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ABSTRACT 

 

The research aimed to design an educational system for agricultural vocational schools based on 

the empowerment model. The research was an exploratory study in terms of goal and a qualitative-

quantitative (mixed-methods) study in terms of methodology. In the qualitative phase, the 

theoretical literature was first explored to identify the factors influencing the educational system of 

agricultural vocational schools. Then, 12 education experts were selected by non-probability 

purposive technique to evaluate the factors by the Delphi technique. Finally, 39 indicators were 

identified within 8 components and 2 dimensions. In the next phase, the structural equation 

modeling by the third-order confirmatory factor analysis was employed in the SPSS23 and 

SmartPLS3 software package to establish the relationships among the dimensions, components, 

and indicators and develop a structural model. To measure the model from the trainers’ perspective 

in the quantitative phase, a questionnaire was developed and was filled by 120 trainers of 

agricultural vocational schools in the provinces of Tehran, Khuzestan, Fars, Qazvin, Mazandaran, 

and Semnan by the consensus technique after its validity and reliability were ensured. The results 

as to the main hypothesis of the study show that the pillars of the educational system are influential 

on the empowerment of the trainees. Also, results as to the minor hypotheses indicate that 

management system, educational process, educational content, technical trainer training, and 

structural space have positive and significant effects on the empowerment of trainers in agricultural 

vocational schools. 

 

Keywords: high-school education, future farmers, empowerment pattern, educational system, 

agricultural vocational schools, trainers 
 

EXTENDED ABSTRACT 

Background and objective  

    Technical schools of agriculture (agricultural vocational schools) and their education programs 

have particular importance among educational systems. In other words, various components and 

elements involved in the agricultural education system must work to create the most efficient 

human resources required in agricultural sectors. Also, according to the unique conditions and 

performance of agricultural conservatories, in terms of training efficient and specialized personnel, 

it is necessary to design empowerment models to improve education systems. Models and patterns 

based on modern and empowering educational systems can increase communications between 

students and education systems, progress motivation, mental comfort, and problem-solving skills in 

students and foster cooperation between students and educators to create a safe learning 

environment. Hence, achieving this requires developed human resources with high knowledge and 

skills in the future. Therefore, education systems need to train human resources appropriate to 
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future strategic circumstances to obtain an ideal object. In this regard, they must identify important 

challenges through exploration and study of the future world and present the necessary solutions 

for future missions. Accordingly, the present study aimed to design an educational system based on 

the empowerment model in agricultural vocational schools.   

 

Materials and Methods 

 This research is an applied study in terms of the purpose, a descriptive (non-experimental) 

study in terms of data collection, and a mixed-method study in terms of research strategy, in which 

dimensions, components, and related indicators were discovered using the Delphi questionnaire 

following defining the subject, field studies, primary research, and open-ended interviews 

(qualitative interviews). Next, a researcher-made questionnaire, including items to be responded on 

a 5-point Likert scale and an open-ended question to add possible new items, was sent to academic 

experts and professionals in this issue, and it was approved qualitatively and quantitatively and 

then analyzed following minor modifications. It should be noted that the study components were 

obtained through the Delphi method in two rounds. After that, the Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) was performed for each variable separately using the SmartPLS3 software to explore 

whether the data set was consistent with a factor structure. Furthermore, to apply the Delphi 

technique, research samples consisted of 12 university experts, faculty members, education 

professionals, who were selected using purposeful and non-probability sampling in term of the 

academic degree (qualification), familiarity with the research method, research background, and 

work experience in the educational systems, e.g., teaching, professionalism, or both. Due to the 

limited statistical population of the present study, 120 agriculture scholars were selected as the 

sample using the census sampling method and were surveyed through a questionnaire in the model 

fitting stage. Also, the validity of the questionnaire was quantitatively confirmed using three types 

of assessment validity, namely content validity, convergent validity, and divergent validity. 

Furthermore, two criteria of Cronbach's coefficient alpha and composite reliability, called construct 

reliability, were used to determine the reliability of the questionnaire. Eventually, the results 

confirmed that the questionnaire had the required validity and reliability. 

 

Results 

      Results indicated that numerous factors, including space, equipment, technology, educational 

content, training of technical trainer and human resources, management systems, educational 

processes, and three dimensions of empowerment (e.g., interactive, cognitive, and motivational 

approaches) with factor loadings of 0.928, 0.921, 0.918, 0.903, 0.875, 0.992, 0.985, and 0.984, 

respectively were recognized as the most important items of empowerment-based educational 

systems in agricultural vocational schools and should be considered in designing educational 

systems. 

 

Discussion 

      Findings showed that educational administrators, i.e. administrators and agriculture scholars, 

have crucial tasks in implementing educational issues in agricultural vocational schools. However, 

designing empowering educational systems in these organizations is not just about educators, and 

several factors and items are involved in its implementation. In other words, it can be concluded 

that although many issues and challenges related to implementing the process standards of 

educational services have been formed during the development of relevant policies and programs, 

many factors affect them. Therefore, several components and criteria must be considered to 

succeed in an educational system. In general, our findings suggest that the empowerment of 

students in agricultural conservatories demands strategic knowledge, and its implementation 

depends on various factors. Accordingly, designing and implementing an ideal model for an 

empowerment-based education system requires determination, precise and scientific management 

(by relevant experts and politicians), and special attention to factors involved in empowering 

students in agricultural vocational schools so that educational administrators and students can 

participate in the processes related to the introduction of efficient and specialized personnel 

through delegation of authority. 
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 توانمندساز یبر الگو یمبتن یکشاورز یهاهنرستان ینظام آموزشطراحی 
 

 4، احمدرضا عمانی 3، الهام دانایی 2*، محمدصادق صبوری 1سمانه پازوکی
 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسالمی ، گرمسار ، ایران 1

 شاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسالمی ، گرمسار ، ایراندانشیارگروه ترویج و آموزش ک 2
 استادیار گروه علوم باغبانی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسالمی ، گرمسار ، ایران 3

 دانشیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسالمی ، شوشتر ، ایران 4

 (1/8/1400اریخ تصویب: ت -: 27/2/1400)تاریخ دریافت

 

 چکیده

 یبر الگو یمبتن یکشاورز یهاهنرستان یآموزشطراحی نظام  مطالعه با هدف این
-. تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روشنجام شده استا توانمندساز

عوامل در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، )آمیخته( است.  های کیفی و کمی
نفر از خبرگان حیطه  12های کشاورزی شناسایی شد. سپس، مؤثر بر نظام آموزش هنرستان

گیری از گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شده بودند، با بهرهآموزش که با رویکرد نمونه
بعد  2مؤلفه و  8شاخص در قالب  39تکنیک دلفی به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت، 

ها و ناسایی شد. در مرحله بعد، به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد، مؤلفهاصلی ش
معادالت ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی ها و ارایه مدل ساختاری از روش شاخص

بهره گرفته شد. در بخش کمی تحقیق، برای  Smart PLS3و  SPSS23افزار سوم در نرم همرتب
ای طراحی و پس از های کشاورزی، پرسشنامههنرآموزان هنرستانسنجش مدل از دیدگاه 

های کشاورزی در نفر از هنرآموزان هنرستان 120احراز اعتبار و پایایی، پرسشنامه در اختیار 
که با استفاده از روش  سمنانو  مازندران، نیقزو، فارس، خوزستان، تهرانهای استان

ارکان نظام ه فرضیه کلی تحقیق نشان داد که سرشماری انتخاب شدند، قرار گرفت. نتیج
. همچنین، نتایج فرضیه های جزیی نشان دادند دارد ریتاث انیهنرجو یدر توانمندساز یآموزش

که، نظام مدیریتی، فرایند آموزش، محتوای آموزش، تربیت مربی فنی و فضای کالبدی در 
 ت و معناداری دارند. توانمندسازی هنرآموزان در هنرستان های کشاورزی تأثیر مثب

 

کشاورزان آینده، الگوی توانمندسازی، نظام آموزش،  -آموزش متوسطه :یکلیدهای واژه

 های کشاورزی، هنرآموزانهنرستان
 

 مقدمه

های نظام آموزشی هر کشور، ترين بخشيکی از مهم

ای است                          نظام آموزش کشاورزی و فنی و حرفه

(Gunasekera et al., 2018 و توجه به آن، از جمله )

های اساسی کشورها برای تربيت نيروی انسانی مشیخط

آيد شمار میکارآمد در سطح پيش از دانشگاه به

(Nawabakhsh, 2011اين نوع از آموزش، به .) عنوان

پايدار مورد پذيرش و تأکيد  های توسعهيکی از رکن

يونسکو، سازمان تربيتی، المللی مانند های بينسازمان

-علمی و فرهنگی، سازمان ملل متحد در زمينه آموزش

قرار گرفته  المللی کارای و سازمان بينهای فنی و حرفه

موزش کشاورزی با آ (.Mohammad Ali, 2011است )

