشنايي با اصول صحيح عمليات انبارداري

  ٧٤/٠  ٠٨/٣  آشنايي با اصول صحيح استفاده از عوامل توليد
  ٨٠/٠  ٥١/٣  ايجاد نگرش مثبت به كار و حرفه كشاورزي

  ٨٣/٠  ٥٨/٣   رشته تحصيليافزايش عالقه مندي به
  ٧٢/٠  ٠٤/٣  آموختن عملي مفاهيم كشاورزي پايدار
  ٨٠/٠  ٢٧/٣  ايجاد روحيه پژوهشگري در زمينه رشته

  ٦٩/٠  ٢٧/٣  ايجاد روحيه ابتكار و خالقيت در زمينه توليد
  ٧٢/٠  ١١/٣  ايجاد توان راهنمايي و مشاوره كشاورزان
  ٧٣/٠  ٠٤/٣  آشنايي عملي با اصول مديريت مزرعه

  ٧٣/٠  ٥٢/٣  ايجاد روحيه اعتماد به نفس در زمينه كار عملي كشاورزي
  ٨٧/٠  ٢٠/٣  آشنايي با مشكالت واقعي توليد محصوالت كشاورزي 

  ٨٣/٠  ٩١/١  آشنايي با شيوه توليد محصول كشاورزان 
  ٧٤/٠  ٤٠/٣  ايجاد توان توليد محصول در مقياسي كوچك پس از فراغت از تحصيل

  ٧٨/٠  ٤٨/٣  مفاهيم كاربردي رشته با گذراندن درسافزايش دانش 
  ٧٧/٠  ٢٩/٣  كسب مهارتهاي جديد در زمينه توليد محصول
  ٧١/٠  ٢٨/٣  ايجاد محيط مناسب تبادل تجارب دانشجويان

  ٦٢/٠  ٧٩/٣  ايجاد روحيه مسووليت پذيري
  ٨٧/٠  ٤٨/٣  ايجاد ارتباط دانشجو با محيط توليدي خارج دانشگاه

 بحرانيهاي گيري منطقي و عقاليي در وضعيت يمايجاد توان تصم
  توليد محصول

٧١/٠  ٢٠/٣  

  ٧٤/٠  ٠١/٣  پاسخگويي درس به نيازهاي دانشجو
  ٧٨/٠  ٢٠/٣   اشتغال در خارج از دانشگاههاي آشنايي با فرصت
  . بين يك تا پنج مي باشدها دامنه ميانگين

  
ز ا  نظرات افراد مورد بررسي بر حسب ارزيابي آنان‐٤دولج

  عوامل دخيل در اجراي درس
ميانگين   ها گويه

 اي رتبه
انحراف 
  معيار

  ٨٠/٠  ٥٦/٣  تسلط كافي مدرسان بر مباحث مورد آموزش
  ٨٢/٠  ٩٣/٢  حضور مناسب مدرسان در مزرعه

  ٨٠/٠  ٤٥/٣  دسترسي آسان به مدرسان در طول هفته
  ٨٤/٠  ٢٢/٣  اهميت دادن به مشاركت دانشجو در اجراي درس

  ٧٢/٠  ٩٤/٢   اطالعات ارايه شده مدرسانعملي بودن
  ٨٥/٠  ٤٣/٣  پاسخگويي مدرسان به مشكالت توليد محصول
  ٠١/١  ٦٣/٣  كفايت فضاي اختصاص يافته براي هر دانشجو

  ٠٦/١  ٠٤/٣  كفايت امكانات و عوامل توليد
  ٩٦/٠  ٤٧/٣  كفايت طول دوره برگزاري درس

  ٩٨/٠  ٠٤/٣  كفايت بازديدهاي پيش بيني شده درس
  ٨٧/٠  ١٦/٣  مناسب بودن نظم حاكم بر درس
  ٩٤/٠  ١٩/٣  مناسب بودن مديريت اجراي درس

  ٩٠/٠  ٦٥/٢  مناسب و مطلوب برگزار شدن آزمون پاياني
  ٠٢/١  ٤٥/٣   بازديد با موضوع درسهاي مرتبط بودن مكان

