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  چکيده

  

رآموزي صورت هاي كشاورزي نسبت به دوره كا اين تحقيق با هدف بررسي نگرش دانشجويان رشته

جامعه آماري اين . شناختي اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده است به لحاظ روش. گرفته است

 كشاورزي دانشگاه تهران را شامل شده كه دوره كارآموزي خود  تحقيق آن دسته از دانشجويان دانشكده

 از روش سرشماري و ها براي گردآوري داده. (N=150) گذرانده بودند ١٣٨٣‐٨٤را در سال تحصيلي

روايي محتوايي پرسشنامه از سوي گروهي از اعضاي . يك پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است

پايايي پرسشنامه نيز . هيات علمي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران مورد تأييد قرار گرفته است

هاي  تحليل داده. مناسب تشخيص داده شد، )٨٢/٠برابر با (با توجه به ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمده 

هاي تحقيق حاكي از اين است كه  يافته.  صورت گرفتSPSS10.5گردآوري شده از طريق نرم افزار 

هاي دوره  داري بين دانشجويان مورد مطالعه در ارتباط با نگرش نسبت به دستاورد تفاوت معني

ستاد درس در طول دوره، برگزاري جلسه بندي جنسيت، ارتباط ا كارآموزي بر حسب متغيرهاي گروه

هاي تحقيق نشان  همچنين يافته. توجيهي، شيوه انتخاب محل كارآموزي و رشته تحصيلي، وجود دارد

اند كه بين متغيرهاي ميزان اهميت دوره كارآموزي نزد پرسنل و مديريت محل كارآموزي، استفاده از  داده

هاي انجام  اي و عملي، ميزان ارتباط فعاليت هاي حرفه به فعاليتهاي كارآموزان، پرداختن  ها و آموزه ايده

هاي دانشگاهي، ميزان رضايت از دوره كارآموزي، ميزان حضور در محل  داده در طول دوره با آموخته

هاي متنوع از سوي  كارآموزي، تناسب محل كارآموزي با رشته تحصيلي، امكان انتخاب داوطلبانه فعاليت

هاي  استفاده از امكانات و تجهيزات محل كارآموزي با نگرش دانشجويان به دستاوردكارآموز، امكان 

  . داري وجود دارد دوره كارآموزي رابطه مثبت معني

  

   عملي، كارآموزي، نگرش دانشجويان آموزش عالي كشاورزي، آموزش: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
آموزش عالي كشاورزي يكي از اركان اصلي آموزش عالي 

باشد كه نقش بسزايي در تربيت نيروي انساني مورد نياز  مي
شك توسعه كشاورزي هر كشوري  بي. بخش كشاورزي دارد
ها و نظام آموزش كشاورزي و به  ها، برنامه وابسته به سياست

آموختگان متعهد و متخصص آن  تبع آن وابسته به دانش
براي رسيدن به توسعه كشاورزي آموزش عالي . نظام است

آموختگاني  رزي بايد با از ميان برداشتن موانع، دانشكشاو
تربيت كند كه از مهارت كافي برخوردار باشند و كارآفريني 

اما نقش دانشگاه فقط تربيت نيروي انساني ). ۳( كنند
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متخصص نيست بلكه كارايي و توانايي نيروهاي 
. آموخته آن براي كار در جامعه اهميت بيشتري دارد دانش

صورت، بودجه و انرژي صرف شده براي تربيت  در غير اين
آموختگان به هنگام  متاسفانه، اكثر دانش. رود آنان به هدر مي

روي خود  ورود به بازار كار، قادر به برآوردن انتظارات پيش
نبوده و بايد مدتي را صرف كسب تجربه كنند تا بتوانند با 
، تلفيق تجربه عملي و دانش علمي حاصل از دوره آموزشي

اين امر باعث اتالف . به افرادي كارآمد و ماهر تبديل شوند
در حالي كه با . شود سرمايه، وقت و نيروي انساني مي

توان از نيروي كار آنها  ريزي آموزشي مطلوب، مي برنامه
نظام آموزش فعلي كشورمان، ). ۲۲( حداكثر استفاده را برد

 ‐ هاي علمي هاي نظري محض بر آموزش با غلبه آموزش
گيري سنتي  كه جهت در اين. باشد كاربردي مواجه مي

آموزش عالي عمدتاً به سمت آموزش نظري است، جاي 
ترديد نيست و مسئوالن آموزش عالي كشورمان نيز به اين 

