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چکیده
ایـن تحقیـق بـا عنـوان بررسـی متغیرهـای موثـر بـر رضامنـدی دانشـجویان از پـروژه هـای کار حیـن تحصیل در 

مرکزهـای آمـوزش و تحقیقـات کشـاورزی انجام گردیـد.  رویکرد این تحقیق کّمی بوده و از پرسشـنامه محقق سـاخته 

بـه عنـوان ابـزار اصلـی تحقیـق اسـتفاده گردیـد و از نـوع تحقیقـات پیمایشـی بـود. جامعـه آمـاری این  تحقیـق کلیه 

دانشـجویان فعـال در پروژه هـای کار حیـن تحصیـل کـه تعـداد آنهـا 102 نفـر بودنـد. ایـن تحقیـق در مراکـز فعال در 

اجـرا ی پـروژه هـای کار حیـن تحصیـل انجام گردید بـرای این منظور ایـن تحقیق در مراکـزی انجام گردیـد که دارای 

حداقـل 3  پـروژه کار حیـن تحصیـل بودنـد، اجرا گردیـد  مراکز آموزش و تحقیقات  اسـتان های  اصفهـان - آذربایجان 

شـرقي - سیسـتان وبلوچسـتان - قزویـن - خراسـان رضـوئ - مازنـدران - همـدان - بوشـهرو مرکز آمـوزش عالی امام 

خمینـی )ره(  جـز مناطـق مـورد مطالعـه بودنـد بـا توجـه به شـمار محـدود اعضـای جامعه ی آمـاری همـه ی آنان به 

شـیوه تمـام شـماری مـورد مطالعـه قرار گرفتند داده های بدسـت آمده با اسـتفاده از پرسشـنامه با اسـتفاده از نرم افزار 

pls- smart  و spss پـردازش شـدند. پایایـی ترکیبـی )CR( بـرای هـر یـک از سـازه ابـزار تحقیق باالی  0/7 و نشـان از 

پایـداری درونـی پرسشـنامه بـود. نتیجـه مـدل  معـادالت سـاختاری حاکـی از تایید مدل بوده و شـاخص بـرازش مدل 

کلـی )GOF( مقـدار 0/571 درصـد بـوده  و مـدل کلـی پژوهـش بـرازش مناسـبی دارد. ایـن بررسـی نشـان داد کـه از 

دیـدگاه پاسـخگویان تجربـه عوامـل پـروژه هـای کار حیـن تحصیـل ، نظـارت مناسـب اسـاتید ناظر پـروژه هـا ، برنامه 

ریـزی دقیـق مراحـل اجرایـی پروزه هـا در  رضامندی دانشـجویان از پروژه هـای کار حین تحصیل تاثیرگذار می باشـد.
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مقدمه
یکی از نارسـایی های نظام آموزش کشـاورزی، بی توجهی و 
یـا کم توجهی بـه واحدها و درس هـای عملـی و پرداختن بیش 
از انـدازه بـه درس هـای نظـری و آموزش هـای کالسـی اسـت 
کـه باعـث می شـود دانـش آموختـگان تربیت شـده بـه عنوان 
متخصـص و کارشـناس، از صالحیـت عملـی الزم بـرای ورود به 
بـازار کار کـم بهـره باشـند و نتوانند ماننـد یک نیـروی توانمند 
با شـناخت فرصت هـای محیط واقعـی به کسـب و کار بپردازند 
)شـاه ولـی و همـکاران، 1384؛ بهرامـی و زمانـی، 1380(. نبود 
امکانـات و تسـهیالت الزم بـرای ارایـه درس های عملـی، درك 
از سـوی آموزشـگران،  ایـن دوره هـا  واقعـی  اهمیـت  نکـردن 
مدیـران و دانشـجویان، نبود تناسـب بیـن واحدهـای )تئوری( و 
عملـی بـا همدیگـر، نظـری گرائی و برتـری یافتـن آموزش های 
کالسـی بـر آموزش هـای عملـی و مسـایلی از ایـن گونه سـبب 
شـده اسـت تـا درس هـای عملـی کـه فرصت هـای یادگیـری 
تجربـی را فراهـم می آورنـد بـه طـور شایسـته مورد توجـه قرار 
نگیـرد )زمانی پـور، 1386؛ زمانـی و عزیـزی خالخیلـی، 1385؛ 
میـرك زاده و همـکاران، 1388(. زرافشـانی )1391( مهم تریـن 
مؤلفه هـای اثرگـذار بـر اجـرای دوره هـای عملـی را عامل های 
انگیزشـی، محتوایـی، زمینه هـای آموزشـی و مدیریتی دانسـته 
اسـت. وی بـر ضرورت توجه مدیـران، مجریان، سیاسـتگذاران و 
بنابـر  اسـت.  کـرده  تأکیـد  عامل هـا  ایـن  بـه  ریـزان  برنامـه 
از سـبب های  برخـی  رنجبـر و همـکاران )1391(  یافته هـای 
اثربخشـی انـدك دروس، بـه نداشـتن شـناخت کافـی دانشـجو 
از رشـته تحصیلـی شـان مربوط اسـت و بخش دیگـر را باید در 
تأکیـد مجریـان درس بـر انجـام عملیـات زراعـی صـرف بـدون 
توجـه بـه آمـوزش موضوع هایی نسـبت داد که بـه واقعیت های 
کشـاورزی کشـور مربوط بوده و الزم اسـت دانشـجو بـا آنها نیز 

