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countries shows that agriculture has played a key role in the national development of these countries.
Agriculture has complex social, political, economic, ecological, aesthetic and moral aspects. Optimal
confrontation with complexities, lack of uncertainty and norms, and conflicting values and tendencies
require fundamental changes in agricultural work and as a result, fundamental changes in the competencies
are required by agricultural students and rural development. The goal of education should be to nurture
talents, grow and develop abilities and competencies, not to define the future for students. Agricultural
graduates must not only be equipped with technical and specialized skills, but also have skills to facilitate
development processes, including proficiency in project management, communication and negotiation.
The main objective of this research was to identify the needs of agricultural students on professional
competencies and its relationship with the social structure of education based on the Borich's model.

Methods: The historical experience of the development process in the industrialized countries shows that

agriculture has played a key role in the national development of these countries. Agriculture has complex
social, political, economic, ecological, aesthetic and moral aspects. Optimal confrontation with complexities,
lack of uncertainty and norms, and conflicting values and tendencies require fundamental changes in
agricultural work and as a result, fundamental changes in the competencies are required by agricultural
students and rural development. The goal of education should be to nurture talents, grow and develop
abilities and competencies, not to define the future for students. Agricultural graduates must not only
be equipped with technical and specialized skills, but also have skills to facilitate development processes,
including proficiency in project management, communication and negotiation. The main objective of this
research was to identify the needs of agricultural students on professional competencies and its relationship
with the social structure of education based on the Borich's model.

Findings: The results of the research showed that from the viewpoint of the agricultural students about
professional competencies, 8 items need to be learned by the students and integrated into students'
curriculum. These were: 1. Practical skills, 2. English skills, 3. Agricultural experience, 4. Ability to implement
various agricultural projects, 5. Ability to implement research project; 6. Agricultural and environmental
technical knowledge; 7. Information and communication technology skills; and 8. Creativity and innovation.
The results of structural equation analysis also showed the direct effect of professional competencies on two
variables of academic motivation (0.78) and social structure of education (0.63), and they were significant
at the level of 0.001. The results also showed that academic motivation had a direct effect on the social
structure of education with a path coefficient (0.82).
Conclusion: Different approaches can be used to formulate competencies and having a competency
framework in a specific area. In this context, according to the functional areas and the level and nature of the
expected behaviors, competencies can be divided into technical competence, methodological competence,
social competence and individual competence, the ratio of which can vary from job to job. Combining
different types of competencies together creates a type of competency that can be described as professional
competence in practice. In recent years, one of the emerging issues is that competencies and their roles
are a contributing factor to the organizations that deal with the changing environment. In this regard, the
competency-oriented approach focuses on individuals and highlights the importance of human resources to
achieve organizational goals.
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پیشینه و اهداف :تجربه تاریخی فرایند توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که کشاورزی نقش
اساسی در توسعه ملی این کشورها را به عهده داشته است .كشاورزی ،دارای جنبه های پیچیده ی اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی ،بوم شناختی ،زیبایی شناختی و اخالقی است .رویارویی مطلوب با پیچیدگی ها ،نبود قطعیت و هنجارها،
ارزش ها و گرایش های متضاد ،نیازمند دگرگونی های بنیادی در کارهای كشاورزی و درنتیجه ایجاد تغییرپذیری های
اساسی در شایستگی های موردنیاز دانشجویان كشاورزی و توسعه روستایی است .هدف آموزش ،باید شكوفا كردن
استعدادها ،رشد و بروز قابلیت ها و شایستگی ها و نه تعریف آینده برای دانشجویان باشد .دانش آموختگان كشاورزی نه
تنها باید مجهز به مهارت های فنی و تخصصی باشند ،بلكه ،باید دارای مهارت های تسهیل گری فرآیند های توسعه،
شامل تبحر در مدیریت پروژه ،ارتباطات و مذاكره نیز باشند .هدف اصلی این پژوهش بررسی نیازهای دانشجویان
کشاورزی در زمینه شایستگی هاي حرفه ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش می باشد.

روشها :جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و دانشجویان مقطع تحصیالت
تکمیلی در رشته های مختلف کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه رازی کرمانشاه بودند ( .)N=850از
این تعداد 385 ،نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب
شدند .ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که سواالت آن در سه بخش شامل شایستگی های حرفه ای ،ساختار اجتماعی
آموزش ،انگیزه تحصیلی طراحی شد .روایی سواالت پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان تایید و پایایی آن نیز از
طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و به میزان  0/88به دست آمد.

یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کشاورزی از بین شایستگی هاي حرفه اي 8 ،مولفه شامل
 1کسب مهارت های عملی 2- ،مهارتهای زبان انگلیسی 3- ،تجربه کار کشاورزی 4- ،توانایی اجرا و انجام پروژه هایمختلف کشاورزی 5- ،توانایی اجرای پروژه تحقیقاتی 6- ،آگاهی های فنی کشاورزی و زیست محیطی 7- ،مهارت
های فناوری اطالعات و ارتباطات ،و  8-خالقیت و نوآوری در رشته تحصیلی نیازمند آموزش و تلفیق در برنامه های
درسی دانشجویان می باشند .نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری نیز نشان دهنده اثر مستقیم شایستگی های
حرفه ای بر دو متغیر انگیزه تحصیلی ) (0/78و ساختار اجتماعی آموزش  ،)(0/63بوده که در سطح  0/001مثبت و
معنادار شد .نتایج همچنین نشان داد انگیزه تحصیلی اثر مستقیم بر روی ساختار اجتماعی آموزش با ضریب مسیر
( )82/0داشته است.