  ).۱۰( موضوع اذعان دارند
ترديد با توجه به ماهيت و رسالت آموزش عالي    بي
هاي  احدهاي عملي و و  توجه بيشتر به آموزشكشاورزي،

  كنار دروس نظري در نظام برنامه درسيعملي دردرسي 
. رود به شمار ميآموزش عالي كشاورزي يك ضرورت اساسي 

هاي  واحدمجموعه درس كارآموزي يكي از در اين خصوص، 
 كه در حال حاضر در برنامه درسي باشد  مييعملي مهم
هاي كشاورزي در سطح كارشناسي وجود دارد و  بيشتر رشته

ها و مراكز آموزش عالي كشاورزي كشور،   بيشتر دانشكدهدر
در هنگام تابستان پس از نيمسال ششم يا سال سوم 

  . شود تحصيلي در مقطع كارشناسي ارايه مي
هاي درسي  كارآموزي در تحصيالت دانشگاهي، از واحد

شود كه دانشجو به كمك آن،  اصلي دانشجويان محسوب مي
تحصيلي را در زمينه كاري خود هاي دوره  تواند آموخته مي

اندوزي و يا به  واژه كارآموزي كه به دانش). ۱۵( به كار گيرد
 آموزش دادن در حين كار، تمرين كردن و ،طور كلي

، از مصاديق يادگيري )۱۴( يادگرفتن تعبير شده است
. رود آموزي به شمار مي تجربي، آموزش عملي و مهارت

هاي مختلف آموزشي  طبيعي است كه كارآموزي در نظام
ها و شرايط مربوط از  ريزي بسته به اهداف، برنامه

در اين راستا به لحاظ . هاي متفاوتي برخوردار است مشخصه

تواند از چند هفته تا  مشخصه زماني، دوره كارآموزي مي
اهداف دوره شامل؛ ايجاد ). ۱۸( چندين ماه به طول انجامد

ملي، ارايه فرصت براي دانشجويان جهت كسب تجربه ع
هاي كسب شده از  كار بردن مهارت هاي براي به فرصت

هاي فردي و ارتباطي در كار  دانشگاه، توسعه و بهبود مهارت
هاي مقطع  با ساير افراد، ايجاد فرصت شغلي، بهبود برنامه

در كنار اين ). ۲۰ ،۱۱(باشد   ميكارشناسي كشاورزي
از عوامل ها، دستيابي به اهداف كارآموزي متاثر  مشخصه

ريزي عقاليي و  تاثيرگذاري است كه شناخت آنها برنامه
   .تحقق اهداف مربوطه را تسهيل خواهد نمود

هاي كارآموزي نيازمند شناسايي  دستيابي به اهداف دوره
در اين . دهنده و عوامل تاثيرگذار است هاي تشكيل مولفه

مولفه مهم  چنددر بررسي خود ) ۱۳۷۳(  احمديخصوص،
صالحيت محل : بر شمرده استفرآيند كارآموزي  را براي

كارآموزي، هدايت توسط استاد كارآموزي، هدايت توسط 
شده  هاي انجام بررسيهمرفته،  روي. )۱ (سرپرست كارآموزي

سه دسته نارسايي را در ارتباط با برنامه كارآموزي 
 مشكالت كارآموز، ،اند دانشجويان كشاورزي بيان نموده

 بان كارآموزي و مشكالت دانشگاهمشكالت ارگان ميز
عالوه بر اين موارد، تنگناهاي ديگري نيز وجود ). ۱۵،۱۲(

 جايابي، نامناسب بودن زمان گذراندن دوره، :دارند كه شامل
عدم برخورد صحيح با نظرات دانشجو، نحوه ارزيابي كيفيت 
كارآموزي، قطع ارتباط استادان مسئول كارآموزي با 

 كارآموزي در محل كارآموزي، كافي دانشجويان و مسئوالن
الزحمه كافي  نبودن مدت زمان كارآموزي، عدم پرداخت حق

براي مربيان و مسئوالن كارآموزي، عدم پرداخت كمك 
هاي دانشجو در  اي به كارآموز جهت كاهش هزينه هزينه

هاي كارآموزي تكراري و  زمان انجام كارآموزي، ارايه گزارش
ان و نبودن جاي مناسب براي شده از سوي كارآموز كپي

در صورتي دوره ). ۲۱،۷(كارآموزان به ويژه دانشجويان دختر
كارآموزي به اهداف عالي تربيتي نايل خواهد گرديد كه 

