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 -1دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
 -3استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

چکیده

كیفیـت آموزشـی از نگرانـی هـای اصلـی نظامهـای آموزشعالـی در بیشـتر كشـورهای جهان اسـت .ایـن تحقیق نیـز با هدف

تعییـن نقـش عاملهـای مؤثـر بـر کیفیـت آموزشهـای کاربـردی فنـی وحرفـهای کشـاورزی انجـام شـد کـه بـه لحـاظ هـدف،
كاربـردی اسـت و بـه روش پیمایـش و بـا بهرهگیـری از پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار گـردآوری دادههـا اجـرا شـد .از جهـت الگوی

تحقیـق علـی  -ارتباطـی اسـت .در ایـن تحقیـق همـه دانشـجویان آموزشـکده کشـاورزی اهـواز (بـه شـمار 450تـن) بـه عنـوان

جامعـه آمـاری در نظـر گرفتـه شـدند .بـرای نمونهگیـری از روش نمونهگیـری تصادفـی طبقـهای اسـتفاده شـد کـه بـا اسـتفاده از
جـدول کرجسـی و مـورگان شـمار نمونه آمـاری  208تن تعیین شـد .ابزار این تحقیق پرسشـنامهای محقق سـاخته بـود كه برای
گـردآوری دادههـای مورد نیاز اسـتفاده شـد .روایی پرسشـنامه بـر پایه نظر گروهـی از اعضای هیـات علمی و كارشناسـان ترویج
و آمـوزش كشـاورزی تأمیـن و پایایـی آن نیـز بـا محاسـب ه ضریـب تتـای ترتیبـی از طریـق نـرم افـزار Rتعییـن شـد (.)θ=0.87
بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـای گـردآوری شـده از نـرم افـزار  SPSS19بهرهگرفته شـد .بنابر نتایج به دسـت آمـده 54/3 ،درصد

از پاسـخگویان ،کیفیـت آموزشهـای کاربـردی را در حـد متوسـط بـرآورد کردنـد و بیـن عالقـه به رشـته تحصیلی ،انگیـزه ادامه

تحصیـل ،کیفیـت محتـوی و روشهـای آموزشـی ،کیفیـت فعالیـت و چگونگـی روش تدریـس آموزشـگران ،درآمـد دانشـجو،
معـدل ،کیفیـت امکانـات و زیرسـاختها بـا کیفیـت آموزشهـای کاربـردی در سـطح  1درصـد رابطه معنیداری مشـاهده شـد .بر
پایـه شـاخص  Nagelkerke R2در رگرسـیون ترتیبی  65درصـد از احتمال تغییرپذیریهای متغیر وابسـته از طریق متغیرهای

پیشـگو قابـل تبیین اسـت.

ش کاربردی ،آموزش فنی وحرفهای کشاورزی ،آموزشعالی کشاورزی ،دانشجویان کشاورزی
کلید واژهها :آموز 

نویسندهی مسئول :احمدرضا عمانی

رایانامهOmmani75451@yahoo.com :

دریافت 94/02/20 :؛پذیرش94/5/19 :
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مقدمه

تـا دانشـجویانی را تربیـت کننـد کـه بتواننـد نارسـاییهای

در سـالهای اخیـر کیفیـت آموزشـی از موردهـای مهـم و

جامعـه را حـل و فصـل کننـد ،آمـوزش هنـوز دچـار کمبودهـا

دگرگونیهای نظام آموزش عالی کشـور در دو دههی گذشـته،

کـه نقـش کلیـدی در رشـد وتوسـعه علمـی ،فرهنگـی و تربیت

قابـل توجـه در نظامهـای آموزشـی شـده اسـت .نگاهـی بـه
کمـی و کمتوجهـی
از نظـر جمعیـت دانشـجویی ،گویـای رشـد ّ

بـه ارتقـای کیفی آن اسـت .بهبـود و ارتقـای کیفیت آموزشـی

نیازمنـد یـک سـازوکار مناسـب اسـت (رحیمـی و همـکاران،

 .)1381در یـک اقتصـاد روبه رشـد و در مرحلههای نخسـتین
توسـعه اقتصـاد ،بخـش کشـاورزی در تحکیـم پایههـای
اسـتقالل کشـور نقـش اساسـی دارد ،زیـرا تأمیـن اقلام عمده
مـواد غذایـی مـورد نیـاز کشـور و صرفه جویـی در ذخایـر ارزی

از طریـق کاهـش واردات ایـن گـروه از اقلام اساسـی بـر عهـده
ایـن بخـش اسـت(مقدس فریمانـی .)1377 ،کیفیـت آموزش

بسـتگی بـه کیفیـت فراگیـران بـه عنـوان دریافـت کننـدگان
آمـوزش و متقاضیـان تحصیـل علـم ،کیفیـت آموزشـگران بـه
عنـوان عرضـه کننـدگان خدمـات آموزشـی و ارایـه دهنـدگان
دانـش ،کیفیـت فنـاوری آموزشـی و فضاهـای مناسـب بـرای
ارایـه آموزش و کیفیـت خدمات اداری سـازمان و برنامهریزان

آموزشـی در جامعـه دارد (مجـردی.)1391 ،

کیفیـت آموزشهـای دانشـگاهی جـزو جـدا نشـدنی

گفتارهـای سیاسـی و اداری کارگـزاران مرتبـط بـا مدیریـت
آمـوزش عالـی کشـور اسـت ،بـی آنکـه توجهـی اساسـی بـه

مفهـوم کیفیـت و سـازوکارهای الزم بـرای بهبـود آن شـده
باشـد .در سـالهای اخیـر ،سـازمانها و انجمنهـای
جهانـی نیـز هریـک بـه گونـهای ارزیابـی کیفـی آمـوزش

عالـی را تجویـز کردهانـد .بـه بـاور سـازمان آموزشـی ،علمـی

و فرهنگـی ملـل متحـد ( )UNESCOایـن ارزیابـی بایـد
فعالیتهـا و عملکردهـا از جملـه برنامـه آموزشـی ،چگونگـی

روش ارایـه آمـوزش  ،پژوهـش ،آموزشـگران ،دانشـجویان،
فضـای آموزشـی و تجهیـزات و خدمـات جانبـی دیگـر را در
برگیرد(رمـزدان .)1380 ،کیفیـت نظام آموزشـی نقش مؤثری