نتیجهگیری :براي تدوين شايستگي ها و برخورداري از يك چارچوب شايستگي در حوزه معين و مورد نظر رويكردهاي
مختلفي مي توانند مورد استفاده قرار گيرند .در اين چارچوب ،با توجه به حوزه هاي عملكردي و سطح و ماهيت
رفتارهاي مورد انتظار شايستگي ها را مي توان به شايستگي فنی (تکنیکی) ،شايستگي روش شناسي ،شايستگي
اجتماعي و شايستگي فردي ،كه نسبت آنها از شغلي به شغل ديگرمي تواند متفاوت باشد ،تقسيم كرد .تركيب انواع
شايستگي ها با يكديگر نوعي از شايستگي را به وجود مي آورد كه مي توان از آن به عنوان شايستگي حرفه اي در عمل
ياد كرد .سال هاي اخير ،يكي از موضوع هاي در حال ظهور اين است كه شايستگي ها و نقش هاي آن ،عاملي كمك
كننده به سازمان در رويارويي با محيط در حال تغيير مي باشد .در اين رابطه رويكرد شايستگي محور ،افراد را در مركز
توجه قرار داده و اهميت منابع انساني را براي دستيابي به اهداف سازماني برجسته مي کند.

مقدمه

تجربه تاریخی فرایند توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی نشان

می دهد که کشاورزی نقش اساسی در توسعه ملی این کشورها را به

عهده داشته است ]  . [ 1كشاورزی ،دارای جنبه های پیچیده ی اجتماعی،

سیاسی ،اقتصادی ،بوم شناختی ،زیبایی شناختی و اخالقی است.

رویارویی مطلوب با پیچیدگی ها ،نبود قطعیت و هنجارها ،ارزش ها و

گرایش های متضاد ،نیازمند دگرگونی های بنیادی در کارهای كشاورزی
و درنتیجه ایجاد تغییرپذیری های اساسی در شایستگی های موردنیاز

دانشجویان كشاورزی و توسعه روستایی است هدف آموزش ،باید شكوفا

كردن استعدادها ،رشد و بروز قابلیت ها و شایستگی ها و نه تعریف آینده

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،4پاییز 1398

برای دانشجویان باشد .دانش آموختگان كشاورزی نه تنها باید مجهز به
مهارت های فنی و تخصصی باشند بلكه ،باید دارای مهارت های تسهیل
گری فرآیند های توسعه ،شامل تبحر در مدیریت پروژه ،ارتباطات و
مذاكره نیز باشند ] . [ 2
يكي از اساسي ترين رسالت هاي دانشگاه ،انتقال و ارتقاي دانش و فناوري
و ايجاد مهارت و توانايي در افراد ،به منظور تصدي مشاغل و رفع نياز
بازار كار است ]  . [ 3تامين نيازهاي آموزشي بخش كشاورزي از طريق
آموزش هاي كاربردي و فراهم سازي زمينه اشتغال در راستاي تحصيالت
و مهارت يكي از مهم ترين برنامه ها در راستاي حصول به اهداف توسعه
همه جانبه كشور است .به نظر مي رسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد
آموزشي رشته هاي تحصيلي موجود در دانشگاه ها با مهارت ها و توانائي
هاي مورد نياز بازار كار ،يكي از مهم ترين عوامل موفق نبودن فارغ
التحصيالن در كاريابي و اشتغال است ] . [ 3
در روند توسعه ،دانشگاهها نیز مانند سایر سازمانها با توسعه سریع و
ویژهاي روبرو هستند و این روند در سراسر جهان در حال انجام است.
در این راستا راستا ،نقش مراکز آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی
در رسیدن به پایداري ،به ویژه در کشورهایی که وابستگی بیشتري به
کشاورزي و منابع طبیعی دارند ،به شدت مورد توجه قرار گرفته است
].[4
لذا ،ارتقاي شایستگی هاي حرفه اي دانشجویان کشاورزی ،از جمله
تدابیر مؤثر براي تضمین کیفیت در نظام آموزش کشاورزی و متعاقب
آن ،بهبود مستمر کیفیت آن است ]  . [ 5تحقق یافتن شایستگی هاي
مورد نظر در دانشجویان منوط به وجود شرایط ،منابع و ابزاري است که
از آن جمله برنامه هاي درسی دانشگاه ها ،مراکز و مؤسسات عهده دار
تربیت دانشجویان است ] . [ 6
تدوین کنندگان برنامه هاي درسی در عصر حاضر و در آغاز قرن بیست
و یکم باید به این نکته توجه داشته باشند که برنامه درسی باید به گونه
اي تدوین شود که شایستگی هاي الزم (دانش ،مهارت ها و نگرش ها ) را
در دانش آموختگان براي موفقیت آنان در موقعیت هاي متفاوت ز ندگی
و شغلی ایجاد و تقویت کند ] . [ 7
به عبارت دیگر ،براي تقویت صالحیت ها (شایستگی ها) استادی الزم
است تابرنامه ریزان صالحیت هاي مورد انتظار را به خوبی تدوین کنند
تا این شایستگیها مبناي طراحی نظام آموزشی قرار گیرند .در این میان،
بررسی و شناخت نیازهاي آموزشی (نیازسنجی) پیش نیاز سیستم
آموزشی موفق در این خصوص است که معموالً این اقدام اولین گام در
برنامه ریزي آموزشی و نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی برنامه
هاي آموزش و بهسازي نیروهاي ماهر و متخصص است ] . [ 8
بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی
در زمینه شایستگی هاي حرفه ای و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش
با نقش میانجی انگیزه تحصیلی می باشد.
پايداري و پويايي توسعه ي كشاورزي و عمران روستايي در ايران ،مستلزم
بهره مندي كشور از سرمايه هاي انساني ماهر و متخصص در زمينه هاي
توليد و تبديل محصوالت كشاورزي و همزمان با آن ،پي ريزي نهادهاي
ترويجي و تشكل هاي خودياري به منظور تدارك و تجهيز زيربناهاي
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مربوط به فرآيند توسعه مي باشد ] . [ 9
تحقق اين بهره مندي هم به نوبه ي خود ،مستلزم آگاهي مداوم مديران
و محققان و مربيان علوم كشاورزي از نيازهاي مهارتي و تخصصي در حال
تغيير و تكوين كنشگران در عرصه هاي توليد و تبديل در مزارع ،روستاها
و ديگر بخشهاي توليدي است .گوياترين صحنه ي نمايش واقعي نياز به
نيروهاي انساني ماهر و متخصص در زمينه هاي اصلي و جانبي مربوط
به توليد و تبديل محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي ،شرايط عرضه و
تقاضاي نيروي انساني در بازاركار كشاورزي در مناطق روستايي و قطب
هاي توليدي در سراسر كشور است .شرايط اين عرضه و تقاضا در وضعيت
موجود ،حاكي از بيكاري بيش از حد برونداد هاي نظام آموزش كشاورزي
در سطوح مختلف است كه يكي از داليل آن را مي توان ناشي از عدم
تطابق توانمندي هاي دانش آموختگان با نيازهاي مهارتي و تخصصي
مورد نياز در واحدهاي توليدي و تبديلي در بخش كشاورزي فرض كرد
].[9
از جمله داليل بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي در كشورهاي در
حال توسعه ،مي توان به عدم هماهنگي كارفرمايان با مؤسسات آموزش
عالي اشاره داشت ]  . [ 10چنان كه با توجه به يافته هاي طرح تحقيقاتي
”برآورد نيروي متخصص مورد نياز و آسيب شناسي اشتغال دانش
آموختگان بخش كشاورزي كشور“ ،از نظرمسئوالن اجرايي كشاورزي
و جهاد سازندگي استان ها ،نداشتن تجربه ي عملي و دانش كم از
جمله موانع اشتغال دانش آموختگان كشاورزي در بخش خصوصي مي
باشند ]  . [ 11به نقل از مسئوالن كشاورزي كشور در مورد علل بيكاري
دانش آموختگان كشاورزي ،اين اعتقاد وجود دارد كه كيفيت آموزش
ضعيف است و سر فصل دروس دانشگاهي منطبق با نيازهاي هر منطقه
نيست ] . [ 12
كشاورزي امروزي ،داراي جنبه هاي پيچيده اجتماعي ،سياسي،
اقتصادي ،بوم شناختي ،زيبايي شناختي و اخالقي است .مواجهه
مطلوب با پيچيدگي ،عدم قطعيت و هنجارها ،ارزش ها و عاليق متضاد
مستلزم تحوالت بنيادي در امور كشاورزي و بنابراين تغييرات اساسي در
شايستگي هاي مورد نياز دانشجويان كشاورزي و توسعه روستایی است
]  . [ 14هدف آموزش ،بايد شكوفا كردن استعدادها ،توليد قابليت ها و
شايستگي ها و نه تعريف آينده براي دانشجويان باشد .دانش آموختگان
كشاورزي نه تنها بايد واجد مهارت هاي فني و تخصصي باشند بلكه
بايد داراي مهارت هاي تسهيل گري فرآيند هاي توسعه ،شامل تبحر در
مديريت پروژه  ،ارتباطات و مذاكره باشند ] . [ 14
شايستگي ها و كيفيت هاي ايده آل دانش آموختگان امروزي كشاورزي
عبارتند از  :ظرفيت تلفيق رشته ها و مهارت ها (مهارتهاي سخت افزاري
و نرم افزاري) ،تفكر انتقادي و خالق ،مسئوليت رشد شخصي و توسعه
حرفه اي ،توانايي تسهيل يادگيري در گروه ها و اجتماع ها ،داشتن
ظرفيت هاي مديريتي ضروري و مهارت هاي ارتباطات.
برخی از این شایستگی ها عمیقاً در ارزش ها ،نگرش ها و رفتار افراد
نهفته است و اين به آن مفهوم است كه آموزش كشاورزي عالوه بر انتقال
شايستگي هاي فني بايد به دانشجويان در كسب ارز ش ها ،نگرش ها و
رفتار هاي مثبت مرتبط با رشته و تخصص خود كمك نمايد .انتقادهايي

