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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 qualitativequantitative (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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طراحی نظام آموزشی هنرستانهای کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز
4

سمانه پازوکی ، 1محمدصادق صبوری* ، 2الهام دانایی ، 3احمدرضا عمانی
 1دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی  ،واحد گرمسار  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،گرمسار  ،ایران
 2دانشیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی  ،واحد گرمسار  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،گرمسار  ،ایران
 3استادیار گروه علوم باغبانی  ،واحد گرمسار  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،گرمسار  ،ایران
 4دانشیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی  ،واحد شوشتر  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،شوشتر  ،ایران
(تاریخ دریافت - :1400/2/27تاریخ تصویب)1400/8/1 :

چکیده
این مطالعه با هدف طراحی نظام آموزشی هنرستانهای کشاورزی مبتنی بر الگوی

توانمندساز انجام شده است  .تحقیق از نظر هدف ،اکتشافی و از نظر روش ،تلفیقی از روش-
های کیفی و کمی (آمیخته) است .در بخش کیفی تحقیق ،ابتدا با بررسی ادبیات نظری ،عوامل
مؤثر بر نظام آموزش هنرستانهای کشاورزی شناسایی شد .سپس 12 ،نفر از خبرگان حیطه
آموزش که با رویکرد نمونهگیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شده بودند ،با بهرهگیری از
تکنیک دلفی به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت 39 ،شاخص در قالب  8مؤلفه و  2بعد
اصلی ش ناسایی شد .در مرحله بعد ،به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد ،مؤلفهها و
شاخصها و ارایه مدل ساختاری از روش معادالت ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه سوم در نرمافزار  SPSS23و  Smart PLS3بهره گرفته شد .در بخش کمی تحقیق ،برای
سنجش مدل از دیدگاه هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی ،پرسشنامهای طراحی و پس از
احراز اعتبار و پایایی ،پرسشنامه در اختیار  120نفر از هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در
استانهای تهران ،خوزستان ،فارس ،قزوین ،مازندران و سمنان که با استفاده از روش
سرشماری انتخاب شدند ،قرار گرفت .نتیجه فرضیه کلی تحقیق نشان داد که ارکان نظام
آموزشی در توانمندسازی هنرجویان تاثیر دارد .همچنین ،نتایج فرضیه های جزیی نشان دادند
که ،نظام مدیریتی ،فرایند آموزش ،محتوای آموزش ،تربیت مربی فنی و فضای کالبدی در
توانمندسازی هنرآموزان در هنرستان های کشاورزی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
واژههای کلیدی :آموزش متوسطه -کشاورزان آینده ،الگوی توانمندسازی ،نظام آموزش،
هنرستانهای کشاورزی ،هنرآموزان
مقدمه
يکی از مهمترين بخشهای نظام آموزشی هر کشور،
نظام آموزش کشاورزی و فنی و حرفهای است
( )Gunasekera et al., 2018و توجه به آن ،از جمله
خطمشیهای اساسی کشورها برای تربيت نيروی انسانی
کارآمد در سطح پيش از دانشگاه بهشمار میآيد
( .)Nawabakhsh, 2011اين نوع از آموزش ،بهعنوان

يکی از رکنهای توسعه پايدار مورد پذيرش و تأکيد
سازمانهای بينالمللی مانند يونسکو ،سازمان تربيتی،
علمی و فرهنگی ،سازمان ملل متحد در زمينه آموزش-
های فنی و حرفهای و سازمان بينالمللی کار قرار گرفته
است ( .)Mohammad Ali, 2011آموزش کشاورزی با
تربيت افراد با توانايیهای علمی و عملی در امر
کشاورزی میتواند در تحقق توسعه پايدار روستايی،

112

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،1

امنيت غذايی ،توانمند کردن کشاورزی افزايش و اشتغال
نقش مهمی داشته باشد (.)Khodabandehlo, 2011
زيربنای هرگونه توسعه ،تأمين و تربيت نيروی انسانی
متخصص و کارآمدی است که در ابعاد مختلف ،راه را
برای توسعه پايدار و شکوفايی جامعه هموار میسازد.
پرورش اين نيروی کارآمد ،وظيفه اصلی آموزش و
پرورش هر جامعه است .آموزش حرفهای در کشاورزی
برای تربيت کشاورزان فعلی و آينده بهمنظور کسب
مهارت در فعاليتهای کشاورزی است ( Movahed
 .)Mohammadi, 2003در اين بين ،هنرستانهای
کشاورزی نقش بهسزايی در جهت پرورش نيروی انسانی
خالق ،با اراده و مبتکر دارا هستند ( Jomegi & Lashgar
 .)Ara, 2012هنرستانهای کشاورزی از مراکز آموزشی
وابسته به آموزشوپرورش هستند که با هدف تربيت
کمک کارشناس (تکنسين) و نيروی کار ماهر و کاردان
کشاورزی پا به عرصه نهاده است؛ فراگيران عالقهمند
پس از گذران مقاطع ابتدايی و راهنمايی بهعنوان
(هنرجو) وارد اين هنرستانها شده و تحت تعليم
هنرآموزان (آموزشگران) قرار میگيرند .آموزش
کشاورزی با تأکيد بر بعد عملی بهعنوان زيرشاخهای از
آموزش حرفهای ،عامل مهمی در تربيت نيروی انسانی
ماهر و کارآمد مورد نياز برای توسعه يخش کشاورزی
بهشمار میرود ( .)Eskandari et al., 2015بهطورکلی،
اهداف اختصاصی برنامه آموزش حرفهای در کشاورزی را
میتوان شامل آماده ساختن فرد برای کار و حرفه
کشاورزی ،افزايش کارايی و بازدهی (راندمان) توليد،
آشنا کردن فرد با چالشهای بازاريابی توليدی ،حفاظت
از خاک و منابع طبيعی ،مديريت مؤثر و فعال مزرعه و
فعاليت رهبری در جامعه روستايی برشمرد ( Movahed
 .)Mohammadi, 2003مواردی مانند :بیتوجهی به
اثربخشی آموزشی ( ،)Issa et al., 2020ارتباط ضعيف
آموزش با نيازهای بازارکار ( Dulandas & Brysiewicz,
2018؛  ،)Salimi, 2014توجه نداشتن به کيفيت و
اثربخشی در نظام آموزشی ( Efthymiou & Zarifis,
2021؛ Roopa et al., 2021؛  ،)Garira, 2020نبود
هنرآموزان با کفايت ( ،)Khalili et al., 2010کمبود فضا
و امکانات آموزشی ( Barrett et al., 2019؛ Saaid et al.,
2019؛  ،)Movahed Mohammadi et al., 2013روش-