  ٨٢/٠  ٩٣/٢  كفايت امكانات رفاهي اجراي درس
  ٩٠/٠  ٠٢/٣  مشخص بودن نقطه شروع و پايان درس

  ٨٤/٠  ٢٣/٣  روشن بودن اهداف درس
  ٩٨/٠  ٠٦/٣  مناسب بودن نسبت دانشجو به مدرسان درس
  ٨١/٠  ٣٨/٣  روشن و شفاف بودن وظايف دانشجو در درس
  ٠٣/١  ٠٨/٣  اهميت قايل شدن براي گزارش پاياني درس

  ٨٠/٠  ٦٨/٣  انتخاب مناسب محصوالت مورد كشت
  ٠٦/١  ١٦/٣  درسموفقيت گروه تخصصي آموزشي در اجراي 

. مي باشد۵ تا ۱ها بين   دامنه ميانگين*



 ۱۳۸۸، ۴ماره ، ش۴۰‐ ۲ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزي  تحقيقات مجله  ۱۱۴

تفاوت بين نظرات دو گروه دانشجويان دختر و پسر در 
  مورد اثربخشي درس

نتايج مقايسه نظرات دو گروه دانشجويان دختر و پسر 
 در ارتباط با اثربخشي درس بر اساس آزمون من ويتني

دختر و پسر دهد بين نظرات دو گروه دانشجويان  نشان مي
ي چون ايجاد توان هاي در مورد تاثير درس در زمينه

شناخت مسايل توليد محصوالت كشاورزي، ايجاد توان حل 
مسايل توليد محصوالت كشاورزي، آشنايي با اصول صحيح 

عمليات انبارداري محصوالت كشاورزي و ايجاد روحيه 
ابتكار و خالقيت درزمينه توليد محصوالت كشاورزي با 

. ي وجود داشته استدار معني درصد تفاوت ٩٩نان اطمي
عالوه بر اين بين نظرات دو گروه در مورد تاثير درس در 
تقويت روحيه كار جمعي، آموختن عملي مفاهيم كشاورزي 

  آشنايي عملي با اصول مديريت مزرعه با  پايدار و
   داري وجود داشته است  تفاوت معني درصد٩٥اطمينان 

  ).۵جدول(
  

   بودن تفاوت بين نظرات دو گروه دانشجويان دختر و پسر در مورد اثربخشي درسدار معني آزمون ‐٥جدول 
Mean rank Sum of ranks 

 دانشجويان  ها زمينه
  پسر

دانشجويان 
  دختر

  دانشجويان
  پسر

  دانشجويان
  دختر

Mann- Whitney U Sig  

  ٠٤٤/٠  ٦٨٨  ٢٩٤٢  ١٦٥٣  ٠٣/٤٩  ٤٣/٣٨  تقويت روحيه كار جمعي
  ٠٠٤/٠  ٥/٥٨٩  ٢٤١٩  ١٦٧٥  ٣٣/٤٠  ٨٥/٥٥  ايجاد توان شناخت مسايل توليد محصول
  ٠٠٢/٠  ٥٧٥  ٢٤٠٥  ١٦٩٠  ٠٨/٤٠  ٣٣/٥٦  ايجاد توان حل مسايل توليد محصول

  ٤٤٣/٠  ٨١٨  ٢٨١٢  ١٢٨٣  ٨٧/٤٦  ٧٧/٤٢  آشنايي عملي با عمليات آماده سازي زمين
  ٥٧٠/٠  ٥/٨٤٠  ٢٧٨٩  ١٣٠٥  ٤٩/٤٦  ٥٢/٤٣  آشنايي با اصول صحيح عمليات كاشت
  ١٣٢/٠  ٧٣٧  ٢٥٦٨  ١٥٣٧  ٨٠/٤٢  ٩٠/٥٠  آشنايي با اصول صحيح عمليات داشت
  ١٠٣/٠  ٧٢٥  ٢٥٥٠  ١٥٣٩  ٥٩/٤٢  ٣٢/٥١  آشنايي با اصول صحيح عمليات برداشت
  ٠٠٢/٠  ٥٧٥  ٢٤٠٥  ١٦٩٠  ٠٨/٤٠  ٣٣/٥٦  آشنايي با اصول صحيح عمليات انبارداري
  ٨٦٤/٠  ٨٨١  ٢٧٤٨  ١٣٤٦  ٨١/٤٥  ٨٨/٤٤  ل توليدآشنايي با اصول صحيح استفاده از عوام