مسعود سامیان و همکاران

كه امروزه بر آموزش كشاورزي وارد مي شود به طور واضح مبين اين
واقعيت است كه در مورد آموزش كشاورزي بايد به صورت انتقادي،
انديشه مجدد شده و اركان آن مبتني بر زمينه و اوضاع و احوال موجود
و پيش بيني آينده ،مورد بازنگري و بازسازي قرار گيرد .به بيان ] ، [ 15
نظام آموزشی موجود تأكيد بر رقابت و مصرف دارد تا نگهداري و حفظ
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (كشاورزي) بيشتر به عنوان كارخانه
صنعتي عمل مي كنند تا در مقام خالقان مخازن بزرگ فرهنگي و
شناختي ]  ، [ 16نظام آموزشي موجود به تربيت هزاران متفكر ناتوان در
برابر تحوالت سريع و عميقاً سيستمي جامعه امروز ،مشغول است ] ، [ 15
استرلینگ بیان می کند كه جهان پسامدرن كه با عدم قطعيت ،وابستگي
بيش از حد و خطرپذيري همراه است ،انسان هايي را مي طلبد كه براي
ديدگاههاي چندگانه ارزش قايل شوند ،منتقد بوده و در جستجوي
تأثيرات چندگانه باشند (تا روابط علت  -معلولي خطي) ،داراي فكر باز بو
ده و به روابط متعامل بين مؤلفه هاي سامانه ها توجه كنند.
در مورد مفهوم واژه ي شايستگي مولدر ]  ، [ 17معتقد است كه تعريف
اين واژه به دليل تنوع در ديدگاه هايي كه مي توان براساس آنها ،آن را
تعريف كرد ،دشوار است .او تعاريف مختلف شايستگي را در چهار مقوله
ي زير طبقه بندي كرده است:
· شايستگي به عنوان شايستگي كانوني يا سازماني
· شايستگي شغل  -محور
· شايستگي به عنوان قابليت و توانايي دانش آموختگان ،كاركنان يا
يادگيرندگان
· شايستگي به عنوان يك خوشه جدايي ناپذير از جنبه هاي دانشي،
مهارتي و نگرشي
امروزه ،رقابت شديد و تغييرات فناوري ،فشار روزافزوني بر سازمانها و شيوه هاي
متنوع آنها در افزايش بهره وري نيروي انساني شان وارد مي سازد .اكنون از
منابع انساني سازمان ها ،انتظار مي رود ،تاثير بيشتري در توليدات و خدماتي
كه ارائه ميدهند ،داشته باشند .اين درست همان چيزي است كه موجب شده
در محيط رقابت ،شايستگي اهميت يابد .محيط منابع انساني ايران نيز بي
تاثير از اين تغيير و تحوالت نيست و هدفهاي آن همگام با تحوالت جهاني ،در
حال تغييرند .پذيرش و گسترش سريع رويكرد شايستگي محور و به كارگيري
آن در برنامه هاي توسعه كاركنان بيش از هر چيز ،نتيجه مزايا و فوايدي
است كه دراين رويكرد نهفته است .شايستگيها ،مزاياي متفاوتي براي سازمانها
و مديران در سطوح مختلف دارند و سازمانها نيز به داليل گوناگوني ،نظير:
انتقال رفتارهاي ارزشمند و فرهنگ سازماني ،عملكرد موثر براي همه كاركنان،
اثربخش كردن سازمانها و مديريت آنها و تاكيد بر ظرفيتهاي افراد (به جاي
شغل آنها) به عنوان شيوه كسب مزيت رقابتي ،تقويت رفتار تيمي و متقابل از
شايستگي ها استفاده ميكنند ].[ 18
بعد از مقاله مهم اهميت شايستگي در سازمانها بسيار گسترش يافته
است .وي سير تحولي سازمانها ،از سازمانهاي بر اساس تحليل شغل ،به
سازمانهاي بر اساس شايستگي را بررسي كرد ،به گونه اي كه امروزه تعداد
وسيعي از سازمانها ،روشهاي مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي
را به كار ميبرند ] . [ 18
در راهبردهاي شغلي مفهوم شايستگي هاي محوري به عنوان ابزار رقابت
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و شيوه هاي مزيتهاي راهبردي برخي از شركتها بيان ميشود ،در حالي
كه منابع انساني ،به ويژه بر :تعاريف ،استخدام ،انتخاب و توسعه شايستگي
فردي تمركز دارند .در ديدگاه نخست ،شايستگيهاي كليدي كه توسط
]  ، [ 19ارائه شده بر مقوله هاي راهبردي تمركز دارند كه سازمان را به
صورت يك كل در نظر ميگيرند .اما در ديدگاه دوم ،تمركز بر افراد و منابع
انساني است كه در حال رقابت براي ابراز ارزشهاي خويشتن هستند .با
تعاريف شايستگي ،چنين به نظر ميرسد كه شايستگي همانند چتري
است كه هر چيزي را كه به گونه اي مستقيم يا غيرمستقيم بر روي
عملكرد شغلي تاثير داشته باشد ،در بر ميگيرد .به عبارت ديگر ،شايستگي
تصويري از يك انسان رشد يافته را نشان ميدهد كه براي انجام يك شغل،
آمادگي هاي كامل را از هر جهت داشته باشد .در حقيقت شايستگي
نوعي نگرش سيستمي به كاركنان دارد كه همه آن صفات ،ويژگيها،
مهارتها و نگرشها در ارتباط با اثربخشي در انجام وظايف و مسئوليتها را
شامل ميشود .به اين ترتيب شايستگيها را مي توان ابعاد رفتاري تلقي
كرد كه روي عملكرد شغلي تاثير دارند .شايستگيها بيانگر اين است كه
افراد چگونه بايد انجام وظيفه كنند و يا در شرايط خاص چگونه واكنش