های ياددهی-يادگيری نامناسب (Jame Bozorg, 2012؛
 ،)Lankarani & Emadzadeh, 2000نبود متخصصان و
مديران کارآمد ( ،)Navidi, 2011ضعف در ويژگیها و
توانايیهای علمی ،مهارتهای تدريس و نحوهی برخورد
هنرآموزان با هنرجويان (فراگيران) ،کمبود شديد نيروی
انسانی با کيفيت (van Dijk et al., 2020؛ Navidi,
 ،)2011نارسايی در حوزه کارايی درونی نظام و برنامه
آموزشی از قبيل سطح ،محتوای برنامه آموزشی ،کيفيت
برنامه ،کارآموزی و روشهای گزينش هنرجويان و
کارآموزان ،نحوه اجرا و اعمال مشاوره و راهنمايی شغلی
( )Shariatzade et al., 2006اشاره کرد .در کنار اين
موارد ،چالشهايی مانند بيکاری دانشآموختگان
( ،)HajiMirrahimi et al., 2016ناهمخوانی شغل با
تخصص افراد ،انتقال نيافتن مناسب دانشآموختگان از
مدرسه به بازار کار ،وجود دانشآموختگان ناکارآمد و
ناهماهنگی ميان مهارتهای دانشآموختگان با نيازهای
بازارکار از جمله محدوديتهای نظامآموزش متوسطه به-
ويژه در بخش کشاورزی در ايران هستند ( Eskandari et
.)al., 2015
آمارها نشان میدهد در سالهای 1392تا1398
بيکاری دانشآموختگان کشاورزی با رشد فزايندهای
روبهرو بوده است بهگونهای که از  21درصد در سال
 1393به  42/3درصد در سال  1398رسيده است
( .)Country Statistical Yearbook, 2019افزايش تعداد
دانشآموختگان هنرستانهای کشاورزی در کنار بحران
بيکاری آنها باعث هدر رفت سرمايههای کليدی کشور در
منابع انسانی خواهد شد (.)Shiri et al., 2014
نياز به وجود دانشآموختگان هنرستانهای
کشاورزی از يک طرف و عدم انطباق دانش و مهارتهای
اين دانشآموختگان با بازار هدف و همچنين ،تغيير در
اين فرآيند تربيت نيروی انسانی (هنرجويان) ،اصلیترين
هدف و مسئله موردنظر اين تحقيق میباشد .لذا ،مساله
اصلی اين تحقيق اين است که از ديد هنرآموزان
هنرستانهای کشاورزی چه نوع نظام آموزشی بايد
طراحی شود تا خروجی اين هنرستانها با نيازهای
واقعی کشور و بازار هدف همخوانی داشته باشند.
بنابراين ،پژوهش به دنبال شناسايی ابعاد ،مؤلفهها و
شاخصهای دخيل در نظام آموزشی هنرستانهای
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کشاورزی است تا با طراحی الگوی مناسب بتواند خط-
مشیهايی را پیريزی کند که موجب توانمندسازی
هنرجويان گردد.
روششناسی پژوهش
اين پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و
برحسب نحوه گردآوری دادهها ،از نوع توصيفی
(غيرآزمايشی) ،استراتژی آميخته است که پس از تعريف
موضوع و انجام مطالعات کتابخانهای اوليه و مصاحبههای
باز (کيفی) ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مربوطه از
طريق روش دلفی1که خود از روشهای کيفی تحقيق
تلقی میشود ،توسط پرسشنامه تحقيق (شامل پاسخهای
طيف  5گزينهای ليکرت و يک پرسش باز جهت اضافه
شدن مؤلفههای جديد احتمالی) و از نظر خبرگان
دانشگاهی و حرفهای آشنا جمعآوری شده و پس از اخذ
نظرات اصالحی کيفی و کمّی ايشان ،به کمک روشهای
آمار مناسب ،تحليل و طی دو دور رفت و برگشت
اطالعات ،مؤلفهها و ترکيب عوامل به اجماع نخبگان
رسيد .پس از آن ،تحليل عاملی تأييدی 2متغيرهای
پژوهش توسط نرمافزار  Smart PLS3بهصورت جداگانه
برای هر متغير انجام شد تا مشخص گردد که دادهها با
يک ساختار عاملی معين هماهنگ هستند يا خير.
روش دلفی يکی از روشهای تحقيق کيفی است که
از آن بهمنظور دستيابی به اجماع در تصميمگيریهای
گروهی استفاده میشود .در عمل ،روش دلفی يک سری
از پرسشنامهها يا دورهای 3متوالی به همراه بازخورد
کنترل شدهای است که تالش دارد به اتفاقنظر ميان
يک گروه از افراد متخصص4درباره يک موضوع خاص
1. Delphi Questionnaire
2. Confirmative Factor Analysis
3. Rounds
4. Expert Panel
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دست يابد .معمو ًال روش دلفی شامل مراحل اساسی زير
میباشد (.)Sarlak et al., 2012
در مرحلة اول ،مساله پژوهش تعريف و بر اين اساس
ويژگیهای الزم برای شرکتکنندگان در کارگروه دلفی
تعيين میشود .سپس ،نامزدهای مشارکت در اين کار
گروه شناسايی و از آنان دعوت بهعمل میآيد .اين
مرحله با تعيين اعضای کار روه به اتمام میرسد .مرحله
دوم روش دلفی به توليد ايده در زمينه مساله پژوهش
اختصاص دارد .در اين مرحله ،اعضای کارگروه ايدههای
خود را درباره عوامل مرتبط با مساله پژوهش ارايه می-
کنند .پژوهشگر با تحليل و پااليش اين ايدهها ،حذف
موارد تکراری و کاربرد واژگان يکسان ،ليست نهايی
عوامل مرتبط با مساله پژوهش را استخراج میکند .در
اين مرحله ممکن است نظر اعضاء درباره عواملی خواسته
شود که از پيش تعيين شدهاند .در مرحله سوم ،اعضای
کارگروه ميزان اهميت عوامل را تعيين يا تعدادی از
مهمترين آنها را انتخاب میکنند .بر اين اساس ،تعداد
عوامل به ميزانی کاهش میيابند که کار با آنها قابل
انجام باشد .در حقيقت اين مرحله برای کاهش تعداد
عوامل به تعداد قابل قبول برای ادامة کار انجام میشود.
مرحلة چهارم به بازنگری در ميزان اهميت عوامل بر
اساس نتايج مرحله پيش يا تعيين ترتيب اهميت عوامل
اختصاص دارد .در اين مرحله ،هر يک از اعضاء در جريان
نظر گروه قرار میگيرد و مجدداً در ميزان يا ترتيب
اهميت عوامل تجديدنظر میکنند .تجديدنظر اعضاء تا
جايی ادامه میيابد که ميان آنان اتفاق نظر حاصل شود
يا تعداد شرکتکنندگان به کمتر از حد الزم برسد .بر
اين اساس طرح تحقيق بهصورت چارت ذيل ترسيم
گرديد:
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چارت  .1فرايند طراحی الگوی تحقيق (نگارنده)
گام يکم (الف) :مطالعه کتابخانهای به
منظور استخراج ابعاد ،مؤلفهها و شاخص-
های پايبندی کارکنان

گام دوم :تلفيق شاخصهای حاصل از
نظرات خبرگان و شاخصهای مستخرج
از ادبيات پژوهش

گام يکم (ب) :طراحی پرسشنامه باز و نظرخواهی در
خصوص شاخص های مؤثر بر نظام آموزشی مبتنی بر
توانمندسازی

اجرای دو مرحله دلفی در جهت تشخيص مؤثر شاخصهای مؤثر بر نظام آموزشی مبتنی بر
توانمندسازی
طراحی مدل پيشنهادی و تدوين پرسشنامه و توزيع در نمونه آماری (هنرآموزان) جهت
سنجش برازش مدل
گام سوم :به کارگيری معادالت ساختاری (تحليل عاملی اکتشافی) برای تأييد مدل پيشنهادی
()Smart PLS
تأييد برازش مدل