آشـنا شود.
واحدهـای  بـه درس هـا و  توجـه  وضعیتـی،  در چنیـن 
عملـی در آمـوزش کشـاورزی یـک ضـرورت اساسـی اسـت. 
از  یکـی  تحصیـل  حیـن  کار  جملـه  از  عملـی  برنامه هـای 

واحدهـای عملـی مهـم برای دانشـجویان کشـاورزی اسـت و 
بهبـود و سـاماندهی آن نقـش مهمـی را در ارتقـای کیفیـت 
آمـوزش، تدریـس و یادگیری در کشـاورزی ایفـا خواهد نمود 
)موحـد محمـدی و همـکاران، 1387؛ صادقـی و همـکاران، 
آمـوزش و  1387؛ زرافشـانی و همـکاران، 1388(. موسسـه 
ترویـج کشـاورزی از سـال 1392 بـا هـدف توانمنـد سـازی 
وتجربـه  کسـب  شـغلی و  آمادگی هـای  بـرای  دانشـجویان 
در زمینـه کسـب و کار و آمـوزش ایجـاد شـغل در شـرایط 
از ان  دانشـجویی، طـرح کار حیـن تحصیـل را کلیـد زد و 
سـال ده هـا پـروزه کار حیـن تحصیـل در مراکـز آمـوزش و 
تحقیقـات کشـاورزی بـه مرحلـه عمـل درامـد . ایـن تحقیق 
کّمـی بـوده و از نـوع تحقیقات پیمایشـی بود. جامعـه آماری 
ایـن تحقیـق کلیه دانشـجویان فعال در پروژه هـای کار حین 
تحصیـل بـود. ایـن تحقیـق در مراکـزی اجـرا گردیـد که در 
آنهـا حداقـل 3 پـروژه کار حیـن تحصیـل اجرا شـده باشـد. 
مراکـز آموزش و تحقیقات اسـتان های اصفهـان - آذربایجان 
شـرقي - سیسـتان وبلوچسـتان - قزویـن - خراسـان رضوئ 
- مازنـدران - همـدان - بوشـهرو مرکـز آمـوزش عالـی امـام 
خمینـی )ره( جـز مناطـق مـورد مطالعـه بودند. ایـن تحقیق 
بـر ان اسـت. اثربخشـی پروژه هـای کار حین تحصیـل مراکز 
آمـوزش علمـی -کاربردی جهاد کشـاورزی از دیـدگاه عوامل 

مشـارکت کننـده در پروژه هـا مـورد بررسـی قـرار دهـد.
مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ارائـه آموزش های 
در  را  آمـوزی  مهـارت  تجربـه و  بـر کسـب  مبتنـی  عملـی 
قالب هـای مختلفـی از جملـه کار حین تحصیـل، کارآفرینی، 
کارورزی و... را در مراکـز آمـوزش علمـی – کاربـردی جهـاد 
کشـاورزی تحـت پوشـش خـود در چند سـال گذشـته بطور 
نظام منـد و پیگیرانـه در دسـتور کار قـرار داده اسـت. ایـن 
آموزش هـا بـا هـدف توانمندسـازی و کارآمـدی دانشـجویان 
علمـی - کاربـردی کشـاورزی، ترغیب و تشـویق آنهـا و ایجاد 
بسـتر مورد نیـاز برای کسـب تجربه و تقویت بعـد کاربردی و 
بـاوری و اعتمـاد بـه نفـس تعـاون و  تقویـت روحیـه خـود 
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اطالعـات  می گیـرد.  انجـام  دانشـجویان  بیـن  جمعـی  کار 
ارایـه شـده از سـوی مسـئوالن ایـن مؤسسـه در اکثـر مراکز 
علمـی و کاربـردی چنیـن پـروژه کار در حیـن تحصیـل در 
هشـت گـروه و زمینـه کاری بـه اجـرا آمـده اسـت )مؤسسـه 
آمـوزش عالـی علمـی - کاربـردی و مهارتی جهاد کشـاورزی 
برنامـه هـا و عملکـرد، 1395(. آگاهی از وضعیـت پروژه های 
کار حیـن تحصیـل می توانـد مسـئوالن و دسـت انـدرکاران 
ایـن پروژه هـا را در رونـد سیاسـت گذاری و برنامـه ریـزی 
کمـک نمایـد. اینکـه ایـن پروژه هـا تـا چه حـد به اهـداف از 
پیـش تعییـن شـده دسـت یافته انـد .میـزان کسـب تجربه و 
مهارت آمـوزی در برنامه هـای کار در حیـن تحصیـل تـا چـه 
حـد عملیاتـی شـده اسـت. سـازماندهی، کار تیمـی، تولیـد، 
همکاری هـای واحدهـای سـازمانی در اجـرای فعالیت هـای 
کار حیـن تحصیـل و مقوالتـی از این قبیل از جملـه مواردی 