نشان داده ،يا چگونه رفتار كنند ] . [ 20
بنابراين منابع انساني ارزشمندترين منابع سازمان محسوب ميشوند كه
با تالش و كوشش و ايجاد هماهنگي و بكارگيري ديگر اجزا سازمان،
اهداف سازماني را تحقق مي بخشد .اين منابع داراي توانائيها و قابليتهاي
بالقوه اي هستند كه در محيط سازماني به فعل تبديل ميشود .دستيابي
به اين مهم نيازمند درك و شناخت كامل انسانها و فراهم كردن شرايط
مناسب براي كار و تالش است .يكي از مواردي كه در اين زمينه قابل
بررسي است قرار دادن افراد در جايگاههاي متناسب با توانائي ،تجارب
و قابليت آنها است .اين فرآيند در قالب نظام شايسته ساالري بررسي
گرديده است .مفهوم شايسته ساالري به اجمال شايستگي ،گزينش ،جلب
و جذب مداوم نيروها و سپس فراهم كردن زمينه هاي اعمال مديريت
حسب توانمنديهاي افراد ميباشد ] . [ 21
در این پژوهش جهت شناسایی و اولویت بندي شایستگی های حرفه اي
دانشجویان کشاورزی از مدل ارزیابی نیازهاي بوریچ استفاده شده است.
مدل ارزیابی نیازهاي بوریچ یکی از جامع ترین مدل ها براي ارزیابی
نیازهاي آموزشی آموزشگران می باشد .مدل ارزیابی نیازها اساساً یک
فرایند خودارزشیابی است که بر قضاوت افراد در مورد عملکرد شخصی
شان مبتنی است ]  [ 22به عبارت دیگر ،این مدل بر این پیش فرض
بنیادي مبتنی است که افراد قابل اعتمادترین منبع در ارزیابی عملکرد
خودشان بوده و لزوم بازخورد در مورد نیازهایشان را ارائه می کنند .این
مدل بر پایه اختالف نمره بین میزان اهمیت موضوع آموزشی و میزان
مهارت فرد در آن زمینه بنا نهاده شده است ]  ، [ 23بوریچ مدعی است
که مفهوم اصلی این مدل تعیین تناسب بین آنچه باید انجام شود و آنچه
هست ،می باشد ،یعنی ،بین آنچه معلم باید به انجام آن قادر باشد و
آنچه معلم می تواند انجام بدهد .و پیشنهاد کرد که برنامه هاي آموزشی
در دو وضعیت می توانند از این مدل استفاده کنند :رفتارها ،مهارت ها،
و شایستگی هاي آموزشی اندازه گیري شده چیست و چه چیزي باید
اهداف برنامه آموزشی باشد .اختالفات بین این دو می تواند براي اندازه
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گیري اثربخشی برنامه هاي آموزشی استفاده شود ،همچنین داده هاي
]  ، [ 29در مطالعه خود دريافتند با توجه به ماهيت در حال تغيير
قابل دفاعی در شناسایی موضوعات مهمی فراهم می کند که در آنها نیاز
محيط هاي دانشگاهي در سال هاي اخير ،تدريس يک شايستگي براي
به دانش بیشتر را آشکار می کند ] . [ 7
مدل نیاز سنجی بوریچ از آن رو بر ر وش هاي رایج نیازسنجی برتري دارد
اعضاي هيأت علمي محسوب شده و دانشگاه ها بايد به دنبال يافتن
چارچوب هاي مرجع براي توسعه برنامه هايي براي بالندگي اعضاي
که مخاطبان در این مدل ،عالوه بر تعیین اهمیت موضوعات آموزشی،
هيأت علمي جوان با رويکرد تغيير در نگرش ،مهارت و دانش آنان باشند.
میزان مهارت خود را در آن موضوعات نیز مشخص می نمایند .بدین
ترتیب ،افراد فاصله بین آنچه که قادر هستند انجام دهند و آنچه که
روش پژوهش
باید قادر به انجام آن باشند را تخمین می زنند .در مدل بوریچ بر اساس
این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف
تعریف نیاز ،فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ،با تفاوت نمره
در زمره تحقیقات کاربردی است ،که به روش توصیفی -تحلیلی و بر
اهمیت و مهارت به دست می آید و بدین وسیله ،نیازهاي پاسخگویان
پایه راهبرد پیمایشی انجام شده است .گردآوری داده ها با استفاده از
مشخص می شود .نیازهایی باالترین اولویت را دارند که اهمیت آن ها زیاد
ابزار پرسشنامه از محقق ساخته صورت گرفت .ساختار پرسشنامه از دو
و مهارت افراد در آنها کم باشد .در صورتی که در روش هاي نیازسنجی
بخش تشکیل شده بود؛ سواالت فردی پاسخگویان ،سواالت مربوط به
رایج ،فقط اهمیت موضوعات آموزشی از دید پاسخگویان مورد سنجش
شایستگی های حرفه ای ( 35سوال) ،به جز سواالت فردی دیگر سواالت
قرار گرفته و سپس بر اساس میانگین اهمیت به اولویت بندي نیازها می
همگی در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت به صورت خیلی کم (،)1
پردازند؛ در این حال ممکن است علی رغم اهمیت موضوعات آموزشی،
کم ( ،)2تا حدودی ( ،)3زیاد ( ،)4خیلی زیاد ( )5در دو قسمت میزان
مهارت افراد در آن زمینه باال بوده و آنان نیازي به آموزش جدي در آن
شایستگی خود شما در خصوص این گویه و نیز میزان اهمیت این گویه
نداشته باشند .بدین ترتیب ،نیازسنجی تنها بر اساس میانگین اهمیت نیاز
از نظر پاسخگو طراحی شدند .به منظور بررسی روايي سواالت پرسشنامه