گام اول :اين گام از طريق مراجعه به بانکهای
اطالعاتی و استفاده از منابع معتبر علمی انجام گرفت
( .)Ahmadi et al., 2008در همين حين ،با کمک
پرسش باز از خبرگان فن ،مؤلفهها و شاخصهای اصلی
نظام آموزش هنرستانهای کشاورزی مبتنی بر
توانمندسازی ،شناسايی و با مؤلفهها و شاخصهای
حاصل از ادبيات تحقيق تلفيق و تجميع گشت.
گام دوم :از آنجا که در پيشينه تحقيق نيز شاخص-
های گوناگونی شناخته شده بود ،نتايج بهدست آمده از

پرسشهای باز با نتايج حاصل از بررسی پيشينه تحقيق
تلفيق گرديده و به شکل پرسشنامهای بسته ،بهعنوان
مرحله دوم دلفی در اختيار خبرگان قرار گرفت
(.)Ahmadi et al., 2008
در انجام تکنيک دلفی 12 ،نفر از خبرگان
دانشگاهی ،هيأت علمی ،هنرآموزان و مديران هنرستان-
ها بودند که دارای تجربه و دانش کافی در خصوص
روش و موضوع مورد نظر بودند که با استفاده از نمونه-
گيری هدفمند و غيراحتمالی انتخاب شدند (جدول .)1

جدول  .1کانون خبرگان برای تعيين مؤلفه ها و ابعاد پژوهش
تحصيالت

سمت

تخصص

تعداد

دکتری

دانشيار

ترويج و آموزش کشاورزی

4

مهندسی بيوسيستم
اساتيد خبره دانشگاهی

استاديار
دکتری

ترويج و آموزش کشاورزی

3

فيزيولوژی گياهی
مهندسی بيوسيستم
مدير هنرستان

خبرگان غير دانشگاهی

کارشناسی ارشد

اگرواکولوژی

2

مديريت آموزشی
هنرآموز
(آموزشگران) هنرستان

ترويج و آموزش کشاورزی
مهندسی بيوسيستم

3
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سپس از انتخاب افراد ،نظرات آنها 1طی  2مرحله
استخراج و دستهبندی گرديده و بر اين اساس مؤلفههای
تحقيق شناسايی شدند.
در سنجش برازش مدل با توجه به محدود بودن
جامعه تحقيق ،سرشماری انجام شد و پرسشنامهها
توسط آنها تکميل شد .در اين تحقيق 2 ،بخش تحقيق
کمی و کيفی وجود دارد که در فاز کيفی ،با توجه به
اهداف تحقيق ،نسبت به شناسايی ابعاد و مؤلفههای
نظام آموزش هنرستانهای کشاورزی و توانمندسازی
هنرجويان هنرستانهای کشاورزی با بهرهمندی از
مرتبطترين ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها برای اين منظور
اقدام شد تا ابزار (پرسشنامه) اوليه تحقيق طراحی گردد.
سپس ،با کمک ابعاد و مؤلفه های تعيين شده،
پرسشنامه بهصورت ساختارمند تنظيم و طراحی شد.
برای تجزيهوتحليل دادهها و سنجش برازش مدل نيزاز
معادالت ساختاری استفاده گرديد.
يکی از مباحث هميشگی همراه با تکنيک دلفی،
رسيدن به توافق و پايان دورهای آن است که در پژوهش
حاضر ،برای تعيين ميزان اتفاقنظر ميان اعضـای پانـل
از ضـريب همـاهنگی کنـدال 2استفاده شده است.
ضريب هماهنگی کندال نشان میدهد افرادی که چند
مقوله را بر اساس اهميت آنها مرتب کردهاند ،معيارهای
مشابهی را برای قضاوت درباره اهميت هر يک از مقولهها
بهکار بـرده و از اين لحاظ با يکديگر اتفاق نظر دارند.
برای تصميمگيری درباره توقف يا ادامه دورهای دلفی
نيز ،معيار تصميمگيری ،اتفاقنظر قوی ميان اعضای پانل
است کـه بـر اسـاس ضـريب کنـدال تعيـين میشود
(.)Babaei Farsani & Hassani Moghadam, 2020
جدول  2چگونگی تفسير مقادير گوناگون ايـن ضـريب و
جـدول  ،3نتايج محاسبات ضريب کندال دو دوره اول و
دوم دلفی را نشان میدهد.

1. Panel
)2. Kendall's Coefficient of Concordance (W
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جدول  .2تفسير مقادير گوناگون ضريب کندال
مقدار ضريب کندال

0/1

0/3

0/5

0/7

0/9

تفسير ميزان اتفاق
نظر

بسيار
ضعيف

ضعيف

متوسط

قوی

بسيار
قوی

اطمينان نسبت به
ترتيب عوامل

وجود
ندارد

کم

متوسط

زياد

بسيار
زياد

منبع Rasooli et al., 2016( :به نقل از )Schmidt, 1997
جدول  .3نتايج محاسبات ضريب توافق کندال برای دلفی
دور دلفی

تعداد
کارشناسان

ضريب
کندال

مقدار معناداری

اول

12

0/52

0/003

دوم

11

0/82

0/001

منبع( :نتايج حاصل از تحقيق)

پس از اجرای دور اول دلفی ،ضريب هماهنگی
کندال بهمنظور بررسی ميـزان همـاهنگی پانـل دلفی
درباره عوامل و شاخصهای پژوهش محاسبه شد و
ضـريب  0/52به دست آمد که نشان میدهد وحدتنظر
ميان ديدگاه کارشناسان در حد متوسط است .همچنين،
مقدار سطح معناداری نيز  0/003به دست آمد که نشان
میدهد با اطمينان  %99میتوان به نتايج بهدست آمده
اتکا نمود .در نتيجه با صرفنظر از شاخصهايی که
امتياز زير شدت آستانه را کسب کردهاند ،ساير شاخصها
برای مطالعه در مرحله اول مورد استفاده قرارگرفتند.
ضريب کندال در مرحله دوم «تکنيک دلفی»  0/82به-
دست آمد .همچنين ،ميانگين امتيازات تمامی گويه-
هايش  4بود که حاکی از اتفاق نظر قوی اعضاست .با
توجه بـه اينکـه تعـداد اعضـای پانل در اين پژوهش
بيش از  10نفر بودند؛ اين ميـزان از ضـريب کنـدال
ال معنـادار محسـوب میشود.
کـام ً
در نهايت ،با استفاده از روش دلفی ،متغيرهای
تحقيق مطابق با شکل  1استخراج شدند که ارکان نظام
آموزش هنرستانهای کشاورزی (متغيرهای مستقل)
شامل :سيستم مديريتی (برنامهريزی و نيازها ،تأمين و
ساماندهی منابع ،آمادهسازی نيروی انسانی و نظام
کنترل و پايش) ،فرايند آموزش (آموزش غير متمرکز،
آموزش دوگانه ،آموزش گروهی ،به روزرسانی معلومات و
آموزش حرفهای) ،محتوای آموزش (تجزيه و تحليل
نيازها ،تجزيه و تحليل اهداف آموزشی ،تحليل محتوای
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برنامه درسی ،تجزيه و تحليل راهبرد آموزشی ،نظام
ارزشيابی و روشهای تدريس) ،تربيت مربی فنی (ويژگی
هنرجويان ،ويژگی هنرآموزان ،صالحيت آموزشی،
صالحيت فردی ،صالحيت حرفهای و صالحيت اخالقی)،
تأمين فضا تجهيزات و فناوری (مؤلفههای کالبدی،
مؤلفههای زيست محيطی ،مؤلفههای ارتباطات
اجتماعی ،مؤلفههای مبلمان و تجهيزات ،مؤلفه فناوری و
مؤلفه ارزشيابی) بودند.توانمندسازی هنرجويان