عملی در امر  های علمی وتربيت افراد با توانايی

، روستايی تواند در تحقق توسعه پايدارکشاورزی می
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اشتغال و  امنيت غذايی، توانمند کردن کشاورزی افزايش

(. Khodabandehlo, 2011) نقش مهمی داشته باشد

زيربنای هرگونه توسعه، تأمين و تربيت نيروی انسانی 

راه را  ،و کارآمدی است که در ابعاد مختلف متخصص

 .سازدو شکوفايی جامعه هموار می برای توسعه پايدار

وظيفه اصلی آموزش و د، ارآمپرورش اين نيروی ک

 یکشاورز دری اجامعه است. آموزش حرفه پرورش هر

 کسب منظوربه ندهيو آ یکشاورزان فعل تيترب یبرا

 Movahed) است یکشاورز یهاتيمهارت در فعال

Mohammadi, 2003 .)یهاهنرستان ،نيب نيدر ا 

 یانسان یرويپرورش ن جهت در يیسزانقش به یکشاورز

 Jomegi & Lashgar) اراده و مبتکر دارا هستندق، با الخ

Ara, 2012) .های کشاورزی از مراکز آموزشی هنرستان

پرورش هستند که با هدف تربيت ووابسته به آموزش

کمک کارشناس )تکنسين( و نيروی کار ماهر و کاردان 

مند کشاورزی پا به عرصه نهاده است؛ فراگيران عالقه

عنوان يی و راهنمايی بهپس از گذران مقاطع ابتدا

ها شده و تحت تعليم )هنرجو( وارد اين هنرستان

گيرند. آموزش هنرآموزان )آموزشگران( قرار می

ای از عنوان زيرشاخهکشاورزی با تأکيد بر بعد عملی به

ای، عامل مهمی در تربيت نيروی انسانی آموزش حرفه

 ماهر و کارآمد مورد نياز برای توسعه يخش کشاورزی

کلی، طور(. بهEskandari et al., 2015رود )شمار میبه

ای در کشاورزی را آموزش حرفه اهداف اختصاصی برنامه

توان شامل آماده ساختن فرد برای کار و حرفه می

کشاورزی، افزايش کارايی و بازدهی )راندمان( توليد، 

های بازاريابی توليدی، حفاظت آشنا کردن فرد با چالش

منابع طبيعی، مديريت مؤثر و فعال مزرعه و  از خاک و

 Movahedفعاليت رهبری در جامعه روستايی برشمرد )

Mohammadi, 2003توجهی به (. مواردی مانند: بی

(، ارتباط ضعيف Issa et al., 2020اثربخشی آموزشی )

 ,Dulandas & Brysiewiczکار )آموزش با نيازهای بازار

نداشتن به کيفيت و توجه  (،Salimi, 2014؛ 2018

 ,Efthymiou & Zarifisاثربخشی در نظام آموزشی )

نبود (، Garira, 2020؛ Roopa et al., 2021؛ 2021

 (، کمبود فضاKhalili et al., 2010) هنرآموزان با کفايت

 ,.Saaid et al؛  Barrett et al., 2019آموزشی ) امکانات و

-روش(، Movahed Mohammadi et al., 2013؛ 2019

؛ Jame Bozorg, 2012) نامناسب يادگيری-های ياددهی

Lankarani & Emadzadeh, 2000 نبود متخصصان و ،)

ها و ويژگی(، ضعف در Navidi, 2011مديران کارآمد )

ی برخورد های تدريس و نحوههای علمی، مهارتتوانايی

کمبود شديد نيروی  هنرجويان )فراگيران(،هنرآموزان با 

 ,Navidi؛ van Dijk et al., 2020) يفيتانسانی با ک

(، نارسايی در حوزه کارايی درونی نظام و برنامه 2011

آموزشی از قبيل سطح، محتوای برنامه آموزشی، کيفيت 

های گزينش هنرجويان و برنامه، کارآموزی و روش

کارآموزان، نحوه اجرا و اعمال مشاوره و راهنمايی شغلی 

(Shariatzade et al., 2006 اشاره کرد. در کنار اين )

آموختگان دانش بيکاری مانند هايیموارد، چالش

(HajiMirrahimi et al., 2016،) با ناهمخوانی شغل 

 از آموختگاندانش مناسب نيافتن انتقال افراد، تخصص

 و آموختگان ناکارآمددانش وجود کار، بازار به مدرسه

 نيازهای آموختگان بادانش هایمهارت ميان ناهماهنگی

-به آموزش متوسطهنظام هایمحدوديت جمله از بازارکار

 Eskandari etهستند ) ايران در کشاورزی بخش در ويژه

al., 2015.) 

 1398تا1392های دهد در سالآمارها نشان می

ای آموختگان کشاورزی با رشد فزايندهبيکاری دانش

 درصد در سال 21ای که از گونهرو بوده است بهروبه

رسيده است  1398درصد در سال  3/42به  1393

(Country Statistical Yearbook, 2019 افزايش تعداد .)

های کشاورزی در کنار بحران آموختگان هنرستاندانش

های کليدی کشور در بيکاری آنها باعث هدر رفت سرمايه

 (. Shiri et al., 2014منابع انسانی خواهد شد )

های وختگان هنرستانآمنياز به وجود دانش 

های کشاورزی از يک طرف و عدم انطباق دانش و مهارت

آموختگان با بازار هدف و همچنين، تغيير در اين دانش

ترين اين فرآيند تربيت نيروی انسانی )هنرجويان(، اصلی

باشد. لذا، مساله نظر اين تحقيق میهدف و مسئله مورد

آموزان اصلی اين تحقيق اين است که از ديد هنر

های کشاورزی چه نوع نظام آموزشی بايد هنرستان

ها با نيازهای طراحی شود تا خروجی اين هنرستان

واقعی کشور و بازار هدف همخوانی داشته باشند. 

ها و بنابراين، پژوهش به دنبال شناسايی ابعاد، مؤلفه

های های دخيل در نظام آموزشی هنرستانشاخص
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-الگوی مناسب بتواند خطکشاورزی است تا با طراحی 

ريزی کند که موجب توانمندسازی هايی را پیمشی

 هنرجويان گردد. 
 

 شناسی پژوهشروش

کاربردی و  نوع از هدف براساس پژوهش اين

نوع توصيفی  از ها،داده گردآوری نحوه برحسب

 تعريف از پس که است آميخته استراتژی )غيرآزمايشی(،

 هایمصاحبه و اوليه اینهکتابخا مطالعات و انجام موضوع

 از مربوطه هایها و شاخصابعاد، مؤلفه باز )کيفی(،

 تحقيق کيفی هایروش از خود که 1دلفی روش طريق

 هایپاسخ تحقيق )شامل پرسشنامه شود، توسطمی تلقی

 جهت اضافه باز پرسش يک و ليکرت ایگزينه 5 طيف

 خبرگان نظر و از احتمالی( جديد هایمؤلفه شدن

 اخذ از پس و آوری شدهجمع آشنا ایحرفه و انشگاهید

های به کمک روش ايشان، کمّی و کيفی اصالحی نظرات

 برگشت و رفت دور دو طی و تحليل آمار مناسب،

 نخبگان اجماع به عوامل و ترکيب هامؤلفه اطالعات،

متغيرهای  2رسيد. پس از آن، تحليل عاملی تأييدی

 صورت جداگانهبه Smart PLS3افزار پژوهش توسط نرم

ها با برای هر متغير انجام شد تا مشخص گردد که داده

 يک ساختار عاملی معين هماهنگ هستند يا خير. 