که در روشهاي سنتی متداول است ،ممکن است برآورد صحیح و واقعی
از نظرات اساتيد و متخصصان مربوطه و اساتید دانشگاه بوعلی سینا و
از نیازها نباشد ] . [ 23
پای خسته و همکاران ]  ، [ 24به این نتیجه رسیدند که در شكل گیری
دارند
هفت.1بعد
جدول  :1جامعه آماری و حجم نمونه
نقشنمونه
كلیدیو حجم
جامعه آماری
شایستگی های توسعه پایدار كارآفرینانه ،جدول
tatistical population and sampleTable
size 1: Number of statistical population and sample size
که ،این ابعاد شامل :تفکر سیستمی ،نگاه تلفیقی متنوع سازی و تفکر
Degree
N
S
بین رشته ای ،تفکر بصیرت گرا ،هنجاری ،اقدام ،بین فردی و مدیریت
B.Sc. Student
324
146
راهبردی می باشند.
M.Sc. Student
268
122
Ph.D. Student
258
117
صالحی عمران و همکاران ]  ، [ 5به این نتیجه رسیدند که بين نقش
آموزش عالي و محيط شغلي در پرورش شايستگي هاي شغلي كليدي،
Total
850
385
از طريق يادگيري هاي غيررسمي حاصل از تعامالت اجتماعي ،تفاوت
جدول .2
اولویت بال
شناسای و اولویت بندی شایستگهای حرفهای با نمره و
شناسایی و اولویت بندی شایستگیهای حرفهای با نمره و اولویت باال
جدول :2
معناداري وجود دارد ،به اين ترتيب كه نقش
آموزش یعالي بيشتر است.
d prioritize professional competencies with high priority scores
Table 2: Identify and prioritize professional competencies with high priority scores
سليمي و همکاران ]  ، [ 25بيان داشتند که از ديدگاه دانشجويان دکتري،
Professional
Average
Average
Priority
مهم ترين شايستگي اعضاي هيأت علمي در يک دهه آينده ،شايستگي
competence
importance
performance
score
1
Acquisition of practical
4.26
2.56
6.24
پژوهش خواهد بود ،اين در حالي است که در شرايط موجود ،شايستگي
skills in the field of
تدريس اعضاي هيأت علمي از وضعيت مطلوب تري برخوردار است.
study
2
Dating or English
4.25
2.76
6.18
]  ، [ 26به اين نتيجه رسيدند که استفاده از روش هاي آموزش مبتني
language
بر شايستگي سبب افزايش انگيزه دانش آموزان جهت يادگيري بيشتر
3
Having an agricultural
4.61
3.44
4.42
work experience
مي شود.
4
Ability to implement
4.22
3.01
4.31
]  ، [ 27نيز به اين نتيجه رسيدند که آموزش مبتني بر شايستگي در
and carry out various
agricultural projects in
حال ظهور است و اکثر موسسات آموزش خود را از طريق ترکيبي از
the field of specialty
روش هاي تدريس و ارزيابي سنتي و نيز بر اساس شايستگي طراحي
5
The ability to carry out
4.52
3.48
4.22
a research project
کرده اند.
6
Agricultural and
4.23
3.18
4.21
]  ، [ 28به این نتیجه رسیدند که بين هوش عاطفي دانشجويان و
Environmental
Technical Awareness
شايستگي هاي کارآفريني آنان (سالست فکري ،کنترل دروني ،عمل
7
Knowledge of ICT
4.42
3.34
4.17
گرايي ،توفيق طلبي و ريسک پذيري) رابطه مثبت و معني داري وجود
8
Having creativity and
4.26
3.63
4.14
داشت .همچنين سه مؤلفة خوش بين بودن ،توانايي حل مسئله و
innovation in the field
of study
همدلي به ترتيب داراي بيشترين نقش در پيش بيني تغييرات متغير
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اساتید برنامه ریزی آموزشی استفاده شده است که برای این منظور از
نظرات  4تن از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی
سینا و  2نفر از اساتید گروه برنامه ریزی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا و
دانشگاه مازندران استفاده شده است .برای سنجش پایایی آن نیز با انجام
پيشآزمون ،به تعداد  30پرسشنامه از جامعه آماری تکمیل و میزان
آلفای کرونباخ برای این تحقیق  0 / 88برای کل پرسشنامه به دست
آمد که رقم قابل قبولی می باشد ،همچنین برای بخش های مختلف
پرسشنامه نیز میزان آلفای کرونباخ به این شرح بود که برای بخش
شایستگی های حرفه ای میزان آلفای کرونباخ  ،0 / 86برای بخش ساختار
اجتماعی اموزش  0 / 89و برای بخش انگیزه تحصیلی  0 / 91به دست
آمد .همچنین به منظور بررسی ساختار اجتماعی آموزش از پرسشنامه
استاندارد ساختار اجتماعی آموزش که توسط قانعی راد و ابراهیم آبادی
] ،[ 30و نیز پرسشنامه زندگی در کالس درس جانسون و جانسون آزمون و
تایید شده استفاده گردید و نیز برای سنجش انگیزه تحصیلی نیز از پرسشنامه
استاندارد والراند و همکاران استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه میباشند :گروه اول شامل