هنرستانهای کشاورزی (متغير وابسته) نيز شامل:
رويکرد انگيزشی(راهکارهای مديريتی ،فناوری اطالعات
و ارتباطات ،توسعه مشارکت و شفافسازی) ،رويکرد
شناختی (روابط انسانی،تعهد ،انگيزش و الگوسازی) و
رويکرد ارتباطی (تعاملی) (بعد شناختی ،خودکارآمدی،
فراشناختی ،قدردانی) بود.
شکل  ،1چارچوب مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقيق (نگارنده)

در بخش کمی ،با تمرکز بر روی هنرآموزان
هنرستانهای کشاورزی ،مطالعه بهصورت ميدانی انجام
پذيرفت .روش نمونهگيری کمی در اين تحقيق بهدليل
کم بودن جامعه آماری هنرآموزان ،نمونهگيری
سرشماری انتخاب گرديد که پرسشنامه در اختيار 120
نفر از هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در استانهای
تهران ،خوزستان ،فارس ،قزوين ،مازندران و سمنان قرار
گرفت .بهمنظور پاسخگويی به مساله تحقيق و اهداف
مورد نظر در پژوهش کمی ،پرسشنامه کمی به عنوان
ابزار اصلی تحقيق طراحی شد .پرسشنامه کمی در غالب
طيف ليکرت  5امتيازی ( 0تا  )5مورد بررسی قرار
گرفت.
برای تاييد روايی ابزار اندازهگيری از سه نوع روايی
ارزيابی تحت عنوان روايی محتوی 1،روايی همگرا 2و
روايی واگرا 3استفاده شد .روايی محتوی بهوسيله
اطمينان از سازگاری بين شاخصهای اندازهگيری و

Davari & Rezazadeh,

ادبيات موجود ايجاد شده (
 )2017و اين روايی توسط نظرسنجی از اساتيد و
خبرگان حاصل گشت .روايی همگرا به اين اصل بر می-
گردد که شاخصهای هر سازه با يکديگر همبستگی
ميانهای داشته باشند ( )Davari & Rezazadeh, 2017بر
اساس نظر فورنل و الرکر ،)1981(4معيار روايی همگرا
بودن اين است که ميانگين واريانسهای استخراجی5
بيشتر از  0/5باشد .روايی واگر نيز از طريق مقايسه جذر
 AVEبا همبستگی بين متغيرهای مکنون (جدول )6
سنجيده شده و برای هرکدام از سازههای انعکاسی ،جذر
 AVEبايد بيشتر از همبستگی آن سازه با ساير سازهها
در مدل باشد ( .)Davari & Rezazadeh, 2017در اين
پژوهش ،جهت تعيين پايايی پرسشنامه از دو معيار
(ضريب آلفای کرونباخ و ضريب پايايی مرکب) 6بر طبق
نظر فورنل و الرکر ( )1981استفاده شد .ضرايب آلفای
کرونباخ تمامی متغيرها در اين پژوهش از حداقل مقدار

1. Content Validity
2. Convergent Validity
3. Divergent Validity

4. Fornell & Larcker
)5. Average Variance Extracted (AVE
6. Coefficient of Composite Reliability
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قابل قبول ( )0/7بيشتر بود .پايايی مرکب بر خالف
آلفای کرونباخ که به طور ضمنی فرض میکند هر
شاخص وزن يکسانی دارد ،متکی بر بارهای عاملی1
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حقيقی هر سازه است ،بنابراين معيار بهتری را برای
پايايی ارائه میدهد .حداقل مقدار قابل قبول پايايی
مرکب ( )0/7است که بايد مقداری بيش از  0/7را به
دست آورد تا بيانگر ثبات درونی سازه باشد ( & Davari
 .)Rezazadeh, 2017در جدول  4و  ،5نتايج پايايی و
روايی ابزار سنجش بهطور کامل آورده شده است.

1. Loadings Factors

جدول  .4روايی همگرا و پايايی ابزار اندازه گيری

توانمندسازی

نظام آموزشی

متغيرهای پژوهش
سيستم مديريتی
فرايند اموزشی
محتوای آموزشی
تربيت مربی فنی ،تامين منابع انسانی
تأمين فضا ،تجهيزات و فناوری
رويکرد انگيزشی
رويکرد شناختی
رويکرد ارتباطی (تعاملی)

سيستم
مديريتی
*0/782
سيستم مديريتی
0/701
فرايند آموزشی
0/772
محتوای آموزشی
0/627
تربيت مربی فنی
تأمين فضا و 0/539
تجهيزات
0/422
رويکرد انگيزشی
0/651
رويکرد شناختی
0/424
رويکرد تعاملی

ضريب ميانگين واريانس استخراج
شده ()AVE
0/612
0/630
0/609
0/581
0/575
0/789
0/785

ضريب پايايی مرکب
()CR
0/962
0/945
0/979
0/979
0/972
0/976
0/976

ضريب پايايی
آلفای کرونباخ
0/958
0/935
0/978
0/977
0/970
0/973
0/973

0/712

0/971

0/976

جدول  .5ماتريس همبستگی و بررسی روايی واگر
تأمين فضا رويکرد
تربيت
محتوای
فرايند
مربی فنی و تجهيزات انگيزشی
آموزشی
آموزشی
*0/793
0/651
0/192
0/584

*0/780
0/326
0/624

*0/762
0/751

*0/758

0/548
0/672
0/718

0/484
0/756
0/349

0/685
0/536
0/504

0/754
0/270
0/376

بر اساس مطالب عنوان شده و نتايج حاصله از
خروجیهای نرم افزار  ،Smart pls3جداول  4و  5نشان-
دهنده آن است که ابزار اندازهگيری از روايی و پايايی
(ضريب ميانگين واريانس استخراج شده ،ضريب پايايی
مرکب ،و ضريب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار
هستند .برای انجام سنجشهای مربوط به بخش کمی
تحقيق (پرسشنامه) از دو نرمافزار  SPSS23و Smart
 PLS-3جهت تعيين معادالت ساختاری موردنظر
استفاده شد.

*0/888
0/538
0/661

رويکرد
شناختی

*0/886
0/526

رويکر
ارتباطی

*0/843

یافتههای پژوهش
از دو روش کيفی و کمی استفاده شد ،در بخش
کيفی تحقيق (تکنيک دلفی) ،پرسشنامه در  2بعد8 ،
مؤلفه و  42شاخص طراحی گرديد .در مجموع ،از
پرسشنامههای دريافت شده 11 ،پرسشنامه به لحاظ
استخراج و تجزيه و تحليل ،مناسب تشخيص داده شد.
پس از بررسی و جمعبندی نتايج 3 ،شاخص بهدليل
کسب ميانگين کمتر از  4و ضريب کندال کمتر از 0/5
از دور نخست خارج شد ( )Ahmadi et al., 2008و 39
شاخص باقی مانده و به دور دوم راه يافت .در بخش
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کمی ،تعداد جامعه مورد نظر  120نفربود که پرسشنامه
در اختيارهمه ی آنها قرار گرفت (سرشماری) و درغالب

طيف ليکرت  5امتيازی ( 0تا  )5مورد بررسی قرار
گرفته شد.