است که  یفيک قيتحق یهااز روش یکيروش دلفی 

 یهایريگميبه اجماع در تصم یابيدست منظوراز آن به

يک سری  یشود. در عمل، روش دلفیم استفاده یگروه

متوالی به همراه بازخورد  3دورهای ها ياپرسشنامه از

نظر ميان دارد به اتفاق تالش ای است کهکنترل شده

يک موضوع خاص  هدربار 4يک گروه از افراد متخصص
                                                                                  
1. Delphi Questionnaire 

2. Confirmative Factor Analysis 

3. Rounds 

4. Expert Panel 

 ريز یمراحل اساس شامل یدست يابد. معمواًل روش دلف

 .(Sarlak et al., 2012)باشد یم

اين اساس پژوهش تعريف و بر  هلامرحلة اول، مس در

گان در کارگروه دلفی نندکبرای شرکت الزم هایويژگی

نامزدهای مشارکت در اين کار  ،سپس .شودتعيين می

آيد. اين عمل میبه دعوت گروه شناسايی و از آنان

 همرحل .رسدمی اتمام مرحله با تعيين اعضای کار روه به

 پژوهش هلامس هدوم روش دلفی به توليد ايده در زمين

های دارد. در اين مرحله، اعضای کارگروه ايده اصاختص

-ه میيپژوهش اراه لاعوامل مرتبط با مسه دربار خود را

ها، حذف تحليل و پااليش اين ايده با . پژوهشگرکنند

ژگان يکسان، ليست نهايی وا موارد تکراری و کاربرد

در کند. می استخراج پژوهش را هلاعوامل مرتبط با مس

خواسته  عواملیه ن است نظر اعضاء درباراين مرحله ممک

سوم، اعضای  همرحل دراند. شود که از پيش تعيين شده

تعدادی از  يا کارگروه ميزان اهميت عوامل را تعيين

 تعداد بر اين اساس، کنند.ترين آنها را انتخاب میمهم

ها قابل يابند که کار با آنعوامل به ميزانی کاهش می

قت اين مرحله برای کاهش تعداد . در حقيباشد انجام

. شودقبول برای ادامة کار انجام می قابل عوامل به تعداد

چهارم به بازنگری در ميزان اهميت عوامل بر  مرحلة

ترتيب اهميت عوامل  تعيينپيش يا  همرحل اساس نتايج

هر يک از اعضاء در جريان  مرحله، اختصاص دارد. در اين

در ميزان يا ترتيب  داًگيرد و مجدنظر گروه قرار می

تا  اعضاء تجديدنظرکنند. نظر میاهميت عوامل تجديد

 يابد که ميان آنان اتفاق نظر حاصل شودیجايی ادامه م

بر  به کمتر از حد الزم برسد. کنندگانتعداد شرکت يا

صورت چارت ذيل ترسيم اين اساس طرح تحقيق به

 گرديد:



 1401، 1 ، شماره53-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده( . فرايند طراحی الگوی تحقيق1چارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های گام اول: اين گام از طريق مراجعه به بانک

فت اطالعاتی و استفاده از منابع معتبر علمی انجام گر

(Ahmadi et al., 2008 در همين حين، با کمک .)

های اصلی ها و شاخصپرسش باز از خبرگان فن، مؤلفه

بتنی بر های کشاورزی منظام آموزش هنرستان

های ها و شاخصتوانمندسازی، شناسايی و با مؤلفه

 حاصل از ادبيات تحقيق تلفيق و تجميع گشت. 

-گام دوم: از آنجا که در پيشينه تحقيق نيز شاخص

دست آمده از های گوناگونی شناخته شده بود، نتايج به

های باز با نتايج حاصل از بررسی پيشينه تحقيق پرسش

عنوان ای بسته، بهشکل پرسشنامه تلفيق گرديده و به

مرحله دوم دلفی در اختيار خبرگان قرار گرفت 

(Ahmadi et al., 2008 .) 

نفر از خبرگان  12در انجام تکنيک دلفی، 

-دانشگاهی، هيأت علمی، هنرآموزان و مديران هنرستان

ها بودند که دارای تجربه و دانش کافی در خصوص 

-ه با استفاده از نمونهروش و موضوع مورد نظر بودند ک

 (. 1گيری هدفمند و غيراحتمالی انتخاب شدند )جدول 

 
 . کانون خبرگان برای تعيين مؤلفه ها و ابعاد پژوهش1جدول 

 تعداد تخصص سمت تحصيالت 

 

 

 اساتيد خبره دانشگاهی

 4 ترويج و آموزش کشاورزی دانشيار دکتری

 مهندسی بيوسيستم

 

 دکتری

 3 ج و آموزش کشاورزیتروي استاديار

 فيزيولوژی گياهی

 مهندسی بيوسيستم

 

 خبرگان غير دانشگاهی

 

 کارشناسی ارشد

 2 اگرواکولوژی مدير هنرستان

 مديريت آموزشی

هنرآموز 

 )آموزشگران( هنرستان

 3 ترويج و آموزش کشاورزی

 مهندسی بيوسيستم

 

 

 

 

 

گام يکم )ب(: طراحی پرسشنامه باز و نظرخواهی در 

بر های مؤثر بر نظام آموزشی مبتنی خصوص شاخص

 توانمندسازی

های حاصل از گام دوم: تلفيق شاخص

های مستخرج نظرات خبرگان و شاخص

 از ادبيات پژوهش

ای به گام يکم )الف(: مطالعه کتابخانه
-ها و شاخصمنظور استخراج ابعاد، مؤلفه

 های پايبندی کارکنان

ی مبتنی بر های مؤثر بر نظام آموزشاجرای دو مرحله دلفی در جهت تشخيص مؤثر شاخص

 توانمندسازی

گام سوم: به کارگيری معادالت ساختاری )تحليل عاملی اکتشافی( برای تأييد مدل پيشنهادی 

(Smart PLS) 

طراحی مدل پيشنهادی و تدوين پرسشنامه و توزيع در نمونه آماری )هنرآموزان( جهت 

 سنجش برازش مدل

 تأييد برازش مدل
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مرحله  2طی  1آنهاسپس از انتخاب افراد، نظرات 

های بندی گرديده و بر اين اساس مؤلفهاستخراج و دسته

 تحقيق شناسايی شدند.

در سنجش برازش مدل با توجه به محدود بودن 

ها جامعه تحقيق، سرشماری انجام شد و پرسشنامه

بخش تحقيق  2توسط آنها تکميل شد. در اين تحقيق، 

ا توجه به کمی و کيفی وجود دارد که در فاز کيفی، ب

های اهداف تحقيق، نسبت به شناسايی ابعاد و مؤلفه

های کشاورزی و توانمندسازی نظام آموزش هنرستان

مندی از های کشاورزی با بهرههنرجويان هنرستان

نظور مها برای اين ها و شاخصترين ابعاد، مؤلفهمرتبط

. رددگاقدام شد تا ابزار )پرسشنامه( اوليه تحقيق طراحی 

س، با کمک ابعاد و مؤلفه های تعيين شده، سپ

صورت ساختارمند تنظيم و طراحی شد. پرسشنامه به

ز ها و سنجش برازش مدل نيزاوتحليل دادهبرای تجزيه

 معادالت ساختاری استفاده گرديد. 

يکی از مباحث هميشگی همراه با تکنيک دلفی، 

ر پژوهش رسيدن به توافق و پايان دورهای آن است که د

نظر ميان اعضـای پانـل اضر، برای تعيين ميزان اتفاقح

استفاده شده است.  2از ضـريب همـاهنگی کنـدال

دهد افرادی که چند ضريب هماهنگی کندال نشان می

اند، معيارهای مقوله را بر اساس اهميت آنها مرتب کرده

ها اهميت هر يک از مقولهه مشابهی را برای قضاوت دربار

از اين لحاظ با يکديگر اتفاق نظر دارند.  کار بـرده وبه

دورهای دلفی  هتوقف يا ادام هگيری درباربرای تصميم

نظر قوی ميان اعضای پانل گيری، اتفاقنيز، معيار تصميم

 شوداست کـه بـر اسـاس ضـريب کنـدال تعيـين می

(Babaei Farsani & Hassani Moghadam, 2020 .)

گوناگون ايـن ضـريب و  چگونگی تفسير مقادير 2جدول 

اول و  رهنتايج محاسبات ضريب کندال دو دو، 3جـدول 

 .دهددوم دلفی را نشان می
 

 

 

 

 

                                                                                  
1. Panel 

2. Kendall's Coefficient of Concordance (W) 

 . تفسير مقادير گوناگون ضريب کندال2جدول 
 9/0 7/0 5/0 3/0 1/0 مقدار ضريب کندال

تفسير ميزان اتفاق 

 نظر

بسيار 

 ضعيف

بسيار  قوی متوسط ضعيف

 قوی

اطمينان نسبت به 

 يب عواملترت

وجود 

 ندارد

بسيار  زياد متوسط کم

 زياد

 (Schmidt, 1997به نقل از  Rasooli et al., 2016منبع: )

 
 .  نتايج محاسبات ضريب توافق کندال برای دلفی3جدول 

 دور دلفی
تعداد 

 کارشناسان

ضريب 

 کندال
 مقدار معناداری

 003/0 52/0 12 اول

 001/0 82/0 11 دوم

 ل از تحقيق(منبع: )نتايج حاص

 

پس از اجرای دور اول دلفی، ضريب هماهنگی 

منظور بررسی ميـزان همـاهنگی پانـل دلفی کندال به

های پژوهش محاسبه شد و عوامل و شاخص هدربار

نظر دهد وحدتبه دست آمد که نشان می 52/0ضـريب 

ميان ديدگاه کارشناسان در حد متوسط است. همچنين، 

به دست آمد که نشان  003/0ز مقدار سطح معناداری ني

دست آمده توان به نتايج بهمی %99دهد با اطمينان می

هايی که نظر از شاخصاتکا نمود. در نتيجه با صرف

ها اند، ساير شاخصامتياز زير شدت آستانه را کسب کرده

برای مطالعه در مرحله اول مورد استفاده قرارگرفتند. 