اسـت کـه نیـاز به بحـث و بررسـی می باشـد. 
فرصـت  می توانـد  کارآمـوزی،  ماننـد  عملـی،  آمـوزش 
خوبـی را بـرای ترکیـب دانش نظـری، دانش تجربـی و دانش 
انتقـادی و  تفکـر  تجربـی،  یادگیـری  از  حاصـل  سـازگاری 
یادگیری به شـیوه حل مسـأله فراهم سـازد. دوره کارآموزی، 
هدف هایـی ماننـد »ایجـاد فرصـت بـرای دانشـجویان جهت 
کار  بـه  بـرای  هایـی  فرصـت  ارایـه  عملـی  تجربـه  کسـب 
توسـعه و  دانشـگاه،  در  شـده  کسـب  مهارت هـای  بـردن 
بهبـود مهارت هـای فـردی و ارتباطـی در کار بـا دیگـر افراد، 
ایجـاد فرصت شـغلی، بهبـود برنامه هـای مقطع کارشناسـی 
کشـاورزی« را دنبـال می کنـد )صادقی و همـکاران، 1387(.

محققـان دریافتنـد متغیرهایـی نظیر تدارك وسـایل اسـکان 
عملـی،  واحدهـای  از  رضایـت  بیـرون،  محیط هـای  در 
عملـی،  مهـارت  آمـوزش  بـرای  ماهـر  تکنسـین  همـکاری 
وضعیـت تجهیـزات، سـایت رایانـه، ارائـه انـواع آموزش هـای 
باغبانـی، نگـرش  عملـی مربـوط بـه مهارت هـای زارعـی و 
کشـاورزی،  تجربـی  آموزش هـای  بـه  نسـبت  دانشـجویان 
معـدل کتبـی دیپلـم، گذرانـدن دوره کارآموزی یـا کارورزی 

بـه ترتیـب به بهبـود کیفیت آمـوزش عملی کشـاورزی تأثیر 
داشـته انـد )نظـری نوقابـی و همـکاران، 2010(.بازنگـری و 
روزآمـد کـردن عناویـن و محتویـات دروس ارائـه شـده، بـاال 
بـردن میـزان کارایـی اسـاتید دروس پایـه و تخصصـی، لزوم 
توسـعه  ایجـاد و  بـه کالس هـای کارورزی،  بیش تـر  توجـه 
بـا  آموزشـی  برنامه هـای  انطبـاق  دانشـجویی،  تشـکل های 
نیازهـای شـغلی و حـذف دروس غیرکاربـردی از راهکارهـای 
بهبـود نگـرش دانشـجویان دانشـکده کشـاورزی نسـبت بـه 
اسـت  بهبـود وضعیـت تحصیـل در رشـته های کشـاورزی 
)موحـدی و همـکاران، 2010(. نیلسـون )2012( نشـان داد 
کـه خودکارآمـدی و انگیـزه تحصیلـی بـر عملکـرد تحصیلی 
دانشـجویان تأثیـر مثبـت داشـته اسـت. علـم بیگـی و آقاپور 
)1392( وجـود مهارت هـای اطالعـات و ارتباطـات را سـبب 
توسـعه اشـتغال دانشـجویان یافتند. زارعی و آئینـی )1391( 
آمـوزش  بهبـود کیفیـت  راه هـای  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در 
از  پرهیـز  کشـاورزی،  هنرسـتان های  در  تولیـد  بـا  همـراه 
بیمـاری نظریـه پردازان )تئـوری زدگی( را مطرح و پیشـنهاد 
می کنـد؛ در جهت بهبود اثربخشـی واحدهـای عملی تدوین 
برنامه هـای آموزشـی بـر پایـه سـرفصل های موجـود و 
زمـان اجـرای آن انجـام گیـرد و در هنرآمـوزان، هنرجویان و 
عامل هـای اجرایـی انگیـزه کافی ایجاد شـود و بـه واحدهای 

عملـی بیـش از وضعیـت موجـود بهـا داده شـود. 
حکمـت و عمانـی )1390(، در بررسـی علـل ناتوانایی 
دانـش آموختـگان کشـاورزی )در ورود بـه بـازار کار یکـی از 
آموختـگان  دانـش  نیـاز  مـورد  شایسـتگی های  مهم تریـن 
کشـاورزی را تـوان انجـام مهارت هـای عملـی و انجـام 
پروژه هـای زراعی و پژوهشـی دانسـته اند. مـوذن و همکاران 
)1390(، در تحلیـل وظیـف ههـای شـغلی مدیران هنرسـتا 
نهای کشـاورزی اسـتان تهران، از دیدگاه آموزشـگران به این 
نتیجـه رسـیدند کـه کـم توجهـی مدیـران در انجـام وظایف 
خـود نسـبت به هنرجویـان باعـث کاهش عملکـرد تحصیلی 
آنـان می شـود. زرافشـانی )1391( در هنرسـتان کشـاورزی 
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اسـتان کرمانشـاه مـه مترین مولف ههـای اثرگذار بـر اجرای 
دور ه هـای کارورزی را عـام لهای انگیزشـی، محتوایی، زمین 
هـای، آموزشـی و مدیریتی دانسـته اسـت. در این بررسـی بر 
ضـرورت توجـه مدیـران، مجریـان، سـیاس تگـذاران و برنامه 
ریـزان بـه این عـام لهـا تاکید شـده اسـت.  بنابـر یافته های 
رنجبـر و همـکاران )1391(، برخـی از سـبب های اثربخشـی 
انـدك دروس، به نداشـتن شـناخت کافی دانشـجو از رشـته 
تحصیـل یشـان مربوط اسـت و بخـش دیگر را بایـد در تأکید 
مجریـان درس بـر انجـام عملیـات زراعی صرف بـدون توجه 

بـه آمـوزش موضـوع هایـی نسـبت داد کـه بـه واقعـی تهای 
کشـاورزی کشـور مربـوط بوده و الزم اسـت دانشـجو بـا آنها 

نیز آشـنا شـود.