ريزي و طراحي دوره مشاركت فعاالنه  كارآموزان را در برنامه
 دانشجوياني كه در دوره كارآموزي خود ،همچنين). ۴(دهيم

مقايسه با دانشجوياني كه مشاركت كنند در  مشاركت مي
  ). ۱۸( گيرند ندارند، بهتر ياد مي
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مختلفي را معرفي هاي  عوامل و سازهمختلف محققان 
 :تاثير گذار استدوره كارآموزي اند كه به زعم آنها بر  نموده

زمان صرف شده توسط كارآموز در طي دوره، مكان و 
يزان موقعيت برگزاري دوره، سطح كيفي اجراي دوره، م
ها و  هدايت و نظارت در طول دوره كارآموزي، نوع فعاليت

ها  ها بر مبناي استاندارد شده، مطابقت فعاليت ساختار طراحي
و تشريك مساعي تيم دانشگاهي براي برطرف نمودن 

 از بر اساس تحقيق انجام گرفته). ۵،۶،۹( نيازهاي كارآموزان
ه دوره  كشده استمشخص ) ۲۰۰۳  (پوالرد و پوالردسوي 

سال دانشگاهي را شامل شود،  كارآموزي بايد حداقل يك
كارآموزان بايستي تجربه كاملي را از طريق كار با همه 

هاي مختلف و آموزشگران گوناگون داشته  كاركنان، بخش
باشند، بايستي فردي به عنوان رابط محل كارآموزي و 

 هاي كارآموزي گمارده دانشگاه براي هماهنگ نمودن فعاليت
شود و براي اثربخشي دوره بايستي از تلفيق كار گروهي و 

دوره كارآموزي . هاي انفرادي استفاده نمود فعاليت
 از اين ،ترين ارتباط را با برنامه درسي دارد در حقيقت ضعيف

 ،بنابراين). ۸( شود دوره به عنوان زنگ تفريح نام برده مي
ره، ديده نياز ضروري براي تغيير شكل دادن و بازطراحي دو

هدف از ) ۱۳۸۴( ولي و همكاران شاه). ۱۶،۱۷( شود مي
طراحي دوره جديد كارآموزي در گروه ترويج و آموزش 
كشاورزي دانشگاه شيراز را ايجاد شايستگي در دانشجويان و 

هاي تفكر سيستمي، حل  هاي آنان در زمينه افزايش مهارت
. اند معرفي نمودهمساله، تفكر انتقادي و يادگيري تجربي 

 كه؛ حضور مربي در ه استنشان داد) ۱۳۷۳(مطالعه انصاري 
ريزي،  هاي مديريت، برنامه محيط كارآموزي بر مهارت

  . سازماندهي و رهبري دانشجويان تاثير دارد
بر اساس مطالب بيان شده و با توجه به اهميت 

ها و دروس عملي به ويژه واحد كارآموزي در ارتقاء  آموزش
 بررسي و ،آموختگان بخش كشاورزي سطح كيفي دانش

برنده و   شناخت موانع و مشكالت، عوامل پيشبارهمطالعه در
تحقيق . رسد ها ضروري به نظر مي تاثيرگذار بر اين آموزش

 كشاورزي  حاضر با هدف بررسي نگرش دانشجويان دانشكده
هاي كارآموزي  دانشگاه تهران نسبت به سودمندي دوره

نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر در  اميد است از .باشد مي
  .هاي كارآموزي استفاده گردد جهت بهبود دوره

  ها مواد و روش
به روش بوده و  همبستگي ‐اين تحقيق از نوع توصيفي

 آنجامعه آماري اين مطالعه را . ه استانجام شد پيمايشي
هاي كشاورزي پرديس  دانشجويان دانشكدهدسته از 

 داده استنشگاه تهران تشكيل طبيعي دا كشاورزي و منابع
 دوره كارآموزي خود را ۱۳۸۳‐۸۴كه در سال تحصيلي 

بر اين اساس، جامعه آماري اين تحقيق . اند سپري نموده
دانشجوي گذراننده دوره كارآمورزي را شامل شده  نفر ۱۲۶
با توجه به محدود بودن حجم جامعه و لزوم رسيدن . است

ها در  د مطالعه در زير گروههاي مور به حجم قابل قبول نمونه
ها و اطالعات از  آوري داده براي جمعاي،  مطالعات مقايسه

