
ارائه الگوی هماهنگی برنامه های درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی بازار کارکشاورزی استان اردبیل

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 110
شماره 60
بهار 1401

ارائه الگوی هماهنگی برنامه های درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با 
نیازهای شغلی بازار کارکشاورزی استان اردبیل

عزیزه تراز1، مریم سامری2، جواد كیهان3
1- گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی ، ارومیه، ایران. 
2- گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی ، ارومیه، ایران.
3- گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی ، ارومیه، ایران

 

چکیده
اهمیت آموزش کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار جوامع، بازنگری در برنامه های درسی رشته های کشاورزی را به 
ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. در همین راستا، هدف اساسی این پژوهش کاربردی که با دیدمان آمیخته انجام شده 
است ارائه الگوی هماهنگی برنامه  درسی دوره کارشناسی رشته آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی بازار کار کشاورزی 
استان اردبیل می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش پایه ور به بررسی عوامل شکل دهنده تطابق برنامه درسی دوره 
کارشناسی رشته آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای بازارکار کشاورزی استان اردبیل پرداخته شده و در بخش کمی نیز با 
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری به بررسی وضع موجود و طراحی الگوی مطرح شده اقدام شد. ابزار مورد استفاده  
برای گرد آوری اطالعات در بخش کیفی مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در طیف 
5 درجه ای لیکرت بود. برای استاندارد سازی در بخش کمی ابتدا تعیین روایی پرسشنامه از طریق مراجعه به متخصصین و 
اساتید و روایی محتوایی انجام شده است و سپس تعیین پایایی از طریق تتای ترتیبی که مقدار آن 0/812 می باشد، انجام شده 
است و استاندارد سازی در بخش کیفی، تعیین روایی از طریق توافق سنجی و پایایی مصاحبه ها از طریق معیار شاخص ثبات 
انجام شده است. جامعه آماری بخش کیفی  پژوهش خبرگان آموزش عالی و متخصصین و کارفرمایان بخش کشاورزی بود که با 
استفاده از نمونه گیری هدفمند و  به علت اشباع اطالعات با 12 نفر از خبرگان آموزش عالی و متخصصین و کارفرمایان بخش 
کشاورزی  با رسیدن به آستانه سودمندی مصاحبه به عمل آمد.  جامعه آماری بخش کمی شامل اعضای هیئت علمی کشاورزی 
دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان ) 190 نفر(، کارفرمایان بخش کشاورزی ) 460 نفر(و کارکنان متخصص و خبره جهاد 
کشاورزی استان )250  نفر (  جمعا 900 نفر  می باشد که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  
270 نفر که 57 تن هیئت علمی کشاورزی دانشگاه های دولتی و آزاد استان اردبیل و138 تن از کارفرمایان بخش کشاورزی 
و 75 تن کارکنان متخصص و خبره جهاد کشاورزی استان  انتخاب شدند . الگوی نظری در بخش کیفی، بوسیله پرسشنامه 
محقق ساخته توسط جامعه آماری مورد نظر  تکمیل و پس از داده پردازی با SPSSWin16  با استفاده از روش مدلبندی معادالت 
ساختاری  و با بهره گیری از نرم افزار SMARTPLS3 مدل مورد نظر طراحی شد. طی تحلیل داده های کیفی با استفاده از 
روش کدگذاری باز ، محوری و گزینشی در نهایت 25 دسته از متغیرهای اندازه پذیر در قالب شش دسته کلی از مؤلفه ها 
شناسایی و تعریف شدند در بخش کمی نیز نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که اثر همه متغیرهای مستقل 
بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار کار معنادار بوده است. در همین ارتباط شرایط علی بر تبیین هماهنگی 
برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار با ضریب 0/75 اثر مستقیم و معناداری دارد. بعد از آن پیامدهای هماهنگی برنامه درسی با 
نیازهای شغلی بازار کار کشاورزی با ضریب 0/61 نیز اثر مستقیم و معناداری بر هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار 
داشت. همچنین اثر شرایط مداخله گر بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار با ضریب 51/ 0، اثر زمینه ها 
باضریب 0/48 و نهایتاً  اثر راهبرد ها بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار با ضریب 0/45 معنادار بوده است. 
یافته نشان داد که وضعیت شاخص های هماهنگی برنامه های درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی 
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مقدمه
کشــاورزی دارای بیشـترین دگرگونـی در محیط جهانی 
و منبــع زندگــی اکثریــت مــردم در مناطـق روســتایی 
ســهمی  کـه  می باشــد  توســعه  حــال  در  کشــورهای 
اساســی در تولیـد ناخالـص ملــی و ایجاد امنیــت غذایــی 
دارا اســت(فتاحی میالسـی و اسـماعیلی،1399(. در ایــران 
نیــز کشــاورزی نقشـی حیاتـی بـر عهــده دارد؛ به طـوری 
کــه حـدود 11 درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی، 23 درصـد 
اشــتغال و تأمیـن غـذای جامعـه را بـر عهـده دارد) فتاحـی 
میالسـی و اسـماعیلی،1399(. کشــاورزانی کـه در زمینـه 
کشــاورزی فعالیت می کنند، بایــد در مـورد نحوه اسـتفاده 
از کشــاورزی آموزش ببیننــد. کمبــود آگاهــی در سـطح 
زمیــن و در سـطح باالتـر نشــان می دهـد مـردم، به ویـژه 
کشــاورزان نیازمنــد آمـوزش می باشند.آمــوزش ســتون 
فقــرات هــر توسـعه اجتماعــی و نیـاز حیاتــی و سـرمایه 
گذاری عاقالنــه بـرای توسـعه منابـع انسـانی اسـت) فتاحی 
میالسی و اسماعیلی،1399(. بــا توجــه بـه رشـد جمعیـت 
و نیــاز روزافــزون بـه مـواد غذایـی و همچنیـن محدودیـت 
و مشــکالت زیسـت محیطــی و کمبـود آب زمیـن زراعـی، 
کشــاورزی بایــد در آینــده بیـش از پیـش مولـد و بهره ور 
باشــد؛ چــرا کــه کشــاورزی بـه عنــوان نیــروی محرکه 
 .)2019 همــکاران،  و  می باشـد)اشــرف  کشــور  اقتصـاد 
بنابرایـن بـرای تحقق توســعه پایـدار کشــاورزی و تضمین 
توسعه جامعه، بایســتی بــه توسـعه و ارتقــای مهارت هـا و 
شایسـتگی های افـراد در ایـن بخـش همـت گماشـته شـود 
کــه ایـن امــر مسـتلزم آمــوزش صحیح در ایـن خصـوص 
اســت. نقـش آمـوزش عالـی در آمـاده سـازي جوانـان براي 
بـازار کار بـه چالشـی بـزرگ در جامعـه مـدرن تبدیل شـده 
اسـت. خواسـته مطلـوب آمـوزش عالی این اسـت کـه بتواند 
دانـش آموختگانـی را پـرورش دهد که توانایـی تفکر انتقادي 
و شـخصی، مهارتهـاي ارتباطـی و اجتماعـی مناسـبی بـراي 
پاسـخگویی به نیاز بازار کار مدرن را داشـته باشـند )اولدونکه 

آکوموالـف، آدئـوال آدگـون ،2009 بـه نقـل از جمشـیدی، 
خنیفـر و یزدانـی، 1398(. در حـال حاضر بسـیاري از  دانش 
اموختـگان سـرمایه گـذاري خـود در آمـوزش عالـی را مورد 
انـد و برایـن باورنـد کـه دانشـگاه ها بـر  سـوال قـرار داده 
روي مهـارت اسـتخدام و کشـف مهارت هـا و اسـتعدادهاي 
دانشـجویان هیـچ گونـه تمرکـزي ندارند و دانـش آموختگان 
و افـراد فاقـد تحصیـالت مرتبـط در کنـار یکدیگـر بـه انجام 
کار متشـابه مـی پردازنـد. دانـش آموختـگان آمـوزش عالـی 
بـا وارد شـدن بـه چرخـه واقعـی بـازار کار، انتظـار دارنـد که 
بـا توجـه بـه جایـگاه و تحصیـالت دانشـگاهی خـود شـاغل 
شـوند، ایـن امر اتفـاق نمی افتد و دانشـجویان دچار «شـوك 
حاصـل از واقعیـت  می شـوند" و ناگزیرنـد کـه مشـاغلی را 
بپذیرنـد کـه هیـچ گونـه ارتباطی به رشـته تحصیلـی آن ها 
نداشـته اسـت. بسـیاري از دانـش آموختـگان که درسـالهاي 
اخیـر جـذب بـازار کار شـده انـد در مشـاغل و پسـت هایـی 
بـه کارگمارده شـده انـد که ارتباطـی با رشـته تحصیلی آنها 
نداردکـه ایـن خـود نوعی بیکاري پنهان محسـوب می شـود. 
از سـوي دیگـر رصـد نکـردن بـازار کار توسـط دانشـگاه هـا 
باعـث شـده تـا آموزش هـاي ارائـه شـده بـه دانشـجویان بـا 
نیازهـاي بـازار کار متناسـب نباشـد ودانشـگاه هـا نتوانسـته 
انـد بـا تحـوالت روز جامعـه همـگام شـوند. یکـی از عوامـل 
مهـم افزایـش بیـکاري در بیـن دانـش آموختـگان متناسـب 
نبـودن رشـته هـا و آموزش هاي دانشـگاهی با نیاز بـازار کار 
ا سـت. بیـن دوره هـا و مواد آموزشـی دانشـگاه با آنچـه بازار 
کار از بعـد مهـارت فنـی و علمـی می طلبد، تناسـب منطقی 
برقـرار نشـده اسـت. انتزاعـی بـودن متـون رسـمی دانشـگاه 
هـا و تطبیـق نداشـتن آن هـا بـا واقعیتهـاي اجتماعـی علت 
دیگـر اسـت. آمـوزش هـای عالـی بـه عنـوان یـک راه حـل 
کارآمـد بـرای کاهـش بیـکاری جوانان مـورد توجه سیاسـت 
گـذاران قـرار گرفتـه اسـت . بـر اسـاس تحقیقـات موجـود 
در حـوزه میـزان اشـتغال پذیـری دانـش آموختـگان رشـته 
کشـاورزی از جملـه علی بیگـی و بارانـی) 1389( محمدی و 
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روحانـی)1392( و نیکنامـی)1394( بـه نظـر می رسـد یکی 
از اصلـی تریـن دالیـل عدم اشـتغال و چالش بیـکاری دانش 
آموختگان رشـته کشـاورزی در کشـور را از منظر ناهمخوانی 
بیـن محتـوای آمـوزش هـای ارائـه شـده ونیازهای بـازار کار 