-به 82/0« ک دلفیتکني»ضريب کندال در مرحله دوم 

-دست آمد. همچنين، ميانگين امتيازات تمامی گويه

که حاکی از اتفاق نظر قوی اعضاست. با بود  4هايش 

توجه بـه اينکـه تعـداد اعضـای پانل در اين پژوهش 

نفر بودند؛ اين ميـزان از ضـريب کنـدال  10بيش از 

  .شودکـاماًل معنـادار محسـوب می

ه از روش دلفی، متغيرهای در نهايت، با استفاد

استخراج شدند که ارکان نظام  1تحقيق مطابق با شکل 

های کشاورزی )متغيرهای مستقل( آموزش هنرستان

ريزی و نيازها، تأمين و شامل: سيستم مديريتی )برنامه

سازی نيروی انسانی و نظام ساماندهی منابع، آماده

کز، کنترل و پايش(، فرايند آموزش )آموزش غير متمر

آموزش دوگانه، آموزش گروهی، به روزرسانی معلومات و 

ای(، محتوای آموزش )تجزيه و تحليل آموزش حرفه

نيازها، تجزيه و تحليل اهداف آموزشی، تحليل محتوای 
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برنامه درسی، تجزيه و تحليل راهبرد آموزشی، نظام 

های تدريس(، تربيت مربی فنی )ويژگی ارزشيابی و روش

ی هنرآموزان، صالحيت آموزشی، هنرجويان، ويژگ

ای و صالحيت اخالقی(، صالحيت فردی، صالحيت حرفه

های کالبدی، تأمين فضا تجهيزات و فناوری )مؤلفه

های ارتباطات های زيست محيطی، مؤلفهمؤلفه

های مبلمان و تجهيزات، مؤلفه فناوری و اجتماعی، مؤلفه

مؤلفه ارزشيابی( بودند.توانمندسازی هنرجويان 

های کشاورزی )متغير وابسته( نيز شامل: هنرستان

رويکرد انگيزشی)راهکارهای مديريتی، فناوری اطالعات 

سازی(، رويکرد و ارتباطات، توسعه مشارکت و شفاف

شناختی )روابط انسانی،تعهد، انگيزش و الگوسازی( و 

رويکرد ارتباطی )تعاملی( )بعد شناختی، خودکارآمدی، 

 بود. فراشناختی، قدردانی(

دهد.، چارچوب مفهومی پژوهش را نشان می1شکل 

 

 
 . چارچوب مفهومی تحقيق )نگارنده(1شکل 

 

هنرآموزان  یرو بر با تمرکز در بخش کمی،

 انجام یدانيصورت ممطالعه بهی، کشاورز هایهنرستان

دليل به قيتحق نيدر ا یکم یرگيروش نمونهپذيرفت. 

 یرگينمونه ،کم بودن جامعه آماری هنرآموزان

 120سرشماری انتخاب گرديد که پرسشنامه در اختيار 

ی هاهای کشاورزی در استاننفر از هنرآموزان هنرستان

ار قر سمنانو  مازندران، نيقزو، فارس، خوزستان، تهران

و اهداف  قيله تحقابه مس يیمنظور پاسخگوبهگرفت. 

به عنوان  یکمپرسشنامه  ،یمورد نظر در پژوهش کم

در غالب  یپرسشنامه کم شد. یطراح قيتحق یر اصلابزا

قرار   ی( مورد بررس5تا  0) یازيامت 5 کرتيل فيط

  گرفت.

گيری از سه نوع روايی برای تاييد روايی ابزار اندازه 

و  2، روايی همگرا1ارزيابی تحت عنوان روايی محتوی

وسيله استفاده شد. روايی محتوی به 3روايی واگرا

گيری و های اندازهگاری بين شاخصاطمينان از ساز
                                                                                  
1. Content Validity 

2. Convergent Validity 

3. Divergent Validity 

 ,Davari & Rezazadehادبيات موجود ايجاد شده )

( و اين روايی توسط نظرسنجی از اساتيد و 2017

-خبرگان حاصل گشت. روايی همگرا به اين اصل بر می

های هر سازه با يکديگر همبستگی گردد که شاخص

بر ( Davari & Rezazadeh, 2017ای داشته باشند )ميانه

(، معيار روايی همگرا 1981) 4اساس نظر فورنل و الرکر

 5های استخراجیبودن اين است که ميانگين واريانس

باشد. روايی واگر نيز از طريق مقايسه جذر  5/0بيشتر از 

AVE  ( 6با همبستگی بين متغيرهای مکنون )جدول

های انعکاسی، جذر سنجيده شده و برای هرکدام از سازه

AVE ها شتر از همبستگی آن سازه با ساير سازهبايد بي

(.  در اين Davari & Rezazadeh, 2017در مدل باشد )

پژوهش، جهت تعيين پايايی پرسشنامه از دو معيار 

( بر طبق 6)ضريب آلفای کرونباخ و ضريب پايايی مرکب

( استفاده شد. ضرايب آلفای 1981نظر فورنل و الرکر )

ن پژوهش از حداقل مقدار کرونباخ تمامی متغيرها در اي
                                                                                  
4. Fornell & Larcker 

5. Average Variance Extracted (AVE) 

6. Coefficient of Composite Reliability 
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( بيشتر بود. پايايی مرکب بر خالف 7/0قابل قبول )

کند هر آلفای کرونباخ که به طور ضمنی فرض می

 1شاخص وزن يکسانی دارد، متکی بر بارهای عاملی

                                                                                  
1. Loadings Factors 

 

حقيقی هر سازه است، بنابراين معيار بهتری را برای 

دهد. حداقل مقدار قابل قبول پايايی پايايی ارائه می

را به  7/0( است که بايد مقداری بيش از 7/0رکب )م

 & Davariدست آورد تا بيانگر ثبات درونی سازه باشد )

Rezazadeh, 2017 نتايج پايايی و 5و  4(. در جدول ،

 طور کامل آورده شده است. روايی ابزار سنجش به
 

 . روايی همگرا و پايايی ابزار اندازه گيری4جدول 

 متغيرهای پژوهش
ب ميانگين واريانس استخراج ضري

 (AVEشده )
 ضريب پايايی مرکب

(CR) 
 ضريب پايايی
 آلفای کرونباخ

ی
نظام آموزش

 958/0 962/0 612/0 سيستم مديريتی 
 935/0 945/0 630/0 فرايند اموزشی

 978/0 979/0 609/0 محتوای آموزشی
 977/0 979/0 581/0 یمنابع انسان نيتامی، فن یمرب تيترب
 970/0 972/0 575/0 مين فضا، تجهيزات و فناوریتأ

ی
توانمندساز

 

 973/0 976/0 789/0 رويکرد انگيزشی
 973/0 976/0 785/0 رويکرد شناختی

 976/0 971/0 712/0 رويکرد ارتباطی )تعاملی(

 
 . ماتريس همبستگی و بررسی روايی واگر5جدول 

سيستم  
 مديريتی

فرايند 
 آموزشی

محتوای 
 آموزشی

ربيت ت
 مربی فنی

تأمين فضا 
 و تجهيزات

رويکرد 
 انگيزشی

رويکرد 
 شناختی

رويکر 
 ارتباطی 

        782/0* سيستم مديريتی
       793/0* 701/0 فرايند آموزشی

      780/0* 651/0 772/0 محتوای آموزشی
     762/0* 326/0 192/0 627/0 تربيت مربی فنی

تأمين فضا و 
 تجهيزات

539/0 584/0 624/0 751/0 *758/0    

   888/0* 754/0 685/0 484/0 548/0 422/0 رويکرد انگيزشی
  886/0* 538/0 270/0 536/0 756/0 672/0 651/0 رويکرد شناختی

 843/0* 526/0 661/0 376/0 504/0 349/0 718/0 424/0 رويکرد تعاملی

 

بر اساس مطالب عنوان شده و نتايج حاصله از 

-نشان 5و  4، جداول Smart pls3نرم افزار های خروجی

گيری از روايی و پايايی دهنده آن است که ابزار اندازه

، ضريب پايايی استخراج شده انسيوار نيانگيم بيضر)

مرکب، و ضريب آلفای کرونباخ( مناسب برخوردار 

های مربوط به بخش کمی هستند. برای انجام سنجش

 Smartو  SPSS23ر افزاتحقيق )پرسشنامه( از دو نرم

PLS-3 نظر جهت تعيين معادالت ساختاری مورد

 استفاده شد. 
 