شامل ها  ابزار گردآوري داده. روش سرشماري استفاده گرديد
 كه بر اساس بوده استمحقق ساخته پرسشنامه يك 
هاي تحقيق و مطالعه مباني نظري و پيشينه تحقيق  هدف

پرسشنامه از نظر جهت تعيين روايي . تدوين گرديد
 ترويج و آموزش عضاي هيات علميمتخصصان از جمله ا

استفاده گرديد و بر حسب دانشگاه تهران كشاورزي 
جهت . پيشنهادهاي ارايه شده، اصالحات الزم صورت گرفت

 پرسشنامه در بين دانشجويان توزيع ۳۰تعيين پايايي تعداد 
افزار  ز نرمبا استفاده ا) كرنباخ آلفا(ضريب پايايي . گرديد

SPSS10.5  و در نتيجه پايايي  بدست آمد۸۲/۰برابر با 
متغير وابسته اين . پرسشنامه مناسب تشخيص داده شد

هاي دوره  تحقيق نگرش دانشجويان نسبت دستاورد
 گويه ۶اين متغير از طريق تلفيق نتايج . باشد كارآموزي مي

بر اساس مرور . ه استبر مبناي طيف ليكرت، سنجيده شد
گرفته متغيرهاي مستقل تحقيق شامل  منابع صورت

) گرايش(هاي فردي همانند جنسيت و رشته  ويژگي
تحصيلي، متغيرهاي مرتبط با دانشگاه همانند برگزاري 
جلسه توجيهي و ارتباط استاد درس كارآموزي با محل 

محل (كارآموزي و متغيرهاي مرتبط با ارگان پذيرنده
ر در محل كارآموزي، ميزان  ميزان حضو:همانند) كارآموزي

رضايت از رفتار مسئوالن و كاركنان محل كارآموزي، 
ها، نظرات و معلومات كارآموز و ميزان ارتباط  استفاده از ايده

هاي  هاي انجام داده در طول دوره با آموخته فعاليت
   .باشند دانشگاهي مي
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  نتايج و بحث
 ۸/۵۴.  سال بود۸/۲۲ميانگين سن دانشجويان برابر با 

 درصد را دختران ۲/۴۵درصد از كارآموزان را پسران  و 
دانشجويان ترويج و آموزش كشاورزي با . دادند تشكيل مي

هاي آبياري، فضاي   درصد بيشترين و دانشجويان رشته۱۲
 درصد كمترين فراواني را به ۹/۷سبز و زراعت هر كدام با 

  درصد دانشجويان محل۴۸نزديك به . خود اختصاص دادند
كارآموزي خود را شخصاً با برنامه و مطالعه قبلي انتخاب 

 درصد كارآموزان ميزان تناسب محل كارآموزي ۸۰. اند نموده
را با رشته تحصيلي خود را در حد زياد و خيلي زياد بيان 

متوسط زماني كه جامعه مورد مطالعه صرف دوره . اند كرده
  . باشد  مي ساعت در روز۷/۵ است برابر با  كارآموزي كرده

متغير وابسته اين تحقيق، نگرش دانشجويان نسبت به 
 گويه بر ۶باشد كه از طريق  هاي دوره كارآموزي مي دستاورد

= ۵كم تا  خيلي= ۱(اساس طيف پنج سطحي ليكرت 
بر اساس نتايج بدست . مورد ارزيابي قرار گرفت) زياد خيلي

 آورده شده است، بيشترين ۱آمده كه در جدول شماره 
 مربوط به تاثير دوره كارآموزي در آشنايي ۷۰/۴ميانگين با 

دانشجويان با مشكالت و نقاط قوت و ضعف رشته تحصيلي 
 مربوط به تاثير دوره ۷۴/۳خود و كمترين ميانگين برابر با 

  . باشد كارآموزي در يافتن فرصت شغلي مي
  

هاي دوره  نگرش دانشجويان نسبت به دستاورد ‐ ١جدول
  كارآموزي

 انحراف معيارميانگين رتبه  ها يهگو
تاثير دوره در آشنايي با مشكالت و نقاط ضعف و

  قدرت رشته تحصيلي
۱  ۷۰/۴  ۲۴/۱  

  ۳۴/۱  ۶۸/۴  ۲  اي  هاي حرفه تاثير دوره در كسب و بهبود مهارت
  ۳۴/۱  ۶۴/۴  ۳تاثير دوره در نگرش دانشجو نسبت به رشته تحصيلي