و نارسـاییهایی اسـت .دانشـگاهها بـه عنـوان سـازمانهایی

نیـروی متخصـص دارنـد باید همزمان بـا دگرگونیهـای علمی
و آموزشـی متناسـب بـا نیازهـا و مقیاسهـای ملـی و جهانـی،

فراینـد کیفیـت آموزشـی خـود را بـه طـور پیگیـر و مـداوم بـه

روزرسـانی کنند(طبرسـا وهمـکاران 1391 ،بـه نقـل از تویگ،
.)2001

یکـی از مهمتریـن راههای بهبـود کیفیت ،ارزیابی پیوسـته

برنامههـای آموزشـی اسـت؛ زیـرا ایـن امـر بـه روشـن شـدن
وضعیـت کنونـی کمـک خواهـد کـرد و مدیـران را در گرفتـن

تصمیمهـای سـودمند بـرای رفـع مسـایل آموزشـی یـاری
خواهـد رسـاند .ارزیابـی کمـک میکند تـا تصمیم گیرنـدگان و
برنامهریـزان آموزشـی ،از میـزان تحقـق هدفهای آموزشـی،
نارسـاییها و نقـاط قـوت و ضعـف آن نظـام اطلاع پیداکننـد

و بـرای بهبـود روشهـا و دسـتیابی بـه هدفهـا و افزایـش
بازدهـی ،تصمیمهـای الزم را بگیرنـد .بـه منظـور تحقـق ایـن

هدفهـا ،نظـام آمـوزش عالـی نیـاز بـه نظـام ارزیابـی کارآمـد
دارد تـا بـا اعمـال آن بتواننـد بـه بررسـی کمیـت و کیفیـت
آموزشـی بپـردازد و وضع موجـود آموزش را به سـوی وضعیت
مطلـوب هدایـت کند(عزیـزی.)1387 ،

ضرورت توجه به کیفیت و ارتقای آموزش از رهگذر

انجام ارزیابی آموزشی احساس شده است .بهطوریکه

صاحبنظران ،بهبود کیفیت برنامههای آموزشی را هدف
ن باورند که اگر ارزیابی و کنترل
اصلی ارزیابی دانستهاند و برای 

کیفیت به خوبی اجرا شود موفقیت برنامههای آموزشی را

تضمین خواهد نمود .به هر میزان که سازمان آموزشی،
فعالیتهای خود را برابر هدفها و برنامههای آموزشی و

پژوهشی تهیه و تنظیم و اجرا کند آن مؤسسه ی آموزش عالی
به استانداردهای کیفیت نزدیکتر بوده ،کوتاهی و سستی در

در توسـعه دانش و مهارت مخاطبـان دارد (Heyneman and

امر مدیریت و سازماندهی مرکز آموزش عالی ،همینطور

ازجملـه نگرانیهـای اصلـی نظامهـای آمـوزش عالـی در

علمی و نبود پویایی و اثربخشی محتوا و برنامههای آموزشی،

بـا توجـه بـه بررسـیهای انجـام شـده برخلاف نقشـی کـه

آموزشی و پژوهشی واحد دانشگاهی است .بنابراین برای

.) Deyoung, 2003

بیشـتر کشـورهای جهان ،کیفیت آموزشـی و پژوهشـی است.
دانشـگاهها در توسـعه منابـع انسـانی دارنـد و تلاش میکننـد

کوتاهی در ارایه فعالیتهای یاددهی -یادگیری اعضای هیأت
آوردگاه افت شاخصهای کیفی و بازدارنده تحقق هدفهای
مدیریت مرکزهای آموزش عالی تنها گذر زمان نمیتواند مؤید
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بهبود واصالح کیفیت آموزشی و پژوهشی باشد ،زیرا کیفیت

بـه مرکزهـای تحقیقاتـی ،حمایـت مالـی از دانشـجویان و

پویایی و تغییرپذیری کیفیت در آموزش عالی باعث میشود

معنـیداری وجـود دارد.

امری پویا و دارای ابعاد چندی است که پیوسته تغییرمیکند،
تا برنامهریزان آموزشی برای ارتقای پیوسته آن بکوشند و این

بازنگری و اصالح روزآمد است که ضامن بهبود کیفیت فعالیت
های واحد دانشگاهی در طول زمان خواهد بود(محمدی و

همکاران.)1388 ،

رضایـت دانشـجویان از آموزشهـای عملـی کشـاورزی رابطـه
نظـری و همـکاران( ،)1389زمینههـای کلیـدی بـرای

بهبـود کیفیـت درسهـای عملـی آمـوزش عالـی کشـاورزی

از دیـدگاه دانشـجویان پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی

دانشـگاه تهـران را ارزیابـی و تحلیـل کـرده و بـه این دسـتاورد

از دیـدگاه نیوبـای ( ،)1999اگـر نظـام آموزشعالـی

رسـیدند کـه پنـج زمینـه کلیـدی ارایـه انـواع آموزشهـای

و زیانهـای جبـران ناپذیـر بـر آن وارد خواهـد شـد .در ایـن

زمینـه دامـداری ،آمـوزش انـواع مهارتهای عمومـی ،تدارک

نتوانـد پاسـخگوی دگرگونیهـای اجتماعـی باشـد ،آسـیب

شـرایط ،رعایـت نوعـی اسـتاندارد بـرای كیفیـت آموزشعالی

الزامـی میشـود .عمـل به ایـن اسـتانداردها ،برای آنكـه نظام
آموزشعالـی نتیجـهی مطلوبـی را به بـار آورد ،الزامی اسـت .
ایـن عبـارت بـه خوبی بیانگـر اهمیت بررسـی در مـورد کیفیت
نظامهـای آموزشـی اسـت .از ایـنرو بایسـتی عاملهایی که بر

کیفیت آموزشـی تأثیر گذارند شناسـایی شـوند و با اندیشـیدن

تمهیـدات مناسـب در راسـتای بهبـود کیفیـت مراکز آموزشـی
تلاش کـرد .در ایـن زمینـه ،یافتههـای جهانـی بر ایـن باورند

کـه کیفیـت هـر نظـام آموزشـی بـه کیفیت مدیـران آن وابسـته

خواهدبود(خورشـیدی.)1388 ،

عملـی و مهارتهای زراعـی و باغبانی ،آموزشهـای عملی در

بازدیدهـای بـه عمـل آمـده در رابطـه بـا محیـط کسـب و کار

کشـاورزی و سـرانجام آموزشهـای عملـی در زمینـه مدیریت

آب و آبیـاری ،در مجمـوع بیشـترین درصـد از کل واریانـس
زمینههـای کلیـدی یادگیـری تجربی برای دانشـجویان رشـته
هـای کشـاورزی پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه

تهـران را تبییـن میکننـد.