توجیـه نمود)شـاقلی و علـی میرزایـی، 1400(.  
یکـی از جنبه های مثبـت آموزش های عالی و دوره های 
کارآمـوزی، تحـرك اجتماعـی جوانان و کاهش بیـکاری آنان 
اسـت )اندرسـون ،2018( آموزش هـای عالـی ابـزار مهمـی 
بـرای بهبـود پویایـی، انطباق پذیـری و بهـره وری نیروی کار 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، در افزایش تـوان رقابـت بنگاه های 
اقتصـادی، صنعتـی و تولیـدی نقـش دارد و زمینـة کاهـش 
نبود توازن در بازارکار را فراهم می سـازد)خواجه شـاهکوهی 
و همـکاران، 1391(. اصـالح نظـام آموزشـی بـه عنـوان ابزار 
مهمـی بـرای تربیـت و افزایـش کارایی و بهـره وری نیروهای 
انسـانی به منظور زمینه سـازی اصالحات و توسعة اقتصادی، 
می توانـد از اولویت هـای اصلی نظام آموزشـی کشـور باشـد. 
افزایـش کیفیـت آموزش هـای عملـی بـه باالرفتـن کارایی و 
کارآفرینـی نیـروی انسـانی بـرای کمـک بـه رشـد اقتصادی 
و اشـتغال در جهـت بهبـود کیفیـت زندگـی مـردم کمـک 
می کنـد. تحقـق این هدف در مرحلة اول مسـتلزم شـناخت 
نیازهـای در حـال تغییـر بـازارکار (نیازسـنجی)  و کارایـی و 
انعطـاف پذیری نظام آموزشـی اسـت)جلیلیان، مهرعلیزاده و 
مرعشـی، 1396(. بـر اسـاس توصیة یونسـکو، همة کشـورها 
بـه یک خط مشـی منسـجم آموزشـی نیـاز دارند، بـه نحوی 
کـه در آن، آموزش هـای حرفه ای به عنوان بخشـی اساسـی 
از ایـن سیسـتم یکپارچـه دیـده شـده باشـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه از جمله مشـکالت مطـرح در بخش آمـوزش های 
حرفـه ای، بـه ویـژه در کشـور مـا، مشـخص نبـودن الگـوی 
توسـعة کشـور و در نتیجـه نامشـخص بـودن جهت گیـری 
خادمـی  و  اسـت)ربیعی  هـای حرفـه ای  آمـوزش  مناسـب 
ورنامخواسـتی،1392(. لـذا مطالعات نظرسـنجی، ارزشـیابی 
برنامه-ریـزان  اسـتفادة  مـورد  زمینـه  ایـن  در  تحقیقـات  و 

ظاهـری،  و  هرسـینی  ایمانـی  پناه،فرشـادیان،  است)سـپه 
1394(. آموزش هـای عالـی در نقطة اتصـال با اقتصاد جامعه 
قرار دارد و به طور مستقیم در خدمت اقتصاد است. بنابراین، 
توجـه بـه عرضـة دوره هـای آمـوزش هـای بـازار محـور، از 
مهمتریـن چالش هـای پیش روی نظام های حرفه ای اسـت. 
آموزش هـا بایـد بتوانـد خـود را بـا نیـاز بـازارکار و تغییـرات 
فنـاوری منطبق سـازد (امیـری،1388(. در این شـرایط، این 
مسـئله اهمیـت پیدا می کند که در راسـتاي توسـعه جامعه، 
بیـن نظـام آمـوزش عالـی و بـازارکار هـم راسـتایی و تعـادل 
برقرار شـود و از این طریق فرصت هایی را در راسـتاي جذب 
دانش آموختگان دانشـگاهی به بازار کار شناسـایی گردد.  در 
ایـن راسـتا،  نتایـج تحقیق شـاقلی و علـی میرزائـی)1400(  
ضمـن شناسـایی نیازهـای آموزشـی نیـروی انسـانی  بخش 
کشـاورزی ،  مدلـی بـرای شایسـتگی هـای حرفـه ای تقاضا 
محـور دانش آموختـگان رشـته کشـاورزی بـرای انتخـاب و 
گزینـش محتـوای مناسـب دوره هـای آمـوزش کشـاورزی 
ارائـه مـی دهـد کـه متشـکل از 4 طبقـه بنیادین از بایسـته 
هـای حرفـه ای شـامل  شایسـتگیهای شـناختی ، مهارتـی 
، نگرشـی و ویژگـی هـای فـردی مـی باشـد. نتایـج پژوهش 
جلیلیـان و همکاران)1396( نشـان داد، بیـن عملکرد موجود 
آموزش هـای فنـی وحرفـه ای با وضعیـت مطلـوب )نیازها و 
محورهـای آموزش شناسایی شـدة دارای اولویت( شهرسـتان 
خرمشـهر، انطبـاق وجـود نـدارد.  نتایـج تحقیق شـهبازی و 
علـی بیگـی)1385( نیـز بـر ضعـف شایسـتگی هـای دانـش 
آموختـگان رشـته کشـاورزی برای حضـور در بازار کار اشـاره 
دارد. نتایـج مطالعـه والـز و بـاودن)2000( نشـان داد کـه 
ماهیـت بیـن رشـته ای کشـاورزی و زمینـه خـاص فرهنگی 
ایـن  دانشـجویان  طلبـد  مـی  آن  اجتماعـی  و  سیاسـی  و 
رشـته دارای قابلیـت هـا و مهارتهـای ویـژه باشـند کـه ایـن 
امـر مسـئولیت برنامـه های درسـی کشـاورزی را مـی طلبد. 
زالکفیلـی)2008( در مطالعـه ای پنـج دلیـل بیـکاری دانش 
آموختـگان آفریقایـی را فقـدان تجربـه و مهارتهـای عملـی، 
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فقـدان ویژگـی هـای مناسـب بـرای تصـدی شـغل، کیفیت 
نـژادی و  ادامـه تبعیـض   ، امـوزش در دانشـگاهها  ضعیـف 
فعـدان مهارتهـای عمومـی ماننـد مدیریـت زمـان و مهـارت 
برقـراری ارتبـاط و ... می داند )سـامیان و همـکاران، 1399(. 
 بـا توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده و بـا عنایـت بـه اینکه 
آمـوزش نقـش مهمـی را در توسـعه کشـورها بـازي می کند 
بنابرایـن یکـی از ابزارهایـی کـه می توانـد نقـش حیاتـی و 
ارزندهـاي در رشـد و توسـعه بخـش کشـاورزي و ارتقـاي 
دسـت  و  کشـاورزي  بخـش  بهره بـرداران  دانـش  سـطح 
در  آمـوزش  باشـد،  داشـته  بخـش  ایـن  آینـده  انـدرکاران 
سـطوح مختلـف و بـاال بـردن کیفیت دانـش نیروي انسـانی 
آمـوزش دیـده دانشـگاهی می باشـد. از طرفی آمـوزش عالی 
کشـاورزي یکـی از رکن هـاي اصلـی آموزش عالی می باشـد 
کـه نقش بسـزایی در تربیت نیروي انسـانی مـورد نیاز بخش 
کشـاورزي دارد. لیکـن بـا وجـود اهمیـت و نقـش آمـوزش 
کشـاورزي، نظـام آمـوزش کشـاورزي در کشـورهاي در حال 
توسـعه همـراه بـا نیازهاي مختلـف جوامع روسـتایی متحول 
نشـده اسـت. بی شک توسعه کشـاورزي هر کشـوري وابسته 
بـه سیاسـت ها، برنامه هـا و نظـام آمـوزش کشـاورزي و بـه 
تبـع آن وابسـته بـه دانش آموختگان متعهـد و متخصص آن 
نظام می باشـد. براي رسـیدن به توسـعه کشـاورزي، آموزش 
عالـی کشـاورزي بایـد بـا از میـان برداشـتن موانـع، دانـش 
آموختگانـی تربیت کنـد که از مهارت کافی برخوردار باشـند 
و زمینه هـاي رشـد و توسـعه بخـش کشـاورزي را فراهـم 
کننـد )فاسـتر، 2018( . نکتـه در اینجاسـت کـه برنامه های 
آموزشـی در اغلـب نظامهـاي آموزشـی به ویژه نظـام آموزش 
کشـاورزي همواره با مشـکالت و تهدیدهایی مواجه هسـتند. 
انتقادهایـی کـه امروزه بـر آموزش کشـاورزي وارد می شـود 
بـه طور واضـح مبین این واقعیت اسـت که در مـورد آموزش 
کشـاورزیباید به صورت انتقادي، اندیشـه مجدد شده و ارکان 
آن مبتنـی بـر زمینـه و اوضـاع و احوال موجـود و پیش بینی 
آینـده، مـورد بازنگري و بازسـازي قرار می گیرد )شـهبازی و 