 

 

 های پژوهشیافته

از دو روش کيفی و کمی استفاده شد، در بخش 

 8بعد،  2کيفی تحقيق )تکنيک دلفی(، پرسشنامه در 

شاخص طراحی گرديد. در مجموع، از  42مؤلفه و 

حاظ پرسشنامه به ل 11های دريافت شده، پرسشنامه

استخراج و تجزيه و تحليل، مناسب تشخيص داده شد. 

دليل شاخص به 3بندی نتايج، پس از بررسی و جمع

 5/0و ضريب کندال کمتر از  4کسب ميانگين کمتر از 

 39( و Ahmadi et al., 2008از دور نخست خارج شد )

 شاخص باقی مانده و به دور دوم راه يافت. در بخش
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نفربود که پرسشنامه  120نظر  کمی، تعداد جامعه مورد

در اختيارهمه ی آنها قرار گرفت )سرشماری( و درغالب 

( مورد بررسی قرار 5تا  0امتيازی ) 5طيف ليکرت 

 گرفته شد. 

 
 

 نتايج نهايی دلفی  -6جدول 

 شاخص مولفه بعد
 دور دوم دلفی دور اول دلفی

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

نظام آ
ی

ی کشاورز
ی هنرستان ها

موزش
 

ی
سيستم مديريت

 

انتضارات  نييو تع يیشناسای، کشاورز طيبازار کار در مح یازهايتوجه به نريزی و نيازها )برنامه
و  مناسب یآموزش یمحتوا نييو تع یريادگيآموزش،  یبرا طيشرا بهبود، هنرآموزان یآموزش

 یاهداف آموزش نييدر تع انياز نظرات هنرجو استفاده
28/3 75/0 70/4 32/0 

به  توجه، هر رشته يیکشاورز زاتيو تجه ليتدارک وساتأمين و ساماندهی منابع و امکانات )
آموزش  یها تيفعال ازيبودجه مورد ن صينمودن و تخص مشخص، موزانآمهارت هنر شيافزا

 ی(کمک آموزش ليوسا صينمودن و تخص مشخصی و عمل
80/2 52/0 45/4 25/0 

و دانش هنراموزان و  تيارتقاء خالق یفرصت برا جادياسازی نيروی انسانی توسط روابط )آماده 
کردن  فراهم،  یاهنرآموزان موفق در رشته حرفه قيتشو، ضمن خدمت یفراهم کردن دوره ها

در اداره هنرستان با  ینظام تعامل یريبکارگ، با اشتراک تجارب آنها یتوسعه حرفه ا یفرصت ها
 (انيجذب هنراموزان و هنرجو نهيدر زم رانيبه مد ارياخت ضيتعو و هنرآموزان

19/3 62/0 52/4 48/0 

و دانش هنراموزان و فراهم کردن  تيارتقاء خالق یفرصت برا جاديا)  نظارت، پايش و کنترل
 راهمو ف انيهنرجو یهنراموزان موفق در رشته حرفه ا قيتشو، آموزش ضمن خدمت یدوره ها

 (به اشتراک گذاشتن تجارب آنها قيمعلمان از طر یتوسعه حرفه ا یکردن فرصت ها
65/2 67/0 17/4 37/0 

ی
فرايند آموزش

 

در شهرستان و جدا از  ایمتمرکز منطقه ريساختار غ کيدارا بودن آموزش غير متمرکز )
 ی(مرکز هایبخشنامه

34/3 66/0 35/4 25/0 

و سال به باال  10از سن  يیز دوره ابتداا یکشاورز یهنرستان ها یطراحآموزش دوگانه )
 )نظام دوگانه کارفرما و دانشسرا(  یو عمل یتئور یمجزا یبه دوره ها یآموزش یدوره ها کيتفک

75/2 55/0 05/4 49/0 

هنرآموزان، استادکاران، سرپرستان بخش قبل از  ران،يمد یبرا ژهيو هایآموزشآموزش گروهی )
 ی(تصد

29/3 66/0 41/4 41/0 

 یاز فناور استفادهو کشورها  ريبا سا یالملل نيب یآموزش ها یطراحبه روزرسانی معلومات )
 (و آموزش هوشمند  یارتباط یکيالکترون یها

55/3 83/0 64/4 48/0 

 نينو یها افتهيو به دست آوردن  یکشاورز قاتيارتباط با مراکز تحقای )آموزش حرفه
 ی،کشاورز

از بودجه  استفادهی، هنرستان کشاورز یدوره ها یه جذب کار پس از طمربوط ب نيقوان وجود
 یمناسب هم برا یآموزش طينظر گرفتن مح درو  انيهنرجو تيترب یبرا گانيو را یدولت

 (پسران یدختران و هم برا

18/3 66/0 35/4 38/0 

ی
ی آموزش

محتوا
 

و مرتب کردن  فهرستو  مطلوب تيوضع ليتحل، موجود تيوضع ليتحلتجزيه و تحليل نيازها )
 (دارند تياقدام اولو یکه برا ازياز ن یتعداد نشيو گز ازهاين

65/2 75/0 29/4 32/0 

، احراز شغل یبرا یکشاورز یها اتيعمل یاددهيتوجه به تجزيه و تحليل اهداف آموزشی )
 به یکل هایهدف ليتبدی، برنامه درس یآموزش های¬و هدف یکل های¬هدف ليو تحل فيتعر

 ی(جامعه فعل یازهاياهداف با ن تناسبو  (یو رفتار ی)جزئ یاهداف آموزش
70/3 66/0 58/4 41/0 

 یشده و زمان اجرا ميتنظ هایمحتوا بر اساس هدف ليتحلتحليل محتوای برنامه درسی )
 یژگيمحتوا بر اساس و ليحلی و تو عمل ینظر یموضوع ها ليو تحل هيتجزی، عمل یهاتيفعال

 (ازهايو تناسب با ن ويانجهنر یها
49/3 52/0 59/4 49/0 

 نينو هایافتهيدر نظر گرفتن ، مطابقت با زمان و مکان آموزشتجزيه و تحليل راهبرد آموزشی )
)گلخانه، مزرعه، باغ،  یبه علوم عمل شتريب توجه، و نحوه استفاده از منابع روز یدر بخش کشاورز

 ی وعموم یو آموزش ها هيبه علوم پا شتريب توجه، زنبور عسل و ..( الت،يش ،یدامپرور

 (انيبه هنرجو یکشاورز نينو زاتيتجه آموزش

03/3 31/0 29/4 12/0 

 لهيبه وس یبازنگری، ابيدر ارزش یکيابزار الکترون یريتوجه و بکارگنقش نظام ارزشيابی )
ی، برنامه درسمختلف  یبخش ها ینيتکو یابيارزشی، عمل یو حوزه ها یمتخصصان برنامه درس

در صورت  يینها یابيارزشی و برنامه درس تيدر اجرا به منظور اصالح و تقو یمقدمات یابيارزش
 (ازين

70/2 57/0 59/4 31/0 

 ی،و انفراد یخصوص یاز روش ها استفاده، حل مسئله یريادگياستفاده از روش های تدريس )

 (عال خودمحورف یريادگيبه سمت  تيهداو  یمشارکت یروش ها یريبکارگ
50/3 69/0 4 40/0 

ترب
ي

 ت
مرب

 ی
فن

ی، 
تام

ي
 ن

منابع انسان
 ی

و نگرش مثبت به اشتغال در حوزه  یدر کشاورز تيبه فعال مندیعالقهويژگی هنرجويان )
 یمند عالقه، مناسب یجسم یها يیو توانا یو کشاورز یعمل یبودن مهارت ها دارای، کشاورز

 یاراض داشتنی، مثبت به دروس نظر یو کارگاه یدانيم ،یاتيعمل یها تيبه فعال شتريب
و  يیمزرعه و توان راهنما یتيريمد یها يیبودن توانا داراو  روستا زاده بودن اي یکشاورز

 (مشاوره

90/2 31/0 17/4 24/0 

بودن  دارا، انيتوسط هنرجو یعمل یريادگيدر  رپذيتيداشتن حس مسئولويژگی هنرآموزان )
 نديو تسلط هنرآموز بر فرا سيدر تدر نينو یها وهيدر اموزش و استفاده از ش یو نوآور تيخالق
 زانيمی و مهارت آموز سيبه تدر یو عالقه مند یو کارگاه یفن یبودن مهارت ها دارا، سيتدر