خالصه پیشینه تحقیق
جـدول 1. خالصه ای از متغیرهـای تأثیرگذار در رضایت 
منـدی دانشـجویان از پروژه هـای کار حین تحصیل را نشـان 
می دهـد کـه از سـوی صاحـب نظـران و پژوهشـگران مطرح 

شـده است.

جدول 1- خالصه پیشینه تحقیق در زمینه موضوع تحقیق

عوامل تاکید شدهسالمحققرديف

1
رنجبر و 
همکاران

1391
بی میزان عالقه به رشته تحصیلی، چگونگی عمل مدرسان، فضا و امکانات 
درس در اثربخشی عملیات کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

2
شریف زاده و 

دیگران
چگونگی برگزاری دوره کارآموزی از عوامل موثر در اثربخشی آنها  است.1390

3
صفا و شعبانعلی 

فنی
1387

مهارت و شایستگی هاي اساتید در زمینه آموزش هاي عملی و کیفیت 
امکانات و تجهیزات آموزش در آموزش عملی موثر است

4
قربانی پیر علی 
دهی و ولی زاده

انجام هماهنگی های الزم در اجرای آموزش های عملی موثر است1394

5
ملک پور و 

محمدی
1392

امور زیربنای، عدم اجرای کامل اصل وعدم تناسب رشته تحصیلی دانشگاه 
و بازار کارمی باشد.

6
 Movahed  i

& Nagel
2012

ترکیبی از مهارت ها، مکانیسم ها، سیستم های حمایتی و همکاری با 
توجه به خود اشتغالی و کارآفرینی باید موردتوجه قرار گیرد تا وضعیت 

دانشجویان برای بازار کار بهبود یابد.
ارایه مشاوره های شغلی در برنامه کارآموزی موثر دانسته است2002لو و هم کاران7

2010آقازاده8
پشتیبانی زیرساخت ها، سیاست ها و عوامل روانی فردی در توسعه فعالیت 

های کارآفرینی دانشجویی موثر بوده است

  روش شناسی
هـدف  نظـر  از  بـوده و  کّمـی  تحقیـق  ایـن  رویکـرد 
نـوع  از  داده هـا  گـردآوری  چگونگـی  لحـاظ  از  کاربـردی و 
تحقیـق  ایـن  آمـاری  جامعـه  اسـت.  توصیفـی  تحقیقـات 
دانشـجویان پروژه هـای کار حیـن تحصیـل می باشـد. ایـن 

تحقیـق در مراکـزی اجرا گردیـد که در آنها حداقـل 3 پروژه 
کار حین تحصیل اجرا شـده باشـد. بر اسـاس اطالعـات ارائه 
شـده از سـوی مسـئوالن طـرح مراکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی اسـتان های: اصفهان، مازندران، خراسـان رضوی، 
قزوین، سیسـتان و بلوچسـتان، همـدان، آذربایجان شـرقی و 
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دانشـجویان  کل  بـود.  مطالعـه  مـورد  مناطـق  جـزء  البـرز 
فعـال در پروزه هـای کار حیـن تحصیـل 102 نفـر بودنـد . 
بـا توجـه به شـمار محـدود اعضـای جامعـه آماری همـه آنها 
بـه شـیوه تمـام شـماری مـورد بررسـی قـرار گرفـت. مراکـز 
آذربایجـان   - اصفهـان  اسـتان های  تحقیقـات  آمـوزش و 
شـرقي - سیسـتان وبلوچسـتان - قزویـن - خراسـان رضوئ 
- مازنـدران - همـدان - بوشـهرو مرکـز آمـوزش عالـی امـام 
خمینـی )ره( جـز مناطـق مـورد مطالعـه بودنـد ابـزار اصلی 
تحقیـق پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود کـه بـا اسـتفاده از 
طیـف لیکـرت سـنجیده شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از نرم 
افـزار pls- smart  و spss داده هـای جمـع آوری شـده مـورد 
تجزیـه و تحلیل قـرار گرفت. بـرای تجزیه و تحلیـل اطالعات 
از آمـار توصیفـی شـامل آماره هـای گرایـش و پراگندگـی از 
فراوانـی و در  تغییـرات،  انحـراف معیـار، ضریـب  میانگیـن، 
بخـش آمار اسـتنباطی از تحلیل همبسـتگی و مدل معادالت 

سـاختاری اسـتفاده گردیـد. 