  ٦١٠/٠  ٨٤٥  ٢٧٨٥  ١٣١٠  ٤٢/٤٦  ٦٧/٤٣  ايجاد نگرش مثبت به كار و حرفه كشاورزي
  ١٧٨/٠  ٧٥٢  ٢٥٨٢  ١٥٢٣  ٠٣/٤٣  ٤٣/٥٠  افزايش عالقه مندي به رشته تحصيلي
  ٠١٢/٠  ٦٢٨  ٢٤٥٨  ١٦٣٧  ٩٧/٤٠  ٥٧/٥٤  آموختن عملي مفاهيم كشاورزي پايدار

  ٦٧٥/٠  ٨٥٤  ٢٦٨٤  ١٤١١  ٧٣/٤٤  ٠٣/٤٧   پژوهشگري در زمينه رشتهايجاد روحيه
  ٠٠٥/٠  ٦٠٠  ٢٤٣٠  ١٦٦٥  ٥٠/٤٠  ٥٠/٥٥  ايجاد روحيه ابتكار و خالقيت در زمينه توليد

  ١٢٧/٠  ٧٣٥  ٢٥٦٥  ١٥٣٠  ٧٥/٤٢  ٠٠/٥١  ايجاد توان راهنمايي و مشاوره كشاورزان
  ٠٤٥/٠  ٦٨٩  ٢٥١٩  ١٥٧٥  ٩٩/٤٨  ٥٢/٥٢  آشنايي عملي با اصول مديريت مزرعه

  ٥٦٢/٠  ٨٣٨  ٢٦٦٨  ١٤٢٦  ٤٧/٤٤  ٥٥/٤٧  ايجاد روحيه اعتماد به نفس در زمينه كار عملي 
  ٣٤٤/٠  ٧٩٦  ٢٨٣٤  ١٢٦١  ٢٣/٤٧  ٠٣/٤٢  آشنايي با مشكالت واقعي توليد 
  ٦٩١/٠  ٨٥٦  ٢٧٧٣  ١٣٢١  ٢٢/٤٦  ٠٥/٤٤  آشنايي با شيوه توليد كشاورزان 

  ٣١٥/٠  ٧٩١  ٢٦٢١  ١٤٧٤  ٦٨/٤٣  ١٣/٤٩   ايجاد توان توليد محصول در مقياسي كوچك
  ٢٦٦/٠  ٧٨١  ٢٦١١  ١٤٨٣  ٥٣/٤٣  ٤٥/٤٩  افزايش دانش مفاهيم كاربردي رشته 

  ٢٩٧٠  ٧٨٧  ٢٦١٧  ١٤٧٨  ٦٢/٤٣  ٢٧/٤٩  هاي جديد در زمينه توليد محصول كسب مهارت
  ٤٧٦/٠  ٨٢٧  ٢٨٠٣  ١٢٩٢  ٧٢/٤٦  ٠٧/٤٣  ايجاد محيط مناسب تبادل تجارب دانشجويان

  ٤٧٧/٠  ٨٢٩  ٢٨٠١  ١٢٩٤  ٦٨/٤٦  ١٣/٤٣   مسووليت پذيريايجاد روحيه
  ١٥١/٠  ٧٤١  ٢٨٨٨  ١٢٠٦  ١٤/٤٨  ٢٢/٤٠  ايجاد ارتباط دانشجو با محيط توليدي خارج دانشگاه

  ٨٠١/٠  ٨٧٣  ٢٧٠٣  ١٣٩٢  ٠٥/٤٥  ٤٠/٤٦  هاي بحراني توليد  ايجاد توان تصميم گيري عقاليي در وضعيت
  ١٠٣/٠  ٧٢٣  ٢٥٥٣  ١٥٤١  ٥٦/٤٢  ٣١/٥١  پاسخگويي درس به نيازهاي دانشجو