جدول  -6نتايج نهايی دلفی

تربيت مربی فنی ،تامين منابع انسانی

نظام آموزشی هنرستان های کشاورزی

محتوای آموزشی

فرايند آموزشی

سيستم مديريتی

بعد

مولفه

شاخص
برنامهريزی و نيازها (توجه به نيازهای بازار کار در محيط کشاورزی ،شناسايی و تعيين انتضارات
آموزشی هنرآموزان ،بهبود شرايط برای آموزش ،يادگيری و تعيين محتوای آموزشی مناسب و
استفاده از نظرات هنرجويان در تعيين اهداف آموزشی
تأمين و ساماندهی منابع و امکانات (تدارک وسايل و تجهيزات کشاورزيی هر رشته ،توجه به
افزايش مهارت هنرآموزان ،مشخص نمودن و تخصيص بودجه مورد نياز فعاليت های آموزش
عملی و مشخص نمودن و تخصيص وسايل کمک آموزشی)
آماده سازی نيروی انسانی توسط روابط (ايجاد فرصت برای ارتقاء خالقيت و دانش هنراموزان و
فراهم کردن دوره های ضمن خدمت ،تشويق هنرآموزان موفق در رشته حرفهای  ،فراهم کردن
فرصت های توسعه حرفه ای با اشتراک تجارب آنها ،بکارگيری نظام تعاملی در اداره هنرستان با
هنرآموزان و تعويض اختيار به مديران در زمينه جذب هنراموزان و هنرجويان)
نظارت ،پايش و کنترل (ايجاد فرصت برای ارتقاء خالقيت و دانش هنراموزان و فراهم کردن
دوره های آموزش ضمن خدمت ،تشويق هنراموزان موفق در رشته حرفه ای هنرجويان و فراهم
کردن فرصت های توسعه حرفه ای معلمان از طريق به اشتراک گذاشتن تجارب آنها)
آموزش غير متمرکز (دارا بودن يک ساختار غير متمرکز منطقهای در شهرستان و جدا از
بخشنامههای مرکزی)
آموزش دوگانه (طراحی هنرستان های کشاورزی از دوره ابتدايی از سن  10سال به باال و
تفکيک دوره های آموزشی به دوره های مجزای تئوری و عملی (نظام دوگانه کارفرما و دانشسرا)
آموزش گروهی (آموزشهای ويژه برای مديران ،هنرآموزان ،استادکاران ،سرپرستان بخش قبل از
تصدی)
به روزرسانی معلومات (طراحی آموزش های بين المللی با ساير کشورها و استفاده از فناوری
های الکترونيکی ارتباطی و آموزش هوشمند )
آموزش حرفهای (ارتباط با مراکز تحقيقات کشاورزی و به دست آوردن يافته های نوين
کشاورزی،
وجود قوانين مربوط به جذب کار پس از طی دوره های هنرستان کشاورزی ،استفاده از بودجه
دولتی و رايگان برای تربيت هنرجويان و در نظر گرفتن محيط آموزشی مناسب هم برای
دختران و هم برای پسران)
تجزيه و تحليل نيازها (تحليل وضعيت موجود ،تحليل وضعيت مطلوب و فهرست و مرتب کردن
نيازها و گزينش تعدادی از نياز که برای اقدام اولويت دارند)
تجزيه و تحليل اهداف آموزشی (توجه به ياددهی عمليات های کشاورزی برای احراز شغل،
تعريف و تحليل هدف¬های کلی و هدف¬های آموزشی برنامه درسی ،تبديل هدفهای کلی به
اهداف آموزشی (جزئی و رفتاری) و تناسب اهداف با نيازهای جامعه فعلی)
تحليل محتوای برنامه درسی (تحليل محتوا بر اساس هدفهای تنظيم شده و زمان اجرای
فعاليتهای عملی ،تجزيه و تحليل موضوع های نظری و عملی و تحليل محتوا بر اساس ويژگی
های هنرجويان و تناسب با نيازها)
تجزيه و تحليل راهبرد آموزشی (مطابقت با زمان و مکان آموزش ،در نظر گرفتن يافتههای نوين
در بخش کشاورزی و نحوه استفاده از منابع روز ،توجه بيشتر به علوم عملی (گلخانه ،مزرعه ،باغ،
دامپروری ،شيالت ،زنبور عسل و  ،)..توجه بيشتر به علوم پايه و آموزش های عمومی و
آموزش تجهيزات نوين کشاورزی به هنرجويان)
نقش نظام ارزشيابی (توجه و بکارگيری ابزار الکترونيکی در ارزشيابی ،بازنگری به وسيله
متخصصان برنامه درسی و حوزه های عملی ،ارزشيابی تکوينی بخش های مختلف برنامه درسی،
ارزشيابی مقدماتی در اجرا به منظور اصالح و تقويت برنامه درسی و ارزشيابی نهايی در صورت
نياز)
روش های تدريس (استفاده از يادگيری حل مسئله ،استفاده از روش های خصوصی و انفرادی،
بکارگيری روش های مشارکتی و هدايت به سمت يادگيری فعال خودمحور)
ويژگی هنرجويان (عالقهمندی به فعاليت در کشاورزی و نگرش مثبت به اشتغال در حوزه
کشاورزی ،دارا بودن مهارت های عملی و کشاورزی و توانايی های جسمی مناسب ،عالقه مندی
بيشتر به فعاليت های عملياتی ،ميدانی و کارگاهی مثبت به دروس نظری ،داشتن اراضی
کشاورزی يا روستا زاده بودن و دارا بودن توانايی های مديريتی مزرعه و توان راهنمايی و
مشاوره)
ويژگی هنرآموزان (داشتن حس مسئوليتپذير در يادگيری عملی توسط هنرجويان ،دارا بودن
خالقيت و نوآوری در اموزش و استفاده از شيوه های نوين در تدريس و تسلط هنرآموز بر فرايند
تدريس ،دارا بودن مهارت های فنی و کارگاهی و عالقه مندی به تدريس مهارت آموزی و ميزان
رضايتمندی هنراموزان از نظر شغلی)
صالحيت های آموزشی (ايجاد و گسترش مهارت ها و دانش شغلی هنرآموزان ،ايجاد زمينه برای
ايفای (نقش فعال) هنرآموزان در اداره مدرسه و تفسير روش های آموزشی ،وجود نظام ارزيابی
دقيق و ارج گذاری به کار هنرآموزان پر تالش و ارزشيابی عملکرد هنراموزان به منظور ارتقای
استانداردها در نظام تربيت رسمی و عمومی)
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پازوکی و همکاران :طراحی نظام آموزشی هنرستانهای کشاورزی...