 ی(هنراموزان از نظر شغل یتمنديرضا

10/3 45/0 4 21/0 

 یبرا نهيزم جاديا، هنرآموزان یشغلو گسترش مهارت ها و دانش  جادياصالحيت های آموزشی )
 یابينظام ارز وجودی، آموزش یروش ها ري)نقش فعال( هنرآموزان در اداره مدرسه و تفس یفايا

 یعملکرد هنراموزان به منظور ارتقا یابيارزشو  به کار هنرآموزان پر تالش یو ارج گذار قيدق
 ی(و عموم یرسم تياستانداردها در نظام ترب

85/2 49/0 4 39/0 
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 شاخص مولفه بعد
 دور دوم دلفی دور اول دلفی

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 

 

 يیجو مشارکتی، ريانتقادپذی، ذهن یقدرت و توانمند ،ینوآور ت،يخالقصالحيت های فردی )
 ی(فرد انيم ارتباطاتی و ريگ ميو مهارت تصم

92/2 41/0 17/4 26/0 

 شيو افزا تيتقو قيهنراموزان از طر يیو توانا يیسطح کارا یارتقاای )صالحيت های حرفه
 یستگيشاو  راتييتغ جاديا يیو توانا یريخطرپذ، به آموزش ینگر جامع، هنرآموزان اراتياخت

 ی(پژوهش یها
90/2 31/0 05/4 26/0 

حقوق هنرآموزان و روابط متقابل  تيو رعا احترام، اعتمادی، شاگرد پرورصالحيت های اخالقی )
 (و مقررات سازمان نيشمردن قوان محترمو  با هنرآموزان ضيو بدون تبع

95/2 22/0 58/4 19/0 

ی
ت و فناور

ضا، تجهيزا
ن ف

تأمي
 

 یفضاها کيتفک، در کشور یکشاورز یهاهنرستان یهندسه خاص فضا یطراحکالبدی ) مؤلفه
 ها،ها، گلخانه یبودن مزارع، دامدار دارا، آسان یدر هنرستان و سهولت دسترس یو عمل یآموزش

 (ها باز هنرستان طيدر مح یيفضا تنوعی و روستا و کشاورز طيبه مح یکنزدي و قارچ پرورش
08/3 22/0 17/4 12/0 

فضاها  يیکالس و خوانا یمناسب برا یکيزيف یاز نور و فضا یبرخوردارزيست محيطی ) مؤلفه
در  یانداز هيو سا ميمتناسب با اقل یو طراح یمحل/یبوم یها یژگيو حفظی، ريادگي طيدر مح
و منظر  ديانداز، د چشمی و ريادگي یها طيدر مح یعيطب هيتهو وجودی، حرکت یرهايمس

 ی(آموزش یفضاها

3 18/0 05/4 14/0 

انجام  امکانی، آموزش طيو وجود ارامش در مح تيحس امن جادياارتباطات اجتماعی ) مؤلفه
ی و موزشآ طيو نظارت مح نترلی، کباز آموزش یحس تعلق به فضا جاديو ا یگروه یها تيفعال

 (و بکر یعيطب یهنرآموزان با فضاها در ارتباط یطيمح تيخالق رشد
95/2 48/0 52/4 32/0 

، روز یمطابق با دانش و استانداردها یآموزش زاتيدارا بودن تجهمبلمان و تجهيزات ) مؤلفه
مطابق با  یآموزش زاتيتجه ديتول، با اهداف آموزش زاتيو متناسب بودن لوازم و تجه یهماهنگ

 یرپذيو انعطاف یريادگي طيمح زاتيمبلمان و تجه یساز داراستانو  روز یدانش و استانداردها
 (دمانيچ

28/3 65/0 32/4 45/0 

در  ینگر جامع، نينو یها یاز فناور یريو بهره گ یعمل یدارا بودن کارگاه هامؤلفه فناوری )
 طيمح زيتجه، بازار یمهارت ازيبه ن يیدر پاسخگو یفناور نيو تأم ديتول زات،يتجه ديتول ،یطراح

 یهماهنگی و آموزش یها یو فناور یکيالکترون ،یداريشن یداريد یبه رسانه ها یآموزش
 (هنراموزان در سطوح مختلف یو جسمان یروان هاییژگيبا و یو فناور زاتيتجه

90/2 31/0 54/4 24/0 

 یصيخود تشخ یابياز ارزش استفاده، انيهنرجو یابياستفاده از نمره در ارزششيوه ارزشيابی )
 یريکارگ بهو  محصول تيکم شيبر افزا یمبتن یابيارزش یريکارگ به، انيتوسط هنرجو

 (محصول تيفيبر ک یمبتن یابيارزش
85/2 49/0 19/4 31/0 

ی
توانمندساز

 

ی
رويکر انگيزش

 

 شيبه افزا توجه، انياعتماد به نفش در هنرآموزان و هنرجو تيدارا بودن تقوروابط انسانی )
 تيپاسخگو و مسئول تيريمد تيتقوی، شغل تيو هنرآموزان و کنترل امن رانيمد یشغل تيرضا
و  انيهنرآموزان، هنرجو یبرا یروابط انسان یازهاين درکو  رانيبودن هنراموزان و مد ريپذ

 (رانيمد

64/3 49/0 28/4 36/0 

 تيعالقه و مسئول داشتنو  نگرش مثبت نسبت به کار جاديو ا یدارا بودن وجدان کارتعهد )
 (در هنرستان انيهنرجو یريپذ

95/2 22/0 18/4 19/0 

سبک  اعمالو  و هنرآموزان رانيو بازخورد مناسب به عملکرد مد یابيارائه نظام ارزالگوسازی )
 ی(کشاورز یدر هنرستان ها یمشارکت نيريمد

19/3 31/0 26/4 23/0 

نراموزان موفق و هو  نرايمد یشناخت و معرف ت،يريمد یفراهم نمودن الگوخودمديريتی )
 یهيبا در نظر گرفتن روح ،یرهبر تيو هدا زهينمودن انگ فراهم، در هنرستان نيکارآفر
 تيو تقو یدر رفتار تعامل یخودکنترل هيروح تيو تقو قيتشوی و و خود راهبر یتيريخودمد

 ی(ابيخود ارزش هيروح

64/3 37/0 64/4 31/0 

ی
رويکرد شناخت

 

احساس مؤثر بودن در  جاديا، رانيدر مد  یستگي، شا یتوانمد ت،يتقو حس جاديابعد شناختی )
 (و انتخاب هنرآموزان یريگ ميقدرت تصم تيتقوو  هنرآموزان و رانيمد

90/2 31/0 57/4 24/0 

 يیتوانا یرتقا، اموزانآو هنر رانيبر عملکرد مد یدر نظر گرفتن پاداش مبتنبعد خودکارآمدی )
و  رانيدر روابط متقابل مد یاعتماد ساز اشتن، و هنرآموزان رانيدر مد یريپذ سکير

 (موزانآو هنر رانيبودن استقالل عمل به مد داراو  موزانآهنر
15/3 55/0 35/4 38/0 

و  و هنرآموزان رانيدر مد یکنترل رفتار تعامل ،یخودکنترل هيروح یريبه کارگبعد فراشناختی )
 (موزانآو هنر رانيدر مد یرو خود مشاهده گ یبودن خود قضاوت دارا

85/2 49/0 29/4 41/0 

بردن  باالو  موزانآو هنر رانياز عملکرد مد یشناخت و قدردان یريبه کار گبعد قدردانی )
 (موزانآو هنر رانيدر مد یريپذ تيمسئول

98/2 45/0 16/4 40/0 

ی(
ی )تعامل

رويکر ارتباط
 

 یبرنامه ها یو اجرا یزيداف، برنامه ردر اه رييتغ تيريضرورت مدراهکارهای مديريتی )
 یبرگزار، انيموزان و هنرجوآهنر ازيکردن منابع و اطالعات مورد ن فراهم، در هنرستان یآموزش

توسعه  و جادياو  موزان و استفاده از نظرات آنانآو هنر انيو گفتگو با هنرجو تيجلسات هدا
 (خالق و نوآور در هنرستان طيمح

85/2 49/0 17/4 39/0 

و  اطالعات و ارتباطات یفناور یشناخت ابزارهااستفاده از فناوری و اطالعات و ارتباطات )
 (در هنرستان ICT یو درک زمان مناسب در کاربرد ابزارها یريادگي

97/3 49/0 28/4 37/0 

 