  ٩٥٦/٠  ٨٩٤  ٢٧٢٤  ١٣٧١  ٤٠/٤٥  ٧٠/٤٥   اشتغال در خارج از دانشگاههاي آشنايي با فرصت
  

  رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق 
 مستقل و نتايج حاصل از همبستگي بين متغيرهاي

  ):۶جدول  (وابسته تحقيق نشان داد
يلي دانشگاهي و  درصد بين رشته تحص٩٩ با اطمينان ‐ 

شغل پدر پاسخگويان و ارزيابي آنان از اثربخشي درس 
شدت رابطه در حد زياد . د داردي وجودار معنيرابطه 
  .Cheek et al (1994)يها افتهيافته با ين يا. باشد مي

  .مطابقت دارد 

 بين نظر پاسخگويان در مورد نحوه عمل و فعاليت ‐ 
خشي درس رابطه مدرسين درس و ارزيابي آنان از اثرب

اين . ي در سطح يك درصد وجود دارددار معني مثبت و 
بدان معناست كه هرچه پاسخگويان رضايت بيشتري از 

اند اثربخشي درس را  نحوه عمل مدرسين درس داشته
 & Dyer هاي اين يافته با يافته. اند بيشتر دانسته

Osborne (2000) ،(1980) Williams،Straquadine  
  .مطابقت دارد  .Harper et al (1990)و  (1987)
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 درصد بين نظر پاسخگويان در مورد نحوه ٩٩ با اطمينان ‐ 
عمل گروه تخصصي آموزشي آنان در اجراي بخش 
تخصصي درس و ارزيابي آنان از اثربخشي درس رابطه 

اين بدان معناست كه  .ي وجود دارددار معنيمثبت و 
مل گروه هرچه پاسخگويان رضايت بيشتري از نحوه ع

اند  آموزشي خود در اجراي بخش تخصصي درس داشته
اين موضوع نيز  .اند دانسته اثربخشي درس را بيشتر

 آموزشي در اجراي موفق يها گروهبيانگر نقش كليدي 
بديهي است اين نقش در سايه تقويت . درس است

ريزي عقاليي درون آنها  ي آموزشي و انجام برنامهها گروه
اي هيات علمي نمود بيشتري خواهد و تعامل مثبت اعض

 و  Straquadine (1987) هاي يافتهاين يافته با . داشت
Harper et al. (1990)مطابقت دارد .  

 بين نظرپاسخگويان در مورد نحوه اجراي برنامه آموزشي ‐ 
ز اثربخشي درس رابطه مثبت و درس و ارزيابي آنان ا

ين بدان ا.  درصد وجود دارد٩٩داري با اطمينان  معني
معناست كه هرچه پاسخگويان رضايت بيشتري از نحوه 

اند اثربخشي درس را  اجراي برنامه آموزشي درس داشته

بديهي است طراحي واقع بينانه برنامه . اند بيشتر دانسته
اي را براي  آموزشي و تامين امكانات اجراي برنامه زمينه

درس تحقق اهداف  سازد و بر رضايت دانشجو فراهم مي
 Straquadine هاي اين يافته با يافته. تاثيرگذار است

(1987)،  Roberts & Dyer (2004) ،Harper et al.  
  .مطابقت دارد  Young (1990) و (1990)

پاسخگويان در مورد نحوه اجراي برنامه آموزشي   بين نظر‐ 
درس و ارزيابي آنان از اثربخشي درس رابطه مثبت و 

اين بدان .  درصد وجود دارد٩٩ي با اطمينان دار معني
 چه پاسخگويان رضايت بيشتري از نحوه معناست كه هر
اثربخشي درس را  ،اند  آموزشي درس داشتهاجراي برنامه
بينانه برنامه  بديهي است طراحي واقع. اند بيشتر دانسته

اي را براي  آموزشي و تامين امكانات اجراي برنامه زمينه
تحقق اهداف درس  و برسازد  رضايت دانشجو فراهم مي

 Straquadine هاي اين يافته با يافته. تاثيرگذار است
(1987)، Roberts & Dyer (2004) ،Harper et al. 
  . مطابقت داردYoung (1990)و   (1990)