بیگـی،1385(. بـا توجـه به بررسـی تاریخچه شـروع آموزش 
عالـی کشـاورزی در ایـران و همچنیـن بررسـی نحوه شـروع 
آموزش عالی کشـاورزی در کشـور مشـخص می شـود، یکی 
از عواملـی که مانع تربیت دانش آموختـگان دارای مهارت در 
آموزش عالی کشـور می شـود وجود سیسـتم فعلـی آموزش 
لـذا رابطـه  از غـرب وارد کشـور شـده و  عالـی اسـت کـه 
مناسـبی بیـن محیـط واقعـی روسـتاها و بخـش کشـاورزی 
بـا آمـوزش عالـی وجـود نـدارد. ایـن موضـوع یکـی از موانع 
اصلـی در نزدیـک نمـودن محتـوا و ماهیت آمـوزش عالی به 
شـرایط واقعـی محیـط روسـتا و کشـاورزی را موجـب شـده 
اسـت. همچنیـن مانـع عمـده دیگر فاصلـه جغرافیـای ایجاد 
شـده بیـن محیـط آموزشـی و محیـط واقعی کشـاورزی می 
باشـد کـه خـود بـه خود منجـر بـه ایجـاد موانـع در برقراری 
ارتباط دانشـجویان کشـاورزی با کسـب و کارهـای مرتبط با 

کشـاورزی  می گردد)بیگلـری و همـکاران،1390( . 
عوامـل  بـازارکار  نیازهـای  بـا  آموزش هـا  تناسـب  در 
زیـادی نقـش دارنـد. نیازسـنجی، ارتبـاط با صنعـت، کیفیت 
و  مالـی، مدرسـان  منابـع  و تخصیـص  تأمیـن  آموزش هـا، 
ویژگی هـای آنهـا، برنامه هـای درسـی، سـاختار سـازمانی، 
قوانیـن و مقـررات از جملـه عوامـل شناسـایی شـده اند. این 
عوامـل به لحـاظ پژوهشـی دارای اعتبـار هسـتند، ولی چند 
نکتـه را بایـد مـورد توجـه قـرار داد: اول اینکـه هـر تحقیـق 
از روش شناسـی های متفاوتـی بهره گرفته اسـت؛ دوم اینکه 
موقعیت هـا و جوامـع هـدف این تحقیقات متفـاوت بوده اند؛ 
نکتـة دیگـر اینکـه عوامـل شناسـایی شـده بسـیار پراکنده و 
بـه اقتضائـات زمانـی، مکانـی و موقعیتـی وابسـته بوده انـد. 
بنابرایـن می تـوان اسـتدالل کـرد کـه اعتبـار ایـن عوامـل 
مسـتقل از زمینـه نبـوده اسـت و ایـن مبیـن وجـود شـکاف 
اصلـی در ادبیـات موجـود اسـت. ایـن نکتـه، کاربردپذیـری 
نتایـج تحقیقـات را در موقعیت هـای متفـاوت از زمینة مورد 
بررسـی دچار مشـکل می سـازد. در تحقیق حاضـر با مطالعه 
پیشـینه تحقیق و بهـره گیری از نظریه هـای پایه ای مرتبط 
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در زمینـه آمـوزش عالـی و کارکردهـای آن با بهـره گیری از 
یـک رویکـرد ترکیبـی در بخش کمی با اسـتفاده از چارچوب 
نظریـه داده بنیـاد بـه کشـف  پدیـده اصلـی ،موجبـات علی 
تناسـب محتـوی آموزش هـای عالـی و نیاز شـغلی ،شـرایط 
زمینـه ای تناسـب محتـوی آموزش هـای عالی و نیاز شـغلی 
، شـرایط مداخلـه گـر تناسـب محتـوی آموزش هـای عالـی 
و نیـاز شـغلی ،راهبردهـای تناسـب محتـوی آموزش هـای 
عالـی و نیـاز شـغلی و پیامدهـای ایـن پدیـده پرداخته شـده  
و در بخـش کمـی مـدل ارائـه شـده اعتبار یابی شـده اسـت. 
شهرسـتان اردبیـل یکـی از مهمتریـن قطـب هـای اقتصادی 
و خصوصـی  دولتـی  شـرکتهای  و  صنایـع  و  اسـت  کشـور 
زیـادی در این اسـتان مشـغول فعالیت هسـتند. ایـن صنایع 
و شـرکتهای اقتصـادی نیازمنـد نیـروی انسـانی ماهـر مـی 
باشـند. لـذا ایـن مطالعـه در پـی آن اسـت که مشـخص کند 
درسـی  برنامه هـای  بیـن  هماهنگـی  مناسـب  الگـوی  کـه 
کارشناسـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و نیازهـای بـازار 

کارکشـاورزی اسـتان اردبیـل بـه صـورت خاص چیسـت؟

روش شناسی 
ایـن تحقیـق از نظـر هـدف اکتشـافی مـی باشـد زیـرا بـه 
دنبـال ارائـه الگوی مناسـب بـرای هماهنگـی بیـن برنامه های 
درسـی کارشناسـی آموزش و ترویج کشـاورزی و نیازهای بازار 
کار اسـتان اردبیـل اسـت و با دیدمان آمیختـه) کیفی – کمی(

اکتشـافی انجام شـد. در بخش کیفی با اسـتفاده از روش 
نظریـه پایـه ور  بـه بررسـی عوامـل شـکل دهنـده تناسـب 
آموزش هـای عالی بـا نیازهای بـازارکار پرداخته شـد. نظریه 
پایـه ور بـه عنـوان یکـی از روش هـای تحقیـق کیفی اسـت 
کـه بـه پژوهشـگر امکان مـی دهد تا بـا رویکردی اسـتقرایی 
و اکتشـافی، بـه جای اتـکاء به تئـوری های موجـود، مفاهیم 
و قضایـا را بـه طـور مسـتقیم از واقعیت کشـف نمایـد و خود 
بـه تدوین تئـوری بپردازد. پرکاربردترین روش هــاي نظــام 
منــد تجزیــه و تحلیل دادههاي کیفي اسـت که قادر اسـت 

تــا مفــاهیم نهفتــه در وراي دادههــا را اســتخراج کرده و 
بـا کشـف روابـط بین آنهـا بـه نظریه هایـي که چگــونگي و 
چرایــي پدیــده هــا را توضــیح میدهد، دسـت یابد. روش 
جامعـه  بـود.  ای  رابطـه  علـی-  کمـی  بخـش  در  پژوهـش 
آمـاری بخـش کیفـی  پژوهـش خبـرگان آمـوزش عالـی و 
بـا  کـه  بـود  بخـش کشـاورزی  کارفرمایـان  و  متخصصیـن 
نمونـه گیـری هدفمند و  بـا اسـتفاده از مصاحبه های فردی 
نیمـه سـاختار یافتـه بـا تاکید بـر رویکردهای اکتشـافی و به 
علـت اشـباع اطالعـات بـا 12 نفـر از خبـرگان آمـوزش عالی 
و متخصصیـن و کارفرمایـان بخـش کشـاورزی  بـا رسـیدن 
بـه آسـتانه سـودمندی به دسـت آمـد. جامعه آمـاری بخش 
کمـی شـامل اعضای هیئـت علمی کشـاورزی دانشـگاه های 
دولتـی و غیردولتـی اسـتان ) 190 نفـر(، کارفرمایـان بخش 
کشـاورزی ) 460 نفـر( و کارکنـان متخصـص و خبـره جهاد 
کشـاورزی اسـتان )250  نفـر (  جمعـا 900 نفـر  می باشـد 
کـه بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان و روش نمونـه گیـری 
تصادفـی طبقـه ای  270 نفـر کـه 57 تـن هیئـت علمـی 
کشـاورزی دانشـگاه های دولتـی و آزاد اسـتان اردبیل و138 
تـن از کارفرمایـان بخـش کشـاورزی و 75 تـن ازکارکنـان 
متخصـص و خبـره جهـاد کشـاورزی اسـتان  انتخاب شـدند 
. ابـزار  جمـع آوری داده هـا در بخـش کیفـی  مصاحبـه 
نیمـه سـاختار یافتـه و در بخـش کمـی پرسشـنامه محقـق 
سـاخته بـود بـرای اسـتاندارد سـازی در بخـش کمـی ابتـدا 
تعییـن روایـی پرسشـنامه از طریـق مراجعـه بـه متخصصین 
و اسـاتید و از طریـق روایـی محتوایـی انجـام شـده اسـت و 
سـپس تعییـن پایایـی از طریـق تتـای ترتیبی که مقـدار آن 
0/812 می باشـد، انجام شـده اسـت و برای اسـتاندارد سازی 
در بخـش کیفـی، تعییـن روایـی از طریـق توافـق سـنجی و 
پایایـی مصاحبـه هـا از طریـق معیـار شـاخص ثبـات انجـام 
شـده اسـت. بـرای پـردازش داده ها در بخش کیفـی از روش 
تحلیـل محتـوا برای بررسـی سـوال هـای مصاحبه اسـتفاده 
شـد. در بخـش کمـی ابتـدا ماتریـس همبسـتگی و سـپس 
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ترتیبـی و در  بعـد رگرسـیون  اکتشـافی و  تحلیـل عاملـی 
آخـر از نـوع مشـخصی از مـدل سـاختاری با اسـتفاده از  نرم 

افزارهـای SPSS16 و SMARTPLS3  اسـتفاده شـد.