دانشجویان سال آخر تحصیلی مقطع کارشناسی رشته های مهندسی

کشاورزی ،گروه دوم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و گروه سوم
دانشجویان مقطع دکتری در رشته های مختلف مهندسی کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که تعداد
این دانشجویان حدوداً 850نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه نیز از

فرمول کوکران استفاده شد .از بین تعداد  385نفر به عنوان حجم نمونه

از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند .در اين پژوهش

M. Samian et al.

براي تجزیه و تحلیل دادهها از روش های آماري به کمک نرم افزار آماري
 SPSSو  Excelو  Lisrelاستفاده شده است.

به منظور اجراي پژوهش حاضر و گردآوري داده ها ،پرسشنامه ها بین
دانشجویان کشاورزی در دانشگاه بوعلی سینا و رازی توزیع شد .از افراد

مذکور خواسته شد که هر شایستگی حرفه اي را دو بار رتبه بندي کنند.

به این ترتیب که ابتدا میزان اهمیت و ضرورت هر شایستگی را در یک
مقیاس پنج گزینه اي خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2تا حدودی ( ،)3زیاد

( ،)4خیلی زیاد ( )5رتبه بندي کنند .سپس سطح عملکرد (میزان
شایستگی در خود فرد) را باز هم در هر شایستگی بر اساس یک مقیاس

پنج گزینه اي خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2تا حدودی ( ،)3زیاد (،)4

خیلی زیاد ( )5رتبه بندي کردند .با استفاده از مدل ارزیابی نیازهاي
بوریچ ،اولویت هر  35شایستگی حرفه اي از دید دانشجویان کشاورزی
مشخص شد .به عبارت دیگر ،براي رتبه بندي شایستگی هاي حرفه اي
دانشجویان میانگین وزنی نمرات تفاوت 1محاسبه گردید .به این منظور،
ابتدا هر شایستگی به صورت فردي (معادله  ،)1و سپس وزن نمره
تفاوت براي شایستگی حرفه اي هر فرد (معادله شماره  )2محاسبه
شد .در پایان ،با جمع وزن نمرات تفاوت تقسیم بر تعداد افراد میانگین
وزنی نمرات تفاوت شایستگی هاي حرفه اي محاسبه گردید (معادله
شماره  ،)3و تعداد  35شایستگی حرفه اي بر اساس این میانگین رتبه
بندي شدند ] . [ 31
معادله  :1نمره تفاوت = I- C
معادله  :2وزن نمره تفاوت = (I (I- C
معادله  :3میانگین وزنی نمرات تفاوت =

تقویتو اولویت بندی شایستگیهای حرفهای نیازمند بحث و تقویت
شناسایی
جدول :3
جدول .3
بحث و
شناسای و اولویت بندی شایستگهای حرفهای نیازمند
ی
Table 3. Identifying and prioritizing
competencies
requires
discussion
and reinforcement
Tableprofessional
3: Identifying
and prioritizing
professional
competencies
requires discussion and reinforcement
Priority
score

Average
performance

Average
importance

Professional competence

3.62

2.75

3.89

Knowledge and knowledge about the field of study

1

3.54

3.37

4.36

The amount of information and knowledge about new technologies in the field of specialty

2

3.48

3.52

4.47

The ability to communicate in rural and agricultural environments

3

3.38

3.63

4.54

Ability to communicate with farmers and villagers

4

3.35

3.26

4.31

The ability to offer and write a new business plan

5

3.15

2.90

3.89

Ability to solve business issues in the field of study

6

3.07

3.54

4.40

Familiarity with the political, economic and social structures of agriculture

7

3.05

3.53

4.38

Ability to plan various agricultural projects in the field of specialty

8

2.91

3.31

4.17

The ability to participation others

9

2.85

3.88

4.63

The ability to evaluate and judge various agricultural projects in the field of specialty

10

2.73

3.9.