امینـی و همـکاران( ،)1391در ارزیابـی کیفیـت برنامـه

درسـی رشـتههای مهندسـی از دیـدگاه دانشـجویان دانشـگاه
کاشـان نشـان دادنـد کـه میانگیـن کیفیت آموزشـی دانشـکده

مهندسـی بـر پایـه دیدگاههـای دانشـجویان میتـوان در حـد

موحدمحمـدی و همـکاران ( ،)1392در تحلیـل عاملهای

متوسـط ارزیابـی شـد .از میـان مؤلفههـا و بعدهـای کیفیـت

کشـاورزی ،پنـج عامـل مدیریتـی یعنـی صالحیـت حرفـه ای،

بـه زمانبنـدی درسهـا و کمتریـن میانگیـن بـه ترتیـب بـه

مدیریتـی تأثیرگـذار بـر کیفیـت آموزشهـای متوسـطه
شـور و مشـورت ،مشـارکت و ارتباطها ،قانونمندی و حمایتی
را از عاملهـای تأثیرگـذار بـر کیفیـت آموزشهـای متوسـطه

کشـاورزی میداننـد.

شریفزاده و همکاران( ،)1391در تحقیقی با عنوان ارتقای

آموزش عملی از طریق بهبود دوره کارآموزی در دانشگاه
علوم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به پنج عامل:

چگونگی برگزاری دوره کارآموزری ،ایفای نقش مؤثر واحد

آموزشی ،ایفای نقش مؤثر واحد کارآموزی ،فعالیتهای

آموزشـی باالتریـن میانگیـن به هدفهای آموزشـی و سـپس،
مؤلفههـای ارزشـیابی آموزشـی ،امکانـات و تجهیـزات،
مـواد آموزشـی و روش تدریـس هیـأت علمـی و در نهایـت ،بـه

محتـوای آموزشـی مربوط میشـود .هـم چنین ،ایـن پژوهش
مشـخص سـاخت کـه بیـن وضعیـت ارزیابـی دانشـجویان از
کیفیـت آموزشـی دانشـکده و میـزان آنهـا بـه رشـته تحصیلـی
ارتبـاط مسـتقیم وجـود دارد.

مجردی و همکاران( ،)1391در مقالهای با عنوان سازههای

مؤثر در کیفیت آموزشهای کاربردی کشاورزی از دیدگاه

آموزشی تکمیلی ضمن دوره و ایفای نقش مؤثر واحد

دانشجویان کشاوررزی دانشگاه زنجان سازههای مؤثر در

واریانس مجموعه سازوکارهای مورد تحلیل را تبیین کنند.

همیاری کارآمدی استادان در فرایند هدایت ،برنامهریزی و

کارآموزان انجامیده است که توانستهاند بیش ترین درصد
نظـری نوقابـی و همـکاران( ،)1391در تحقیقـی بـه ایـن

نتیجـه رسـیدند کـه بیـن کیفیـت آمـوزش عملـی ،تدویـن
مقـررات آموزشـی ،تدویـن امکانـات الزم بـرای مراجعـه
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کیفیت آموزشهای کاربردی را در سه دستهی اصلی که شامل
اجرای آموزشهای کاربردی ،ارتباطهای هدفمند و مؤثر
درون و برون سازمانی و مشارکت کارآمد و هدفمند دانشجویی

طبقهبندی کرند.

شماره  ،33تابستان 94

شـریفزاده و عبـداهللزاده( ،)1390در تحقیقـی دریافتنـد

و تحلیلی و از نظر امکان کنترل متغیرها شبه آزمایشی و علی-

درحـد پاییـن تـا متوسـط اسـت .افـزون بـر ایـن ،همبسـتگی

در ایـن تحقیـق همـهی 450تـن دانشـجویان آموزشـکده

کـه سـطح رضایـت دانشـجویان در خصـوص کیفیت آموزشـی

منفـی معنـیداری بیـن سـن بـا کیفیـت محتـوا ،کیفیـت

آموزشـی و برنامه درسـی و همبسـتگی مثبت معنیداری بین
امیـد بـه کسـب مهـارت و آمادگـی شـغلی بـا کیفیـت تدریس و

عملکـرد آموزشـگران ،کیفیـت امکانـات ،زیرسـاختها و امور

پشـتیبانی وجـود دارد.

موحدمحمـدی و شـمس( ،)1387در تحقیقـی بـا عنـوان

تحلیـل عاملـی مؤلفههـای رضایتمنـدی دانشـجویان ارشـد

دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهـران از کیفیـت خدمـات ارایه
شـده کیفیـت آموزشـی را در سـه بعـد محتـوا ،روش تدریس و

توسـعه حرفـهای اسـاتید مطلـوب ندانسـتهاند.

تسنیدو و همکاران ( ،)2010در تحقیق خود به این نتیجه

رسیدند که محتوای برنامه آموزشی و مدرس از عاملهای

کلیدی در کیفیت نظام آموزشی در دانشگاه است.

نتایج پژوهش ایاكووید و همكاران ( ،)2009نیز نشان داد

كه مهمترین مقوله مورد توجه دانشجویان در ارزیابی عملكرد

كیفی دانشگاههای خود ،برنامههای درسی و دورههای

آموزشی ارا ئه شده توسط دانشگاه و فرایندهای یاددهی و
یادگیری است كه در كالسهای درس رخ میدهد.

لوماس ( ،)2004معتقد است که به منظور توسعه کیفیت

نظام آموزشی کیفیت فرآیند تدریس ،مدرس و روش آموزشی

باید مورد توجه قرار گیرد.

ارتباطی است.