  ۲۵/۱  ۵۸/۴  ۴  تباطيتاثير دوره بر رفتار اجتماعي و ار
  ۲۸/۱  ۲۸/۴  ۵  تاثير دوره در افزايش دانش تخصصي
  ۴۸/۱  ۷۴/۳  ۶  تاثير دوره در يافتن فرصت شغلي

  
  اي مطالعات مقايسه

از آنجايي كه اين تحقيق در مورد دانشجويان كشاورزي 
دانشگاه تهران به انجام رسيده است، براي رسيدن به 

ارامترهاي مورد استنباط الزم در خصوص تاثيرگذاري پ

تر، همانند  مطالعه و تعميم آن به جامعه آماري وسيع
دانشجويان كشاورزي كل كشور، به انجام مطالعات 

براي مطالعات . اي مبادرت ورزيده شده است مقايسه
 F براي مقايسه دو گروه و آزمون tهاي  اي از آزمون مقايسه

س بر اسا. استفاده شده است) مقايسه بيش از دو گروه(
 آمده است، نشان دهنده ۲ كه نتايج آن در جدول tآزمون 

اين مطلب است كه از لحاظ جنسيت و ارتباط استاد درس 
داري   درصد تفاوت معني۵در طول دوره كارآموزي در سطح 

 ولي از لحاظ برگزاري جلسه توجيهي بين دو ،وجود دارد
كساني كه براي آنها جلسه توجيهي برگزار شده و آن (گروه 

در ) دسته كه براي آنها اين جلسه برگزار نگرديده است
تاثيرگذاري اين . داري وجود دارد  درصد تفاوت معني۱سطح 

متغير در اثربخشي دوره كارآموزي از سوي برخي محققان 
 ).۱،۲(ديگر نيز مورد تاكيد قرار گرفته است 

  

   tآزمون بر حسب  ها  ميانگين  نتايج مقايسه‐۲جدول
 داري سطح معني رمقدا  متغيرها
 ۰۲۰/۰  ‐۳۶۶/۲*  جنسيت

  ۰۰/۰  ۳۴۳/۴**  برگزاري جلسه توجيهي
  ۰۲۹/۰  ۲۰۹/۲*  ارتباط استاد درس كارآموزي

   درصد۱داري در سطح  معني :  ∗∗ درصد   ۵داري در سطح  معني :   ∗
  

هاي   نشان داد كه بين دانشجويان گرايشFنتايج آزمون 
در انتخاب محل هاي متفاوت  مختلف آموزشي و شيوه

كارآموزي از لحاظ نگرش آنان به تاثير دوره كارآموزي در 
بر ). ۳جدول (داري وجود دارد  درصد تفاوت معني۱سطح 

داري بين دانشجوياني كه بدون   تفاوت معني،اين اساس
كنند  برنامه و هدف قبلي محل كارآموزي خود را انتخاب مي

ي مشورت با ها با سه گروه ديگر دانشجويان كه به روش
استاد يا اساتيد درس كارآموزي، انتخاب شخصي همراه با 
مطالعه و برنامه قبلي و با  معرفي دوستان خود اقدام به 

 .انتخاب محل كارآموزي نمودند، وجود دارد
  

   Fآزمون بر حسب  ها  ميانگين نتايج مقايسه ‐ ۳جدول
 داري سطح معني مقدار  متغيرها

  ۰۰/۰  ۸۵۹/۳**  )گرايش(رشته تحصيلي
  ۰۰/۰  ۵۰۲/۷**  شيوه انتخاب محل كارآموزي

  درصد 1داري در سطح  معني :  ∗∗
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) ۴جدول (  بر اساس آزمون تكميلي دانكن،همچنين
ها در سه گروه  هاي آموزشي دانشكده دانشجويان گروه

هاي مكانيك   گروه،بندي گرديدند كه بر اين اساس دسته
اكشناسي در دسته هاي كشاورزي، صنايع غذايي و خ ماشين

هاي آموزشي ترويج و آموزش كشاورزي،  اول، گروه
گياهپزشكي، فضاي سبز، زراعت و اصالح نباتات، آبياري و 

هاي اقتصاد كشاورزي  باغباني در دسته دوم و در نهايت گروه
 . دامي در دسته سوم قرار گرفتند و علوم

رابطه متغيرهاي مستقل با نگرش دانشجويان نسبت به 
  هاي دوره كارآموزي ورددستا

هاي مورد مطالعه با  براي آزمون همبستگي ميان متغير
هاي دوره كارآموزي ، با  نگرش دانشجويان نسبت به دستاورد