یافته ها
بـا توجـه بـه هـدف تحقیـق در ایـن قسـمت ابتـدا بـه 
بنیـاد  داده  نظریـه  اسـاس  بـر  کیفـی  بخـش  یافته هـای 

شـود. مـی  پرداختـه 
پس از تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با استفاده از 
رویکرد کدگذاری باز، محوری و گزینشی پس از استفاده ازنظر 
خبرگان در نهایت 25 دسته از متغیرهای اندازه پذیر در قالب 
شش دسته کلی از مؤلفه ها شناسایی شد که عبارت اند از:1. 
موجبات علی هماهنگی برنامه های درسی کارشناسی  رشته 
آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی بازار کار کشاورزی 
استان 2.  پدیده اصلی 3. شرایط زمینه ای 4.  شرایط مداخله 
کارشناسی  درسی  برنامه های  هماهنگی  راهبردهای   .5 گر 

آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی بازار کار کشاورزی 
استان و 6. پیامدهای هماهنگی برنامه های درسی کارشناسی 
آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی بازار کار کشاورزی 
متغیرهای  دارای  خود  عوامل  دسته  این  از  هرکدام   . استان 
اندازه پذیر جزئی هستند. این متغیرها به هماهنگی برنامه های 
درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی 
بازار کار کشاورزی استان اشاره دارد شناسایی و تعریف شد.  
در ادامه، پس از بحث در مورد متغیرهای اندازه پذیر هر یک 
از مؤلفه ها، به بررسی نقش آن مؤلفه در هماهنگی برنامه های 
درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی 
های  پژوهش  مقایسه  با  اردبیل  استان  کشاورزی  کار  بازار 
گذشته پرداخته شد جداول شماره 1 تا 6  نتایج کدگذاری باز 
و محوری هر کدام از 6 عامل اصلی مدل  و فراوانی هر کدام را 

بر اساس داده های حاصل از مصاحبه را نشان می دهد.

جدول 1 . کدهای باز و مقوله های اصلی شناسایی شده در رابطه با موجبات علی

مقوله اصلی كدهای باز 
فراوانی)محوری(

نظری بودن آموزش ها)م2⃰، م4، م10(، ارتباط آموزش با بخش کشاورزی)م1، م2، م4، م5، م6، م7، 
م10،م11( ، توجه به جو علمی)م1، م2، م3، م4، م5، م6، م7، م8، م10، م11، م12(، ا، لزوم تدوین 
برنامه درسی و تغییر محتوی درسی مطابق نیازهای محیط کار)م1، م2، م5، م12(، کنترل کیفیت 

آموزش عالی)م3، م5، م6، م7، م8،م11(

توجه به کمیت 
و کیفیت آموزش

11

آموزش پایه کار)م1، م4( ، افزایش واحدهای عملی)م8،م2(، آموزش های ضروری)م5،م7(
تخصص و 
مهارت عملی

6

هدایت تحصیلي و مشاوره ي شغلي)م1( متناسب کردن حقوق با عملکرد)م4، م5(، ایجاد انگیزش 
در اساتید، ایجاد عالقه و انگیزه برای پژوهش)م6(، سیستم انگیزشی شفاف)م2، م7(

6انگیزش عامالن

ارتباط و اعتماد بخش کشاورزی به آموزش عالی)م1، م2 م4، م6، م7، ، م9، م8، م5م10، م11( ، 
هدفمند کردن کارآموزی)م2(، تربیت دانشجو با توجه به نیاز جامعه)م1، م11(

توجه به نیاز بازار 
کار

10

تربیت افراد خبره و متخصص)م1،م5(، توانمندسازی دانشجویان)م1،م5، م6، م7، م8، م12(، 
افزایش سطح دانش نظری و عملی دانشجویان)م4،م12(

اهمیت جو 
علمی

6

تغییر روش های تدریس و طرز کار با دانشجویان)م1(، تحول در روش های آموزشی)م2(، 
حرفه مندی و تدریس موفق )م7( استفاده از فناوری های نوین، تغییر روش)م10، م12(، 

تغیرات در محتوا متناسب با نیاز جامعه)م1، م2، م5، م12(، تغییرات در روش متناسب با نیاز 
جامعه)م10،م12(، توجه به شیوه های نوین در آموزش)م2،م11(

فرایند یاددهی- 
یادگیری

7
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بـا توجـه بـه جـدول شـماره 1یافته هـا نشـان داد کـه 
تناسـب  علـی  موجبـات  درزمینـه  اصلـی  مقولـه   6 تعـداد 
آمـوزش عالـی و نیاز بـازار کار می توان اسـتخراج کرد. توجه 
بـه کمیـت و کیفیـت آمـوزش ، تخصـص و مهـارت عملـی، 
انگیـزش عامـالن،  توجـه بـه نیـاز بـازار کار، اهمیـت جـو 

علمـی و فراینـد یاددهـی- یادگیـری مهمتریـن مؤلفه هـای 
شناسـایی شـده بـرای موجبـات علی تناسـب برنامه درسـی 
رشـته  اموزش و ترویج کشـاورزی و نیازهای شـغلی بازار کار 

می باشد. کشـاورزی 

جدول 2 . کدهای باز و مقوله های اصلی شناسایی شده در رابطه با پدیده اصلی

مقوله كدهای باز )مفاهیم شناسایی شده(
فراوانیاصلی

استمرار نیازسنجی، نیازسنجی)م1،م2، م3( دقت در نیازسنجی ها در حد آمایش 
سرزمین)م9(،نیازسنجی بازار کار)م1، م2، م3، م4، م5، م6، م7، م8، م10، م11 و م12(، نیازسنجی 

ذی نفعان)م1،م2،( نیازسنجی به موقع)م11(، نیازسنجی به روز)م11(، نیازسنجی متناسب با 
تغییرات)م2، م 3(، حلقه های مفقوده میان وضع موجود و مطلوب برنامه های درسی آموزش 

عالی)م2،م3( ، توجه به نیازهای زمان، توجه به نیاز های دانشجویان)م1، م2، الویت دار بودن نیاز 
دانشجویان)م1، م2، ارائه برنامه های منطبق با نیازهای دانشجویان)م1، م2، ، پاسخگویی نسبت به 
دانشجویان)م8، (دسترسی دانشجویان به کارگاه)م4، کاریابی دانشگاه برای دانشجویان)م4، ارتباط با 
ذینعفان)م1، م11، م4، م3، م2،(، ارتباط با کارفرمایان)م9(، ارتباط با دانشجویان، توجه به نیازهای 
دولت در بخش کشاورزی)م12(، استقرار مکانیزم هایی توسط دولت برای نظارت بر سیستم آموزش 

عالی)م12(

نیاز سنجی 
بازار کار

12

ایجاد رشته های موردنیاز)م4، م11(، هدفمندی توسعه آموزشی)م3، م4(، تطابق توسعه آموزش عالی 
به نیازهای جامعه)م4،م5، م12(، گسترش حوزه های تخصصی)م5(، ضد توسعه ای بودن آموزش 
صرف)م6(، ضد توسعه  بودن بسیاری از قوانین)م6( ، توسعه کیفی آموزش)م2،م7(، توسعه کیفی 

پژوهش)م7(، توسعه متناسب با نیاز جامعه)م1،م7،م10(، توجه به توسعه متناسب با نیاز جامعه)م2، 
م4،م5(، سازگاري بین تواناییهاي کسب شده آنها در دانشگاهها و مهارتهاي مورد نیاز واحدهاي تولیدي 

و مراکز کاري)م8(

توسعه 
هدفمند 
آموزش 

عالی

12

بر اسـاس اطالعات جدول شـماره 2 در شناسـایی پدیده 
اصلـی هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی آموزش و 
ترویـج کشـاورزی بـا نیازهـای شـغلی بـازار کار کشـاورزی 

اسـتان اردبیـل صاحـب نظـران در مصاحبه های انجام شـده 
بـر مـوارد مختلفـی همچـون نیازسـنجی و توسـعه هدفمند 

آمـوزش عالـی  تأکیـد کردند
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جدول 3. مقوله های اصلی شناسایی شده در رابطه با شرایط زمینه ای

فراوانیمقوله اصلیکدها ی باز)مفاهیم شناسایی شده(
تغییر ساختار)م1،م2(، چابک سازی)م1،م2(، انعطاف پذیری ساختار نظام موزشی)م1،م2(، تمرکز 
زدایی در ساختار)م1،م2،م7،م8(، انطباق ساختار دانشگاه با تغییرات بازار کار)م2(، ساختار پویا)م2( 