کشـاورزی اهـواز بـه عنـوان جامعـهی آمـاری در نظـر گرفتـه

شـدند .بـرای نمونهگیـری از دانشـجویان از روش نمونهگیـری
تصادفی طبقهای اسـتفاده شـد .به این منظور رشـته تحصیلی

دانشـجویان بـه عنـوان طبقـه در نظـر گرفته شـد (جـدول .)1با
توجـه بـه حجم جامعه آمـاری ( ،)N = 450با اسـتفاده از جدول

کرجسـی و مـورگان( )1970شـمار نمونه آمـاری  208تن تعیین

شد .

جـدول  -1توزیـع جامعـه آمـاری و نمونـه دانشـجویان بـر
پایـه گرایـش هـای آموزشـکده کشـاورزی اهـواز
شمار دانشجویان

شمار نمونه

گرایش
تولیدات گیاهی

100

46

مکانیزاسیون کشاورزی

110

50

جمع

450

علوم دامی

آبزیان

120
120

56
56

208

بـرای گـردآوری دادههـا در ایـن تحقیـق درآغـاز اسـناد،

مـدارک ،کتابهـا ،مجلههـای علمـی و منبعهـای اینترنتـی

و نظـر کارشناسـان خبـره مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و از نتایج
بررسـیهای انجـام شـده در زمینـهی موضـوع تحقیـق در

بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد ،اسـتفاده از نظرسـنجی

شناسـایی متغیرهـای تحقیـق ،تدویـن چارچـوب نظـری و

آمـوزش عالـی میتوانـد بـه اصلاح فراینـد خدمـات آموزشـی

در بررسـی میدانـی بـرای بهدسـت آوردن دادههـای مـورد

دانشـجویان بـه عنـوان بهرهمنـدان و شـریکان فعـال در

و برنامههـای بهبـود کیفیـت یـاری رسـاند .این مهـم در بهبود
فرآیندخدمـات آموزشـی راهگشـا میباشـد .بـا شناسـایی
عاملهـای مؤثـر بـر کیفیـت افـزون بـر اصلاح اجـزای

سـاختاری آمـوزش مانند تأمیـن منابع و تجهیزات آموزشـی،

سـرفصلها ،جزوههـای درسـی دانشـگاهها میتواننـد ابـزار
سـنجش کیفیـت خدمـات بـرای شناسـایی فرآیندهایـی کـه

نیـاز بـه اصلاح دارنـد بـه کار گرفتـه شـوند.
روش شناسی

این تحقیق از نوع کاربردی است .از لحاظ زمان ،توصیفی

اسـتخراج متغیرهـا و فرضیههـای تحقیـق اسـتفاده شـد.

نیـاز تحقیـق از پرسشـنامهای شـامل بخشهـای کیفیـت
آموزشهـای کاربـردی،

کیفیـت محتـوی و روشهـای

آموزشـی ،کیفیـت فعالیـت و چگونگـی تدریـس آموزشـگران،

کیفیـت عملکـرد و چگونگـی فعالیـت دانشـجویان ،کیفیـت
مدیریـت ،قوانیـن و مقـررات ،کیفیـت امکانات ،زیرسـاختها

و امور پشـتیبانی و ویژگیهای شـخصی دانشـجویان اسـتفاده

شد .

بـه منظـور تعییـن روایی ابـزار تحقیـق ،از نظـر متخصصان

موضوعـی اسـتفاده شـد و بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنامه،

درآغـاز شـمار  30نسـخه از پرسشـنامه را در بیـن گروهـی

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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نقش عامل های مؤثر بر کیفیت ...

از دانشـجویان آموزشـکده کشـاورزی بیـرون از محـدوده

آموزشـکده کشـاورزی اهـواز کـه از لحـاظ شـرایط اقلیمـی
هماننـد محـدوده انجـام تحقیق بـود ،تکمیل گردیده و سـپس
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSSwin19از ضریب تتـای ترتیبی از

طریق نرم افزار ) θ = 0.87( Rاسـتفاده شـد .که در حد قابل

قبول اسـت.در این تحقیق متغیر وابسـته نظر دانشـجویان در
مـورد کیفیـت آموزشهای کاربردی در آموزشـکده کشـاورزی
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

در بخش آمار استنباطی برای بررسی نقش متغیرهای

مستقل بر متغیر وابسته که یا طیف لیکرت سنجیده شد از

رگرسیون ترتیبی بهره گرفته شد .به منظور بررسی رابطه بین

متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن نیز استفاده شد.

یافتهها

یافتههـای ایـن پژوهـش نشـان داد کـه بر حسـب گروههای

سـنی ،بیشـترین فراوانـی بـا  51درصـد و فراوانـی  106نفـر در
گروه سـنی  19تا  22سـال ،قرار دارند .بیشـترین دانشـجویان
افـراد بـا  33/2درصـد و فراوانـی  69نفـر دارای درآمـدی بیـن

 1/1تـا  2میلیـون ریـال در مـاه بودنـد .در زمینـه درآمـد از

فعالیتهـای کشـاورزی بیشـترین فراوانـی دانشـجویان بـه
شـمار  82تـن هیـچ درآمـدی از کشـاورزی کسـب نمیکردنـد.
بیشـترین فراوانـی بـه شـمار  97تـن عالقه متوسـطی به رشـته
تحصیلـی خود داشـته و  84تـن هم انگیزه ی کمـی برای ادامه

تحصیـل در رشـته تحصیلـی خـود دارا بودنـد (جـدول .)2

جدول  -2ویژگیهای شخصی و اقتصادی دانشجویان آموزشکده فنی و حرفهای کشاورزی
ویژگیها
سن (سال)

درآمد(میلیون ریال)

درآمد از کشاورزی(میلیون ریال)

عالقه به رشـته (=1بسیار کم=5 ،بسیار زیاد)

انگیزه برای ادامه تحصیل در رشـته خود

بیشترین

کمترین

 19تا 23

34-31

 1/1تا 2
0

( 3متوسط)
( 2کم)

جدول  3توزیع فراوانی دانشجویان مورد بررسی را بر پایه

نظر آنان در مورد رویه (سطح) های کیفیت آموزشی نشان

میدهد.