هاي متغيرهاي مورد بررسي از ضرايب  توجه به نوع مقياس
  ).۵جدول (همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شد

  ن نشانبررسي ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرم
  

ميزان اهميتي كه پرسنل و "دهد كه بين متغيرهاي   مي
محل كارآموزي براي دوره كارآموزي و كارآموز  مديريت
، "ها، نظرات و معلومات كارآموز استفاده از ايده"، "قائلند

ميزان ارتباط "، "اي و عملي هاي حرفه پرداختن به فعاليت"
 هاي ختههاي انجام داده در طول دوره با آمو فعاليت

ضرورت گذراندن " ، "رضايت از دوره كارآموزي"، "دانشگاهي
با نگرش دانشجويان " دوره كارآموزي در طول دوره آموزشي

رابطه % ۱هاي دوره كارآموزي در سطح  نسبت به دستاورد
 بيان نمود كه ۹۹%توان با اطمينان   مي،بنابراين. وجود دارد

جويان نسبت به بين متغيرهاي برشمرده شده و نگرش دانش
هاي مختلف دانش، بينش،  تاثير دوره كارآموزي بر جنبه

 ارتباطي و ‐هاي اجتماعي اي، مهارت حرفه‐هاي عملي مهارت
داري وجود دارد كه  فرصت شغلي آنها، رابطه مثبت و معني

و ) ۲۰۰۳(و بنسل ) ۱۳۷۸( آباد هاي مختاري حسن تحقيق
  .اند شتهنيز به اين موارد اشاره دا) ۲۰۰۴( ويگند

  هاي آموزشي بر اساس آزمون تكميلي دانكن ه بندي گرو  دسته‐۴جدول 
  ميانگين  دسته سوم  ميانگين  دسته دوم  ميانگين  دسته اول
  ۱/۲۱  اقتصاد كشاورزي  ۹/۲۴  ترويج و آموزش كشاورزي  ۱/۲۸  هاي كشاورزي ماشين

  ۴/۲۲   دامي علوم  ۳/۲۵  گياهپزشكي  ۷/۳۰  صنايع غذايي
      ۴/۲۶  فضاي سبز  ۹/۳۰  خاكشناسي

      ۱/۲۷  باغباني     
      ۵/۲۷  آبياري    
      ۶/۲۷  زراعت و اصالح نباتات    

  
   نتايج حاصل از همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه‐ ۵جدول

  داري سطح معني  ضريب همبستگي نوع آزمون  متغيرهاي مستقل
  ۰۱۲/۰  ٢٠٩/٠* P  ميزان حضور در محل كارآموزي

  S *۱۷/۰  ۰۳/۰  شته تحصيليتناسب محل كارآموزي با ر
  S ۱۱۵/۰‐  ۱۰۴/۰  مشكل داشتن در ارتباط با پيدا كردن محل كارآموزي

  S  ۰۹۲/۰  ۱۵۷/۰  ميزان رضايت از رفتار مسئوالن و كاركنان محل كارآموزي
  S  ۱۳۴/۰  ۰۷۲/۰  ريزي، اجرا و ارزشيابي از سوي گروه آموزشي ميزان نظم و انضباط در برنامه

  S *۲۰۳/۰  ۰۱۲/۰  هاي متنوع از سوي كارآموز اوطلبانه فعاليتامكان انتخاب د
  S  ۰۷۶/۰  ۲۰۵/۰  كاري در محل كارآموزي امكان چرخش

  S  ۰۱۵/۰  ۴۳۷/۰  ميزان پذيرش مسئوالن محل كارآموزي
  S ** ۲۴۰/۰  ۰۰۴/۰  ميزان اهميتي كه پرسنل و مديريت به دوره كارآموزي و كارآموز قائلند 

  S * ۱۸۰/۰  ۰۲۴/۰  مكانات و تجهيزات محل كارآموزيامكان استفاده از ا
  S ** ۲۲۳/۰  ۰۰۸/۰  ها، نظرات و معلومات كارآموز استفاده از ايده

  S ** ۳۲۶/۰  ۰۰/۰  اي و عملي هاي حرفه پرداختن به فعاليت
  S ** ۳۹۲/۰  ۰۰/۰  هاي دانشگاهي هاي انجام داده در طول دوره با آموخته ميزان ارتباط فعاليت