رويکر ارتباطی (تعاملی)

توانمندسازی

رويکرد شناختی

رويکر انگيزشی

تأمين فضا ،تجهيزات و فناوری

بعد

مولفه

شاخص
صالحيت های فردی (خالقيت ،نوآوری ،قدرت و توانمندی ذهنی ،انتقادپذيری ،مشارکت جويی
و مهارت تصميم گيری و ارتباطات ميان فردی)
صالحيت های حرفهای (ارتقای سطح کارايی و توانايی هنراموزان از طريق تقويت و افزايش
اختيارات هنرآموزان ،جامع نگری به آموزش ،خطرپذيری و توانايی ايجاد تغييرات و شايستگی
های پژوهشی)
صالحيت های اخالقی (شاگرد پروری ،اعتماد ،احترام و رعايت حقوق هنرآموزان و روابط متقابل
و بدون تبعيض با هنرآموزان و محترم شمردن قوانين و مقررات سازمان)
مؤلفه کالبدی (طراحی هندسه خاص فضای هنرستانهای کشاورزی در کشور ،تفکيک فضاهای
آموزشی و عملی در هنرستان و سهولت دسترسی آسان ،دارا بودن مزارع ،دامداری ها ،گلخانهها،
پرورش قارچ و نزديکی به محيط روستا و کشاورزی و تنوع فضايی در محيط ها باز هنرستان)
مؤلفه زيست محيطی (برخورداری از نور و فضای فيزيکی مناسب برای کالس و خوانايی فضاها
در محيط يادگيری ،حفظ ويژگی های بومی/محلی و طراحی متناسب با اقليم و سايه اندازی در
مسيرهای حرکتی ،وجود تهويه طبيعی در محيط های يادگيری و چشم انداز ،ديد و منظر
فضاهای آموزشی)
مؤلفه ارتباطات اجتماعی (ايجاد حس امنيت و وجود ارامش در محيط آموزشی ،امکان انجام
فعاليت های گروهی و ايجاد حس تعلق به فضای باز آموزشی ،کنترل و نظارت محيط آموزشی و
رشد خالقيت محيطی در ارتباط هنرآموزان با فضاهای طبيعی و بکر)
مؤلفه مبلمان و تجهيزات (دارا بودن تجهيزات آموزشی مطابق با دانش و استانداردهای روز،
هماهنگی و متناسب بودن لوازم و تجهيزات با اهداف آموزش ،توليد تجهيزات آموزشی مطابق با
دانش و استانداردهای روز و استاندار سازی مبلمان و تجهيزات محيط يادگيری و انعطافپذيری
چيدمان)
مؤلفه فناوری (دارا بودن کارگاه های عملی و بهره گيری از فناوری های نوين ،جامع نگری در
طراحی ،توليد تجهيزات ،توليد و تأمين فناوری در پاسخگويی به نياز مهارتی بازار ،تجهيز محيط
آموزشی به رسانه های ديداری شنيداری ،الکترونيکی و فناوری های آموزشی و هماهنگی
تجهيزات و فناوری با ويژگیهای روانی و جسمانی هنراموزان در سطوح مختلف)
شيوه ارزشيابی (استفاده از نمره در ارزشيابی هنرجويان ،استفاده از ارزشيابی خود تشخيصی
توسط هنرجويان ،به کارگيری ارزشيابی مبتنی بر افزايش کميت محصول و به کارگيری
ارزشيابی مبتنی بر کيفيت محصول)
روابط انسانی (دارا بودن تقويت اعتماد به نفش در هنرآموزان و هنرجويان ،توجه به افزايش
رضايت شغلی مديران و هنرآموزان و کنترل امنيت شغلی ،تقويت مديريت پاسخگو و مسئوليت
پذير بودن هنراموزان و مديران و درک نيازهای روابط انسانی برای هنرآموزان ،هنرجويان و
مديران)
تعهد (دارا بودن وجدان کاری و ايجاد نگرش مثبت نسبت به کار و داشتن عالقه و مسئوليت
پذيری هنرجويان در هنرستان)
الگوسازی (ارائه نظام ارزيابی و بازخورد مناسب به عملکرد مديران و هنرآموزان و اعمال سبک
مديرين مشارکتی در هنرستان های کشاورزی)
خودمديريتی (فراهم نمودن الگوی مديريت ،شناخت و معرفی مديران و هنراموزان موفق و
کارآفرين در هنرستان ،فراهم نمودن انگيزه و هدايت رهبری ،با در نظر گرفتن روحيهی
خودمديريتی و خود راهبری و تشويق و تقويت روحيه خودکنترلی در رفتار تعاملی و تقويت
روحيه خود ارزشيابی)
بعد شناختی (ايجاد حس تقويت ،توانمدی  ،شايستگی در مديران ،ايجاد احساس مؤثر بودن در
مديران و هنرآموزان و تقويت قدرت تصميم گيری و انتخاب هنرآموزان)
بعد خودکارآمدی (در نظر گرفتن پاداش مبتنی بر عملکرد مديران و هنرآموزان ،ارتقای توانايی
ريسک پذيری در مديران و هنرآموزان ،اشتن اعتماد سازی در روابط متقابل مديران و
هنرآموزان و دارا بودن استقالل عمل به مديران و هنرآموزان)
بعد فراشناختی (به کارگيری روحيه خودکنترلی ،کنترل رفتار تعاملی در مديران و هنرآموزان و
دارا بودن خود قضاوتی و خود مشاهده گری در مديران و هنرآموزان)
بعد قدردانی (به کار گيری شناخت و قدردانی از عملکرد مديران و هنرآموزان و باال بردن
مسئوليت پذيری در مديران و هنرآموزان)
راهکارهای مديريتی (ضرورت مديريت تغيير در اهداف ،برنامه ريزی و اجرای برنامه های
آموزشی در هنرستان ،فراهم کردن منابع و اطالعات مورد نياز هنرآموزان و هنرجويان ،برگزاری
جلسات هدايت و گفتگو با هنرجويان و هنرآموزان و استفاده از نظرات آنان و ايجاد و توسعه
محيط خالق و نوآور در هنرستان)
استفاده از فناوری و اطالعات و ارتباطات (شناخت ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و
يادگيری و درک زمان مناسب در کاربرد ابزارهای  ICTدر هنرستان)
توسعه مشارکت (تشکيل گروه های مشترک از هنرآموزان و هنرجويان در طراحی برنامه،
توسعهی مشارکت مديران در تصميم گيریهای مربوط به هنرستان و تفويض اختيارات بيشتر
به هنراموزان در هنرستانها)
شفافسازی (شفاف نمودن وظايف و نقش مديران ،هنرآموزان و هنرجويان ،ضرورت مديريت
دانش در آموزش و پرورش ،پاسخگو بودن مديران هنرستان در برابر عملکرد خويش از طريق
سازمان و پاسخگو بودن هنراموزان هنرستان در برابر عملکرد خويش از طريق هنرجويان)
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پس از استخراج ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها دربخش
کيفی ،در بخش کمی اين شاخصها در قالب فرضيههای
تحقيق شکل گرفته و در تحليل عاملی مرتبه سوم را
نوعی از مدلهای عاملی تعريف میکنند که در آن،
عاملهای مکنون که با استفاده از مؤلفههايی اندازهگيری
میشوند ،خود تحت تأثير يک متغير زيربنايیتر و به
بيانی متغير مکنون اما در يک سطح باالتر قرار دارند
( )Davari & Rezazadeh, 2017بررسی شدند که
عبارتند از:
ارکان نظام آموزشی در توانمندسازی هنرجويان
تاثير دارد (فرضيه کلی).
نظام مديريتی در توانمندسازی هنرجويان در
هنرستانهای کشاورزی تأثير دارد.
فرايند آموزش در توانمندسازی هنرجويان در
هنرستانهای کشاورزی تأثير دارد.
محتوای آموزش در توانمندسازی هنرجويان در
هنرستانهای کشاورزی تأثير دارد.
تربيت مربی فنی در توانمندسازی هنرجويان در
هنرستانهای کشاورزی تأثير دارد.
فضای کالبدی در توانمندسازی هنرآموزان در
هنرستانهای کشاورزی تأثير دارد.
بخش الگوی تحقيق از طريق بررسی ضرايب مسير
(بارهای عاملی) و تحليل عاملی بهدست آمده است.
تجزيهوتحليل نتايج نشان داد ،از ميان مؤلفههای پنج-
گانه مؤثر بر نظام آموزشی هنرستانهای کشاورزی،