4.63

Having an initiative in the field of study

11

2.56

3.30

4.70

Ability to run a working group

12

2.51

3.95

4.62

The sense of commitment and responsibility for doing things in the field

13

2.30

3.76

4.40

Professional discipline in doing things while studying

14

2.23

3.63

4.29

High understanding of agriculture

15

2.12

3.61

4.22

Commitment and accountability towards university professors and staff

16

206

3.83

4.40

Commitment and responsibility towards professors

17
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در معادالت باال = I ،میزان اهمیت = C ،میزان داشتن شایستگی ،و = n
تعداد دانشجویان می باشد ] . [ 31
در این مدل ،موضوعات آموزشی که نمره اولویت آن ها باالي  4باشد،
بیشترین نیاز به آموزش را دارند .موضوعاتی که نمره اولویت آن ها بین 2
و  3باشد جزو نیازهاي آموزشی نبوده ،اما نیاز به تقویت دارند و موضوعاتی
که نمره اولویت آن ها زیر  2باشد ،نیاز به آموزش ندارند.
و در نهایت به منظور بررسی رابطه بین شایستگی های حرفه ای و
ساختار اجتماعی آموزش با نقش میانجی انگیزه تحصیلی دانشجویان
کشاورزی از روش تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل
استفاده شد.

یافته ها و بحث

بر اساس یافته های تحقیق 58 ،درصد دانشجويان مورد مطالعه زن و 42
درصد مرد بودند .ميانگين سن دانشجويان موردمطالعه  25 / 17سال مي
باشد .محل زندگی  89درصد جامعه مورد مطالعه شهر و  11درصد نیز
روستا بوده است .نوع دیپلم  91درصد جامعه مورد مطالعه علوم تجربی
و  9درصد نیز ریاضی و فیزیک و سایر بوده است.گرایش های تحصيلي
دانشجويان موردمطالعه شامل ترويج و آموزش كشاورزي ،بيوتكنولوژي،
خاك شناسي ،زراعت ،باغباني ،علوم دامي ،آبياري و زهكشي ،ماشين
هاي كشاورزي ،گيا هپزشكي بوده است.

شناسایی و اولویت بندي شایستگی هاي حرفه اي دانشجویان کشاورزی
با استفاده از مدل بوریچ
یافته های حاصل از مدل بوریچ نشان داد که نمره اولویت  8شایستگی
حرفه اي باالتر از  4بوده و اینها نیازهایی با باالترین اولویت آموزشی
می باشند .این شایستگی ها به ترتیب عبارتنداز - 1 :میزان کسب
مهارت های عملی در خصوص رشته تحصیلی - 2 ،آشنایی یا زبان
انگلیسی  - 3داشتن تجربه کار کشاورزی  - 4میزان توانایی اجرا و انجام
پروژه های مختلف کشاورزی در رشته تخصصی  -5میزان توانایی اجرای یک
پروژه تحقیقاتی  -6آگاهی های فنی کشاورزی و زیست محیطی  -7میزان
آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات و  -8داشتن خالقیت و نوآوری در
رشتهتحصیلی
طبق جدول شماره  ،3نمره اولویت 17شایستگی حرفه ای بین  2تا  3بود که
نشان می دهد این شایستگیها جزو نیازهای آموزشی نبود ولی نیاز به تقویت
دارند این شایستگی ها به ترتیب عبارتند از:
طبق جدول شماره  ،4نمره اولویت  10شایستگی حرفه ای نیزکمتر از 2
بود که نشان میدهد این شایستگیها نیازي به آموزش ندارند.
برازش مدل رابطه شایستگی های حرفه ای و ساختار اجتماعی آموزش
با نقش میانجی انگیزه تحصیلی
به منظور تایید مدل پژوهش از روش تحلیل معادالت ساختاری با
استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است .در روش شناسی مدل
معادالت ساختاری ،ابتدا به ساکن الزم است تا روایی سازه مورد مطالعه
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جدول .4
اولویت پایین
حرفهایو با نمره
شایستگیهای
اولویت بندی
شناسایی
اولویت وپایی
ای با نمره
شایستگهای حرفه
اولویتو بندی
شناسای و
جدول :4ی
Table 4: Identify and prioritize professional competencies with low priority score
Priority
score

Average
performance

Average
importance

Professional
competence

1.97

3.84

4.39

The ability to lead
and manage

1

1.89

3.81

4.34

Having a
comprehensive
view of the issues
of work in the
field of study

2

1.87

2.95

3.59

The amount of
desire and
participation in
the progress of
the work

3

1.66

3.90

4.36

Ability to
diagnose
problems in the
field of study

4

1.50

3.80

4.23

Honesty in doing
things

5

1.11

3.81

4.14

Trust and honesty

6

1.09

2.86

3.27

The amount of
perseverance
during the study

7

0.77

4.07

4.29

Conscientiousness
during study

8

0.75

3.96

4.18

Studying while
studying

9

0.46

3.94

4.08

Student
personality and
work

10

قرار گرفته تا مشخص شود گویه های انتخاب شده برای اندازه گیری

متغیرهای مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند.
اعداد موجود بر روی مسیرها نیز نشانگر مقدار  t- v alu eبرای هر مسیر
می باشد.

نگاره  1مدل کلی را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد .فقط
در حالت تخمین استاندارد امکان مقایسه بین متغیرهای مشاهده شده

تبیین کننده متغیر مکنون وجود دارد.
در جدول شماره  ،5ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش ارائه شده اند.

با توجه به جدول  ،5بین ابعاد شایستگی های حرفه ای با ساختار اجتماعی

آموزش و انگیزه تحصیلی در سطح  0/01رابطه مثبت و معنی دار می باشد.

آزمون الگوي نظري پژوهش و برازش آن با داده هاي گردآوري شده ،با روش

بیشینه احتمال و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد.

با توجه به نگاره  ،1اثر مستقیم شایستگی های حرفه ای بر روی

ساختار اجتماعی آموزش )  ، ( 0 / 63با آماره 6 / 78در سطح معنی داری
 0 / 001مثبت و معنادار شد .اثر مستقیم انگیزه تحصیلی بر روی ساختار
اجتماعی آموزش ( )0 / 82با آماره  7 / 41در سطح معنی داری0 / 000
مثبت و معنادار شد.