  S ** ۳۳۹/۰  ۰۰/۰  رضايت از دوره كارآموزيميزان 
  S ** ۳۶۶/۰  ۰۰/۰  ضرورت واحد كارآموزي در طول دوره آموزشي

  ضريب همبستگي اسپيرمن : Sضريب همبستگي پيرسون       : P درصد     ۵داري در سطح  معني :   ∗ درصد     ۱داري در سطح  معني : ∗∗



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزيمجله   ۱۷۴

ين متغيرهاي توان اظهار داشت كه ب  مي۹۵%با اطمينان 
امكان انتخاب " ، "تناسب محل كارآموزي با رشته تحصيلي" 

امكان " ، "هاي متنوع از سوي كارآموز داوطلبانه فعاليت
و نگرش " استفاده از امكانات و تجهيزات محل كارآموزي

هاي دوره كارآموزي رابطه  دانشجويان نسبت به دستاورد
  ).۱(داري وجود دارد مثبت معني

ميزان "ن محاسبه شده براي متغير مستقل ضريب پيرسو
  برايبا متغير وابسته تحقيق" حضور در محل كارآموزي

۲۰۹/۰=r بنابراين . باشد دار مي  معني۵% است كه در سطح
توان قضاوت كرد كه بين ميزان حضور   مي۹۵%با اطمينان 

در محل كارآموزي و نگرش دانشجويان نسبت به 
داري   رابطه مثبت و معنيهاي دوره كارآموزي  دستاورد

به اين معني كه كارآموزاني كه داراي بيشترين . وجود دارد
 نگرش مساعدتري ،حضور زماني در محل كارآموزي هستند
هاي مختلف دانشي،  نسبت به تاثير دوره كارآموزي بر جنبه

و ) ۱۹۹۸( گرو مك. هاي عملي خود دارند بينشي و مهارت
هاي خود، در  يز در بررسين) ۲۰۰۳(و باوگ ) ۲۰۰۱( دارش

  .داري بدست آوردند اين مورد رابطه معني
 بين متغيرهاي مشكل داشتن در ارتباط با ،و در نهايت

پيدا كردن محل كارآموزي، ميزان رضايت از رفتار مسئوالن 
و كاركنان محل كارآموزي، ميزان نظم و انضباط در 

ي، امكان ريزي، اجرا و ارزشيابي از سوي گروه آموزش برنامه
كاري در محل كارآموزي، ميزان پذيرش مسئوالن  چرخش

هاي  محل كارآموزي و نگرش دانشجويان نسبت به دستاورد
 ،بنابراين. داري وجود ندارد دوره كارآموزي رابطه معني

 قضاوت نمود كه بين متغيرهاي ۹۵%توان با اطمينان  مي
نه گو مذكور و نگرش نسبت به تاثير دوره كارآموزي، هيچ

داري وجود ندارد كه بر خالف نتيجه تحقيق   رابطه معني
    .باشد مي) ۲۰۰۳(پوالرد و پوالرد

  گيري و پيشنهادها نتيجه
هاي حاصل از اين تحقيق، مشخص  با توجه به يافته

هاي دوره  گرديد كه نگرش دانشجويان نسبت به دستاورد
 برخي از عوامل زمينه،در اين . باشد كارآموزي مثبت مي

وره كارآموزي ؤثر بر نگرش كارآموزان نسبت به تاثير دم
جنسيت، جلسه  توجيهي، :  كه عبارتند ازمشخص گرديد

ارتباط استاد درس با محل كارآموزي، رشته تحصيلي، شيوه 

انتخاب محل كارآموزي، ميزان حضور در محل كارآموزي، 
تناسب محل كارآموزي با رشته تحصيلي، امكان انتخاب 

هاي متنوع از سوي كارآموز، ميزان اهميتي  فعاليتداوطلبانه 
لند، يكه پرسنل و مديريت به دوره كارآموزي و كارآموز قا

امكان استفاده از امكانات و تجهيزات محل كارآموزي، 
ها، نظرات و معلومات كارآموز، پرداختن به  استفاده از ايده

هاي  اي و عملي، ميزان ارتباط فعاليت هاي حرفه فعاليت
هاي دانشگاهي، رضايت از  نجام داده در طول دوره با آموختها

دوره كارآموزي و ضرورت واحد كارآموزي در طول دوره 
توان  با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق، مي. آموزشي