عوامل مربوط به محتوای آموزش با ضريب تأثير (بار
عاملی)  0/902اثرگذارترين مؤلفه است .پس از آن،
مؤلفه مربوط به تربيت مربی فنی ( )0/871در رتبه دوم،
مؤلفه نظام مديريتی ( )0/861در مرتبه سوم ،مؤلفه
فرايند آموزش ( )0/860در مرتبه چهارم و در نهايت
مؤلفه تأمين فضا ،تجهيزات و فناوری (فضای کالبدی)
( )0/818در رتبه پنجم جای گرفت .بر اساس نتايج به-
دست آمده ،مؤلفه رويکرد انگيزشی با ضريب اثرگذاری
(بار عاملی)  ،0/978مؤلفه رويکرد ارتباطی ( )0/957و
رويکرد شناختی ( )0/956مهمترين مؤلفههای
توانمندسازی هستند .در حوزه شاخصهای پژوهش،
نتايج نشان داد آمادهسازی نيروی انسانی (از شاخصهای
مربوط به مؤلفه سيستم مديريتی) ،آموزش حرفهای (از
شاخصهای مربوط به فرايند آموزشی) ،تجزيه و تحليل
راهبرد آموزشی (از شاخصهای مربوط به محتوای
آموزشی) ،ويژگی هنرآموزان (از شاخصهای مربوط به
تربيت مربی فنی و تأمين منابع انسانی) و مؤلفه
ارتباطات اجتماعی (از شاخصهای مربوط به تأمين فضا،
تجهيزات و فناوری(فضای کالبدی) ) بيشترين تأثير را بر
نظام آموزشی هنرستانهای کشاورزی دارند( .شکل )2
با توجه به جدول  ، 7مقادير  R2کليه متغيرها در
حد قوی و يا متوسط میباشد و با توجه به مقدار مالک
مناسب بودن برازش مدل ساختاری تأييد میشود
()Davari & Rezazadeh, 2017
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جدول  -7رتبهبندی مؤلفههای مؤثر بر نظام آموزشی هنرستانهای کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز
R2

شاخص

R2

محتوای آموزش

0/828

تجزيه و تحليل راهبرد آموزشی

0/854

تربيت مربی فنی و تأمين منابع انسانی

0/758

تأمين فضا ،تجهيزات و فناوری (فضای کالبدی)

0/742

نظام مديريتی

0/741

فرايند آموزش

0/669

رويکرد انگيزشی

0/957

رويکرد ارتباطی (تعاملی)

0/916

رويکرد شناختی

0/913

بعد

توانمندسازی

ارکان نظام اموزش

مؤلفه ها

روشهای تدريس

0/809

تجزيه و تحليل اهداف آموزشی

0/772

تجزيه و تحليل برنامه درسی

0/762

نظام ارزشيابی

0/745

تجزيه و تحليل نيازها

0/733

ويژگی هنرآموزان

0/938

ويژگی هنرجويان

0/911

صالحيت فردی

0/887

صالحيت آموزشی

0/882

صالحيت حرفه ای

0/800

صالحيت اخالقی

0/770

مؤلفه ارتباطات اجتماعی

0/844

مؤلفه ارزشيابی

0/827

مؤلفههای کالبدی

0/814

مؤلفه مبلمان و تجهيزات

0/811

مؤلفههای زيست محيطی

0/807

مؤلفه فناوری

0/802

آماده سازی نيروی انسانی

0/901

برنامهريزی و نيازها

0/836

نظارت ،کنترل و پايش

0/798

تأمين و ساماندهی منابع

0/739

آموزش حرفه ای

0/848

آموزش دوگانه

0/847

به روز رسانی معلومات

0/831

آموزش گروهی

0/550

آموزش غير متمرکز

0/502

توسعه مشارکت

0/927

شفاف سازی

0/924

فناوری اطالعات و ارتباطات

0/886

رهکارهای مديريتی

0/710

روابط انسانی

0/939

انگيزش

0/913

الگوسازی

0/868

تعهد

0/854

خودکارآمدی

0/928

بعد شناختی

0/890

بعد فراشناختی

0/881

قدردانی

0/748
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شکل  -2الگوی کمی نظام آموزش هنرستانهای کشاورزی مبتنی بر الگوی توانمندساز را نشان میدهد.

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

در نهايت ،برازش کلی مدل باال توسط معيار
نيز بررسی شد که فرمول آن در زير آمده است.

GOF

( ،Wetzels et al., (2009سه مقدار  0/25 ،0/01و
 0/36را بهعنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوی برای
 GOFمعرفی نمودند .مقدار  )0/829( GOFنشان از
برازش کلی قوی مدل پژوهش حاضر دارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

آنچه در اين تحقيق مدنظر بود ،ناکارآمدی مدلها و
الگوهای آموزشی مورد استفاده مديران و هنرآموزان
(آموزشگران) برای پرورش دانشآموختگانی شايسته به
ويژه در نظام آموزش هنرستانهای کشاورزی است ،از
آنجايی که مقوله توانمندسازی و تأثيرات غير قابل انکار