اثر مستقیم شایستگی های حرفه ای بر روی انگیزه تحصیلی (،)0 / 78

با آماره  74 / 18در سطح معنی داری  0 / 001مثبت و معنادار است.

low priority score
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مسعود سامیان و همکاران

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش:5 جدول

Table 5. Correlation matrix of research variables

 ماتریس همبستگ متغیهای پژوهش.5 جدول

Table 5: Correlation matrix of research variables

Variables

1

Professional competencies

1

The social structure of education

0.82**

1

educational Academic motivation

0.56**

0.43**

** P < 0.01

2

3

1

* P < 0.05

 شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش:6 نیکوی برازش الگوی آزمون شده پژوهش جدول
 شاخصهای.6 جدول
ی
Table 6. Indicators of goodness of fitness of theTable
tested
research model
6: Indicators
of goodness of fitness of the tested research model
Absolute fit indices
Indicator

GFI

AGFI

SRMR

The amount is obtained

0.94

0.85

0.03

Acceptable limit

> 0.90

> 0.80

> 0.05

Adaptive fit indices
Indicator

CFI

NFI

NNFI

The amount is obtained

0.95

0.94

0.96

Acceptable limit

> 0.90

> 0.90

> 0.90

Indicator

X2/df

PNFI

RMSEA

The amount is obtained

2.68

0.64

0.05

Acceptable limit

>3

> 0.6

> 0.1

Adjusted fitness indicators

 مدل استاندارد تحقیق.1 شکل

Figure 1. Standardized research model

0.59
Communication and ethics
0.63
Specialized and general
0.84
Problem solving and
professional agriculture

0.63
T = 6.78

Professional
competencies

0.76
0.78

0.54

0.78

0.82

T = 12.34

T = 18.74

The social
structure of
education

0.55

0.81

Social interactions
Student relationship with
professors
Association affairs
Socialization history

T = 7.41

Educational academic
motivation
 مدل استاندارد تحقیق:1 شکل

Interactive learning

0.52

Fig. 1: Standardized research model

نتیجهگیری

براي تدوين شايستگي ها و برخورداري از يك چارچوب شايستگي در
حوزه معين و مورد نظر رويكردهاي مختلفي مي توانند مورد استفاده
 با توجه به حوزه هاي عملكردي و سطح و، در اين چارچوب.قرار گيرند
ماهيت رفتارهاي مورد انتظار شايستگي ها را مي توان به شايستگي فنی
 شايستگي اجتماعي و شايستگي، شايستگي روش شناسي،)(تکنیکی
، كه نسبت آنها از شغلي به شغل ديگرمي تواند متفاوت باشد،فردي
 تركيب انواع شايستگي ها با يكديگر نوعي از شايستگي را به.تقسيم كرد

همچنین اثر غیر مستقیم شایستگی های حرفه ای بر ساختار اجتماعی
در12 / 34  با آماره،)0 / 76( آموزش با نقش میانجی انگیزه تحصیلی
. مثبت و معنادار می باشد0 / 000سطح
 مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش،6در جدول
 با توجه به این جدول.هر یک از شاخص هاي برازش گزارش شده اند
تمامی شاخص هاي برازش در حد مطلوبی قرار دارند و می توان نتیجه
گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده هاي گردآوري شده
.دارد
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وجود مي آورد كه مي توان از آن به عنوان شايستگي حرفه اي در عمل
 يكي از موضوع هاي در حال ظهور اين است كه، سال هاي اخير.ياد كرد
 عاملي كمك كننده به سازمان در رويارويي،شايستگي ها و نقش هاي آن
، در اين رابطه رويكرد شايستگي محور.با محيط در حال تغيير مي باشد
افراد را در مركز توجه قرار داده و اهميت منابع انساني را براي دستيابي
.به اهداف سازماني برجسته مي کند
 یافته های حاصل از مدل بوریچ نشان داد که نمره اولویت:براین اساس
 بوده و اینها نیازهایی با باالترین اولویت4  شایستگی حرفه اي باالتر از8
 میزان- 1 : این شایستگی ها به ترتیب عبارتنداز.آموزشی می باشند
 آشنایی یا زبان- 2 ،کسب مهارت های عملی در خصوص رشته تحصیلی
 میزان توانایی اجرا و انجام- 4  داشتن تجربه کار کشاورزی- 3 انگلیسی

 میزان توانایی اجرای- 5 پروژه های مختلف کشاورزی در رشته تخصصی
- 7  آگاهی های فنی کشاورزی و زیست محیطی- 6 یک پروژه تحقیقاتی
 داشتن خالقیت و- 8 میزان آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات و
نوآوری در رشته تحصیلی
 بود که نشان3  تا2  شایستگی حرفه ای بین17 همچنین نمره اولویت
می دهد این شایستگیها جزو نیازهای آموزشی نبود ولی نیاز به تقویت
 میزان کسب دانش و اطالعات:دارند برخی از این شایستگی ها عبارتند از
 میزان کسب اطالعات و دانش،تخصصی در خصوص رشته تحصیلی
 توانایی برقراری ارتباط کاری،درباره فناوری های نوین در رشته تخصصی
.در محیط های روستایی و کشاورزی می باشد
 بود که نشان میدهد این2  شایستگی حرفه ای نیزکمتر از10 و نمره اولویت
شایستگیها نیازي به آموزش ندارند که برخی از این شایستگی ها عبارتند
 داشتن دید جامع نسبت به مسایل و، توانایی قدرت رهبری و مدیریت:از
.مشکالت کاری در رشته تحصیلی و میزان تمایل و مشارکت در پیشبرد کارها

همچنین نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری نشان دهنده
ارتباط بین مثبت و معنی دار بین شایستگی ای حرفه ای دانشجویان

کشاورزی و ساختار اجتماعی آموزش می باشد که این امر نشان می دد

می توان با تقویت ساختار اجتماعی آموزش باعث بهبود شایستگی های
حرفه ای دانشجویان شد و نیز با توجه به ارتباط مثبت و معنی دار

شایستگی ها و انگیزه تحصیلی نیز می توان با تاکید بیشتر بر مشوق

های انگیزه تحصیلی بر افزایش شایستگی های حرفه ای دانشجویان

.پرداخت

1. Mean weight discrepancy score (MWDS)

پی نوشت

مشارکت نویسندگان

.تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند

تشکر و قدردانی

از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
.قدردانی داریم
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