میانگین

انحراف معیار

22/75

3/28

1/34

1/14

 4/1تا 5

2/15

( 5بسیار زیاد)

3/45

 4/1تا 5

3/09

( 5بسیار زیاد)

1/33
1/23
1/44

با توجه به ماهیت گویههای مورد سنجش در زمینهی

آموزشهای کاربردی کشاورزی گویهها در پنج حیطه

طبقهبندی شد و پس از تجمیع و کدبندی دوباره سطح هر

قابل ذکر است که  113نفر ( 54/33درصد) از پاسخگویان

حیطه مشخص شد که در جدول  4میانگین و انحراف معیار

 80نفر ( 38/46درصد) در حد زیاد و  15نفر ( 7/21درصد)

کاربردی در زمینه ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون با

کیفیت آموزشهای کاربردی کشاورزی را در حد متوسط،

در حد بسیار زیاد ارزیابی کردند .متوسط نظر پاسخگویان در
این مورد در حد میانگین نظر پاسخگویان در حد متوسط تا

زیاد ( 3/5از  )5بود.

ارایه شده است .بر پایه نتایج بهدستآمده کیفیت آموزشهای

میانگین  4/012و انحراف معیار  1/19در سطح باالتری نسبت
به دیگر حیطهها قرار گرفته است.

جدول  -4آمار توصیفی کیفیت آموزشهای کاربردی بر پایه حیطههای مختلف آموزشی
حیطه

میانگین رتبه ای

انحراف معیار

ضریب پراکندگی

4/012
4/03
3/71
3/65
3/92

1/19
1/22
1/18
1/22
1/37

0/297
0/303
0/318
0/342
0/349

ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیو.ن
پـروش دام و طیور و آبزیان
زراعت و اصالح نباتات
نقشهکشـی و نقشهبرداری و کار با رایانه
آبیاری و تأسیسات
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بسیار کم

16/8

35
33
48
41
42
32
27
38
42
36
36
39
41
49
42
39
55
56
55
40
69
55
63
47
64
42
55
66
52
66

4/3
3/8
2/4
3/8
3/8
7/7
9/6
6/7
7/2
8/2
8/2
8/2
8/2
7/7
9/1
9/6
7/7
8/7
8/7
11/2
6/2
9/1
8/7
11/1
7/7
12/5
10/6
11/1
15/9
18/8

9
8
5
8
8
16
20
14
15
17
17
17
17
16
19
20
16
18
18
23
13
19
18
23
16
26
22
23
33
39

فراوانی درصد

42
15/9
23/1
19/7
20/2
15/4
13
18/3
20/2
17/3
17/3
18/8
19/7
26/6
20/2
18/8
26/4
26/9
26/4
19/2
33/2
26/4
30/3
22/6
30/8
20/2
26/4
31/7
25/1
7/31

کم

20/2
60
40
50
31
42
36
57
35
36
45
45
28
35
45
50
28
49
43
34
20
34
42
38
34
46
28
29
40
31

فراوانی درصد

62
28/8
19/2
24/1
14/9
20/2
17/3
27/4
16/8
17/3
21/6
21/6
13/5
16/8
21/6
24/1
13/5
23/6
20/7
16/3
6/9
16/3
20/2
18/3
16/3
22/1
13/5
13/9
19/2
14/9

متوسط

29/8
35
46
46
46
41
56
37
55
49
51
43
45
45
36
34
44
38
37
39
44
42
37
39
30
39
37
35
41
26

زیاد
فراوانی درصد

60
16/8
22/1
22/1
22/1
19/7
26/9
17/8
26/4
23/6
24/5
20/7
21/6
21/6
17/3
16/3
21/2
18/3
17/8
18/8
21/2
20/2
17/8
18/8
14/4
18/8
17/8
16/8
19/7
12/5

بسیار زیاد

28/8
72
69
63
81
77
69
62
61
70
59
64
77
63
66
65
65
47
55
72
62
58
48
61
64
55
66
55
42
46

فراوانی درصد

3/62
34/6
33/2
30/3
38/9
37/1
33/2
29/8
29/3
33/7
28/4
30/8
37
30/3
31/7
31/2
31/2
22/6
26/4
34/6
29/8
27/9
23/1
29/3
30/8
26/4
31/7
26/4
20/2
22/1

میانگین
رتبهای

1/19
3/62
3/61
3/55
3/72
3/63
3/61
3/46
3/50
3/57
3/48
3/47
3/6
3/43
3/42
3/41
3/42
3/19
3/27
3/47
3/35
3/31
3/16
3/33
3/30
3/26
3/34
3/16
3/03
2/88

انحراف ضریب
معیار پراکندگی
0/328
1/21
1/23
1/21
1/27
1/32
1/32
1/27
1/29
1/32
1/29
1/31
1/37
1/33
1/35
1/35
1/36
1/29
1/33
1/41
1/37
1/36
1/31
1/39
1/38
1/37
1/42
1/40
1/38
1/43

اولویت
1
0/334
0/340
0/340
0/341
0/363
0/365
0/367
0/368
0/369
0/370
0/377
0/380
0/387
0/394
0/395
0/397
0/404
0/406
0/406
0/408
0/410
0/414
0/417
0/418
0/420
0/425
0/447
0/455
0/496

فراوانی درصد

جدول  -3توزیع فراوانی دانشجویان مورد بررسی بر پایه رویه های کیفیتآموزشهای کاربردی کشاورزی

رویه

توان و آشنایی کار کردن با انواع ماشینهای کشاورزی مانند سمپاشها ،
دروکن و ...
مهارت در افزایش گیاهان دانهدار و بدون دانه
مهارت در شناسایی و مبارزه با آفتهای گیاهان
توانایی الزم در انواع زدن پیوند مانند پیوند برگ ،ریشه وساقه
توان و آشنایی تشخیص علف کشها و استفاده از آنها
مهارت در تشخیص میزان و نوع کودهای مورد نیاز هر گیاه
توان و آشنایی تشخیص شناسایی علفهای هرز کشتزار در گیاهان مختلف
مهارت در استفاده از مفاهیم جدید علمی همراه با غنی سازی محتوای کتب
مهارت در استفاده از انواع سمپاشها برای مبارزه با علفهای هرز و آفتها
توانایی نمونه برداری از گیاهان مختلف
توانایی استفاده از نرم افزارهای رایانه ای برای حل مسایل آماری
مهارت در تلقیح مصنوعی در دام
توانایی اندازهگیری دما ،درصد رطوبت در هوا و خاک
مهارت در اندازهگیری میزان آب مورد نیاز گیاه مورد نظر
مهارت در نوسازی و تعمیر تجهیزات کشاورزی
آگاهی کامل از زمان دقیق آبیاری گیاهان زراعی و باغی