مسئولیت پذیری دانشگاه)م3(، دانشگاه بعنوان یک مجموعه منسجم)م4(

ساختار 
منعطف

6

خالی ماندن صندلی ها در بسیاری از رشته ها و دانشگاه ها)م3(، جذب بیش از حد در قاطع 
باالتر)م4، ، تناسب در کمیت)م4، م6، افزایش کمی بیش از اندازه دانشجویان،افزایش رشته های 

دانشگاهی)م6، ، افزایش تعداد دانشگاه ها)م3، م6(، ظرفیت پذیرش انشجویان)م6، عرضه متناسب با 
نیاز جامعه)م5(، ظرفیت متناسب با نیاز بازار کار)م5(، عرضه متناسب با نیاز)م5،م6،م2(

تناسب کمیت 
با نیاز

5

کمبود امکانات)م7، به روز بودن امکانات و تحقیقات)م7، تجهیز امکانات و آزمایشگاه-های 
تحقیقاتی)م7، توجه به پارك های علم وفناوری)م8، حمایت مالی از تحقیقات)م8، م1(، کمک 

مالی دولت به تحقیقات)م8(، توجه به امکانات تحقیقات)م9،م4( موانع درون سازمانی، موانع برون 
سازمانی)م9(

زیر 
ساخت های 

علمی- 
پژوهشی

5

درك ارزشمند بودن مهارت های مورد نیاز بازار کار)م10(، در اولویت قرار دادن مهارت های مورد 
 نیاز بازار کار توسط آموزش عالی)م4، م5،م11(، درك اینکه پیشرفت جامعه منوط به ارتقای 

مهارت هاست)م12(

درك ارزش 
مهارت و 
تخصص

5

یافتـه هـا نشـان داد کـه در درجـه اول 4 مقولـه اصلـی 
از شـرایط زمینـه ای مختلفـی بـرای انطبـاق برنامـه درسـی 
رشـته  اموزش و ترویج کشـاورزی با نیازهای شـغلی اسـتان 
اردبیـل مـی تـوان اسـتخراج کـرد کـه مهـم تریـن شـرایط 

زمینـه ای عبـارت انـد از سـاختار منعطـف، تناسـب کمیـت 
بـا نیـاز، زیـر سـاخت های علمـی- پژوهشـی و درك ارزش 

مهـارت و تخصـص .

جدول 4- مقوله های اصلی شناسایی شده در رابطه با شرایط راهبردی
فراوانیمقوله اصلیكدها )مفاهیم شناسایی شده(

آموزش مستمر اساتید، نداشتن دانش کافی اساتید برای آموزش تخصص های جدید، تأمین 
و تربیت اساتید مورد نیاز بازار کار، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی کاربردی (کارگاهی)، 

ارتقا دانش فنی اساتید و آشنا کردن اساتید با فناوری های جدید، روش تدریس مورد استفاده، 
تجهیزات کارگاهي و آزمایشگاهي، شیوه ارزشیابي دروس عملي و مهارتي، صالحیت علمي و 

تخصصي کادر آموزشي.

آموزش اساتید 
مطابق با نیازهای 

بازار کار
7

افزایش ساعت کارهاي عملي و مهارتي، افزایش دوره های کاربینی، اجراي برنامه کارآموزي یا 
کارورزي، زمان اجراي برنامه کارورزي یا کارآموزي، افزایش ساعت های کارورزي یا کارآموزي، 

افزایش ساعات دروس مهارتي و عملي، توجه به استانداردهاي مهارت آموزي و رشته هاي 
تحصیلي.

آشنایی 
دانشجویان با 

بازار کار
7
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فراوانیمقوله اصلیكدها )مفاهیم شناسایی شده(
دولت به عنوان حامی سیستم آموزش عالی ، دولت بعنوان تسهیل گر سیستم آموزش عالی ، 

دولت بعنوان مخاطب سیستم آموزش عالی ، رهایی دانشگاه از سیاست های دولت، کنترل دولت 
بر دانشگاه،دخالت دولت در دانشگاه ها، دخالت دولت در امور داخلی دولت، تصدی گرایی دولت، 

تصدی زدایی دولت، دخالت دولت در عزل و نصب روسای دانشگاه

6استقالل دانشگاه

مشارکت دانشجویان در امور داخلی دانشگاه، پشتکار و عالقه دانشجو به رشته ، نفع 
دوسویه دانشجویان و دانشگاه از مشارکت، مشارت دانشجویان در پروژه های تحقیقاتی، 

مشارکت دانشجویان در نظرسنجی های عملکرد دانشجویان، کاربردی کردن نظرات عملیاتی 
دانشجویان،مشارکت اساتید در تصمیمات سیستم آموزش عالی، استفاده از نظرات اساتید در 

تغییر محتوای دروس بر اساس نیازها، استفاده از نظرات اساتید در جهت توانمندسازی دانشجویان 
براساس نیازهای بازار کار، استفاده از نظرات اساتید در جهت افزایش مهارت و تخصص عملی 

دانشجویان
مشارکت ذینعفان بیرونی در تصمیمات سیستم آموزش عالی، مشارکت ذینعفان بیرونی در 
تصمیمات محتوای برنامه درسی، مشارکت ذینعفان بیرونی در ایجاد و راه اندازی رشته های 

دانشگاهی براساس نیاز بازار کار

5مشارکت

مشارکت بخش کشاورزی، ارتباط بخش کشاورزی و دانشگاه، ضمانت های اجرایی سیاست های 
ارتباط بخش کشاورزی و دانشگاه، توجه به جایگاه مهارت و دانش فنی در بخش کشاورزی، 
ارتباط دانشگاه با بخش کشاورزی، تامین نیازهای آموزشی بخش کشاورزی، تامین نیازهای 
پژوهشی بخش کشاورزی، تامین نیازهای مشاوره ای بخش کشاورزی، همکاری دانشگاه و 

دولت، درخواست خدمات متقابل از بخش خصوصی، مشارکت دانشگاه در همه بخش ها، تعامل 
شبکه ای ذینفعان؛ پیوند دانشگاه با بخش های اجرایی، وجود دفاتر و بخش تحقیقاتی شرکت ها 
در دانشگاه ها ارتباط با مراکز پژوهشی دانش بنیان، ارتباط با مراکز تحقیقاتی سایر کشورها، بازار 
رقابتی پژوهش، همکاری های بین المللی در زمینه پژوهش های کاربردی، اعزام اساتید به فرصت 

مطالعاتی،

تعامالت علمی - 
کاربردی

5

سرمایه گذاري دولت در بخش کشاورزي، سرمایه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي، 
ارائه تسهیالت بانکي، یافتن منابع مالی جدید، افزایش روز افزون هزینه های آموزش و پرورش، 
افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها، تجاری سازی، افزایش شهریه ها، مدیریت منابع مالی جدید، 

مشاوره دادن به صنایع ، تبدیل یارانه به تسهیالت رفاهی، تنوع بخشی به تامین منابع مالی، 
استراتژی کلی تامین منابع مالی، توجه به تنوع در تأمین مالی ،کاهش هزینه دانشگاه از طریق 
مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه ،توجه به شیوه های گوناگون تأمین مالی دانشگاه، متنوع 
نبودن منابع مالی دانشگاه عدالت در تخصیص منابع، تخصیص منابع با توجه به -کارایی، بودجه 

ابزار سیاست گذاری تحقیقاتی دولت ها سیستم بودجه ریزی براساس عملکرد

تامین و 
تخصیص منابع

5

ادامه جدول 4- مقوله های اصلی شناسایی شده در رابطه با شرایط راهبردی

در ایـن پژوهـش بـرای مؤلفـه راهبردهـای هماهنگـی 
برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج کشـاورزی 
بـا نیازهـای شـغلی زیـر مؤلفـه هـا شناسـایی گردیـد کـه 

عبارتنـداز:  آمـوزش اسـاتید مطابـق بـا نیازهـای بـازار کار، 
آشـنایی دانشجویان با بازار کار، اسـتقالل دانشگاه، مشارکت، 

تعامـالت علمـی – کاربـردی، تامیـن و تخصیـص منابـع.



119فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 60
بهار 1401

جدول 5. مقوله های اصلی شناسایی شده در رابطه با شرایط مداخله گر

فراوانیمقوله اصلیكدها )مفاهیم شناسایی شده(
فشارهای اقتصادی)م2، م12(، شرایط اقتصادی)م10(، شرایط و تغییرات اقتصادي 

)م12(، معضالت مالی )م3(، بحث مالی )م2(، نبود بودجه)م2( ، کسری شدید 
بودجه)م4( ، 

5محیط اقتصادی

تحریم های سیاسی)م12(، تهدیدات سیاسی)م12(، استقالل سیاسی)م10(تاثیر 
روابط سیاسی کشور بر روند علمی آموزش عالی)م1، تاثیر ثبات و استقالل سیاسی 

بر تولیدات علمی دانشگاه ها)م2(، شناخت شرایط و تغییرات سیاسی توسط سیاست 
گذاران)م1(

4محیط سیاسی

استفاده از نظرات اساتید در تغییر محتوای دروس بر اساس نیازها)م8، م7(، 
استفاده از نظرات اساتید در جهت توانمندسازی دانشجویان براساس نیازهای بازار 
کار)م8، م2( استفاده از نظرات اساتید در جهت افزایش مهارت و تخصص عملی 

دانشجویان)م8،م4(

4علمی - آموزشی

نهادینه نشدن فرهنگ کارآفرینی در سطوح مختلف جامعه)م1( ، تغییرات بنیادین 
فرهنگی)م4(، سازگاری با محیط اجتماعی)م3(، عدم بین فرهنگی بودن دانشگاه 
ها)م5( دالیل اجتماعی)م5( وجود مسائل فرهنگی)م3( شناخت شرایط و اوضاع و 

احوال متغیر اجتماعی)م12(

محیط اجتماعی- 
فرهنگی

5

پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات)م1،عصر اطالعات، انقالب در فناوری اطالعات، 
وارداتی بودن فناوری ها، کوتاه شدن عمر تکنولوژی، توسعه ارتباطات، پشتیبانی 

از توسعه فناوری)م6(، محیط جهانی)م6(، تغییرات پارادیمی جهانی)م6(، تغییرات 
ساختاری جهانی،جهانی شدن)م6(، توجه به تجارب جهانی)م6(، تغییرات آموزش 

عالی در جهان، مطابقت با استانداردهای جهانی، شناخت تغییرات تکنولوؤیک)م10( 
پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات)م5(

5محیط فناوری

شفافیت سند آمایش آموزش عالی)م11(، یکپارچگی در سیاست های آموزش 
عالی)م11(، پیچیدگی سیاستگذاری اداره امور دانشگاه ها)م11،م4(، سیاست گذاری 
با هدف توسعه کشور)م11،م4(پیوستگی سیاست گذاری با چرخه دانش)م4(، انطباق 
سیاست ها با تغییرات ملی و جهانی)م4(، ایجاد فرصت های آموزشی برابر برای همه 

گروه ها)م2(، لزوم نگاه تحولی به آموزش عالی، برنامه ریزی پاسخگویی آموزش 
عالی)م9(، داشتن برنامه راهبردی بر اساس حقوق ذینعفان، ،  کارآمدسازی مقررات 
و آیین نامه ها در آموزش عالی)م9(، مقررات زدایی از آموزش عالی)م9(، ارزیابی از 
وضعیت فعلی پاسخگویی نظام آموزش عالی به نیازهای بازار)م9( بسته بودن نظام 
حاکم بردانشگاه ها، عدم ارتباط قوی بین دانشگاه با حوزه صنعت)م7(، خدمات، 
فرهنگ ، فقدان استقالل، تفاوت برنامه های درسی دانشگاه ها با نیازهای بازار 

کار)م7(،  ، عدم غنای محتوای دروس مختلف در رشته های مختلف، عدم ارتباطات 
صنعت و  دانشگاه ها)م7(،

محیط سیاست 
گذاری و برنامه 

ریزی کالن 
آموزش عالی

5
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جدول 6. مقوله های اصلی شناسایی شده در رابطه با پیامدها

فراوانیمقوله اصلیكدها )مفاهیم شناسایی شده(
توانمندسازی کارکنان)م1،م4  (، آماده کردن برای ورود به بازار کار)م2(، پرورش دانشجویان 
حرفه ای)م1،  پرورش دانشجویان خالق ، تربیت دانش آموختگان توانمند)م5، م12تربیت 

دانش آموختگان با مهارت فنی و تخصص)م4،م9 تربیت دانشجویان با مهارت پایه و 
تجاری)م3

توانمندسازی 
کارکنان

7

تشویق به جست و جوی فرصت های جدید)م4،م5( حقوق بیشتر)م3(، کیفیت زندگی 
بهتر،)م2،م6،م7،م12( آماده برای روبرویی با تهدیدات محیطی)م1(

8پیشرفت شغلی

افزایش توانایی های دانش)م10، مهارت و قدرت درك افراد و انجام مطلوبتر کار در محدودة 
وظایف شغلی)م6، باال بردن توانایی الزم برای اشتغال در حرفة مورد نظر)م6،م7 ،م8 ارتقای 

مهارت نیروی کار شاغل)م8
5پیامد سازمانی

ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای جدید)م9، ،م12( 11باال بردن توانایی الزم برای اشتغال در 
حرفه خود، خودکفایی)م9،م10 ،م11استقالل)م10،م11(

4اشتغال زایی
صنعتی شدن)م5، م11تولید کاال به طور انبوه، تولید ناخالص داخلی)م11، درآمد ملی)م8، 

م9،م11کیفیت کاالها ی تولیدی، رضایت مشتریان)م12(
5توسعه اقتصادی

برابری دسترسی در استخدام)م11،م12 برابری دسترسی در مقابل قانون)م3، مقّررات عمومی 
و امتیازات اجتماعی؛ برابری در دستیابی به منابع اقتصادی جامعه)م11؛ برابری در دسترسی 

به معیشت و سطح زندگانی)م2؛ برابری در آموزش و پرورش)م1، 
5عدالت اجتماعی

تربیت دانشجوی کارآفرین)م12،م5،م3، م6 کارآفرین یک راهبرد کالن، کارآفرینی، تربیت 
نیروی کارآمد)م6، م12، دانشگاه کارآفرین، پرورش  کارآفرینان شایسته

کارآفرینی

شـرایط  تریـن  عمـده  پژوهـش،  ایـن  در  همچنیـن 
شناسـایی شـده بـه عنـوان شـرایط مداخلـه گـر هماهنگـی 
برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج کشـاورزی 
بـا نیازهـای شـغلی بـازار کار کشـاورزی در بخـش کیفـی 

ایـن پژوهـش عبـارت بودنـد از: محیـط اقتصادی ، سیاسـی، 
علمـی – آموزشـی، اجتماعـی – فرهنگـی، فنـاوری و محیط 

سیاسـتگذاری و برنامـه ریـزی کالن آموزشـی . 

بر اسـاس اطالعات جدول 6 ، توانمندسـازی دانشجویان، 
پیشـرفت شـغلی، افزایـش تخصـص و توانایی، اشـتغال زایی، 
توسـعه اقتصـادی، عدالـت اجتماعـی و کارآفرینـی  از مهـم 
تریـن پیامدهـا و نتایج تناسـب برنامه درسـی رشـته  اموزش 
و ترویـج کشـاورزی و نیازهای شـغلی بازار کار کشـاورزی در 

اسـتان اردبیل می باشد

 در ایـن پژوهـش با اسـتفاده از روش ترکیبـی به منظور 
شناسـایی مؤلفـه هـا و ارائـه الگـوی هماهنگـی برنامه هـای 
درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا نیازهای 
شـغلی بـازار کار کشـاورزی اسـتان اردبیـل  گام هـای عمده 

ذیل برداشـته شـد:
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گام اول بررسـی و تحلیـل پیشـینه تحقیـق در حـوزه 
هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی بـا نیازهـای شـغلی اسـتان اردبیـل بود. هـدف از 
ایـن بخـش شناسـایی دانـش موجـود در زمینـه هماهنگـی 
برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج کشـاورزی 
بـا نیازهـای شـغلی اسـتان اردبیـل بـود. اینکـه هماهنگـی 
برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج کشـاورزی 
بـا نیازهای شـغلی اسـتان اردبیـل چیسـت و دارای چه اجزا 
و مؤلفـه هایـی اسـت؟ مبنـای نظـری آن کـدام اسـت؟ چـه 
عواملـی در تحقـق آن نقـش دارنـد؟ آثـار و پیامدهـای آن 
چیسـت؟ و سـایرین چـه فعالیـت هـای پژوهشـی در ایـن 
زمینـه انجـام داده انـد؟ کـه نتایـج حاصـل از ایـن بخش در 

جمـع بنـدی و مـرور مطالعـات مربوطـه اشـاره گردیـد. 

گام دوم طـرح ریـزی تحقیـق کیفـی بـود که بـر مبنای 
نتایـج گام اول و بـه منظـور شناسـایی مؤلفـه هـای اصلـی 
هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی با نیازهای شـغلی اسـتان اردبیل طرح ریزی شـد. 
هـدف از ایـن مرحلـه ایـن بود کـه اجـزا و عناصر ایـن مؤلفه 
هـا کـه نمایانگـر هماهنگـی برنامه های درسـی کارشناسـی 
آموزش و ترویج کشـاورزی با نیازهای شـغلی اسـتان اردبیل 
مـی باشـد، از طریـق یـک مطالعه کیفـی و با اسـتفاده ازنظر 
خبرگانـی کـه در این موضوع کارکـرده اند، شناسـایی گردد.

درنتیجـه تحلیـل داده هـای کیفی حاصـل از دو مرحله قبل، 
سـاختار نظـری حاصـل از مـرور پیشـینه پژوهـش  مـورد 
بازبینـی و اصالحـات قـرار گرفت. لـذا الگـوی مفهومی نهایی 
در ایـن پژوهـش در قالـب شـش مؤلفـه اصلـی و 25 متغیـر 

انـدازه پذیـر در شـکل شـماره 1 ارائـه گردید.

شرایط زمینه ای) 1. ساختار منعطف، 2. تناسب کمیت با نیاز، 3. زیرساخت های علمی -پژوهشی،4. درك ارزش مهارت و تخصص(،

موجبات علی

1. توجه به کمیت و کیفیت 
آموزشی، 2. تخصص و مهارت 
عملی، 3.انگیزش عامالن،4. 
توجه به نیاز بازار کار، 5. 