يافته ها 
جـدول 2. نتایـج حاصـل از اولویت بنـدی عوامـل مـورد 
مطالعـه را از دیـدگاه دانشـجویان را نشـان می دهد. همانطور 
که مشـاهده می شـود، متغیر هـای: "آموزش و کسـب تجربه 
از طریق رابطه اسـتاد شـاگردی )0/137(" و "ارائه مشـاوره و 
تحصیـل  حیـن  کار  طرح هـای  تدویـن  جهـت  در  کمـک 
)0/230(" از دیـدگاه دانشـجویان اولویت های نخسـت )اول و 
دوم( را بـه خـود اختصـاص دادنـد. و نتیجـه اولویت بنـدی 
متغیر هـای مربـوط بـه حمایت مالـی و تجهیزاتـی از دیدگاه 
دانشـجویان بـا اسـتفاده از ضریب تغییرات )C.V( نشـان داد 
کـه عوامـل: "تأمیـن بـه موقـع آب و بـرق و گاز و ... با ضریب 
در  پروژه هـا  از  مالـی  "حمایت هـای  365/"0 و  تغییـرات 
زمـان مناسـب بـا ضریـب تغییـرات 374/"0 بـه ترتیـب در 

اولویت هـای )اول و دوم( قـرار داشـتند. 

)C.V( جدول 2- اولویت بندی عوامل نگرش و انگیزشی با استفاده از شاخص ضریب تغییرات

انحراف میانگینگويه ها عوامل
معیار

ضريب تغییرات 
)C.V(

رتبه

نگرشی و 
انگیزشی

4/170/760/1821کسب تجربه برای عوامل پروژه
4/150/870/2102امیدواری شاغلین پروژه نسبت به آینده شغلی
3/910/920/2363اعطای لوح سپاس به شاغلین در پروژه ها 

3/501/040/2974درآمدزایی پروژه ها برای عوامل پروژه
3/551/260/3545اعطای گواهینامه آموزشی به شاغلین در پروژه

آموزش و 
مشاوره

آموزش و کسب تجربه از طریق رابطه استاد 
شاگردی

4/080/560/1371

ارائه مشاوره و کمک در جهت تدوین طرح های 
کار حین تحصیل

3/900/900/2302

برگزاری دوره های آموزشی برای عوامل پروژه های 
کار حین تحصیل

3/760/900/2403

3/540/900/2544آموزش و یادگیری مراحل ایجاد کسب و کار
3/711/000/2705آموزش کار جمعی و گروهی

4/071/130/2776برگزاری جلسات سخنرانی در زمینه کسب و کار
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انحراف میانگینگويه ها عوامل
معیار

ضريب تغییرات 
)C.V(

رتبه

حمایت های 
مالی و 
تجهیزاتی

3/811/390/3651تامین به موقع آب و برق و گاز و ...

3/871/450/3742حمایت های مالی از پروژه ها در زمان مناسب

3/611/390/3863فراهم کردن تجهیزات و امکانات  فیزیکی

3/401/400/4124میزان حمایت های مالی  از پروژه ها

مشارکتی

4/040/930/2311همکاری کارشناسان ناظر حوزه کار حین تحصیل
4/010/950/2372همکاری مدیران مرکز

3/801/000/2623میزان همکاری دانشجویان
3/561/040/2924گسترش تعاون و کار جمعی در بین عوامل پروژه

3/561/150/3235امکان تشکیل تعاونی توسط دانشجویان

عوامل 
اطالع 

رسانی از 
قوانین و 
مقررات

آگاهی رسانی قوانین و مقررات مالی و اداری 
موجود در مراکز

3/800/900/2381

کیفیت آیین نامه ها و مقررات مرتبط با شرایط 
اجرایی پروژه

3/860/970/2512

آگاهی رسانی از آیین نامه ها و مقررات مرتبط با 
شرایط اجرایی پروژه کار حین تحصیل

3/591/090/3053

مهارت های 
عملی

دستیابی به درك بهتر از توانایی ها، مهارت ها و 
قابلیت های خود

3/770/960/2551

3/450/900/2602شناسایی مهارت ها و نیازهای بازار کار
4/071/110/2733افزایش توانایی در زمینه کسب اطالعات بازار کار
میزان عالقه مندی فعالین پروژه های کار حین 

تحصیل
3/821/060/2764

روند اجرایی بکارگرفته شده توسط عوامل پروژه 
در مراکز

3/891/080/2775

مهارت و تجربه کارشناس مسئول پیگیر پروژه 
های حین تحصیل مرکز

4/041/150/2856

افزایش مهارت هایی در زمینه بر قراری ارتباطات 
موثر

3/851/100/2867

3/561/020/2878مهارت های عملی کسب شده دانشجویان

میزان عالقه مندی افراد فعال در پروژه های کار 
حین تحصیل

3/301/060/3219

)C.V( ادامه جدول 2- اولویت بندی عوامل نگرش و انگیزشی با استفاده از شاخص ضریب تغییرات
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انحراف میانگینگويه ها عوامل
معیار

ضريب تغییرات 
)C.V(

رتبه

مدیریت و 
نظارت

4/100/620/1521توجه به کیفیت محصول تولیدی
3/990/850/2132چگونگی معرفی خود  به بازار کار

3/890/830/2143فروش و ارتباط با بازار
4/250/920/2164میزان حمایت مسئوالن ارشد از پروژه ها