آگاهی کامل از زمان کاشت ،داشت و برداشت گیاهان زراعی
توان و آشنایی استفاده از وسایل نقشه برداری و تهیهی نقشه
مهارت در نمونه برداری از بافتهای مختلف خاک
مهارت در کار با رانندگی تراکتور و سرویس آن
مهارت در جستجوی مقالهها در اینترنت
توانایی الزم در احداث گلخانه
مهارت در تزریق سرم و سوزن به دام و طیور
توانایی در شناخت بیماریهای دام و طیور و آبزیان
مهارت در تشخیص بیماریهای مختلف گیاهان باغی و زراعی
مهارت در سنجش میزان مواد آلی و معدنی موجود در خاک
انگیزه کافی و الزم برای انجام کارهای عملی در زمینه پرورش آبزیان
توانایی کافی در واسنجی دستگاههای سمپاش و انواع ماشینهای کاشت
مهارت در انجام هرس و تربیت درختان
مهارت در تشخیص زمان واکسیناسیون در دام و طیور

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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بـه منظـور بررسـی رابطـه بیـن متغیرهـای تحقیق بـا توجه

داشــتند .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  6و ضــرورت گزینــش

بیـن آنهـا و بررسـی سـطح معنـیداری آنها شـد .در جدول

در میــان پاســخگویان کــه بیشتــر در ســطوح متوســط و بــاال

بـه مقیـاس هـر یـک ،اقـدام بـه محاسـبه ضریـب همبسـتگی

 5متغیرهـا ،مقیـاس متغیرهـا ،ضریـب همبسـتگی و سـطح
معنـیداری آنهـا بیـان شـده اسـت.

بـا توجـه بـه ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن و سـطوح

معنـیداری بـه دسـت آمـده مشـخص شـد کـه بیـن عالقـه بـه

رشـته تحصیلـی ،انگیـزه ادامـه تحصیـل ،کیفیـت محتـوی
و روشهـای آموزشـی ،کیفیـت فعالیـت و چگونگـی روش

تدریـس آموزشـگران ،درآمـد دانشـجو ،معـدل دانشـجو،
کیفیـت امکانـات و زیرسـاختها بـا نظـر دانشـجویان نسـبت
بـه کیفیـت آموزشهای کاربـردی کشـاورزی ارایه شـده رابطه

معنـیداری وجـود دارد.

جدول -5همبستگی متغیرهای تحقیق با نظر دانشجویان
نسبت به کیفیتآموزشهای کاربردی کشاورزی
متغیر
سن دانشجویان

r

P

0/107

0/064

0/704

0/000

0/183

0/008

عالقه به رشته تحصیلی دانشجویان

0/361

انگیزه دانشجویان

0/264

معدل دانشجویان

درآمد دانشجویان

بدهی مالی دانشجویان

0/105

کیفیت محتوی و روشهای آموزشی

0/387

کیفیت امکانات و زیرساختها

0/233

کیفیت تدریس آموزشگران

0/424

0/000
0/000

 Link Functionبــر پایــه چگونگــی توزیــع متغیــر وابســته
توزیــع شــدهاند ،مــدل  Complementary log-logانتخــاب
شــد (.)Norusis, 2010

جدول -6بررسی مناسب بودن مدل رگرسیون انتخابی
Complementary log-log
اطالعات مناسب بودن مدل
مدل
صرف ًا مجزا
نهایی

2 log Likelihood

X2

p

549/763
398/658

198/76

0/031

نیکویی برازش
آماره
پیرسون
انحراف

X

سطح معنیداری

381/645
385/634

0/289
0/296

2

اطالعات مناسب بودن مدل
فرضیه
فرضیه صفر
عمومی

لگاریتم درستنمایی کایاسکویر سطح معنیداری
437/324
246/302

Nagelkerke R2: 656/0

0/061

0/000
0/000
0/001

191/022

0/008

Cox and Snell R2: 628/0
McFadden R2: 694/0

بخـش اول جـدول  ،6اطالعـات مربـوط بـه مناسـب بـودن

مـدل  Complementary log-logرا ارایـه کـرده اسـت.
در ایـن جـدول فرضیـه صفـر مبنـی بـر صفـر بـودن تمامـی

بـه دلیـل ایـن کـه متغیـر وابسـته تحقیـق یعنـی نظـر

ضریبهـای مکانـی بـرای همه متغیرهـای پیشبیـن که مبین

حرفهای به صورت ترتیبی اسـت از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده

آزمـون شـده اسـت .بـا توجـه بـه اینکـه آمـاره کایاسـکویر

دانشـجویان در مـورد کیفیتآموزشهـای کاربـردی فنـی و

شـد تا بتوان وابسـتگی متغیر پاسـخ رتبهای چند سـطحی را به
مجموعـهای از متغیرهـای پیشـگو ،بـه صـورت مدل بیـان کرد.

رگرسـیون ترتیبی مبتنـی بر فراوانـی تجمعی جامعـهی آماری
بـر پایـه متغیر وابسـته اسـت.

نامناسـب بـودن مدل رگرسـیونی اسـت ،بـا آماره کایاسـکویر
کـه تفـاوت بیـن دورقـم درسـتنمایی را مقایسـه میکنـد،

در سـطح  95درصـد معنـیدار شـده اسـت ،فرضیـه صفـر رد
میشـود .بنابرایـن آزمـون ،مناسـب بـودن مـدل را تأییـد

مینمایـد (.)Norusis, 2010

بــه منظــور انجــام عملیــات رگرســیون ترتیبــی ،از میــان

بخــش دوم جــدول  ،6میــزان نیکویــی بــرازش را نشــان

پیشبیــن وارد تحلیــل رگرســیون ترتیبــی شــدند کــه بــر پایــه

مشاهدهشــده و مــورد انتظــار در گروههــای دارای ســطوح

متغیرهــای مســتقل تحقیــق ،متغیرهایــی بــه عنــوان متغیــر
ضریــب همبســتگی بــا متغیــر وابســته رابطــه معنــیداری
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انحــراف نیکویــی بــرازش مــورد مقایســه قــرار گرفتهانــد .بــر

پایــه ایــن آزمــون ،هنگامــی مــدل مناســب اســت کــه رقــم

مربــوط بــه ســطح معنــیداری ،بــاال و ارزش عــددی آمــاره

کایاســکویر بــرای پیرســون و انحــراف نیکویــی بــرازش،
کوچــک باشــد(همان) .بنابرایــن بــا توجــه بــه آمــار و ارقــام
موجــود در ایــن جــدول میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مــدل

مناســب اســت.