اهمیت جوعلمی و 6.فرایند 
یاددهی و 

پدیده اصلی

 تناسب محتوی آموزش های
 عالی و نیاز شغلی رشته

کشاورزی

 نیازسنجی بازار کار ،(
 توسعه هدفمند آموزش

)عالی

راهبردها

 1. آموزش اساتید مطابق(
 با نیازهای بازار کار،2.

 آشنایی دانشجویان با بازار
 کار، 3. استقالل دانشگاه،
 4. مشارکت، 5. تعامالت

 علمی- کاربردی،6. تامین و
)تخصیص منابع

پیامدها

 پیامدها) 1. پیامد فردی:
 توانمندسازی دانشجویان،

 پیشرفت شغلی( 2.
 پیامد سازمانی، 3. پیامد

 اجتماعی)1. اشتغال زایی،
 توسعه اقتصادی، عدالت
)اجتماعی، کارآفرینی

شرایط مداخله گر)1.فرهنگی اجتماعی، 2. اقتصادی، 3. سیاسی، 4. علمی- آموزشی، 5. فناوری، 6. سیاستگذاری و برنامه 
ریزی کالن آموزش عالی(

شکل 1-الگوی نهایی هماهنگی برنامه های درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی بازار کار کشاورزی استان 
اردبیل 
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محتـوی  تناسـب  مـدل   اعتبـار  بررسـی  منظـور  بـه 
آموزش هـای عالـی و نیـاز شـغلی رشـته و ارزیابـی بـرازش 
الگـوی پیشـنهادی می پـردازد، از مـدل معادالت سـاختاری  
اسـتفاده شـد. لـذا در ایـن مرحله نیـز پس از گـردآوری داده 
هـای موردنیـاز بـا اسـتفاده از پرسشـنامه محقـق سـاخته، 
 . اقـدام شـد  نسـبت بـه طبقـه بنـدی و تحلیـل داده هـا 
درنهایـت، الگـوی ارائـه شـده بـرای هماهنگـی برنامه هـای 
درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا نیازهای 
شـغلی اسـتان اردبیـل رشـته و نتایج حاصـل از اعتبـار یابی 
ایـن الگـو مـورد بحث قـرار گرفـت. در بخش کمـی پژوهش 
یافتـه هـای حاصـل از تحلیـل عاملـی تأییـدی مرتبـه اول و 

دوم مؤیـد یافتـه هـای بخـش کیفـی پژوهـش اسـت. 
نتایـج تحلیـل عاملـی تأییـدی نشـان مـی دهـد کـه در 
موجبـات علـی هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا نیازهـای شـغلی بـازار کار 
کشـاورزی اسـتان اردبیـل 6 شـاخص )1.توجـه بـه کمیت و 
کیفیـت آموزشـی، 2. تخصـص و مهـارت عملـی، 3.انگیزش 
عامـالن،4. توجـه بـه نیـاز بـازار کار، 5. اهمیـت جوعلمـی 
یادگیـری )، در شـرایط زمینـه ای  و 6.فراینـد یاددهـی و 
هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی بـا نیازهـای شـغلی اسـتان اردبیـل 4 شـاخص  
 .3 نیـاز،  بـا  کمیـت  تناسـب   .2 منعطـف،  سـاختار   .1  (
مهـارت  ارزش  درك  -پژوهشـی،4.  علمـی  زیرسـاخت های 
و تخصـص)، در شـرایط مداخلـه گـر هماهنگـی برنامه هـای 
درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا نیازهای 
شـغلی اسـتان اردبیـل 6 شـاخص (عوامـل سیاسـی، عوامـل 
اقتصـادی، عوامـل فرهنگی اجتماعی، عوامل علمی آموزشـی 
و عوامـل سیاسـتگذاری و برنامـه ریزی کالن آمـوزش عالی)، 
در راهبردهـای هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی 
اسـتان  شـغلی  نیازهـای  بـا  کشـاورزی  ترویـج  و  آمـوزش 
اردبیـل 6 شـاخص ( آموزش اسـاتید مطابق با نیازهـای بازار 
کار، آشـنایی دانشـجویان بـا بـازار کار، اسـتقالل دانشـگاه، 

مشـارکت، تعامـالت علمـی – کاربـردی، تامیـن و تخصیص 
منابـع( و در پیامد ها نیز 3 شـاخص (پیامد فردی، سـازمانی 
اجتماعـی)  دارای بـار عاملـی و تأثیـر معنـی دار بـر سـازه 
هـای مربوطه هسـتند. در پایان، نتایـج تحلیل عاملی تأییدی 
مرتبـه دوم نشـان مـی دهـد کـه مؤلفـه هـای شـش گانـه 
شناسـایی شـده دارای بـار عاملـی کافـی جهـت پیـش بینی 
تناسـب مـدل می باشـد و همچنیـن شـاخص هـای بـرازش 
الگوی تناسـب برنامه درسـی رشـته کشـاورزی و نیاز شـغلی  
بـازار کار کشـاورزی نشـان مـی دهـد کـه الگـوی ارائه شـده 
دارای بـرازش مطلوبـی مـی باشـد. در ادامـه جـداول و نتایج 

تحلیـل عاملـی بـه تفصیـل ارائه شـده اسـت.
نتیجـه آزمـون تحلیـل عاملـی تأییـدی موجبـات علـی 
هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج 
اردبیـل در جـدول  اسـتان  نیازهـای شـغلی  بـا  کشـاورزی 
شـماره7  و نمودار مفهومی آن در شـکل شـماره2 ارائه شـده 
اسـت. همـان طور که این جدول نشـان می دهـد، زیر مؤلفه 
“ اهمیـت جـو علمی" بـا بار عاملـی0/864  دارای بیشـترین 
تأثیـر و مؤلفـه "انگیزش عامالن" بـا بار عاملـی0/001دارای 

کمتریـن تأثیر می باشـد.
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شکل 2: تحلیل عامل تأییدی موجبات علی تناسب برنامه درسی آموزش وترویج کشاورزی و نیاز شغلی بازار کار کشاورزی

جدول شماره 7 بار عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص برازش

مقدار آمارهR2tبار عاملیزیر مولفه ها
توجه به کمیت و کیفیت 

آموزشی
0/5660/34  8/01

0/7310/529/18تخصص و مهارت عملی
0/0010/00011/54انگیزش عامالن

0/7740/599/58توجه به نیاز بازار کار
0/8640/7411/27اهمیت جوعلمی

0/5740/398/12فرایند یاددهی و یادگیری

در جـدول شـماره8 مقـدار X2/df محاسـبه شـده 2/60 
 )RMSEA ( اسـت، جـذر بـرآورد واریانـس خطـای تقریـب
 GFI, AGFI, CFI, برابـر 9/0 اسـت. میـزان شـاخص هـای
NFI نیـز بایـد بیشـتر از 9/0باشـد که در مدل تحت بررسـی 

همـه آن هـا باالتر از میزان تعیین شـده اسـت؛ بنابراین داده 
هـای ایـن پژوهـش بـا سـاختار عاملـی ایـن مقیـاس برازش 

نسـبتاً مناسـبی دارد .

جدول 8- شاخص های برازش موجبات علی

حد مجازمقدارمشخصه
( X2/df) کمتر از 2/603نسبت مجذور خی به درجه آزادی

) RMSEA(کمتر از 0/090/1جذر برآورد واریانس خطای تقریب
GFI بیشتر از 0/929/0شاخص نکویی برازش

) AGFI ( بیشتر از 0/909/0شاخص تعدیل شده نکویی برازش
) CFI ( بیشتر از 0/919/0شاخص برازندگی تطبیقی
 )NFI(بیشتر از 0/949/0شاخص نرم شده برازندگی

نتیجـه آزمـون تحلیل عاملـی تأییدی شـرایط زمینه ای 
هماهنگـی برنامه هـای درسـی کارشناسـی آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی بـا نیازهـای شـغلی بـازار کار کشـاورزی اسـتان 
اردبیـل در جـدول 9  و نمـودار مفهومـی آن در شـکل 3ارائه 

شـده اسـت. همان طـور که این جدول نشـان مـی دهد، زیر 
مؤلفـه "تناسـب کمیت بـا نیاز" با بـار عاملـی 0/785 دارای 
بیشـترین تأثیر و مؤلفه "زیرسـاختهای علمی - پژوهشـی با 

بـار عاملـی0/054  دارای کمتریـن تأثیر اسـت.
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شکل 3: تحلیل عامل تأییدی شرایط زمینه ای تناسب برنامه درسی آموزش وترویج کشاورزی و نیاز شغلی بازار کار کشاورزی

جدول 9. بار عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص برازش مدل زیر مؤلفه های شرایط زمینه ای 

مقدار آمارهR2tبار عاملیزیر مولفه ها
0/7850/5710/28ساختار منعطف

0/9080.8111/21تناسب کمیت با نیاز
04/5040/317/85زیرساخت های علمی –پژوهشی
0/7840/5610/25درك ارزش مهارت و تخصص

در جدول شـماره10 ، مقدار X2/df محاسـبه شده 2/02 
 )RMSEA ( اسـت، جـذر بـرآورد واریانـس خطـای تقریـب
 GFI, AGFI, CFI, برابـر 9/0 اسـت. میـزان شـاخص هـای
NFI نیـز بایـد بیشـتر از 9/0باشـد که در مدل تحت بررسـی 

همـه آن هـا باالتـر از میـزان تعییـن شـده اسـت؛ بنابرایـن 
داده هـای ایـن پژوهـش بـا سـاختار عاملـی ایـن مقیـاس 

بـرازش نسـبتاً مناسـبی دارد .