4/060/890/2195اتخاذ تصمیمات شغلی افراد فعال در پروژه
4/031/050/2606مناسب بودن زمان بررسی و تصویب پروژه ها

3/710/990/2677میزان توجه مسئوالن مراکز به پروژه ها
4/051/120/2778نظارت علمی مناسب ناظرین پروژه ها

)C.V( ادامه جدول 2- اولویت بندی عوامل نگرش و انگیزشی با استفاده از شاخص ضریب تغییرات

آنالیـز داده هـای تحقیـق در خصـوص از اولویت بنـدی 
عوامل مشـارکتی توسـط دانشـجویان نشـان داد متغیر های: 
"همـکاری کارشناسـان حـوزه کار حیـن تحصیـل در جریان 

تغییـرات  بـا ضریـب  پـروژه کار حیـن تحصیـل  پیشـرفت 
231/"0 و "امـکان تشـکیل تعاونـی توسـط دانشـجویان بـا 
ضریـب تغییـرات 323/"0 بـه ترتیـب اولویت های نخسـت و 
آخـر )پنجـم( را بـه خـود اختصـاص دادنـد .نتایـج حاصل از 
مقـررات،  قوانیـن و  از  اطالع رسـانی  عوامـل  اولویت بنـدی 

نشـان داد متغیـر: "آگاهـی رسـانی قوانیـن و مقـررات مالی و 
اداری موجـود در مراکـز بـا ضریـب تغییـرات 0/238 توسـط 

دانشـجویان در اولویـت نخسـت قـرار گرفـت .
عملـی  مهارت هـای  عوامـل  اولویت بنـدی  بررسـی 
توسـط دانشـجویان نشـان داد متغیـر هـای: "دسـتیابی بـه 
درك بهتـر از توانایی هـا، مهارت هـا و قابلیت هـای خـود بـا 
ضریـب تغییـرات 255/" ،"0شناسـایی مهارت هـا و نیازهـای 
بـازار کار بـا ضریـب تغییـرات 260/"0 و "افزایـش توانایی در 
زمینـه کسـب اطالعات بـازار کار با ضریب تغییـرات 273/"0 
گرفتنـد.. قـرار  سـوم(  تـا  )اول  نخسـت  اولویت هـای  در 

اولویت بنـدی متغیر هـای مدیریـت و نظـارت نشـان دادکـه 
متغیر"میـزان توجـه بـه کیفیـت محصـول تولیـدی بـرای 

عرضـه مناسـب در بـازار بـا ضریـب تغییـرات )152/"(0 در 
اولویـت نخسـت می باشـد.

smart-PLS برازش مدل تحقیق در
 پایایـی ترکیبـی و روایـی همگـرا: از آنجایـی کـه معیار 
آلفـای کرونبـاخ یـک معیـار سـنتی بـرای تعییـن پایایـی 
سـازه ها می باشـد، روش PLS  معیـار مـدرن تـری نسـبت 
بـه آلفـا بنـام پایایی ترکیبـی بکار میـرود این معیار توسـط 
صورتی کـه  در  شـد  معرفـی   )1974( همـکاران  ورتـس و 
 )nunnally,1978( 0/7 بـرای هـر سـازه بـاالی CR مقـدار
شـود نشـان از پایـداری درونـی مناسـب بـرای مدل هـای 
انـدازه گیـری دارد. همانطـوری که در جدول )3( مشـاهده 
می شـود تمامـی سـازه ها دارای پایای ترکیبـی باالی 0/70 

هسـتند. درصد 
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جدول 3- شاخص  پایایی ترکیبی برای متغیرهای پژوهش

CRتعداد سؤاالتعوامل

50/77انگیزشی
60/80مشاوره و آموزش

40/81حمایت مالی و تجهیزاتی
50/73مشارکت

30/70اطالع رسانی
90/84تجربه

80/75مدیریت
11رضایت مندی

فورنـل و الرکـر )1981( معیـار AVE  )میانگین واریانس 
اسـتخراج شـده( را بـرای سـنجش روایـی همگـرا معرفـی 
کـرده و اظهـار داشـتند کـه در مـورد AVE  مقـدار بحرانـی 
عـدد 0/5 اسـت. بدیـن معنـی کـه مقـدار AVE بـاالی 0/5 
 Fornell( روایـی همگـرای قابـل قبـول را نشـان می دهنـد

Larcker,1981 &(. البتـه محققـان دیگـر نیـز مقـدار 0/4 را 

پیشـنهاد نموده انـد )داوری و رضـا زاده، 1393(. همانطوری 
کـه در جـدول )4( مشـاهده می شـود تمامی سـازه ها دارای 

روایـی بـاالی 0/40 درصـد می باشـند. 