آن در بهبود عملکرد و کارايی هنرجويان (فراگيران) از
مباحث مهم و اثرگذار در نظام آموزشی يک جامعه و
راهگشا در خصوص دستيابی به جامعهای پويا میباشد.
لذا ،طراحی مدل نظام آموزشی هنرستانهای کشاورزی
مبتنی بر الگوی توانمندساز حائز اهميت میباشد .با
شناسايی عوامل مرتبط ،جامعه به سمت توسعه و
پيشرفت هدايت میشود و انجام مطالعات تطبيقی در
اين زمينه بدون شک موجبات اتخاذ تدابير جديد ،برای
برنامهريزان و مجريان در کشور خواهد شد .بنابراين ،اين
پژوهش سعی دارد با بررسی علمی و دقيق مسايل،
مشکالت و تنگناهای نظام آموزشی هنرستانهای
کشاورزی ،الگويی واقعی از ديد خود مجريان (مديران و
هنرآموزان) دورههای آموزشی ارايه نمايد تا از اين راه
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گامی موثر در جهت پيشبرد اهداف نظام آموزش
کشاورزی کشور در سطح متوسطه برداشته شود.
اين تحقيق در  2بعد کيفی (اکتشافی) و کمی شکل
گرفت .در بخش اکتشافی از تکنيک دلفی ،بهره گرفته
شد .تکنيک دلفی  2بار و تا  4مرحله پيش رفت ،مؤلفه-
ها و شاخصهای شناسايی شده و در اين بخش ،نظام
آموزش مبتنی بر توانمندسازی ،با نظر خبرگان ،در قالب
 2بعد 7 ،مؤلفه و  39شاخص دستهبندی شدند .سپس،
پرسشنامه اصلی برای بخش کمی ،ميان هنرآموزان
هنرستانهای کشاورزی توزيع گشتند و نتايج آنها از
طريق روشهای آماری و تجزيهوتحليل دادهها از اين
بخش استخراج و طراحی گرديد.
که اين شاخصها بر اساس جدول شماره ( 6نتايج
بهدست آمده از تکنيک دلفی) نشان میدهد به اعتقاد
هنرآموزان (آموزشگران) ارکان نظام آموزشی تأثير مثبت
و معناداری بر توانمندسازی هنرجويان دارد .با عنايت به
جدول مورد اشاره شده شاخصهای ميانگينی باالتر از 4
کسب نمودهاند .اين يافته با نتايج تحقيق ،افرادی چون
)Cho & Wonyoung ،Sar & Narayan Misra (2020
)،Iyunade (2019) ،Wrahatnolo (2018) ،Beak (2019
)،Baghaei Daemei & Safari (2017) ،Li (2018
) Alvarez (2018و )Ali Mohammadi et al., (2019
همخوانی دارد.
يافتهها نشان داد براساس جدول ( ،)7محتوای
آموزش با شاخصهای (تجزيهوتحليل راهبرد آموزشی،
روشهای تدريس ،تجزيه و تحليل اهداف آموزشی،
تجزيهوتحليل برنامه درسی و نظام ارزشيابی) با ضريب
تعيين  )0/848( Rدارای تأثير مثبت و معناداری بر
توانمندسازی هنرجويان می باشد .اين يافته با نتايج
) Ali Mohammadi et al., (2019و Haji
تحقيق
) hashemi & Movahedi, (2016همخوانی دارد.
نتايج جدول ( )7نشان میدهد ،تربيت مربی فنی و
تأمين منابع انسانی با شاخصهای (ويژگیهای
هنرآموزان و هنرجويان ،صالحيتهای فردی ،آموزشی،
حرفهای و اخالقی) با ضريب تعيين  )0/758( Rدارای
تأثير مثبت و معناداری بر توانمندسازی هنرجويان می-
باشد .اين يافته با نتايج تحقيق افرادی چون & Sar
)Cho & Wonyoung Beak ،Narayan Misra (2020

)،Iyunade (2019) ،Wrahatnolo (2018) ،(2019
)،Baghaei Daemei & Safari (2017) ،(2018
) Alvarez (2018و )Ali Mohammadi et al., (2019
همخوانی دارد.
نتايج جدول ( )7نشان میدهد ،فضای کالبدی با
شاخصهای (ارتباطات اجتماعی ،ارزشيابی ،مؤلفههای
کالبدی ،مبلمان و تجهيزات ،زيستمحيطی و فناوری) با
ضريب تعيين  )0/742( Rدارای تأثير مثبت و معناداری
بر توانمندسازی هنرجويان می باشد .نتيجه اين مطالعه
با يافتههای )Cho & ، Sar and Narayan Misra (2020
Baghaei ،Li (2018) ،Iyunade (2019) ،Wonyoung
)Ostapczuk et al., ،Daemei and Safari (2017
) (2012همخوانی دارد.
يافتهها نشان داد براساس جدول ( ،)7نظام مديريتی
با ضريب تعيين  )0/741( Rمبتنی بر نيازها و با روابط
مناسب باهنرجويان تأثير مثبت و معناداری بر
توانمندسازی آنها دارد .نتيجه اين مطالعه با يافتههای
( Bush & Glover, (2016و (Barber et al., (2010
همخوانی دارد.
نتايج جدول ( )7نشان میدهد ،فرآيند آموزش با
شاخصهای (آموزش حرفهای ،آموزش دوگانه ،بهروز-
رسانی معلومات ،آموزش گروهی و آموزش غيرمتمرکز)
با ضريب تعيين  )0/669( Rدارای تأثيرمثبت و
معناداری بر توانمندسازی هنرجويان میباشد .اين يافته
با نتايج تحقيق )Baghaei ،Bigdeli et al., (2015
)Daemei & Safari (2017همخوانی دارد.
با توجه به نتايج حاصل از نظرات هنرآموزان جهت
توانمندسازی هنرجويان در هنرستانهای کشاورزی،
موارد ذيل جهت بهبود فرآيند پيشنهاد میگردد:
 ضرورت دارد که توجه خاصی به توانمندسازیهنرجويان هنرستانهای کشاورزی بهعمل آورده شود تا
مديران و هنرآموزان بتوانند با اختيارات بيشتر کارکرده و
در فرآيند بهبود نظام آموزش هنرستانهای کشاورزی
خود نقش داشته باشند؛
 مشخص بودن اهداف ،مسئوليتها و اختياراتهنرآموزان در نظام آموزشی ،هنرآموزان بايد از
مسئوليتها و شرح وظايف خود ،هدف و مأموريت نظام
آموزشی و مراحل و فرايندهای کاری آن آگاهی داشته
Li
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 غنیسازی ساعات واحدهای عملی از طريقافزايش امکانات کارگاهی و انتخاب مربيان خبره در
دورههای کارورزی؛ نظر به اينکه هنرجويان تمايل دارند
.از کارهای عملی و يادگيری بيشتر استفاده شود
، پيشنهاد میشود از اپليکيشن های کاربردی،بنابراين
کارگاههای پژوهشی و مربيان با تجربه استفاده گردد؛
- برای ايجاد آشنايی در هنرجويان نسبت به هدفهای آموزشی که هنرآموز در حين اجرای واحدهای
 الزم است پيش از آغاز دوره به،عملی دنبال میکند
،تشريح هدفهايی که در طی دوره دنبال میشود
 اين امر خود باعث منسجم شدن فکر.پرداخته شود
 شناخت آنان از هدفهايی که هنرآموز دنبال،هنرجويان
 هماهنگی خود با هدفهای هنرآموزی و،میکند
 اعمال موارد اصالحی در آغاز کار با توجه به،همچنين
نظرسنجی از آنان نيز خواهد شد؛
 با توجه به شرايط خاص هنرستانهای کشاورزیپيشنهاد میگردد هنرآموزان و مديران هنرستانها در
تربيتی که برای هنرستان-روشهای خاص آموزشی
 آموزش ببينند؛،کشاورزی مناسب باشد

باشند تا بهخوبی از عهده مسئوليت آموزش که به عهده
آنان گذاشته شده است برآيند؛
 ايجاد فضای مثبت و روابط دوستانه در بينهنرآموزان و هنرجويان که اعتماد بين هنرجو و
 پيشنهاد میشود، بنابراين.هنرآموزان را افزايش میدهد
که پروژههای کوتاه عملياتی تعريف گردد و در آن
هنرجوها در کنار يک هنرآموز اين پروژه را با همکاری و
مشارکت با يکديگر به پايان برسانند؛
 بهکارگيری نظرات و ايدههای هنرجويان درتصميمگيریها و همکاری آنها در بهبود و پيشبرد امور
 مشارکت دادن هنرجويان در ارايه پيشنهاد،آموزشی
جهت بهتر شدن انجام امور و کنترل امور انجام شده
هنرجويان توسط خودشان میتواند بهعنوان عوامل
مشارکت و کارگروهی در افزايش توانمندسازی در
-سازمان تأثيرگذار باشند؛ اصل مشارکت هنرجويان به
عنوان يکی از پايههای توانمندسازی آنها مطرح شده
 پيشنهاد میگردد اين مشارکت در، بنابراين.است
طراحی و ارزشيابی دورهها در قالب کارگروههای مختلف
تأمين گردد؛
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