، برنامه یدر طراح انيمشترک از هنرآموزان و هنرجو یگروه ها ليتشکتوسعه مشارکت )
 شتريب اراتياخت ضيتفوو  هنرستان مربوط به یهایريگ ميدر تصم رانيرکت مدمشا یتوسعه

 (هابه هنراموزان در هنرستان

08/3 45/0 65/4 31/0 

 تيريمد ضرورت، انيموزان و هنرجوآهنر ران،يو نقش مد فيشفاف نمودن وظاسازی )شفاف
 قياز طر شيعملکرد خو هنرستان در برابر رانيبودن مد پاسخگو، وزش و پرورشآمدانش در 
 (انيهنرجو قياز طر شيبودن هنراموزان هنرستان در برابر عملکرد خو پاسخگو و سازمان

3 62/0 21/4 42/0 
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ها دربخش ها و شاخصپس از استخراج ابعاد، مؤلفه

های ها در قالب فرضيهکيفی، در بخش کمی اين شاخص

را تحقيق شکل گرفته و در تحليل عاملی مرتبه سوم 

کنند که در آن، های عاملی تعريف مینوعی از مدل

ری گيههايی اندازهای مکنون که با استفاده از مؤلفهعامل

 تر و بهشوند، خود تحت تأثير يک متغير زيربنايیمی

ند بيانی متغير مکنون اما در يک سطح باالتر قرار دار

(Davari & Rezazadeh, 2017 بررسی شدند که )

 عبارتند از: 

 انيهنرجو یدر توانمندساز یارکان نظام آموزش

 .)فرضيه کلی( دارد ريتاث

نظام مديريتی در توانمندسازی هنرجويان در 

 های کشاورزی تأثير دارد.هنرستان

فرايند آموزش در توانمندسازی هنرجويان در 

 های کشاورزی تأثير دارد.هنرستان

محتوای آموزش در توانمندسازی هنرجويان در 

 های کشاورزی تأثير دارد.انهنرست

تربيت مربی فنی در توانمندسازی هنرجويان در 

 های کشاورزی تأثير دارد.هنرستان

فضای کالبدی در توانمندسازی هنرآموزان در 

 های کشاورزی تأثير دارد.هنرستان

بخش الگوی تحقيق از طريق بررسی ضرايب مسير 

ست. دست آمده ا)بارهای عاملی( و تحليل عاملی به

-های پنج، از ميان مؤلفهوتحليل نتايج نشان دادتجزيه

های کشاورزی، گانه مؤثر بر نظام آموزشی هنرستان

عوامل مربوط به محتوای آموزش با ضريب تأثير )بار 

اثرگذارترين مؤلفه است. پس از آن،  902/0عاملی( 

( در رتبه دوم، 871/0مؤلفه مربوط به تربيت مربی فنی )

( در مرتبه سوم، مؤلفه 861/0مديريتی ) مؤلفه نظام

( در مرتبه چهارم و در نهايت 860/0فرايند آموزش )

مؤلفه تأمين فضا، تجهيزات و فناوری )فضای کالبدی( 

-( در رتبه پنجم جای گرفت. بر اساس نتايج به818/0)

دست آمده، مؤلفه رويکرد انگيزشی با ضريب اثرگذاری 

( و 957/0کرد ارتباطی )، مؤلفه روي978/0)بار عاملی( 

های ترين مؤلفه( مهم956/0رويکرد شناختی )

های پژوهش، توانمندسازی هستند. در حوزه شاخص

های سازی نيروی انسانی )از شاخصنتايج نشان داد آماده

ای )از مربوط به مؤلفه سيستم مديريتی(، آموزش حرفه

های مربوط به فرايند آموزشی(، تجزيه و تحليل شاخص

های مربوط به محتوای اهبرد آموزشی )از شاخصر

های مربوط به آموزشی(، ويژگی هنرآموزان )از شاخص

تربيت مربی فنی و تأمين منابع انسانی( و مؤلفه 

های مربوط به تأمين فضا، ارتباطات اجتماعی )از شاخص

تجهيزات و فناوری)فضای کالبدی( ( بيشترين تأثير را بر 

 ( 2های کشاورزی دارند. )شکل نظام آموزشی هنرستان

 در متغيرها کليه R2، مقادير  7 جدول به توجه با

 مالک مقدار به توجه با و باشدمتوسط می يا و قوی حد

شود می ساختاری تأييد مدل برازش بودن مناسب

(Davari & Rezazadeh, 2017) 
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 کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندسازهای های مؤثر بر نظام آموزشی هنرستانبندی مؤلفهرتبه -7جدول 
 R2 شاخص R2 مؤلفه ها بعد

ش
ارکان نظام اموز

 

 854/0 تجزيه و تحليل راهبرد آموزشی 828/0 محتوای آموزش

 809/0 های تدريسروش

 772/0 تجزيه و تحليل اهداف آموزشی

 762/0 تجزيه و تحليل برنامه درسی

 745/0 نظام ارزشيابی

 733/0 زيه و تحليل نيازهاتج

 938/0 ويژگی هنرآموزان 758/0 تربيت مربی فنی و تأمين منابع انسانی

 911/0 ويژگی هنرجويان

 887/0 صالحيت فردی

 882/0 صالحيت آموزشی

 800/0 صالحيت حرفه ای

 770/0 صالحيت اخالقی

 844/0 مؤلفه ارتباطات اجتماعی 742/0 ی )فضای کالبدی(و فناور زاتيفضا، تجه نيتأم

 827/0 مؤلفه ارزشيابی

 814/0 های کالبدیمؤلفه

 811/0 مؤلفه مبلمان و تجهيزات

 807/0 های زيست محيطیمؤلفه

 802/0 مؤلفه فناوری

 901/0 آماده سازی نيروی انسانی 741/0 نظام مديريتی 

 836/0 ريزی و نيازهابرنامه

 798/0 نظارت، کنترل و پايش

 739/0 تأمين و ساماندهی منابع

 848/0 آموزش حرفه ای 669/0 فرايند آموزش

 847/0 آموزش دوگانه

 831/0 به روز رسانی معلومات

 550/0 آموزش گروهی

 502/0 آموزش غير متمرکز

ی
توانمندساز

 

 927/0 توسعه مشارکت 957/0 رويکرد انگيزشی

 924/0 شفاف سازی

 886/0 فناوری اطالعات و ارتباطات

 710/0 رهکارهای مديريتی

 939/0 روابط انسانی 916/0 رويکرد ارتباطی )تعاملی(

 913/0 انگيزش

 868/0 الگوسازی

 854/0 تعهد

 928/0 خودکارآمدی 913/0 رويکرد شناختی

 890/0 بعد شناختی

 881/0 فراشناختی بعد

 748/0 قدردانی
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 دهد. های کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز را نشان میالگوی کمی نظام آموزش هنرستان -2شکل 

 

 
 

 ، الگوی نظام آموزش هنرستان های کشاورزی مبتنی بر توانمندسازی )بررسی فرضيه اصلی(2شکل 
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 های فرعی(کشاورزی مبتنی بر توانمندسازی )بررسی فرضيه، الگوی نظام آموزش هنرستان های 3شکل 

 

 GOFدر نهايت، برازش کلی مدل باال توسط معيار 

 نيز بررسی شد که فرمول آن در زير آمده است. 

 

(Wetzels et al., (2009 و  25/0، 01/0، سه مقدار

عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوی برای را به 36/0

GOF  قدار معرفی نمودند. مGOF (829/0 نشان از )

 برازش کلی قوی مدل پژوهش حاضر دارد.