جدول 4- شاخص  روایی همگرا برای متغیرهای پژوهش

AVEتعداد سؤاالتعوامل

50/56انگیزشی
60/50مشاوره و آموزش

40/84حمایت مالی و تجهیزاتی
50/72مشارکت

30/73اطالع رسانی
90/64تجربه

80/65مدیریت
11رضایت مندی

مطلـوب بـودن مقادیـر این سـه شـاخص نشـان از وجود 
اعتبـار همگـرا در آزمون هـای بـه کار رفتـه اسـت )داوری و 
رضـازاده، 1393(. پـس از اطمینـان یافتـن از بـود یـا نبـود 
رابطـه علّـی میـان متغیرهـای تحقیق و بررسـی تناسـب 
داده هـای مشاهده شـده بـا مـدل مفهومـی، فرضیه های 

پژوهـش بـا اسـتفاده از الگـوی معـادالت سـاختاری )رویکرد 
حداقـل مربعـات جزئـی( آزمون شـدند.
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جدول5- خالصه نتایج آزمون فرضیه ها

نتیجهضريبt  ضريب مسیرفرضیه ها
تائید0/0344/53فرضیه اول: انگیزش در اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل موثر است.

فرضیه اول: آموزش و مشاوره در اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل موثر 
است.

تائید0/574/34

فرضیه اول: مشارکت و کارگروهی در اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل 
موثر است.

تائید0/0112/064

تائید0/0512/174فرضیه اول: مدیریت در اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل موثر است.
فرضیه اول: حمایت مالی و تجهیزاتی در اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل 

موثر است.
تائید0112/07 /0

تائید0133/31 /0فرضیه اول: اطالع رسانی در اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل موثر است
تائید0412/53 /0فرضیه اول: تجربه انسانی در اثربخشی پروژه های کار حین تحصیل موثر است

)1( و  نمـودار  در  تحقیـق  فرضیه هـای  آزمـون  نتایـج 
)2( منعکـس  شـده اند. تأثیـر متغیر هـای مسـتقل تحقیـق 
مالـی و تجهیزاتـی، مشـارکت،  انگیزشـی، حمایـت  شـامل: 
بـر  آمـوزش  مشـاوره و  مدیریـت و  تجربـه،  رسـانی،  اطـالع 
کار  پروزه هـای  از  دانشـجویان  )رضامنـدی  وابسـته  متغیـر 
حیـن تحصیـل( نشـان داده  شـده اسـت. بـرای تائیـد یـا رد 
فرضیـه تحقیـق از ضریـب معنـاداری )آماره t( استفاده شـده 

اسـت چنانچـه آمـاره t بیش تـر از 1/96 یـا کم تـر از 1/96- 
)در سـطح خطـای %5( باشـد، فرضیـه تائیـد و تاثیـر معنادار 
متغیـر حاصـل می شـود. همچنیـن در مـدل اندازه گیـری 
نیـز مشـاهده می شـود کـه ضریـب عاملـی بـرای هـر متغیر 
باالتـر از مقـدار 0/50 درصد می باشـد. خالصـه نتایج آزمون 

فرضیه هـا در جـدول )5( نشـان داده شـده انـد.
 

نمودار 1- مدل برازش شده تحقیق در حالت معناداری
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نمودار 2- مدل برازش شده تحقیق در حالت استاندارد

بـرای بررسـی بـرازش مـدل در حداقـل مربعـات جزئی، 
از معیـار کیفیـت جهانی اسـتفاده شـد کـه آماتـو و همکاران 

2004 مطـرح کرده انـد.

    

میانگیـن اشـتراك هـر متغیـر و کیفیـت مـدل بیرونی را 
می سـنجد.

R2: میانگین R2 برای هر متغیر پنهان برون زا است.

R2: کیفیـت مدل داخلی را می سـنجد و بـرای هر متغیر 

درون زا بـر طبـق متغیـر پنهـان کـه آن را توضیـح می دهد، 

می شود. محاسـبه 
مـدل  ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  مـدل  بـاالی  بـرازش 
به خوبـی تبیین شـده اسـت. اسپوسـیتو و همـکاران، 2010 
معتقدنـد شـاخص نیکویی بـرازش باالتر از 0/5 نشـان دهنده 
 .)1393 رضـازاده،  )داوری و  اسـت  مـدل  مناسـب  بـرازش 
شـاخص بـرازش مـدل کلـی )GOF( مقـدار 0/571 درصـد 
اسـت بنابرایـن می تـوان پذیرفـت کـه مـدل کلـی پژوهـش 

بـرازش مناسـبی دارد.