  
   همبستگي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق‐ ٦جدول 

 rمقدار  ضريب همبستگي  مقياس  متغيرهاي مستقل
  ١٢١/٠  يرمناسپ اي فاصله  سن

  ١٧٠/٠  اسپيرمن اي فاصله  معدل ديپلم
  ‐٠١٧/٠  اسپيرمن اي فاصله  معدل كل دروس گذرانده

  ‐١٦/٠  اسپيرمن اي فاصله  تعداد واحد گذرانده
  ٧٧٤/٠ vكرامر  اسمي  جنس

  ٧١٢/٠  vكرامر  اسمي  سهميه قبولي
  ٧٣٩/٠  vكرامر  اسمي  محل تولد

  ٦٩٦/٠  vكرامر  اسمي  محل سكونت
  ٧٠٠/٠  vكرامر  اسمي  لي دبيرستانرشته تحصي

  ٧٨٦/٠**  vكرامر  اسمي  رشته تحصيلي دانشگاهي
  ٧٢٢/٠  vكرامر  اسمي  استفاده از خوابگاه

  ٨١٨/٠**  vكرامر  اسمي  شغل پدر
  ٧١٤/٠  vكرامر  اسمي  شغل مادر

  ٦٤٨/٠  vكرامر  اسمي  سابقه كار كشاورزي قبل از تحصيل در دانشگاه
  ٦٣٢/٠  vكرامر  اسمي  ار تحصيلاشتغال به كار كشاورزي در كن

  ٠٧٩/٠  اسپيرمن  ترتيبي  ميزان شناخت از رشته
  ١١٢/٠  اسپيرمن  ترتيبي  ميزان عالقه به رشته

  ٢٩٦/٠**  اسپيرمن  ترتيبي  نحوه عمل مدرسان درس
  ٢٨٤/٠**  اسپيرمن  ترتيبي  نحوه عمل گروه آموزشي
  ٠١٨/٠  اسپيرمن  ترتيبي  نحوه مشاركت دانشجو

  ٠٢٢/٠  اسپيرمن  ترتيبي  درسفضا و امكانات 
  ٤٥٠/٠**  اسپيرمن  ترتيبي  ويژگي برنامه آموزشي
  ٠٩٦/٠  اسپيرمن  ترتيبي  نحوه مديريت درس

  . درصد١ي در سطح دار معني **                                    
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  گيري و پيشنهادها نتيجه
نتايج اين تحقيق بيانگر وجود نواقص زيادي در اجراي 

هاي علوم كشاورزي  كشاورزي در دانشكدهدرس عمليات 
. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان است

همانگونه كه پيشتر گفته شد برخي از داليل اثربخشي 
از رشته  اندك درس به عدم شناخت كافي دانشجو

اش مربوط است و بخش ديگر را بايد در تاكيد  تحصيلي
 بدون توجه به مجريان درس بر انجام عمليات زراعي صرف
 كشاورزي هاي آموزش موضوعاتي نسبت داد كه به واقعيت

كشور و استان مربوط است و الزم است دانشجو با آنها نيز 
 تحقيق هاي بر اين اساس و با توجه به يافته. آشنا شود

  : گردد ه مييپيشنهادهايي به شرح زير ارا
 رغم تحصيل در  عليها  با توجه به اينكه اكثر نمونه.١

 كشاورزي، خاستگاه روستايي نداشته در هاي رشته
يك از آنان داراي ديپلم كشاورزي نيز  عين حال هيچ

نيستند و خاستگاه روستايي، زمينه احساس تعلق 
بيشتر با كار عملي كشاورزي است و وجود دانشجويان 

تواند در تبادل تجارب كشاورزي  با ديپلم كشاورزي مي
ان و در نتيجه اثربخشي عملي آنان با ساير دانشجوي

شود در  بيشتر درس مفيد باشد، توصيه مي
 جذب دانشجويان كشاورزي از طريق هاي سياست

 هاي كنكور، موضوع سهميه روستازادگان و ديپلمه
  .كشاورزي مورد توجه بيشتري قرار گيرد

آگاهي و شناخت كامل داوطلبان تحصيل در   به منظور.٢
 وزارت آموزش و دشو مي كشاورزي توصيه هاي رشته

دايي در كتب مدارس به معرفي پرورش، از دوره ابت
ها و مشاغل مرتبط با كشاورزي به گونه اي جامع  رشته