 گيري و پيشنهادهانتيجه

ها و مدل یمدآناکارنظر بود، آنچه در اين تحقيق مد

هنرآموزان و  رانيمورد استفاده مد یآموزش یالگوها

به  ستهيشا آموختگانیپرورش دانش یبرا)آموزشگران( 

ی کشاورزی است،  از هاويژه در نظام آموزش هنرستان

انکار آنجايی که مقوله توانمندسازی و تأثيرات غير قابل 

آن در بهبود عملکرد و کارايی هنرجويان )فراگيران( از 

مباحث مهم و اثرگذار در نظام آموزشی يک جامعه و 

باشد. ای پويا میگشا در خصوص دستيابی به جامعهراه

ای کشاورزی هلذا، طراحی مدل نظام آموزشی هنرستان

باشد. با مبتنی بر الگوی توانمندساز حائز اهميت می

شناسايی عوامل مرتبط، جامعه به سمت توسعه و 

شود و انجام مطالعات تطبيقی در پيشرفت هدايت می

اين زمينه بدون شک موجبات اتخاذ تدابير جديد، برای 

ريزان و مجريان در کشور خواهد شد. بنابراين، اين برنامه

سعی دارد با بررسی علمی و دقيق مسايل،  پژوهش

های مشکالت و تنگناهای نظام آموزشی هنرستان

کشاورزی، الگويی واقعی از ديد خود مجريان )مديران و 

های آموزشی ارايه نمايد تا از اين راه هنرآموزان( دوره
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گامی موثر در جهت پيشبرد اهداف نظام آموزش 

 ته شود. کشاورزی کشور در سطح متوسطه برداش

بعد کيفی )اکتشافی( و کمی شکل  2اين تحقيق در 

گرفت. در بخش اکتشافی از تکنيک دلفی، بهره گرفته 

-مرحله پيش رفت، مؤلفه 4بار و تا  2شد. تکنيک دلفی 

نظام  و در اين بخش،شده  يیشناسا هایها و شاخص

 در قالب خبرگان، ، با نظرآموزش مبتنی بر توانمندسازی

. سپس، بندی شدنددسته شاخص 39ؤلفه و م 7بعد،   2

پرسشنامه اصلی برای بخش کمی، ميان هنرآموزان 

های کشاورزی توزيع گشتند و نتايج آنها از هنرستان

ها از اين وتحليل دادههای آماری و تجزيهطريق روش

 بخش استخراج و طراحی گرديد.

)نتايج  6ها بر اساس جدول شماره که اين شاخص

دهد به اعتقاد ه از تکنيک دلفی( نشان میدست آمدبه

هنرآموزان )آموزشگران( ارکان نظام آموزشی تأثير مثبت 

و معناداری بر توانمندسازی هنرجويان دارد. با عنايت به 

 4های ميانگينی باالتر از جدول مورد اشاره شده شاخص

اند. اين يافته با نتايج تحقيق، افرادی چون کسب نموده

Sar & Narayan Misra (2020) ،Cho & Wonyoung 

Beak (2019) ،Wrahatnolo (2018) ،Iyunade (2019) ،

Li (2018) ،Baghaei Daemei & Safari (2017) ،

Alvarez (2018)  وAli Mohammadi et al., (2019) 

 همخوانی دارد. 

، محتوای (7ها نشان داد براساس جدول )يافته

، ليل راهبرد آموزشیتحوهای )تجزيهآموزش با شاخص

، ، تجزيه و تحليل اهداف آموزشیهای تدريسروش

با ضريب ( وتحليل برنامه درسی و نظام ارزشيابیتجزيه

( دارای تأثير مثبت و معناداری بر 848/0) Rتعيين 

توانمندسازی هنرجويان می باشد. اين يافته با نتايج 

 Haji و Ali Mohammadi et al., (2019)تحقيق    

hashemi & Movahedi, (2016)  .همخوانی دارد 

، تربيت مربی فنی و دهد( نشان می7نتايج جدول )

های های )ويژگیتأمين منابع انسانی با شاخص

های فردی، آموزشی، ، صالحيتهنرآموزان و هنرجويان

( دارای 758/0) Rای و اخالقی( با ضريب تعيين حرفه

-مندسازی هنرجويان میتأثير مثبت و معناداری بر توان

 & Sarباشد. اين يافته با نتايج تحقيق افرادی چون 

Narayan Misra (2020) ،Cho & Wonyoung Beak 

(2019) ،Wrahatnolo (2018) ،Iyunade (2019) ،Li 

(2018) ،Baghaei Daemei  & Safari (2017) ،

Alvarez (2018)  وAli Mohammadi et al., (2019) 

  همخوانی دارد.

دهد، فضای کالبدی با ( نشان می7نتايج جدول )

های ، مؤلفه، ارزشيابیهای )ارتباطات اجتماعیشاخص

با ( محيطی و فناوریکالبدی، مبلمان و تجهيزات، زيست

( دارای تأثير مثبت و معناداری 742/0) Rضريب تعيين 

بر توانمندسازی هنرجويان می باشد. نتيجه اين مطالعه 

 & Sar and Narayan Misra (2020) ،Cho ی هابا يافته

Wonyoung ،Iyunade (2019) ،Li (2018) ،Baghaei 

Daemei and Safari (2017) ،Ostapczuk et al., 

 همخوانی دارد. (2012)

، نظام مديريتی (7ها نشان داد براساس جدول )يافته

( مبتنی بر نيازها و با روابط 741/0) Rبا ضريب تعيين 

اهنرجويان تأثير مثبت و معناداری بر مناسب ب

های  توانمندسازی آنها دارد. نتيجه اين مطالعه با يافته

(Bush & Glover, (2016 ( وBarber et al., (2010 

 همخوانی دارد.

دهد، فرآيند آموزش با ( نشان می7نتايج جدول )

-روز، به، آموزش دوگانهایهای )آموزش حرفهشاخص

متمرکز( آموزش گروهی و آموزش غيررسانی معلومات، 

( دارای تأثيرمثبت و 669/0) Rبا ضريب تعيين 

اين يافته  باشد.معناداری بر توانمندسازی هنرجويان می

 Bigdeli et al., (2015)، Baghaeiبا نتايج تحقيق 

Daemei  & Safari (2017) .همخوانی دارد 

با توجه به نتايج حاصل از نظرات هنرآموزان جهت 

، های کشاورزیتوانمندسازی هنرجويان در هنرستان

 گردد:موارد ذيل جهت بهبود فرآيند پيشنهاد می

ضرورت دارد که توجه خاصی به توانمندسازی  -

عمل آورده شود تا های کشاورزی بههنرجويان هنرستان

مديران و هنرآموزان بتوانند با اختيارات بيشتر کارکرده و 

های کشاورزی آموزش هنرستاندر فرآيند بهبود نظام 

 خود نقش داشته باشند؛ 

ها و اختيارات مشخص بودن اهداف، مسئوليت -

هنرآموزان در نظام آموزشی، هنرآموزان بايد از 

ها و شرح وظايف خود، هدف و مأموريت نظام مسئوليت

آموزشی و مراحل و فرايندهای کاری آن آگاهی داشته 
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وليت آموزش که به عهده خوبی از عهده مسئباشند تا به

 آنان گذاشته شده است برآيند؛ 

يجاد فضای مثبت و روابط دوستانه در بين ا -

هنرآموزان و هنرجويان که اعتماد بين هنرجو و 

د شویدهد. بنابراين، پيشنهاد مهنرآموزان را افزايش می

های کوتاه عملياتی تعريف گردد و در آن که پروژه

 وری آموز اين پروژه را با همکاهنرجوها در کنار يک هنر

 مشارکت با يکديگر به پايان برسانند؛

 های هنرجويان درکارگيری نظرات و ايدهبه -

مور اها در بهبود و پيشبرد ها و همکاری آنگيریتصميم

آموزشی، مشارکت دادن هنرجويان در ارايه پيشنهاد 

جهت بهتر شدن انجام امور و کنترل امور انجام شده 

عنوان عوامل تواند بهويان توسط خودشان میهنرج

مشارکت و کارگروهی در افزايش توانمندسازی در 

-سازمان تأثيرگذار باشند؛ اصل مشارکت هنرجويان به

 های توانمندسازی آنها مطرح شدهعنوان يکی از پايه

گردد اين مشارکت در است. بنابراين، پيشنهاد می

لف های مختب کارگروهها در قالطراحی و ارزشيابی دوره

 تأمين گردد؛

سازی ساعات واحدهای عملی از طريق غنی -

افزايش امکانات کارگاهی و انتخاب مربيان خبره در 

های کارورزی؛ نظر به اينکه هنرجويان تمايل دارند دوره

از کارهای عملی و يادگيری بيشتر استفاده شود. 

ربردی، شود از اپليکيشن های کابنابراين، پيشنهاد می

 های پژوهشی و مربيان با تجربه استفاده گردد؛کارگاه

-برای ايجاد آشنايی در هنرجويان نسبت به هدف -

های آموزشی که هنرآموز در حين اجرای واحدهای 

کند، الزم است پيش از آغاز دوره به عملی دنبال می

شود، هايی که در طی دوره دنبال میتشريح هدف

خود باعث منسجم شدن فکر اين امر . پرداخته شود

هايی که هنرآموز دنبال هنرجويان، شناخت آنان از هدف

های هنرآموزی و کند، هماهنگی خود با هدفمی

همچنين، اعمال موارد اصالحی در آغاز کار با توجه به 

 نظرسنجی از آنان نيز خواهد شد؛

های کشاورزی با توجه به شرايط خاص هنرستان -

ها در رآموزان و مديران هنرستانگردد هنپيشنهاد می

تربيتی که برای هنرستان -های خاص آموزشیروش

 کشاورزی مناسب باشد، آموزش ببينند؛
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