بخش سـوم جـدول  ،6به آزمـون خطوط مـوازی اختصاص

یافتـه اسـت .ایـن آزمـون فرضیـه صفـر مبنـی بـر نابرابـری

ضریبهـای متغیرهـای مسـتقل در توابـع اسـتخراج شـده از
مـدل رگرسـیونی را بررسـی میکنـد .در حالیکـه گزینـ ه دیگر

ضـرورت وجـود ضریبهـای جداگانـه بـرای هر متغیر مسـتقل
در توابـع اسـتخراج شـده از مـدل رگرسـیونی را بیـان میکند.

معنـیدار شـدن آزمـون خطـوط مـوازی بـه معنـی رد شـدن
فـرض صفـر خواهـد بود(همـان) .بنابرایـن فرضیـه صفـر رد

میشـود.

رقمهای یاد شده در پایین جدول  ،6مقدار ضریبهای

تعیین را بر پایه سه شاخص نشان میدهند .این رقمها بیان

کننده احتمال میزان پیشگویی تغییرات متغیر وابسته از

طریق متغیرهای پیشبین است.

از بعد نظری  Cox and Snell R2بیشینه محاسبهی ضریب

تعییـن را کمتـر از یـک قـرار میدهـد و  McFadden R2نیـز

بیشتـر بـرای مد لهـای  intercept onlyو Full

 estimateمورد اسـتفاده قـرار میگیرد .بنابرایـن ،اگرچه هر
سـه شـاخص رقمهای خوبـی ارایـه دادهاند ،احتمال شـاخص
 Nagelkerke R2کـه تعدیـل شـدهی شـاخص اول اسـت ،بـه
عنـوان ضریـب تعییـن رگرسـیون رتبـهای گـزارش میشـود.

بنابرایـن  65درصـد از احتمـال تغییـرات متغیـر وابسـته از

طریـق متغیرهـای پیشـگو قابـل تبیین اسـت.

بـا توجـه بـه نتایـج آزمـون مناسـب بـودن مـدل

 Complementary log-logاقـدام بـه تنظیـم معادلههـای
مربوطـه گردیـد .همیشـه شـمار معادلههـای اسـتخراج شـده

بـرای رگرسـیون ترتیبـی یـک واحد از شـمار رویه هـای متغیر

وابسـته کمتـر اسـت .با توجه بـه اینکـه متغیر وابسـته تحقیق
دوم) بـه
در پنـج رویـه در نظـر گرفتـه شـد و دو رویـه آن (اول و ّ

دلیل نداشـتن فراوانی کنار گذاشـته شـد از تحلیل رگرسـیونی
انجـام شـده ،دو معادلـه رگرسـیون اسـتخراج شـد.

جـدول  -7خالصـه رگرسـیون عامـل هـای موثـر بـر کیفیت
آمـوزش هـای علمـی کاربـردی فنـی -حرفـه ای کشـاورزی
ردیف

نام متغیر

ضریب

سطح
معنی داری

1
2
3
4
5
6
7

کیفیت محتوی و روشهای آموزشـی
کیفیت تدریس آموزشگران
کیفیت امکانات و زیرساختها
عالقه به رشـته تحصیلی دانشجویان
معدل دانشجویان
انگیزه دانشجویان
درآمد دانشجویان

2/342
1/098
2/672
2/105
2/167
1/256
0/987

0/005
0/034
0/010
0/013
0/017
0/041
0/049

عرض از
مبدأ

سطح اول
سطح سوم

4/349
5/639

0/000
0/000

بـا توجه به جدول  8معادلههای رگرسـیونی اسـتخراج
شـده را میتـوان به صورت زیـر نمایش داد.

n ) −n )1 − γ ) = α 0 + α 1 x 1 + α 2 x 2 +
α 3x 3+ … + α kx k

n ) −n )1 − γ1 ) = 349/4+342/2x1+098/1
x2+ 672/2x3 +105/2 x4+167/2 x5+256/1x6
+987/0 x7
n ) −n )1 − γ 2 ) = 639/5+342/2x 1+098/1
x 2 + 672/2x 3 +105/2x 4 +167/2x 5 +256/1x 6
+987/0x 7
ایـن معادلههـا ،احتمـال رخـداد متغیـر وابسـته تحقیـق را

بـرای رویـه هـای گوناگـون آن ،نشـان میدهنـد .متغیرهـای

وارد شـده در معادلـه رگرسـیون ،کیفیت محتـوی و روشهای

آموزشـی ،کیفیـت تدریـس آموزشـگران ،کیفیـت امکانـات
و زیرسـاختها ،عالقـه بـه رشـته تحصیلـی دانشـجویان،

معـدل دانشـجویان ،انگیـزه دانشـجویان ،درآمد دانشـجویان
میباشـند.

بحث و نتیجهگیری

ایـن تحقیـق کـه بـا هـدف تعییـن نقـش عاملهـای مؤثـر

بـر کیفیـت آموزشهـای کاربـردی فنـی وحرفـهای کشـاورزی

از دیـدگاه دانشـجویان آموزشـکده اهـواز انجـام شـد ،بـا
بهرهگیـری از رگرسـیون ترتیبـی نشـان داد کـه کیفیـت
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محتـوی و روشهـای آموزشـی ،کیفیت تدریس آموزشـگران،

نظـری نوقابی و همـکاران( )1391و نیلیاحمدآبادی(،)1371

دانشـجویان ،معـدل دانشـجویان و انگیـزه دانشـجویان بـر

بـا توجـه بـه ایـن یافتههـا و تحقیقاتـی کـه تأییـد کننـدهی

کیفیـت امکانـات و زیرسـاختها ،عالقـه بـه رشـته تحصیلـی
ت آموزشهـای کاربـردی نقـش مؤتـری دارنـد.
کیفیـ 

همخوانـی داشـت.