پيشنهادهايي در جهت بهبود و ارتقاء دوره كارآموزي ارائه 
ت نمود، عمده پيشنهادهاي مرتبط با نتايج تحقيق صور

  : باشند گرفته از اين قرار مي
داري كه بين دانشجوياني كه  با توجه به تفاوت معني ‐

براي آنها جلسه توجيهي برگزار شد با دانشجوياني كه 
برايشان جلسه توجيهي داير نگرديد، وجود داشت توصيه 

هاي آموزشي  شود براي كليه دانشجويان در تمامي رشته مي
رسد به دليل بيان شدن   نظر ميبه.  برگزار گردد اين جلسه

اهداف دوره، شرح وظايف كارآموزان و انتظاراتي كه از آنها 
رود، باعث افزايش تاثيرگذاري دوره و  در طول دوره مي

 . شود  سودمندي بيشتر براي كارآموزان مي
دهد كه ارتباط  گرفته نشان مي هاي صورت بررسي ‐

زان در طول دوره، استاد يا اساتيد درس كارآموزي با كارآمو
بر باال بردن دستاوردها و سودمندي دوره آنها تاثير مثبت و 

تحقيق حاضر نيز اين امر را تاييد . گذارد داري مي معني
هاي  بر اين اساس، اساتيد درس كارآموزي گروه. كند مي

هاي كارآموزي اين  آموزشي بايد در طول برگزاري دوره
 .ارتباط را به طور موثري حفظ كنند

دهد كه صالحيت محل  هاي مختلف نشان مي پژوهش ‐
هاي  كارآموزي و تناسب محل كارآموزي براي موفقيت دوره

تحقيق حاضر نيز اين مدعا را ثابت . كارآموزي الزم است
گردد  هاي آموزشي توصيه مي ه بر اين اساس به گرو. كند مي

هاي كارآموزي كه ارتباط  از فرستادن دانشجويان به محل
هاي مرتبط با  ني با رشته تحصيلي ندارند و يا فعاليتچندا

  .   دهند، خودداري شود آن رشته را انجام نمي
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افزايش هماهنگي بين دانشگاه و نهادهاي اجرايي در  ‐
راستاي ارايه خدمات، تسهيالت و امكانات بيشتر از سوي 

 .ها و نهادهاي پذيرنده كارآموز سازمان
داري كه بين  و معنيبا توجه به همبستگي مثبت  ‐

هاي تخصصي و نگرش كارآموزان نسبت  انجام دادن فعاليت
هاي  هاي دوره وجود داشت، محول كردن فعاليت به دستاورد

اي در حين كارآموزي امري بديهي و  تخصصي و حرفه
 .رسد ضروري به نظر مي

ايجاد شرايط و امكانات رفاهي در جهت ايجاد آرامش  ‐
 دوره كارآموز بتواند تمركز خود را فكري بيشتر تا در طول

 .معطوف به دوره كند
به كارآموزان در طول دوره آزادي عمل داده شود تا  ‐

هاي فكري و عملي خود به نحو  در شكوفايي و ارتقاء مهارت
اي رفتار كنند و رفتار وابستگي به ديگران  خودمختارانه
 .حذف گردد

هاي  ي نگرشتواند بر رو  در مورد اهميتي كه دوره مي‐

ن و ده شغلي آنها داشته باشد با مسؤالكارآموزان و حتي آين
كاركنان مراكز پذيرنده كارآموز صحبت شود تا آنها در 

 .ها و رفتارهاي خود با احتياط بيشتري عمل كنند برخورد
 و در دادهها و نظرات كارآموزان ارزش  به ايده ‐
ا و نظرات ه هاي سطوح پايين سازمان از ايده گيري تصميم

اين روش يكي از موارد انگيزشي مهم . آنها استفاده شود
در سازمان يا . است كه براي كارآموزان اهميت بسزايي دارد

نهادي كه كارآموز احساس مفيد بودن نظرات و تفكرات 
خويش را از سوي سازمان يا نهاد داشته باشد، با انگيزه 

 .كنند بهتري در دوره شركت مي
داري كه بين مرتبط بودن   ارتباط معني  با توجه به‐
هاي انجامي در طول دوره با نگرش كارآموزان نسبت  فعاليت

اي دوره كارآموزي وجود دارد، سعي شود در طول  دستاورده
ها طوري طراحي و اجرا شوند كه ارتباط  دوره فعاليت

 .هاي علمي و دانشگاهي داشته باشند بيشتري با آموخته
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