 مشاوره هاي تر اقدام نموده، با ايجاد و تقويت شاخه
تحصيلي و هدايت شغلي و بازار كار در سطح 

 درسي مبتني بر هاي  و طراحي فعاليتها دبيرستان
و تماس با شاغالن   كسب و كارهاي طبازديد از محي

آنها زمينه مناسبي را براي شناخت هر چه بيشتر 
  .  كشاورزي فراهم سازدهاي دانش آموزان از رشته

 با توجه به اينكه عدم عالقه به رشته تحصيلي، زمينه .٣
حضور بدون انگيزه و  سازافت تحصيلي دانشجو و

ست،  غيرفعال وي در دروسي چون عمليات كشاورزي ا
ي ها گروهشود در سطح دانشگاه با همكاري  توصيه مي

ريزي گردد كه در قالب  اي برنامه آموزشي به گونه
جلسات آشنايي با رشته تحصيلي اين عالقه در ابتداي 
ورود دانشجو در وي شكل گيرد و بدان جهت داده 

   .شود

 مربوط به اصول صحيح هاي  با توجه به اهميت آموزش.٤
داري محصوالت در كاهش ضايعات عمليات انبار

شود در محتواي برنامه  محصوالت كشاورزي توصيه مي
آموزشي درس عمليات كشاورزي موضوع نامبرده 
گنجانده شده و دانشجويان با اصول عملي آن آشنا 

  .    شوند
ي ها گروه با توجه به اين كه عدم حضور و مشاركت .٥

درس ترويج در اجراي درس خالء بزرگي در اجراي 
شود كه حداقل نتايج آن، ناتواني  تلقي مي

التحصيالن در ايجاد ارتباط با كشاورزان و عدم  فارغ
 روحي و رواني كشاورزان و هاي آشنايي آنها با ويژگي

درك نادرست محيط روستا خواهد بود الزم است به 
ي چون ترويج در برگزاري يها گروهموضوع مشاركت 

  .درس توجه جدي مبذول گردد
 درس به موضوع آشنايي هاي  با توجه به اينكه در برنامه.٦

دانشجويان با شيوه توليد كشاورزان و تعامل نزديك با 
شود در  نشده است توصيه مياين گروه توجه 

هاي بازديد درس به موضوع ارتباط با كشاورزان  برنامه
و بازديد از محيط كاري شان با هدف تعامل سازنده با 

  .زي توجه جدي مبذول گرددمولدين بخش كشاور
 در مورد حضور نا مناسب ها  با توجه به نظر اكثر نمونه.٧

مدرسان در مزرعه براي حل مسائل و مشكالت 
دانشجويان در زمينه توليد محصوالت كشاورزي توصيه 

 مديريت اجراي درس با بررسي داليل حضور شود مي
ريزي صحيح، زمينه  نامناسب آنان، با انجام برنامه

تر و همچنين نظارت آنان بر  ضور بيشتر و منظمح
 . عمليات توليدي دانشجويان را فراهم نمايد

 در مورد برگزاري نامناسب ها با توجه به نظر اكثر نمونه. ٨
آزمون پاياني درس و با توجه به اينكه ارزشيابي پاياني 

كننده نقاط ضعف و قوت درس بوده و  درس منعكس
اسب به مجريان و مديريت دهنده بازخورد من هيارا

شود با اهميت دادن به  درس خواهد بود توصيه مي
موضوع ارزشيابي پاياني درس، شيوه نامه ارزشيابي 

  .  واقعي تدوين شودهاي پاياني درس بر مبناي مالك
 با هدف پاسخگويي درس به تمام نيازهاي دانشجويان و .٩

 روز كشاورزي در كشور هاي همگامي درس با واقعيت
سازي،  نظير مباحث كشاورزي پايدار، خصوصي

 ...  اشتغال و،سازي اراضي، ضايعات محصوالت يكپارچه
شود بر مبناي يك همكاري جمعي بين  توصيه مي

   نسبت به ايجاد تغييرات بنيادين،ي آموزشيها گروه
   آن اقدام الزم هاي در سرفصل درس و فعاليت

  .صورت پذيرد
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