آنهـا بودنـد پیشـنهادهای زیـر ارایـه میشـود:

بـا توجـه بـه ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن ،بیـن کیفیـت

بـا تشـکیل کمیتـهی ارتقـای کیفیـت آموزشـی کیفیـت بـه

کاربـردی رابطـه معنـیداری مشـاهده شـد .یافتههـای

محتـوای آموزشـی و روش تدریـس آموزشـگران در جهـت باال

ت آموزشهـای
محتـوی و روشهـای آموزشـی و کیفیـ 
تحقیقاتـی زرافشـانی و همـکاران( ،)1391پزشـکیراد و

محتشـم ( )1382و امینـی و همـکاران ( ،)1391نیـز تاییـد

کننـده ایـن موضـوع اسـت .البتـه در تحقیقهـای یادشـده
توجـه بـه کیفیـت محتـوای برنامههـای آموزشـی و بهرهگیـری
از روشهـای آمـوزش مناسـب را عاملـی در جهـت بهبـود
کیفیـت آموزشهـای کاربـردی بیـان کردهانـد.

بازبینـی سـرفصل درسهـا ،ترکیـب درسهـا ،تنـوع درسها،
بـردن کیفیـت محتوای آموزشـی و اصالح روشهای آموزشـی

اقدام شـود.

امکانـات و تجهیـزات الزم بـرای آموزشهـای عملـی،

پژوهشـی و ایجـاد فضاهـای آموزشـی مجهز و امکانـات رفاهی

و تلاش بیشـتر بـه ویـژه سـاخت کارگاههـا و آزمایشـگاهها،

زمینـهی تقویـت کیفیـت آموزشـی شـود.

بیـن کیفیـت امکانـات ،زیرسـاختها و امـور پشـتیبانی و

بـرای ایجـاد و افزایـش انگیـزه در بیـن دانشـجویان و

شـد .یافتههـای تحقیقـات عزیـزی ( ،)1387شـهرکیپور

فعالیتهـای آموزشـی شـرایط الزم را بـرای افزایـش عالقه در

ت آموزشهـای کاربـردی رابطـه معنـیداری مشـاهده
کیفیـ 

( )1391و امینـی و همـکاران ( ،)1391در ایـن زمینـه
همخوانـی دارد .بنابرایـن توسـعه امکانـات و زیرسـاختهای
مـورد نیـاز و گسـترش خدمـات آموزشـی مناسـب میتوانـد

در بهبـود کیفیـت آموزشهـای کاربـردی نقـش مؤثـری ایفـا

کنـد .ایـن موضـوع منجربـه افزایـش جاذبـه در مراکـز آموزش

کشـاورزی و افزایـش گرایـش دانـش آمـوزان بـه ایـن مرکزهـا
خواهـد شـد.

بیـن عالقه به رشـته تحصیلی دانشـجویان و آموزشـگران و

کیفیـتآموزشهـای کاربردی نیـز رابطه معنیداری مشـاهده

شـد .یافتههـای تحقیقاتـی صفـا و شـعبانعلی فمـی (،)1387
ورمزیـاری و همکاران ( ،)1387مجـردی و همکاران (،)1391

افـروزو همـکاران ( )1373و حیدری ( )1389همراستاسـت.

بیـن معـدل دانشـجویان (از دیـدگاه دانشـجویان) و کیفیت

آموزشهـای کاربـردی رابطـه معنـیداری بـود .یافتههـای
تحقیقاتـی عطایـی و همـکاران( ،)1392صفـا و شـعبانعلی
فمـی( )1387و حجـازی( ،)1383آن را تاییـد میکننـد.

یافتـن رابطـه بیـن انگیـزه دانشـجویان و کیفیـت

آموزشهـای کاربـردی ،یافتههـای تحقیقاتـی عطایـی و
همـکاران( )1392ورمزیاری و همـکاران( ،)1387را تایید کرد
و بیـن درآمـد دانشـجویان و کیفیت آموزشهـای کاربردی نیز
رابطـه معنـیداری مشـاهده شـد کـه بـا یافتههـای تحقیقاتی
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آموزشـگران از طریـق توسـعه فعالیتهـای تولیـدی در کنـار

بیـن دانشـجویان بهویـژه اشـتغال آنـان در آینده فراهم شـود.

همچنیـن شـرایط الزم بـرای عالقهمندی بیشـتر آموزشـگران
بـه رشـته تحصیلـی خویـش در زمینـه ایجـاد فضـای مناسـب

آموزشـی و بـاال بـردن سـطح بهداشـت روانـی فراهـم شـود.

دانشـجویانی کـه دارای درآمـد در دوران تحصیـل خـود

بودند شناسـایی و به دانشـجویان دیگر معرفی شـوند تا ضمن
افزایـش انگیـزه ،منجربـه انتقال دانـش و آموزههـای عملی به

سـایر دانشـجویان شوند.
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Abstract
Educational quality is the main concerns in higher education systems in most countries around the
globe. This study aimed to assess the quality of practical training in Ahvaz Vocational and Technical
Agricultural College. This research is an applied cause-correlation study. All agricultural students in
Ahvaz Vocational and Technical Agricultural College considered as the statistical population (N=450).
The sample size if 208 students based on Krejcie & Morgan tablewas taken randomly. After designing
and validating the questionnaire, it was pilot-tested among 30 students and ordinal Theta coefficient was
determined (θ=0.83). Data processing and statistical analysis was performed using SPSS 19. To analysis
data, correlative coefficients and regression analysis were used. Based on the results, 54.3 percent of
respondents estimated the practical training quality to be at moderate level. Based on the results of the
correlative coefficients, there was significant coorelation between quality of facilities, infrastructure
and supports, the quality of content and teaching methods, teaching quality of teachers, interest in the
field of education, income, tendency to education, and grade point average of student with quality of
practical training in vocational and technical. Based on the ordinal regression, 65 percent of the variance
in quality of practical training was indicated by the independent variables.
Index Terms: Practical training, vocational and technical agricultural college, agricultural higher ed-

ucation, agricultural students
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