جدول 6- برازش مدل نهایی

R2Communalityعوامل

0/610/41انگیزشی

0/550/55مشاوره و آموزش

0/580/59حمایت مالی و تجهیزاتی

0/760/50مشارکت

0/860/56اطالع رسانی

0/590/72تجربه

0/780/61مدیریت

1-رضامندی 
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 بحث و نتیجه گیری 
آمـاده  تحصیـل  حیـن  کار  پروژه هـای  اساسـی  هـدف 
سـازی دانشـجویان بـرای ورود بـه بـازار کار می باشـد.بدین 
منظـور تشـخیص متغیر هـای موثر بر رضامندی دانشـجویان 
از پروژه هـای کار حیـن تحصیـل در مرکز هـای آمـوزش و 
تحقیقات کشـاورزی دارای اهمیت اسـت و این بررسـی نشان 
داد کـه از دیـدگاه پاسـخگویان تجربه عوامـل پروژه های کار 
حیـن تحصیل و نظارت علمی مناسـب اسـاتید ناظر پروژه ها 
در رضامنـدی دانشـجویان از پروژه هـای کار حیـن تحصیـل 
تاثیرگـذار می باشـد ایـن نتیجـه با نتایـج بررسـی معطری و 
رمضانی)1388 ( هم خوانی دارد اما با نتایج بررسـی سلطانی 
نتایـج  نـدارد  عربشـاهی و همـکاران )1387(، هـم خوانـی 
تحقیـق همچنیـن نشـان داد کـه فراهـم کـردن تجهیزات و 
امکانـات فیزیکـی در رضامندی دانشـجویان از پروژه های کار 
حیـن تحصیـل موثـر می باشـد. بررسـی پیشـینه تحقیقـات 
انجـام شـده در ایـن زمینه نشـان داد که این نتیجـه با نتایج 
موحـد   ،)1394( زاده  ولـی  پیرعلیدهـی و  قربانـی  تحقیـق 
محمـدی و همکاران)1387( و پرداختچـی)1388( همخوانی 
دارد. آنهـا براسـاس تحلیـل عاملی انجـام شـده دریافتند که 
شـرایط و امکانـات مرکـز در موفقیت پروژه هـای عملی تاثیر 
گـذار اسـت .از دیگـر متغیرهای مورد بررسـی در این تحقیق 
نظـارت ناظریـن پروژه هـا می باشـد نتایـج ایـن تحقیق 

حاکی اسـت عملکرد ناظریـن در رضامنـدی پروژه های کار 
حیـن تحصیـل موثـر اسـت . دسـت آوردهـای ایـن تحقیـق 
بـا نتایـج بررسـی های روزبهانـی و همـکاران )1390( و 
گـوردون )2004(، نیـز هـم خوانـی دارد. عامـل مدیریـت و 
برنامـه ریـزی از متغیر هـای تاثیـر گـذار در بحـث رضامندی 
دانشـجویان ازپروژه هـای کار حیـن تحصیـل موثر می باشـد 
نتیجـه بررسـی دیگـر محققـان نشـان داد کـه ایـن نتیجـه 
بـا نتایـج تحقیـق وومـک و همـکاران )2011( جیـن هاگـر 
صادقـی و   ،)1387( همـکاران  محمـدی و  موحـد   ،)2005(
همـکاران)1387( هـم راستاسـت. تجزیـه و تحلیـل هـر یک 
از پروژه هـای کار حیـن تحصیـل در قالـب کارگاه آموزشـی 
ویـژه بـا شـرکت دانشـجویان، ناظریـن و مدیـران در قالـب 
تحلیـل محیطـی، بکارگیـری مشـاور اقتصـادی خبـره بـرای 
ارایـه راهنمایـی و مشـاوره های اقتصادی به دانشـجویان، 
مسـتند سـازی عملیـات و فعالیت هـای پروژه هـای کار حیـن 
دانشـجویان و  بـرای  آموزشـی  تورهـای  برگـزاری  تحصیـل، 
ناظریـن جهـت بازدیـد از پروژه هـای سـایر مراکـز علمـی - 
جملـه  از  تکمیلـی  آموزش هـای  ریـزی  برنامـه  کاربـردی و 
برگـذاری اسـتارت اپ هـا، رویداد هـای فنـاوری، در راسـتای 
توسـعه  و حمایـت از برنامه هـای کار حیـن تحصیـل از جملـه 
پیشـنهادات جهت توسـعه پروژه های کار حین تحصیل اسـت. 

منبع ها
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دانشـجویان گروه ترویج و آموزش کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشـاورزی، شـماره 

2، ص 2- 10 .
- زمانی پور، ا. )1386(. آموزش کشاورزی در ایران آغازی اشتباه و انجامی بی سرانجام. مجله علوم ترویج و آموزش. 
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کشـاورزی و منابع طبیعی دانشـگاه تهران. مقاله 8، دوره 10، شـماره 1 - بهار و تابسـتان 1387، صفحه 100-87 . 
- صفـا، لیـال و شـعبانعلی فنـی، حسـین. )1387(. بررسـی کیفیـت آموزش هـاي عملـی کشـاورزي از نظـر دانشـجویان 
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Abstract

This paper was aimed to investigate the variables affecting students' satisfaction towards practical projects 

amid education in the agricultural education and research centers. This was a quantitative research which 

applied a survey method to collect the data. The statistical population of the study was all students active in 

practical projects amid education equal to 102 people. This research was conducted in centers where at least 3 

projects have been implemented, such as research centers of Isfahan, East Azerbaijan, Sistan and Baluchestan, 

Qazvin, Khorasan Razavi, Mazandaran, Hamedan, Bushehr and Imam Khomeini Higher Education Center. Due 

to few number of members of the statistical community, all of them were studied by census method. The main 

research tool was a researcher-made questionnaire which its reliability was evaluated by Composite Reliability 

(CR) for each of the research instrument constructs which was above 0.7 indicating the internal reliability of 

the questionnaire and GOF index which was 0.571 indicting good fitness of model. The data was analyzed 

using PLS-SMART and SPSS software. The results showed that from the perspective of the respondents, 

the experience of the agent of the projects, proper supervision of project supervisors and careful planning of 

executive are effective in students' satisfaction towards projects. 

Index Terms: Satisfaction, educational effectiveness, practical projects amid education, agricultural 

education and research centers
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