جدول 10-شاخص های برازش شرایط زمینه ای

حد مجاز  مقدارمشخصه
)X2/df ( کمتر از 2/023نسبت مجذور خی به درجه آزادی

) RMSEA(کمتر از 0/050/1جذر برآورد واریانس خطای تقریب
بیشتر از 0/969/0شاخص نکویی برازش

) AGFI ( بیشتر از 0/939/0شاخص تعدیل شده نکویی برازش
) CFI ( بیشتر از 0/979/0شاخص برازندگی تطبیقی
) NFI( بیشتر از 0/969/0شاخص نرم شده برازندگی

نتیجـه آزمـون تحلیـل عاملـی تأییـدی شـرایط مداخله 
کارشناسـی  درسـی  هـای  برنامـه  هماهنگـی  الگـوی  گـر 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا نیازهـای شـغلی بـازار کار 
کشـاورزی در جـدول 11 و نمـودار مفهومـی آن در شـکل 

4 ارائـه شـده اسـت. همـان طـور کـه ایـن جدول نشـان می 
دهـد، زیـر مؤلفـه “محیـط اقتصـادی" با بـار عاملـی 0/813 
دارای بیشـترین تأثیـر و مؤلفـه فرهنگـی - اجتماعـی بـا بار 

عاملـی 0/416 دارای کمتریـن تأثیـر مـی باشـد.
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شکل 4: تحلیل عامل تأییدی شرایط مداخله ای تناسب برنامه درسی آموزش وترویج کشاورزی و نیاز شغلی بازار کار کشاورزی

جدول 11 - بار عاملی، واریانس تبیین شده و شاخص برازش مدل زیر مؤلفه های شرایط مداخله گر 

مقدار آمارهR2tبار عاملیزیر مولفه ها
0/4160/277/13فرهنگی اجتماعی

0/8130/6512/04اقتصادی
0/6050/368/03سیاسی

0/6970/4710/16علمی – آموزشی
0/6780/4510/10فناوری

0/7430/5511/08سیاست گذاری

در جـدول شـماره12 مقدار x2/df محاسـبه شـده 2/67 
 )RMSEA ( اسـت، جـذر بـرآورد واریانـس خطـای تقریـب
 GFI, AGFI, CFI. برابـر 9/0 اسـت. میـزان شـاخص هـای
NFI نیز باید بیشـتر از 9/0باشـد که در مدل تحت بررسـی 

همـه آن هـا باالتر از میزان تعیین شـده اسـت؛ بنابراین داده 
هـای ایـن پژوهـش بـا سـاختار عاملـی ایـن مقیـاس برازش 

نسبتاً مناسـبی دارد .

جدول 12- شاخص های برازش شرایط مداخله گر

حد مجازمقدارمشخصه
)x2/df ( کمتر از 2/673نسبت مجذور خی به درجه آزادی

) RMSEA(کمتر از 0/070/1جذر برآورد واریانس خطای تقریب
) GFI ( بیشتر از 0/979/0شاخص نکویی برازش

) AGFI ( بیشتر از 0/929/0شاخص تعدیل شده نکویی برازش
) CFI ( بیشتر از 0/979/0شاخص برازندگی تطبیقی
)NFI ( بیشتر از 0/969/0شاخص نرم شده برازندگی
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 با توجه به عوامل زمینه ای پیشنهاد می شود تصمیم  �
گیران و برنامه ریزان مراکز دانشگاهي خود را به جمع آوري 
، پردازش و نشر مستمر و مؤثراطالعات بازار کار مقید بدانند 
و با فراهم کردن یک بانک اطالعاتي جامع، دانشجویان را در 
معرض تحوالت و گرایشهاي کالن این بازار متغیر قرار دهند

 به سیاستگذاران و متولیان دانشگاه پیشنهاد می شود  �
با نظارت بیشتر بر فعالیت های دانشگاه راهبردهای تناسب 
برنامه درسی آموزش و ترویج کشاورزی و نیاز شغلی بازار کار 

را با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال کنند.
فارغ  � اشتغالي  خود  مهم  مقوله  بر  می شود  پیشنهاد   

التحصیالن تأکید شود و در جریان آموزش و تربیت فارغ 
التحصیالن نقش مؤثر آنان را به عنوان عوامل مهم در افزایش 

نرخ اشتغال مورد مالحظه قرار دهند .
مربوط  � ریزي  برنامه  و  طراحي  در  می شود  پیشنهاد   

به برنامه درسی رشته های کشاورزی از مشارکت صاحبان 
صنایع ، کارفرمایان و کارشناسان مسائل اقتصادي و صنعتي 
با انجام مطالعات و پژوهشهاي مشترك، زمینه  استقبال و 

هماهنگي و تبادل نظر بین این دو نهاد مهم تقویت شود.

عنوان  � به  تواند  پژوهش می  این  در  ارائه شده  الگوی   
برنامه  تناسب  با  مرتبط  نیازهای  شناسایی  برای  مبنایی 
درسی رشته اموزش و ترویج کشاورزی و نیاز شغلی بازار کار  

کشاورزی مورداستفاده قرار گیرد.
 با توجه به یافته های شرایط زمینه ای و راهبردهای  �

ارائه شده در مدل پیشنهاد می گردد برنامه های آموزشی و 
طرح های پژوهشی برای ارتقای تناسب برنامه درسی و نیاز 
شغلی بازار کار در زمینه آگاهی بخشی، سیاست گذاری و 
برنامه ریزی، توانمندسازی دانشجویان و آزادی و استقالل 

دانشگاهی طراحی و اجرا گردد .
شده  � شناسایی  گر  مداخله  عوامل  اینکه  به  توجه  با   

پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش 
عالی در زمینه حذف یا کاهش محدودیت ها در زمینه های 
و  آموزشی  علمی  اجتماعی،  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 

سازمانی تمهیداتی بیندیشند. 
های  � برنامه  هماهنگی  برای  شود  می  پیشنهاد  نهایتا   

درسی رشته ترویج با نیازهای شغلی استان اردبیل ابتدا نیاز 
سنجی های الزم در استان اردبیلدروسی که بصورت نظری 
در دانشگاه تدریس می شود یا بصورت واحدهای عملی ارائه 
می شود با استانداردهای موجود در بازار کار متناسب گردد.
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Abstract
The importance of agricultural education and its role in the sustainable development of societies has made revising 

the curricula of agricultural sector as an undeniable necessity. In this regard, the the main purpose of the current practical 

research which conducted based on a mixed research paradigm, was provide a model of coordination of bachelor's curricula of 

agricultural education and  extentson with the job needs of Ardabil province. In the qualitative part, by using the basic method, 

the factors that shape the content of the agricultural education and extension curriculum with the needs of the labor market 

have been investigated, and in the quantitative part, by using the structural equation modeling method, the current situation has 

been investigated and the proposed model has been designed. The tool used to collect information in the qualitative part of the 

interview and in the quantitative part was a researcher-made questionnaire on a 5-point Likert spectrum. For standardization 

in the quantitative part, first, the validity of the questionnaire was determined by referring to experts and professors and the 

content validity was done, and then the reliability was determined through ordinal's beta, the value of which is 0.812, and the 

standardization in the qualitative part was determined Validity was done through agreement index and reliability of interviews 

through stability index criterion. The statistical population of the qualitative part of the research was higher education experts and 

specialists and employers in the agricultural sector, with targeted sampling and using semi-structured individual interviews with 

an emphasis on exploratory approaches and due to the saturation of information with 12 higher education experts and specialists 

and employers of the agricultural sector reached the threshold of profitability. The statistical population of the quantitative 

part includes the members of the agricultural faculty of the public and free universities of the Ardabil province(N=190), the 

employers  and expert of the agricultural sector(N=460) and the expert and expert employees of the province's agricultural 

jahad(N=250), numbering 900 people, using the Morgan table and the   stratified random sampling method, 270 people of 

which 57 Faculty of agriculture of public and free universities of Ardabil province, 138 agricultural sector employers and 75 

specialized and expert employees of the province's agricultural jahad were selected. The theoretical model in the qualitative 

section was completed by researcher made questionnaire researcher, then data processing with spss16 and using the structural 

equation modeling method, the target model was designed. During qualitative data analysis using open, axial and selective 

coding method, finally 25 categories of measurable variables were identified and defined in the form of six general categories 

of components. In the quantitative part, the results of structural equation modeling showed that the effect of all Independent 

variables have been significant in explaining the coordination of the curriculum with the job needs of the labor market. In this 

connection, causal conditions have a direct and significant effect on explaining the coordination of the curriculum with the job 

needs of the market with a coefficient of 0.75. After that, the consequences of coordinating the curriculum with the job needs 

of the market with a coefficient of 0.61 also had a direct and significant effect on the coordination of the curriculum with the 

job needs of the market. Also, the effect of intervening conditions on the explanation of the coordination of the curriculum with 

the job needs of the market with a coefficient of 0.51, the effect of the contexts with the coefficient of 0.48 and finally on the 

explanation of the coordination of the curriculum with the job needs of the market and the effect of strategies on the explanation 

of the coordination of the curriculum with the job needs of the market It was significant with a coefficient of 0.45. The finding 

showed that the status of indicators of coordination of bachelor's curricula of agricultural education and promotion with the job 

needs of Ardabil province has a low level of desirability and not much attention has been paid to it.
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